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MARC DUBOIS

De rijwoning: een volwaardig woningtype
De fundamentele keuze die het STRUCTUURPLAN VLAANDEREN inhoudt heeft verstrekkende gevolgen
voor het snort woningtype dat wij in Vlaanderen willen en kunnen realiseren in de toekomst...
Het belangrijkste argument om te kiezen voor de rijwoning is het ecologisch aspect.

laanderen is op am er vijftig
jaar ingrijpend van uitzicht
veranderd. De razendsnelle
mutatie die zich heeft voorgedaan is vooral
afleesbaar in onzegebouwde omgeving.
De wijze waarop wijn o ze open ruimte in
beslag hebben genomen, openbaart op een
verbijsterende manier de drang van een
maatschappij waarbij het overvloedig cong is g eworden. De
sumeren de heilige reel
ruimtelijke ordening en het bouwen zijn
dan ook waarachtige spiegels van een samenleving: zij even op een onvervalste
wijze een weergave van maatschappelijke
opties.
Eengegeven is echter ongewijzigd
gebleven: Vlaanderen is qua beschikbare
bodemoppervlakte niet groter geworden.
De beschikbare ruimte isgeen abstract begrip, het is de concrete aanwezige ruimte
die de bevolking bezit om zijn activiteiten
te ontplooien. Wie door Vlaanderen rijdt
kan zijn ogen nauwelijks geloven; overal
heeft de verkavelingswoede toegeslagen.
In naam van een toekomstgericht beleid
werden volledige dorpen structureel ontredderd. De snelheid waarmee wij te werk
zijn gegaan, kent als het ware een beperking. Het is net alsof de open ruimte wordt
aangetast voor een soort AIDS virus, geen
enkel reddingmiddel is voorhanden om de

V

verspreiding tegen te aan. De vraag hoelang wij dit opsouperen kunnen volhou-

den, wordt maar al te vaak ontweken en
doorgeschoven naar de toekomst. Wie
wijst op deze onhoudbare situatie wordt
vaak aangezien als iemand die de economischegroei wil afremmen of als een persoon die de mogelijkheid wil ontnemen
een individueel huis te bouwen. Men sluit
de ogen voor de nefaste gevolgen van deze
kolonisatiedrift, men wil niet geloven dat
deze wildgroei op een keer een boemerang
effect zal opleveren.
Vlaanderen wordtanno 1996 geconfronteerd met de nefastegevolgen van een
ongebreidelde ingebruikname van de oen
p
ruimte. Via de media worden wij geregeld
geconfronteerd met problematieken die
rechtstreeks hetgevolg zijn van een stedebouwkundig wanbeleid. De politieke di scussie betreffende het mestactieplan, de

groene hoofdstructuur, het HST-trace en de
noodzaak van een vernieuwd stedelijk beleid zijn hiervan de sprekendste voorbeelden. Een van de vijf hoogste prioriteiten
van de nieuwe Vlaamse regering is 'de verbetering van de kwaliteit van het leven in
de steden'. De aanstelling van een minister
met als opdracht het uitstippelen van een
stedelijk beleid is op zich reeds een teken
dat het politiek bestel eindelijk inziet dat
bij hoogdringendheid iets moet veranderen
om het gevoerde anti-stedelijk beleid te
corrigeren. Ook lijfelijk ervaren wij de
ruimtelijke probematiek steeds scherper,
de ellenlange files op de autowegen kan
men niet uitsluitend toeschrijven aan een
verhoogd autobezit van de Vlamingen. De
afwezigheid van een geintegreerde kwaliteitszorg om tot een duurzaam ruimtegebruik te komen heeft tot gevolg, dat wij de
toekomst van bepaalde gebieden zwaar
hebben gehypothekeerd. De wijze waarop
de Belgische kuststrook tot een grote

VERKIEZINGSAFFICHE VAN DE
CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ 1946

Het landelijk huis als symbool van geluk.
Foto: Kadoc, Leuven.

'Atlantikwall' is omgetoverd, heeft ongetwijfeld de potentiele toekomstkansen
zwaar aangetast.
Pas in 1992 gaf de overheid, na decennia Lang de problemen te hebben geminimaliseerd, de opdracht een Structuurplan
Vlaanderen als beleidskader uit te werken.
Begin 1995 werd de eindversie voorgesteld, een grondige studie gemaakt onder
de leiding van de professoren Albrechts en
Vermeersch. Het plan introduceert het begrip 'gedeconcentreerde bundeling', een
spanning tussen spreiding en concentratie.
Het uitgangspunt is dus de versnipperde
ruimte, de situatie die wij nu in Vlaanderen ervaren. In een bespreking van het
plan door Andre Loeckx wordt de problematiek samengevat: 'Postindustriele reorganisatie, suburbanisatie en automobiliteit hebben het historische spreidingspatroon ontwricht, dat bestond uit stedelijke netwerken in samenhang met een gediversifieerde maar coherente rurale ruimte. Deze ontwrichting heeft geresulteerd in
een actieve en flexibele maar tevens sterk
verbrokkelde ruimte. Harden van vroegere
samenhang handhaven zich tegen de achtergrond van leeglopende steden, uitgezaaide voorzieningen, fragmentaire netwerken, een geschonden landschap en een
algemene mobiliteitsdruk. Te ver doorgevoerde spreiding reduceert de draagkracht

voor investeringen in economische infrastructuren, in publieke voorzieningen, in
openbaar vervoer, in nieuwe woningtypologieen'I.
Op het vlak van de woningbouw
stelt het plan dat er tussen 1992 en 2007
een behoefte zal zijn aan ongeveer 400.000
nieuwe woningen. Uit de statistieken van
1991 blijkt dat Vlaanderen een woningbestand heeft van 2,2 miljoen eenheden, wat
neerkomt op een bodemoccupatie van
128.000 ha. Zet men de huidige trend verder, waarbij de aangroei voor ongeveer
tachtig procent op rekening komt van de
vrijstaande villabouw, dan wordt de situatie onhoudbaar. Met een gemiddelde kavelgrootte van 596 m2 zal men in 2007 in
totaal 57.000 ha open ruimte in beslag
moeten nemen voor nieuwe huisvesting,
een uitbreiding van de residentiele opperDE RIJWONING: EEN VOLWAARDIG WONINGTYPE
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RENAAT BRAEM, 1953

De huisvesting van de socialisten, gezien
door de katholieken.

vlakte met45 %. Wil men de economische
expansie veilig stellen, dan moet ook de industrie extra oppervlakte krijgen. Dit alles
te samen resulteert in een ondraaglijke
druk op de schaarse open ruimte.
Structuurplan Vlaanderen is er gekomen niet vanuit een bekommernis voor
een mooier Vlaanderen, waar vanuit de
bikkelharde realiteit dat ruimtelijke ordening noodzakelijk is om de toekomstkansen voor dit dicht bevolkt stuk in Europa
te beveiligen voor de toekomst. Wil
Vlaanderen niet volledig dichtslibben, dan
moeten er ingrijpende beleidsopties wordengenomen. De gevolgde weg van de
sub-urbanisatie is niet langer houdbaar.
Het Structuurplan Vlaanderen wil niet zomaar ruimtelijke ordening, het is een
beleidsplan dat streeft maar een 'duurzame ruimtelijke ontwikkeling'.
Het resultaat van de legendarische
`opvulregel' is ondertussen duidelijk:
Vlaanderen bezit nu meer dan 55oo kilometer lintbebouwing. Het gevolg van deze
haotische uitzaaiingen is dat Vlaanderen
c
een lappendeken is geworden. Het beeld
van een wanordelijk patchwork komt
d s te voorschijn in Renaat Braem's boek
tee
ste land ter wereld'.
'Belgie, het lelijk
Vanuit het vliegtuig krijgt men het beeld
van: 'een door een krankzinnige bijeengenaaide lappendeken, God weet van welke
afval bijeengeknoeid' 2. Deze uitspraak uit
1968 is ondertussen nog meer realiteit geworden !
Een van de opties van het
Structuurplan Vlaanderen is de afbakening
van stedelijke gebieden. Daarbij wordt gekozen om woningquota te formuleren
waarbij er een verhouding wordt gehanteerd van 6o %-4o % voor het toekomstig
woningenbestand, respectievelijk in stedelike en in niet stedelijke gebieden. Dit
houdt in dat men resoluut kiest om de
gangbare voorkeur voor niet-stedelijke
woonvormen een halt toe te roe en.
Terecht merkt Loeckx op dat een omme2

keer in beleid er niet komt door enkel quota voorop te stellen. Er zal meer nodig zijn
om effectief het tij te laten keren.
De uitgesproken voorkeur van de
Vlaming voor de vrijstaande woning omgeven door groen is te verklaren vanuit
een historisch perspectief, zelfs vanuit een
uitgesproken liberale attitude die reeds in
de 19de eeuwse huisvestingsdiscussie tot
uiting komt. Francis Strauven komt tot het
besluit dat de individuele spreiding van de
bevolking niet enkel het gevolg is van een
stedebouwkundige 'laissez-faire' houding,
maar evenzeer in de hand is gewerkt door
een doelbewust beleid 3. Het pleidooi voor
het afzonderlijk, individueel huis paste
perfect binnen de strategie van de
Katholieke Volkspartij die er in de eerste
plaats op gericht was de bevolking te behoeden voor 'proletarisatie'. Dit aspect was
reeds aanwezig in het kerstprogramma
van de CVP uit 1945 en werd in 1948 geconcretiseerd in de zogenaamde Wet De
Taeye, 'houdende bijzondere bepalingen
tot aanmoediging van het prive-initiatief
bij het oprichten van goedkope woningen
en het kopen van kleine landeigendommen'. De huisvesting van de bevolking op
het platteland zag de CVP als de enige
weg om te komen tot 'zedelijke en stoffelijke verheffing van het gezin'. In 1948

schreef minister De Taeye het volgende:
'Mijn overtuiging is dan ook dat door de
eigen woning, beter dan door veel woorden over volksopvoeding, bijgedragen
wordt tot de versteviging van ons volksbestaan. (...) Gans het gezin gaat Leven in en
met de natuur en meewerken aan de
scheppende schoonheid zoals zij tot uiting
komt in plant en diet (...) Het gaat bier
niet om wat natuurpoezie, maar om het bestendig levend contact met de natuur dat
op de levende cel, die het gezin is, zulke
verfrissende uitwerking heeft' 4. Niet enkel
het verwerven van de eigen woonst werd
gepropageerd, ook werd gekozen voor een
anti-stedelijke attitude. De CVP'ers waren
niet enkel fells tegenstanders van geconcentreerde woningbouw in de steden, een
optie die door de socialisten werd verdedigd, zij waren resoluut tegen de stad. De
stad als kwalitatieve woonomgeving werd
compleet afgeschreven, de ontvolking van
de stadcentra werd politiek aangemoedigd
op diverse niveaus. Samen met een sterke
toename van de individuele mobiliteitsmogelijkheden heeft deze politieke keuze
sterk bijgedragen tot de stedelijke vlucht
en het onvermijdelijk verval. De gehele
bouweconomie heeft resoluut ingespeeld
op deze keuze, op alle niveaus werd het
'huis met tuin' aan de rand van de stad
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`Chateau Classics'
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voorgesteld als de enige keuze voor een
elukkige toekomst.
g
Anno 1996 beseffen wij dat de vonk
die teweeg is gebracht door de polarisatie
tussen CVP'ers en socialisten zowel in het
nadeel is uitgevallen van de stad als van
het platte land: er zijn enkel maar verliezers.
De fundamentele keuze die het
Structuurplan Vlaanderen inhoudt heeft verstrekkende gevolgen voor het soort wowillen en
ningtype dat wijen
in Vlaander
kunnen realiseren in de toekomst. In de
toelichtingsnota vindt men de term 'nieuwe typologieen', zonder verdere precisering. Een zaak is duidelijk, het overwicht
van de villabouw moet drastisch worden
afgeremd. Ook andere maatschappelijke
factoren, zoals de verdunning van de gezinnen, zullen in grotere mate bepalend
worden voor de richting die de volkhuisvesting zal inslaan.
De vraag blijft hoe de Vlaamse samenleving de uitdaging zal assimileren.
Op welke wijze zal de bouwsector reageren op deze noodzakelijke koerswijziging ?
Zal de bouwindustrie via lobbywerk blijven vasthouden aan het massaalproduceren van vrijstaande woningen ? Op welke
wijze zal de overheid zelf inspelen om de
opties van het Struktuurplan te helpen
waar maken ? Welke initiatieven moet zij
nemen om de bouw van andere woontypes
te activeren ? Zal depolitieke moed aandeom
verkavelingstrend om te
wezig zijn
riendelijk
beleid ?
buigen in een stedelijk
v
Op welke wijze kan men tot afremmende
maatregelen komen voor de villabouw ?
Moet men resoluut kiezen voor een bevriezing van alle klassieke verkavelingen ?
Deze en nog veel andere vragen liggen
vervat in het Structuurplan Vlaanderen.
Dit themanummer is ontstaan vanuit een bredere visie dan enkel het architectonisch object. De reflectie betreffende
ons ruimtegebruik moet ook resulteren in
een vraagstelling naar het soorten woontypes voor de toekomst. Het oudste type is
de rijwoning, de inviduele woning tussen
twee mandelige muren, een woning met
een verticale opbouw. Gedurende eeuwen
hebben wij onze steden uitgebreid op deze
wijze, van de kleine arbeiderswoning tot
en met de ruim bemeten woning voor de
gegoede burgerij. Men moet zich de vraag
stellen of het niet noodzakelijk is dit type
opnieuw te ontdekken, om te wizen op de
grote voordelen van deze compacte woonvorm. Dit houdt niet in dat uitsluitend de
rijwoning de oplossing aanbrengt voor de
stedelijke woonproblematiek. Ook een
meer kwalitatieve benadering van de mogelijkheden vervat in de appartementenbouw is eveneens noodzakelijk.

uitsluiIn dit themanummer wordt
tend een accent gelegd op de rijwoning als
woningtype en dit binnen de 2oste eeuw.
Maar al te vaak wordt gewezen op de stilistische stijlkenmerken binnen de architectuur; hoe de evolutie plaatsvond binnen de
bewoningswijze en welke de transforma ties zijn in de ruimtelijke opbouw van de
woning, krijgt spijtig genoeg te weinig
aandacht. Inzicht in de verschuivingen en
gelijkheden van de woningopbouw
demo
worden te weinig bestudeerd.
De meeste historici beschouwen
1893 als het begin van de korte bloeiperiode van de Brusselse Art Nouveau. Het is
het jaar waarin Victor Horta de rijwoning
Tassel bouwt en Paul Hankar zijn eigen
woning met atelier. Hankar, maar vooral
Horta, brengen een omwenteling teweeg
binnen de stedelijke rijwoning. Horta toont
op een meesterlijke wijze dat binnen de limieten van een conventioneel Brussels perceel het mogelijk is een compleet nieuwe
ruimtelijkheid te ontwikkelen. Jos
Vandenbreeden van het Sint-Lukasarchief
belicht Horta's meest revolutionaire rijwoning Van Eetvelde in Brussel. Op een verbluffende wijze toont Horta hoe hi' de beperking van twee gesloten zijmuren weet
te neutraliseren en om te buigen tot een tot
dan toe nooit geziene ruimtelijk configuratie. Niet de elegante Art Nouveau-decoratie maakt Horta tot een bouwmeester met
wereldniveau, het zijn vooral zijn innovaties op ruimtelijk en structureel vlak die
hem onderscheiden van zijn generatiegenot n. Pas op het einde van de jaren zestig
ontdekken architecten depotenties van
Horta's inventiviteit. Voor Bob Van Reeth,
een van onze belangrijkste hedendaagse
architecten, is de kennismaking van fundamenteel belang geweest: 'Bij Horta heb ik
gezien wat structuur allemaal mogelijk kan
maken, zonder dat hi' daarom een dwingend model oplegt'.5
Bij de verschillende stedelijke uitbreidingen, gerealiseerd tijdens de jaren
20/30, blijft de rijwoning het meest voorkomende woontype. Ook de verdedigers
van de moderne architectuur zoals Huib
Hoste en Louis-Herman De Koninck, maken rijwoningen met rote spatiale
kwaliteiten. Een van de boeiendste modernisten
is de Gentse architect Gaston Eysselinck.
Binnen zijn oeuvre is er een opmerkelijke
zoektocht naar depotenties van de rijwoning. Een aantal van deze woningen worden in dit themanummer uitvoering gesitueerd.
Zoals reeds is bekemtoond keert het
ti' na 1945. Door de vlucht uit de stad naar
deperiferie, gestimuleerd door een steeds
groter wordende individuele mobiliteit ,
neemt de vrijstaande woning de plaats in
van de rijwoning. Bouwpercelen voor rij-

INSTALLATIE 'FAMI-HOME'
'COMPOSITION TROUVEE'
GUILLAUME BIJL
BELGISCH PAVILJOEN BItNNALE VENEZIA
1988

Burgerlijk ideaal van het wonen verheven tot
kunstwerk.
Foto: M. Dubois

woningen worden steeds zeldzamer. De
bouwindustrie en de bouwpromotoren
storten zich volledig op de markt van het
vrijstaand woonhuis. Alle reklame- en promotietechnieken worden aangewend om
bouwlustige burgers te verleiden een 'sleutel op de deur woning' aan te kopen, een
eigendomsverwerving ter verhoging van
een maatschappelijke status. Wat de CVP
uitstippelde als bescherming van de morele waarden van de burger wend vrij vlug
door deprivesector overgenomen als een
louter markt-economischgegeven.
Een automatischgevolg is dat architecten maar zelden opdrachten krijgen om
een nieuwe ruimte te bedenken tussen
tweegesloten muren. Toch zijn er in
Vlaanderen na 1945 een aantal opmerkelijke rijwoningen gebouwd met grote ruimtelike en architectonische kwaliteiten. Met
een selectie in dit themanummer wordt
aangetoond dat de rijwoning een blijvend
alternatief kan zijn voor de villabouw en
het appartementstype.
Toekomstige bouwheren weten
nauwelijks wat de voordelen kunnen zijn
van een kwalitatieve rijwoning. Daarom is
het verhaal van een bouwproject in KesselLo, ontworpen door de Werkplaats voor
Architectuur, erg relevant. Vijf 'one gezinnen nemen de beslissing samen te bouwen
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en gaan op zoek naar de mogelijkheden
om binnen een strikt vooropgesteld budget
hun opzet te realiseren. Ingenieur architect
Marc Martens geeft een bondig overzicht
van het ontwerpproces; vrij vlug werd geopteerd voor een 'ongebruikelijke' huizenrij. Grondplannen en foto's geven een
beeld van het project; woningen waarvan
een aantal aspecten gelijk zijn maar sommige ook erg verschillend. Het experiment
toont aan dat een differentiatie mogelijk is
binnen een gezamenlijk opgezet bouwproject. Er werd grote zorg besteed aan de
akoestische probemen bij een dergelijk
concept, een abolute noodzaak om het
wooncomfort te optimaliseren.
In feite is dit themanummer een
pleidooi voor een herwaardering van de
rijwoning als een volwaardig woningtype.
Te lang is dit type als een minderwaardige
woonvorm bestempeld en heeft de bouwindustrie de potenties ervan onderschat.
Het belangrijkste argument om resoluut te
kiezen voor de rijwoning is het ecologisch
aspect. De villabouw heeft een dergelijke
uitzaaiing teweeggebracht dat de gevolgen
op termijn door de volgende generatie
nauwelijks te dragen zullen zijn. De extra
kost die de samenleving moet opbrengen
voor postbedeling, riolering, bereikbaarheid voor openbaar vervoer en nog andere
aspecten, is een verspilling zonder weerga.
De illusie om iedereen een huffs met tuin te
geven wreekt zich op termijn: een vaststelling die ook in het Struktuurplan Vlaanderen
tot uiting komt. De rijwoning is zonder
twijfel een betere oplossing vanuit het
standpunt van de energiebesparing. In de
woningbouwsector wordt men overstelpt
met allerlei verordeningen om de energiebesparing te activeren met normen die niet
eens de fundamentele oorzaak van verspilling in vraag stellen. De keuze voor de rijwoning maakt een groot aantal normen
compleet overbodig. Het is een goed voorbeeld hoe onze samenleving oplossingen
tracht te bedenken zonder de structurele
problematiek in vraag te stellen.
Het themanummer wil tevens een
bijdrage zijn om op een intensere wijze de
ontwikkeling van de woningtypologieen in
Vlaanderen te bestuderen. Dit onderzoek
staat nog in zijn kinderschoenen en publikaties die op een systematische en wetenschappelijke wijze een beeld geven van de
planontwikkelingen in de woningbouw
zijn nog niet voorhanden. Er is nood aan
een dergelijk onderzoek, een grote uitdaging voor de verschillende architectuurinstituten in Vlaanderen.
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Het Van Eetveldehuis van Victor Horta, een prototype
Deze rijwoning is het gedurfdste en ook het vooruitstrevendste ontwerp dat Horta als architect heeft gerealiseerd.

en traditioneel 19de-eeuws
burgerhuis in de stad beantwoordt inplan en ruimte aan
een typeplan met drie hoofdfuncties: de
dienstruimten, de ontvangstruimten en het
prive-appartement.
De dienstruimten meestal in de kelderverdieping gelegen, omvatten naast de
bergings- en de voorraadruimten, de keuken, de wasruimte en de 'living' voor het
personeel. Een diensttrap maakt van kelder tot zolder alle verdiepingen en tussenverdiepingen bereikbaar, onafhankelijk van

E

DOORSNEDE
OORSPRONKELIJKE TEKENING HORTA

Foto: Sint Lukasarchief, Brussel
OORSPRONKELIJKE TOESTAND

Foto: Hortamuseum, Brussel

de monumentale trap in de woning die enkel door de familie en hun genodigden gebruikt mag worden.
De ontvangstruimten bevinden zich
op de bel-etage en staan in verbinding met
een mime hal en met een statietrap. Ze bestaan uit een salon-ontvangstruimte, een
eetkamer en dienstkeuken (die via eengoederenlift in verbinding staat met de keuken
in de kelder).
Het prive-appartement kan beschouwd worden als een kleine woning in
hetgrote huis. Het bevindt zich op de verdiepingen en heeft een klein salon, een eetkamer, de slaapkamer(s), een badkamerboudoir aangevuld met een badcel en linnenkamer. Hetprive-appartement vervulde dus de dagelijkse functie van het wonen, terwijl de ontvangstruimten het meer
officiele deel van de woning zijn.
Met deze 'doorsnede' als basis vertrekt architect Victor Horta om een origineelplan en een nieuwsoortige ruimte op

te bouwen, terwijl zijn voorgangers en tijdgenoten bijna altijd hetzelfde typeplan drie kamers achter elkaar, daarnaast een
smallegang met rechte steektrap - bleven
toepassen. Aan de decoratie van de kamers
werd dan wel bijzondere aandacht besteed.
In 1895 ontwerpt Horta aan de pas
aangelegde plantsoenen in de Noord-oostwijk (Palmerstonlaan 4) een woning voor
Edmond Van Eetvelde, toenmalig secretaris-generaal van Kongo.
In zijn memoires laat Horta het
bouwprogramma door Van Eetvelde als
volgt vertolken: 'ik wens een woning voor
mijn familie; mijn programma is dat van
iedereen. Ik bengenoodzaakt om veel
mensen te ontvangen, ik moet dus een
groot salon hebben en een eetkamer zo
groot als het kan; de verdiepingen zijn alleen bestemd om door ons bewoond te
worden, een statietrap is dus niet noodzakelijk.'
Horta besluit zelf: 'ik meende dat ik
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met hem mijn verbeelding de vrije loop
kon laten: ik stelde hem dan ook het meest
edurfde plan voor dat ik tot dan toe had
g
gemaakt.'
Het Van Eetveldehuis is inderdaad
het meestgedurfde en ook het meest vooruitstrevende ontwerp dat Horta ooit als architect heeftgebouwd.
Vanaf een kleine voorhal aan de
straatzijde loot men in diagonaalrichting
door de woning. Horta brengt die schuine
richting bewust aan: de loopafstand ervan
is langer dan deze haaks op de voorgevel,
zoals dit in de meeste burgerhuizen voorkwam. Hiermee compenseert hi de relatief
kleine oppervlakte van het terrein. Van
Eetvelde had immers nood aan mime ontvangstvertrekken. Horta speelt hierop in
en re de loopafstand zoveel mogelijk uit.
Via deze nieuwsoortige 'diagonaalstraat' in het huis wordt men via een trap
naar de tussenverdieping geleid, die in een
achthoekige vorm over heel de breedte van
de woning werd uitgebouwd en volledig
overkoepeld is met een glazen dak, dat
rechtstreeks daglicht ontvangt.

Het interieur wordt op die manier
in zijn kern opengewerkt en de binnenruimten vloeien op verschillende niveaus
continu in elkaar. Het hart van de woning
baadt in een zee van kleur en natuurlijk
licht. Midden in de achthoekige ruimte is
er een zithoek, waar men aangenaam kan
verpozen. Een tweede trapvleugel leidt
rondom deze zithoek naar de bel-etage en
wanneer men verder rondwandelt, komt
men aan in het salon, dat op die bel-etage
aan de straatzijde is gelegen. Zo wordt een
ruimte maximaal benut in zijn ontwikkeling en krijgt de bezoeker de indruk een
lange afstand binnenin de woning, vanaf
de toegangsdeur tot in het salon te hebben
afgelegd. Meteen bond dit systeem Horta
de kans om de bezoekers in contact te
brengen via alle mogelijke invalshoeken en
draairichtingen met het architectonisch en
structureel 'decor'.

LEGENDE:

Kelderverdieping: i. Voorraadkelder 2. Kolen -3. Kolen - 4. Kelder - 5. Wijn- en
bierkelder - 6. Goederenlift - 7. Gang 8. Kelder -9. Voorraadkelder - io. Tweede
wasruimte - 11. Tank

Benedenverdieping: 12. Spreekkamer -

13. Urinoir -14. WC - 15. Vestiaire -16. Hal 17. Gang - 18. Dienstruimte - 19. Kolen 20. Stookplaats - 21. Goederenlift 22. Wasplaats - 23. Keuken 24. Tuinwerktuigen - 25. WC - 26. Tuin
Bel-eta e: 27. Salon - 28. Serre - 29. Rotonde

3o. Diensttrap - 31. Open ruimte 32. Goederenlift - 33. Trap -34. Eetkamer . Tuin - 36. Beeldhouwwerk
35
Eerste verdieping: 37. Kamer 38. Slaapkamer - 39. Toiletkamer - 4o. Open
ruimte -41. Lichtschacht - 42. Badkamer 43. WC - 44. Wasbak - 45. Diensttrap 46. Open ruimte - 47. Goederenlift 48. Open ruimte - 49. Kamer - 5o. Kamer

GRONDPLANNEN RIJWONING VAN EETVELDE

Tekening: Sint-Lukasarchief Brussel

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

012345m

/

9

10

5

E

i
2

3

iLfu-Lf-

6

HET VAN EETVELDEHUIS VAN VICTOR HORTA, EEN PROTOTYPE

Eerst wandelt men in diagonaal van
ur naar de andere en
de ene blip zijmu
dan wordt men als in een 'draaimolen'
meegevoerd doorheen de woning, rondom
het wisselend daglicht, dat vanuit de glazen zoldering in de ruimte valt. Men kan
haast geen vast standpunt innemen om de
ruimte te overschouwen. Men moet bewegen om ze ten volle te beleven en dat is
een van de essentiele nieuwigheden die
Horta in het ontwerp van een rijwoning
aanbrengt. Alle elementen, de mozaiekvloeren, de muurschilderingen, het smeedwerk, het gekleurd glas, helpen mee om de
bezoeker in vervoering te brengen en hem
te dwingen rondom zich te kijken en zich
volledig te laten overspoelen door deze
'Hortaische Kunst'.
De centrale wintertuin is in deze
woning een prototype voor architectuur.
Het concept van de woning is naar maat
van zijn specifieke bewoners en hun manier van wonen, leven (en ontvangen) ontworpen.
In de wintertuin is de integratie van
het smeedijzer en het staal samen met andere sfeerbepalers tot een hoogtepunt opgevoerd. De constructie is zo ragfijn en ze
wordt bovendien door het invallend licht
zo overstraald, dat men zou durven denken dat hetgekleurde glazen en welvend
plafond over de ruimte zweeft. Deze constructie helpt mee het vloeiende en het dynamische karakter van de architectuur te
verhogen. En daarmee dri p en we dan
door tot de kern van de art nouveau: niet
alleen het decor, maar het samenspel tussen de mens en zijn woonomgeving zijn
uitgangspunten voor de architectuur geworden.
De 'industriele'gevel van het Van
Eetveldehuis is een duidelijke affirmatie
van de organisatie van het interieur. De
architect durft zich met het zichtbaar tentoonstellen van ijzer en staal te affirmeren,
zoals hi'j dat overigens ook in het interieur
doet.
INTERIEURZICHTEN

Foto: Sint
Lukasarchief,
Brussel
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MARC DUBOIS

De rijwoning.
Een woningtype met een rijk verleden en een toekomst
Te vaak wordt het flatgebouw gezien als het uitsluitend haalbare woontype voor de steden.
Wie voeling met de bodem wil behouden, wie een klein tuintje wil hebben moet maar verhuizen naar
verkavelingen aan de periferie van onze steden. Deze radicale opsplitsing in bebouwingsmogelijkheden
moet worden gecorrigeerd en dit ten voordele van de toekomstige leefbaarheid van onze steden.
Inleiding

C

edurende eeuwen heeft de
mens vanuit een zelfde invalshoek gebouwd aan de
steden. De woningen met een verticale opbouw tussen twee mandelige muren zijn
als het ware de bouwstenen van het stedelijke weefsel. De grote diversiteit in de gevelopbouw en in het materiaalgebruik van
de pal naast elkaar opgetrokken rijwoningen geven vaak aan de straatwanden een
verrassende rijkdom, een eenheid in de
veelheid.
De befaamde architect Le Corbusier
was gefascineerd door dit woningtype uit
de Lage Landen; onder een ruwe schets
van een rijwoning staat het woord
'Flandre'. Rechts ervan tekent hij een
betonnen skelet: het concept van zijn
Domino-structuur. Niet de stijlkenmerken

LE CORBUSIER

Schets Vlaamse rijwoning en zijn
'Domino' structuur
Uit: Precisions, 193o

boeiden hem, wel de eenvoudige constructieve oplossing tussen de twee gesloten
muren. De overspanning van muur tot
muur laat toe een niet dragende gevel te
bedenken, een gevel met zo weinig mogelijk gesloten, massieve delen. Het pleidooi
van Le Corbusier voor het horizontaal
raamtype heeft zijn wortels in de nieuwe
mogelijkheden van het gewapend beton
eveneens in de grote rationaliteit die
maar
vervat ligt in het concept van de stedelijke
rijwoning uit de Lage Landen.
Zoals reeds in de inleiding is benadrukt, worden maar al te vaak in architec8

tuurpublikaties enkel de stylistische kenmerken belicht. De studie van de architectuur biedt echter veel meer. Onderzoek
naar onder andere de ruimtelijke opbouw,
de materiaaltoepassing en de constructiewijze geven evenzeer informatie aangaande sociale en maatschappelijke verschuiving. Zelfs bouwverordeningen die op een
bepaald tijdstip zijn uitgevaardigd hebben
de architectuur vaak op ingrijpende wijze
bepaald. Wie aandachtig de staatgevels in
onze historische steden bestudeert, constateert dat er grote verschuivingen plaatsvonden bij de rijwoning op het vlak van
het bouwvolume en de dakrichting. De rijwoning met een puntgevel, waarbij de nok
van het dak loodrecht staat op de voorgevel, moest in de loop der eeuwen plaats
maken voor een straatbeeld met horizontale kroonlijsthoogte. De meest bepalende
factoren die deze evolutie in de hand hebben gewerkt zijn de beperking van het nisico van brandoverslag en de bouwtechnische voordelen om het regenwater direct
naar voor-en achtergevel of te Leiden. Deze
evolutie is het resultaat van bindende stedelijke verordeningen. Onderzoek naar deze randvoorwaarden is van groot belang;
het studiewerk van Rutger Tijs betreffende
de Antwerpse context is hiervoor verhelderend.
Het is juist in de rijkdom van onze
stadscentra dat men de evolutie tot op heden kan aflezen. Ook de distributie van de
ruimtes, het gebruik, en de wijze waarop
de verticale verbinding van de verschillende niveaus werd opgelost is een rijk onderzoeksveld dat verder rijkt dan 'outer de architectuur. De vrijstaande stenen spiltrappen in de Renaissance woningen, tot de
complexe trapconfiguraties in Horta's Art
Nouveau-huizen tonen aan dat grote varianten zijn te bedenken binnen de strikte
beperkingen van het bouwperceel.

Het landelijk en
het stedelijk woningtype
Wie Vlaanderen doorkruist kan
constateren dat er geen uniforme landelijke
bebouwingswijze bestaat. De vraag wat nu
uist 'landelijke architectuur'is, blijft dan
j
ook een pertinente vraag. Het is mogelijk
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een aantaltypes te onderscheiden, oplossin en die eveneens gerelateerd zijn aan
bepaalde periodes. In de omgeving van
Zelzate staat eengroepering van vier woningen,
een huizenrij die illustratief is voor
de bebouwingsvarianten gerealiseerd los
van elke stedelijke context.
De woning rechts is een typisch
voorbeeld van een klein landelijk woonhuis uit de 18de of de 19de eeuw, een woning die meestal gerelateerd is aan een
agrarische activiteit. Het huis bezit een
eenvoudig rechthoekig grondplan; de wit
geschilderde bouwmassa heeft een zadeldak bedekt met rode pannen. In het dakvolume is er een zolder, een ruimte die niet
gebruikt wordt voor bewoning. De voordeur en de vensters bevinden zich in de
langse gevels, de korte kopse gevels zijn
gesloten. Soms is er een kleine opening om
de zolder wat daglicht te geven. Tegenaan
de twee gesloten zijvlakken zijn vaak
kleinere bouwvolumes aangebracht, bergruimtes of kleine stallingen.
De woning ernaast is het voorbeeld
bij uitstek van het landelijk huis uit de
tweede helft van de 2oste eeuw, een constructie die men meestal met de term 'ferg een gesloten
mette' omschrijft. Er zijn
n aa wezig in
kopse gevels meer, ramen zijn
elk van de vier gevelvlakken. Om het
beeld van de landelijk woning te behouden
en te bestendigen, een bouwlaag met daarop een zadeldak, krijgt het volume van het
dak de functie van slaapruimte. De verhogrog van de levenstandaard met daaraan
gekoppeld de toename van het aantal vierkante meters bewoonbare oppervlakte
heeft tot gevolg dat de gesloten dakvlakken worden doorbroken met dakkapellen
en 'Velux-ramen' om het daglicht binnen te
brengen. De stedebouwkundige voorschriften van de meest verkavelingen in
Vlaanderen bestendigen dit type. De sterke
o
en eenvoudige volumewerking bijude
hoeven is volledig afwezig bij het lermettetype'. De trend naar grotere ramen en het
veelvuldig penetreren van het dakvlak
maakt de fermette tot een verschijning die
maar weinig meer te maken heeft met originele agrarische constructies. Enkel het
basisidee van een rechthoekige bouwmassa

VIER LANDELIJKE WONINGEN NAAST ELKAAR
IN ZELZATE

Foto: M. Dubois

met een zadeldak blijft over, vaak is het
eenparodie op de authentieke landelijke
hoevebouw.
De woning uiterst rechts kan men
het best omschrijven als het 'bungalowtype', een vrijstaande woning met vensters
aan de vier zijden. Het grootste verschil
met het vorige type is de volledig horizontaleplanconfiguratie van de woning en de
geringe dakhelling; van een zolderverdieping als slaapzone is geen sprake. Soms
bezitten deze woningen een plat dak;
meestal is er een lichte dakhelling aanwezig om te beantwoorden aan opgelegde
stedebouwkundige randvoorwaarden.
Gezien degeringe dakhelling komen dakpannen niet in aanmerking en wordt gekozen voor leien of asfalt. Vooral door de
kleur van het dakvlak distantieert dit type
zich van de fermette. Vanaf de jaren vijftig
komt het bungalow-type te voorschijn in
Vlaanderen. Het krijgt als het ware het label van de 'modernistische' oplossing voor
het landelijk huis. Vooral door de volledige
horizontale ontplooiing van het grondplan
kan men dit type tevens beschouwen als
de kristallisatie van de uitdeiningbeweging
van de bewoning na 1945, de massale in
bruikname van de Vlaamse bodem. In die
jaren vijftig komt ook een nieuwe dakvorm
tevoorschijn; het vlinderdak wordt het
beeld van de nieuwe dynamische toekomst. Het vlinderdak bood tevens een alternatief voor hetplatte dak, een dakvorm
die omwille van bouwtechnische maar
vooral administratieve redenen niet in de
smaak viel. Het vlinderdak is een sterk
tijdsgebonden oplossing geweest; in de
meeste verkavelingsvoorschriften wordt
deze dakvorm na dejaren vijftig verboden.
Eengrondig onderzoek naar de inter
santste voorbeelden waarbij architecten de
beweging van het vlinderdak ook wisten te

gebruiken om gedifferentieerde plafondhoogte in het interieur te creeren, moet nog
gebeuren.
Tussen deze woningen staat een
vierde landelijk huis dat grote affiniteiten
bezit met het stedelijk woonhuis. Het is
een woning met twee bouwlagen en een
zadeldak. Dit beeld komtgeregeld voor in
landelijke gebieden; het zijn net stedelijke
rijwoningen die eenzaam staan te wachten
op een zijdelingse aanbouw. Men heeft de
indruk dat er hier een vergissing gebeurde,
zelfs een inbreuk of een aanslag op het
landschappelijk karakter. Het is een woningtype waarvoor men vandaag zeker
geen bouwvergunning meer kan krijgen !
Het ontstaan van dit type is te situeren
rond de eeuwwisseling en heeft een aantal
interessante aspecten. In plaats van de woning horizontaal uit te breiden is gekozen
om het slaapgedeelte naar de verdieping te

brengen. In het dakvolume zijn geen slaapkamers aangebracht. Deze oplossing heeft
tot gevolg dat de landelijke woning plots
grote gesloten zijvlakken krijgt. De relatie
met een stedelijk rijwoning wordt nog versterkt door gebruik te maken in de voorgevel van een betere, duurdere baksteensoort
of door de vormelijke accentuering van de
voordeur en de vensters van de 'voorgevel'. Zoals in een stedelijke context is er
een benadrukte voorgevel en een minder
fraai afgewerkte achtergevel.
Welke factoren zijn nu bepalend geweest bij deze 'landelijke rijwoning' ? Het
toevoegen van een verdieping heeft in de
eerste plaats economische, dus financiele
voordelen. Zowel het dakgebinte als het
dakoppervlak worden zelfs kleiner dan bij
een horizontale uitbreiding van de woning.
Ook de lengte van de funderingen neemt
niet toe. Vermoedelijk waren er ook fiscale

RIJWONING IN WATERMAAL (1897)

Foto: L. Nagels Sint-Lukasarchief Brussel

DE RIJWONING. EEN WONINGTYPE MET EEN RIJK VERLEDEN EN EEN TOEKOMST

9

voordelen meebepalend voor de keuze:
een verhoging van de beschikbare oppervlakte bij een vermindering van de bebouwbare oppervlakte van het perceel.
Daarnaast zullen ook de stedebouwkundige begrippen als 'open bebouwing', 'halfopen bebouwing' en 'gesloten bebouwing'
een rol hebben gespeeld bij het verlenen
van een bouwvergunning in landelijke gebieden. Een fundamenteel onderzoek naar
het mechanisme, waarbij de verschillende
bovenvermelde factoren meespelen, moet
echter nog gebeuren.
De rijwoning te velde wordt ook
aangeprezen in een publikatie van de
ASLK, uitgegeven naar aanleiding van de
Universele Expositie van 1910 in Brussel.
Dit album toont verschillende voorbeelden, inclusief de grondplannen, gerealiseerd Binds de 'Wet op Werkmanswoningen' goedgekeurd in 1889. Het is Been toeval dat slechts een project in kleur is afgebeeld, een woning in Watermaal uit 1897.
De voorstelling van dit huis sluit perfect

E. VIOLLET-LE-DUC

'Maison de campagne'
Uit: Entretiens sur l'Architecture, 1872

10

aan bij het beeld van een landelijke rijwoning ver weg van het ongezonde, vervuilde stedelijke kader. Een verticaal gestructureerde en tevens goedkope woning krijgt
een plaats in een agrarische omgeving.
Of ligt het begin van dit type bij Eugeen
Viollet-le-Duc die reeds in 1872 in zijn
'Entretiens sur l'Architecture' (deel II) een
voorbeeld gaf van een 'maison de campagne' ? Een rijwoning met vier bouwlagen !

De igcle-eeuwse rijwoning
Vol ens Jos Vandenbreeden kan
men het bouwplan van het 19de-eeuws
burgerhuis tot twee types herleiden al
naar elan de breedte van het perceel. De
doorsnee breedte varieert van vijf tot zeven meter. De grotere herenhuizen hebben
een gevelbreedte tussen de twaalf en vijftien meter, dit is hettype met koetspoort.
Wat de organisatie van een woning betreft,
verwijst Louis Cloquet in zijn 'Traite
d'Architecture' naar de drie delen van de
stedelijke woning: de ontvangstruimtes,
hetprive-appartement en de dienstruimtes.
In L'Emulation, het belangrijkste
Belgisch architectuurblad van dat ogenblik,
verschijnt in 1894 een rijwoning uit 1888
g Het is
ontworp en door Edmond De Vine.
een typisch voorbeeld van een laat 19deeeuwse rijwoning, een huis voor de gegoede burgerij. Met een gevelbreedte van
zeven meter ontstaat eengrondplan met
links of rechts een trappenhuis, de rest is
ingenomen door kamers met een specifiek
gebruik. Wie door Brussel en andere stedelijke centra rijdt, zal met een zeer grote regelmaat dit type terugvinden. Een vaststelling is dat de grootste varianten liggen in
de wijze waarop de architect de voorgevel
architectonisch oplost. De ruimtelijke opbouw van de woning blijft een veel langere
tijd een constante, enkel kleinere aan assin en vallen te bespeuren. De grootste
omwenteling die Hankar en vooral Horta
hebben teweeggebracht is juist de breuk
met het sterk gestandariseerd grondplan
van de eind 19de-eeuwse rijwoning.
Hetgrondplan van het rijhuis uit
1888 is uiterst helder qua opbouw. De kelderverdieping bevindt zich een half niveau
nder het straatpeil en bevat naast een
o
wasruimte, een bewaar-, een kolen- en een
wijnkelder ook de keuken. Deze laatste is
gesitueerd aan de straatzijde en twee yensters brengen daglicht naar binnen. De
keuken is ook bereikbaar vanaf de hal,
vlak naast de voordeur. De dimensionering
deze keukendeur en het vaak visueel
van
wegwerken ervan, is een constant gegeven.
De belangrijkheid van de ruimtes kan men
aflezen van de vorm en de grootte van de
peningen, een differentiatie die in de
o
nen
2oste eeuw zal vervagen , zelfs verdwij.
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Van een standardisering van een deurhoogte is in deze 19de-eeuwse woning
geen sprake. Tussen keuken en wasplaats
is een verwarmingskachel aangebracht die
warme lucht brengt naar de twee bovenliggende ruimtes en de trapruimte. De tekening toont ook een aspect van een verhood wooncomfort dat op een steeds grotere wijze het concept van de woning gaat
be glen. Vanuit de keuken en vooral de
wasruimte is er een verbinding met de tuin
via een 'cour-basse', een overdekte buitenruimte onder de veranda. Hier bevindt
zich ook het toilet: de sanitaire ruimte bevindt zich dus buiten het interieur.
Op de benedenverdieping,feite
in
op een hoogte van ongeveer 1,5o meter boven straatniveau, is er vooraan een 'salon'
en achteraan een 'salle a manger' aansluitend op een 'veranda'. Deze verhoging
heeft tot gevolg dat ergeen inkijk is vanop
de stoep in de woonkamer vooraan.
Aansluitend bij de veranda is er een 'cabinet', een klein bureau of spreekruimte met
rechtstreeks zicht op de tuin.
Op de bovenverdieping zijn er twee
slag kamers met aansluitend een ruimte
die de ontwerper omschrijft als 'toilette', in
feite de badkamer. Tussen slaapkamer en
badkamer is er een tussenzone met een
urinoir. Er is ook een vide om daglicht binnen te brengen in de trapruimte. Wat niet
wordt gepubliceerd is de zolderverdieping.
De tekening van de voorgevel met twee
dakvensters laat vermoeden dat het bier
nietgaat om een ruimte als berging. Het
dakvolume bood steeds slaapmogelijkheid
voor het inwonend huispersoneel. De
grondplannen van de woning geven niet
enkel een beeld van de architectonische
opbouw, zij weerspiegelen op een glasheldere wijze de maatschappelijke structuur
waartoe de opdrachtgevers behoren. Zelfs
de kleine details aanwezig in het huis
openbaren aspecten van een bewoningswijze. De aanwezigheid van een urinoir
nabij de slaapkamer komt vaak voor in de
19de-eeuwse woning, zelfs in de Art
Nouveau-huizen van Horta.
De grondplannen openbaren hoe de
huizen werden bewoond. De maatschappelijke verhoudingen tussen bewoners en
personeel, vaak inwonend personeel, is een
belanglijk aspect om het ruimtelijk concept
te begrijpen. De plaats van de keuken bevindt zich niet toevallig in de kelder. Bij de
grotere rijwoningen wordt zelfs de volledige trap ontdubbeld. Zo is de trap in het
reeds besproken woonhuis Van Eetvelde
breed en uitgewerkt als een zichtbaar onvan het interieur. De trap voor het
der
personeel daarentegen is smal en bevindt
enhuis
zich in een afgesloten trapp.
Bij een rijwoning is de trapruimte
de distributiespil tussen de verdiepingen,

RIJWONING
IN BRUSSEL

1888
Architect

Edmond De Vigne
Foto: L'Emulation, 1894
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de verbindingschakel tussen de belangrijkste kamers. In de rijwoning uit 1888 bevindt de trap zich in een afzonderlijke
zone en zijn er geen visuele verbindingen
met de afzonderelijke woon- en slaapruimtes. Het is juist door de bijdrage van de Art
Nouveau-architecten, dat de trap een geintegreerd onderdeel wordt in het interieur.

5.A4

De trap wordt het dynamisch element dat
men maximaal wil benutten om de visuele
openheid te bevorderen.
Deplaatsing van de trap Icrijgt dan
ook degrootste aandacht. Gezien de verticale verbinding is het ook de plaats bij uitstek om daglicht te laten binnendringen.
De doorsnede van architect Jos. Bascourts

REZ DE CHAUSSEE
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eigen woning met atelier in Antwerpen uit
1902 is hiervan een goed voorbeeld. Het
huis bezit een aaneensluitende reeks van
drie ruimtes op de bovenste verdieping, op
het belangrijkste niveau zelfs vier. De trapruimte bevindt zich centraal met een hoogtegelijk aan twee verdiepingen. De achterste kamer is de veranda, overgangszone
tussen de tuin en het interieur. Dit aspect
wordt versterkt door degrote beglaasde
deuren naar de tuin en deplantendecoratie
op de wanden. Het gevoel van een buitenruimte wordt extra benadrukt door degrote beglaasde lichtkoepel, een oplossing die
vaak is toegepast bij een verandaruimte.
De hoeveelheid licht die hiermee naar binnen komt, geeft tevens licht aan de aanpalende, maar ingesloten eetkamer. Gezien
degrote die to en om zoveel mogelijk daglicht binnen te laten in het hart van de wonin
Bascourt niet voor een zadeldak. Een bewoonbaar dakvolume is niet
aanwezig. Dit werk van Bascourt bezit nog
veel andere interessante aspecten, spijtig
genoeg werd dit meesterwerk in 1986
gesloopt.
Een onderzoek naar de verschillendeplanvarianten is bijgevolg van groot belang om de rote potenties van het type te
achterhalen. Archiefmateriaal enpublikaties vormen de basis van een onderzoek,
omdat eengroot aantal van de rijwoningen
ondertussen reeds zijn gesloopt. In 1908
start depublikatie 'La Maison Moderne':
losse foto's aangevuld met grondplannen.
Het biedt interessant materiaal van vaak
mindergekende ontwerpers. Deze publikatie illustreert tevens hoe degrote produktie van rijwoningen rond de eeuwwisseling in Brussel tot stand kwam. Meestal
gaat het om gebouwen opgetrokken na
1905.
De rijwoning van architect
Courtenay in Schaarbeek is een goed voorbeeld van een kleiner burgershuis. Hier is
de keuken niet meer in de kelder, deplaats
voor hetpersoneel. Op de benedenverdiep
in bevindt zich een kleine eetkamer
vooraan naast de keuken die uitziet op de
tuin. Op de eerste verdieping is de grote
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RIJWONING BASCOURT IN ANTWERPEN
1902. DOORSNEDE

Architect Jos. Bascourt

eetkamer met een breedte gelijk aan deze
van het perceel. De ruimte wordt geaccentueerd door een breed boogvenster, waardoor de bewoners een andere visuele relatie krijgen met de straat. Aan de achterzijde is er een kleiner salon, meestal fungerend als 'zondagse kamer'. In de kleine
uitbouw achteraan is het WC geintegreerd
in het interieur.
Een rijwoning in de gemeente SintGillis toont een andere ontwikkeling. De
gevel bevat sgraffitopanelen en smeedwerk

met een uitgesproken Art Nouveau-signatuur. Interessanter dan deze stylistische aspecten is de relatie interieur en gevel. De
ontwerper Iciest om de trapruimte expliciet
te tonen in de voorgevel met een breedte
van zeven meter, een oplossing die reeds
voorkomt in Hankars eigen woning uit
1893. De circulatiezone is afleesbaar vanop
de straat. De gevel krijgt hiermee een tweeledige opbouw, de verticaliteit wordt versterkt door beide delen elk een eigen symmetrische compositie te geven. Het gebruik
van de verticale verbindingszone als belangrijk onderdeel binnen een dynamische
gevelcompositie wordt in de jaren 20/30 bij
veel rijwoningen een centraal thema.
De twee aanpalende rijwoningen

RIJWONING COURTENAY IN SCHAARBEEK
CA. 1905-1910

Architect Edmond Courtenay
Foto: Album de la Maison Moderne
12
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in Schaarbeek ontworpen door Joseph
Dion re tonen een ander aspect van de
veranderingen die zich voordeden binnen
de stedelijke rijwoning. Aangezien de plannen van deze huizen in 1910 zijn gepubliceerd, kan men het bouwjaar eveneens
situeren tussen 1905 en 191o. Stedebouwkundig is hier ook een verandering vast te
stellen. De woningen bezitten een kleine
voortuin, afgesloten met een mooi smeedijzeren hekwerk. Door de architect is hier
bewustgekozen voor een verwijzing naar
een uitgesproken landelijk karakter. De
puntgevels zijn niet aangebracht vanuit
een behendig omzeilen van stedebouwkundige randvoorwaarden. De kroonlijsthoogte van de woning rechts is hiervan het
bewijs. Het is een goed voorbeeld waarbij
de burgerij zoekt om binnen de traditie
van de rijwoning een landelijk sfeer te
introduceren. Dit komt ook tot uiting in de
naamgeving van de rijwoningen; in een
sgraffitopaneel in de gevel staat links 'Villa
Rosita' en rechts 'Villa Margot'. De verwijzing naar een villa, terwijl alles is gestructureerd tussen twee mandelige muren,
illustreert dat reeds begin deze eeuw een
tendens bestond om het stedelijk woonhuis
te verlaten en de burgerij de voorkeur gaf
aan het ideaalbeeld van het villatype.
Het zich afzetten tegen de dwing ende randvoorwaarden van eenstadsperceel
is ook aanwezig in de eigen woning van
Louis Cloquet uit 1903, gelegen aan de
Gentse Leopoldlaan. Het huis met de naam
'De kat en de hond' bezit niet enkel een
puntgevel, ook de diepe insnijding van de
bouwmassa ten opzichte van de rooilijn is

RIJWONING DELCOIGNE IN SINT-GILLIS
CA. 1905-1910

Architect onbekend
Foto: Album de la Maison Moderne

TWEE RIJWONINGEN >
CA. 1905-1910

ArchitectJoseph Diongre
Foto: Album de la Maison Moderne
RIJWONING CLOQUET IN GENT
1903

Architect Louis Cloquet
Foto: M. Dubois

een uitzonderlijk gegeven. Het is alsof
Cloquet een driegevelwoning wilde maken, zelfs een gebouw met een meer laudelike verschijning.
De koppeling van de rijwoning met
het woord 'villa' komt reeds voor op het
einde van vorige eeuw bij de bebouwing
opgetrokken langs de zeedijk in de verschillende badplaatsen. Dit waren alle vakantiewoningen waarbij de naam 'villa'
bijna altijd werd gehanteerd. Enkel een
paar voorbeelden zijn overgebleven zoals
Villa Doris in Middelkerke en Villa Maritza
in Oostende, beide beschermd als monument. Een specifiek kenmerk van de rijwoningen op de zeedijk is het overdekt openlucht terras: een buitenkamer waar men
beschermd van de wind, en vooral van de

zon, kon genieten van de gezonde lucht.
Op de zijmuren van de terrassen werden
veelal keramische tegels aangebracht met
plantmotieven of zichten van zee en duinen. Zoals bij Villa Doris is er geen uitgesproken voordeur; de toegang is een onderdeel van een groot raam met zicht op
zee. De specifieke locatie resulteerde in een
variant van de stedelijke rijwoning.
De inbreng
van Horta en Hankar

Zoals Jos Vandenbreeden reeds
beklemtoonde zijn Horta's rijwoningen
veel meer dan ruimtes met florale Art
Nouveau-aankleding. Horta transformeerde op een ingrijpende wijze de ruimtelijkheid, hij gaf hier als het ware de beperkin-
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RIJWONING TASSEL
1893.

Grondplannen en doorsnede
Architect Victor Horta

RIJWONING FORTIN IN SCHAARBEEK
CA. 1905-1910

Architect Henri Jacobs
Foto: Album de la Maison Moderne

keer een uiting is van een nieuwe, optimistische maatschappelijke toekomstvisie die
in Brussel aanwezig was rond de eeuwwisseling. De woningen van Horta zijn dan
ook een kristallisatie van een tijdsgeest.
In zijn memoires stelt Horta dat een
woning niet enkel de uitdrukking moet
zijn van de levenswijze van de opdrachtgever, het huis moet tevens 'het portret'
zijn. Horta zet zich of teen het typeplan,
hi' ontwikkelt een woning vanuit zeer particuliere eisen van zijn opdrachtgever.
Rijwoning Tassel uit 1893 beschouwt men
terecht als zijn eerste volwaardige Art
Nouveau-realisatie. Reeds tijdens de
bouwfase stelden de voorbijgangers zich
vele vrag,
en alleen al de centrale voordeur
en de afwezigheid van keldervensters voor
hetpersoneelsgedeelte, waren reeds voldoende elementen die indruisten teen
ghet
verwachtingspatroon van het 'gestandariseerd' 19de-eeuws Brussels rijhuistype. De

kleine loggia boven de voordeur en het
aanwenden van metalenprofielen in de
voorgevel versterken nog meer het afwijkend karakter. Hortageeft in zijn memoires een van de sleutels om de ruimteopbouw te begrijpen. Tassel vroeg hem naar
mogelijkheden voor diaprojectie, toch een
zeerparticuliere vraag van een opdrachtg
ever. Vanuit een kleine ruimte boven de
hal, gecombineerd met een 'donkere kamer' kon Tassel zijn lichtbeelden projecteren tot in de woonkamer. De doorsnede
van woning Tassel openbaart nog meet
Gezien degrote diepte van de bebouwing,
opteert Horta voor de opsplitsing van het
volume in een 'voor' en 'achter' huis, misschien wel de meestgeniale ingreep. Dit
laat hem toe daglicht binnen te brengen in
het hart van het huis maar tevens de ruimte ook een nieuwe dimensie tegeven. Door
de florale motieven op de muren, in het
smeedwerk en vooral in het beglaasde pla-
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gen tussen de twee muren op. Er ontstonden interieurs met verrassendeperspectieven zowel in horizontale als in verticale
richting. Francis Strauven en andere auteurs wijzen op het Piranesisch karakter
van Horta's spatiale creaties. Toch mag
men niet vergeten dat deze grote omme14
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fond krijgt men als het ware een sublimatie
van een tuin in het midden van de woning.
Horta verplaatst in woning Tassel het idee
van de veranda naar het midden van het
huis; een oplossing die hij herneemt in de
rijwoningen Van Eetvelde, Solvay en
Aubecq.

imitvrif

RIJWONING HANKAR IN BRUSSEL. 1893

Architect Paul Hankar
Foto: Neubauten in Brussel

RIJWONING MET KLINIEK DR. VAN NECK
IN SINT-GILLIS. 1910

Architect Antoine Pompe
Foto: A.A.M., Brussel

Degevel van woning Tassel is als
het ware de verticale opstand van het
grondplan. Een andere inwendige ordening resulteert in een gevelopbouw die
compleet afweek van de toemalige produktie. Het is dan ook begrijpelijk dat dit
werk van Horta metgrote verbazing werd
bekeken, in de eerstep laats omdat het vrag
en opp
rienaar het verborgene, het niet
gekende van het interieur. Boeiend is de
vergelijking met de rijwoning ontworpen
door een tweederangsfiguur van de Art
Nouveau, architect Henri Jacobs, een realisatiegepubliceerd in 'La Maison Moderne'
van 191o. Zoals bij Tassel heeft de voorgevel een volledig symmetrische opbouw, inclusief de centraalgeplaatste voordeur.
Terwijl de voorgevel enige gelijkenis bezit
met Tassel, zijn de grondplannen van
Jacobs een voortzetting de 19de-eeuwse
opbouw van de rijwoning.
Vele woningen die gerangschikt
worden onder de Art Nouveau, zeker wat
deproduktie ervan in de provinciesteden
betreft, zijn in feite een verderzetting van
de 19de-eeuwse burgerwoning. Meestal
bleef de Art Nouveau beperkt tot gevelaankleding of interieur-decoratie. Van een
ommekeer in het ruimtelijk denken zoals
bij Horta is er maar zelden sprake. Toch
zijn er een aantal realisaties aan te wizen
met eengewijzigd planconcept. Hierbij is
zeker het werk van Hankar te vermelden,
vooral zijn eigen woning uit 1893. Hankar
toont in de voorgevel de circulatiezone van
het huis; de belangrijkste woonkamer met
aansluitend een veranda krijgt een dubbele
plafondhoogte, alsof het gaat om een grote
atelierruimte. Maar al te vaak word t binnen het overzicht van de Art Nouveau de
figuur van Octave van Rysselberghe vergeten. Hoekwoning Otlet uit 1894 is ontegensprekelijk een meesterlijke ruimtelijke creatie. De samenwerking voor het interieur
met Henry Van de Velde heeft zeker bij edragen tot de onverwachte manier van
planopstelling. Van Rysselberghe bouwt in
1897 het eerste Gentse Art Nouveaugebouw, een woning waar de gevel de directe uitdrukking is van een andere configuratie van de grondplannen. Spijtig
genoeg werd deze woning Declacre in 1940
vernield.
Binnen de Art Nouveau-architectuur zijn nog twee andere realisaties te vermelden: de uiterst smalle rijwoning SaintCyr van Gustave Strauven uit 19oo aan de
Brusselse Ambiorixsquare en de eigen woning met atelier van Paul Cauchie uit 1905
in de Frankenstraat. Bij deze laatste is
vooral de ongebruikelijke oplossing voor
de toegangspartij opmerkelijk. De voordeurg eeft niet rechtstreeks uit op de
straat; in een overdekt tussengebied zijn
zowel de ramen als de deur aangebracht.

Hiermee kon Cauchie tevens de gevel een
volledig symmetrische compositie geven.
Voor de meeste historici valt de korte Brusselse Art Nouveau-periode tussen
twee data: 1893 en 1902. Het modisch
effect blijft echter nazinderen tot aan de
Eerste Wereldoorlog. Een grote versobering
en rationeel materiaalgebruik krijgen meer
en meer de belangstelling bij de nieuwe
generatie, een evolutie die reeds is aangezet door Paul Hankar. Het interessantste
voorbeeld is de rijwoning met kliniek voor
Dr. Van Neck in Sint-Gillis, ontworpen in
1910 door Antoine Pompe.
De landelijke rijwoning
In de reedsgeciteerde publikatie
van de ASLK uit 1910 zijn een groot aantal
voorbeelden van sociale huisvesting te vinden uit verschillende Vlaamseen Waalse
gemeenten. Het gaat om gegroepeerde arbeiderswoningen, meestal een rijbebouwing. Een onderzoek naar de varianten die
men binnen deze sector van huisvesting
heeft bedacht, is nauwelijks voorhanden.
Een interessant voorbeeld uit de ASLKinventaris is eenproject uit 1902 in Burcht,
gerealiseerd door de Antwerpse huisvestingsmaatschappij 'Vlaamsche Heerd'. Bij
deze bebouwing zijn er tussen de woningen lange an en om de straatzijde te relieren met de achterzone, een oplossing die
niet voorkomt in een stedelijk environnement. De woningen bestaan uit twee delen,
vooraan het 'woonhuis' met een rationele
opbouw van twee kamers en een trapruimte. Een lange gang verbindt de voordeur
met een overdekte achterliggende binnenplaats. Achteraan is er een vrijstaand
bouwvolume met daarin een WC, een kolenhok, een berging evenals een ruimte om
brood te bakken.Gezien de afwezigheid
van openbare rioleringen is het WC niet
opgenomen in het 'woonhuis'. De buitenruimte is een 'Cour', het idee van een tuin
is niet aanwezig. De doorsnede geeft ons
de ruimtelijke opzet. De plafondhoogte
van de twee belangrijkste kamers is 3,50
meter, een hoogte die niet meer voorkomt
in de hedendaagse sociale huisvesting. De
slaapkamers aan de straatzijde zijn niet
ingewerkt in het dak, waardoor een bergingszolder behouden blijft. Toch sluit dit
voorbeeld aan bij een bebouwing met een
gesloten stedelijk bouwblok. Het is pas bij
het realiseren van de tuinwijken, vooral na
1918, dat het bouwvolume een andere relatie zal krijgen met eengroene omgeving.
De rijwoning
tijdens het Interbellum
De interessantste realisaties uit de
jaren 20 zijn de verschillende tuinwijken.
De tuinwijken rond Brussel, zoals
Kapelleveld, Cite Moderne en Le Logis-
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ZES WONINGEN IN ANTWERPEN
1932

Floreal behoren tot het beste van de
Architect Eduard Van Steenbergen
Belgische architectuur uit het Interbellum.
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RIJWONING IN ANTWERPEN
1935

Architect G. Jacobs
Foto: M. Dubois
Tekening: Y. Malysse & J. Verstraete

vi
0 1
2 3

architectuurprijs. De benedenverdieping is
volledig gesloten, het dominerend element
in de gevel is een half cirkelvormig beglaasd volume. Het is niet de circulatie
zone maar een variant op een erkeroplossing. Het gesloten karakter van de bovenbouw wordt bekomen door de slaapkamer
op de tweede verdieping aan de achterzijde uitzicht te geven op een dakterras.
Het streven om de straatzijde te sluiten
en de tuinzijde maximaal te openen zal
in de loop van de 2oste eeuw nog toenemen.
Een van de interessantste woningen
uit het de jaren twintig is het huffs met ate-

Tier van Rene Guiette in Antwerpen, ontworpen in 1926 door Le Corbusier. Hier
kon hi' voor de eerste maal een aantal aspecten van zijn 'Citrohan' type aanwenden. Het theoretisch model moest hi' echter aan de concrete situatie aanpassen. In
het eerste deel van zijn 'Oeuvre Complete'
schrijft hi' in 1929 het volgende: 'solution
touteparticuliere imposee par les lotissements belges caracterises par une dimension de 6 m. de façade et une tres grande
profondeur'. Het is een compacte doosvorm met op de bovenste verdieping een
atelier en dakterras. Alhoewel hetgaat om
een driegevelwoning ma men het be-

RIJWONING
IN BERCHEM
1932

Architect
W. Vanden Broeck
Foto: Architectuur &
Urbanisme, nr.4, 1933
DE RIJWONING. EEN WONINGTYPE MET EEN RIJK VERLEDEN EN EEN TOEKOMST
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RIJWONING MET ATELIER GUIETTE
IN ANTWERPEN
1926

Architect Le Corbusier
Exterieur en doorsnede
Foto: M. Dubois

'CITROHAN' WONING
1922
LE CORBUSIER

Basisconcept voor woning Guiette. Alhoewel de
perspectieftekening een vrijstaande inplanting
weergeeft kan het ontwerp ook bij elkaar worden
gebracht als een rijwoning.

schouwen als een rijwoning. De openingen
in de langse zijgevel zijn secundair ten opzichte van de grote openingen in voor- en
achtergevel. Beide bezitten een hoge verticale beglaasde strook, een element dat de
uitdrukking is van de inwendige structuur.
Hierachter bevindt zich de doorlopende
trap, een rechte verbinding tussen de
voordeur en de tweede verdieping. Le
Corbusier maakt zelfs de vergelijking met
de trap naar de hemel uit de film 'The Kid'
van Charlie Chaplin. Binnen het ruimteconcept van deze woning fungeert deze indrukwekkende trap als bindend element.

De bindende stadsreglementering bepaalde niet enkel de materiaalkeuze maar ook
de binnenruimte. De benedenverdieping
bezit een plafondhoogte van maar liefst
3,5o meter, een hoogte die niet voorkomt in
zijn andere realisaties.
Ongeveer gelijktijdig bouwt Eduard
Van Steenbergen in 1925 in Berchem zijn
eigen woning met atelier. De voordeur
staat centraal in de voorgevel. Het idee van
een centrale hal vindt men ook in Valentin
Vaerwijcks eigen woning in Gent, ontworpen in 1913 en afgewerkt na de Eerste
Wereldoorlog. Dat het gaat om een woning

van een architect valt of te lezen van de
beelden die links en rechts van de voordeur zijn aangebracht: zij stellen de verschillende ambachten voor die betrokken
zijn bij het bouwen. Wat de typologie betreft, is er een belangrijker element te vermelden. Dit woonhuis is vermoedelijk een
van de eerste rijwoningen in Gent waar de
achtergevel een bijna evenwaardige compositie en materiaalbehandeling bezit dan
de straatgevel. De symmetrische achtergevel vormt eengeheel met de tuinaanleg, de
vijver en het klein prieeltje achteraan het
perceel.
Het oeuvre van Louis-Herman De
Koninck is ontegensprekelijk een van de
krachtigste uit de jaren 20 o. Bij woning
Dotremont uit 1931-1932 in Ukkel is het
programma van eisen in feite te groot voor
de breedte van hetperceel. Hi' komt tot
eengelijkaardige oplossing als Horta, centraal wordt een hoe
g
ruimte voorzien als
hart van de woning. De uitwerking ervan
gebeurde met een modernistisch vormvocabularium. Onder andere voor de uitzonderlijke ruimtelijkheid die hier wordt bereikt, werd dit woonhuis beschermd als
monument. Wat Brussel betreft, dient zeker
ook de eigen woning te worden vermeld
van Paul-Amaury Michel uit 1935/1936,
een sterk door Le Corbusiergeinspireerd
gebouw. De woonkamer bezit een dubbele
verdiepingshoogte, een oplossing die niet

WONING VAERWIJCK IN GENT
1913-1918. VOOR- EN ACHTERGEVEL

Architect Valentin Vaerwijck
Foto: M. Dubois
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WONING DOTREMONT IN UKKEL. 1931-1932.
VOORGEVEL EN CENTRALE LEEFRUIMTE

Architect Louis-Herman De Koninck
Foto: A.A.M., Brussel

vaak voorkomt. Door hetgrote venster aan
de straatzijde kreeg dit werk de naam van
'maison de verre'.
Niet enkel in het oeuvre van de
modernisten zoals Huib Hoste, Gaston
Eysselinck, Leon Stynen, Victor Bourgeois,
Renaat Braem kan men boeiende rijwoningen aantreffen, ook in het werk van mindergekende architecten zullen er zeker
voorbeelden te vinden zijn. Daarom is een
grondig onderzoek naar de bouwproduktie
meer dan noodzakelijk.
Een van degrootste veranderingen

RIJWONING VERBRUGGE IN GENTBRUGGE
1934. STRAATGEVEL EN GRONDPLANNEN

Architect Geo Bontinck
Tekening: Y. Malysse & J. Verstraete
Foto: M. Dubois

WONING 'MAISIN DE VERRE ' IN BRUSSEL
1935-1936

die zich hebben voorgedaan in de jaren
2o/3o is ongetwijfeld het steeds vaker inbrengen van een afzonderlijke ruimte voor
de auto. Dit heeft tot gevolg dat de inwendige ordening van het rijhuis ingrijpend
wordt aangepast. Waar de bouwlijn samenvalt met de stoep, krijgt de benedenverdieping een gesloten karakter. Wanneer
er bij de stedebouwkundige plannen een
voortuinzone is voorzien, kan de architect
een andere oplossing brengen. Door de garage een halve verdieping onder het straatniveau te brengen blijft er een betere relatie
tussen het woongedeelte en de tuin.
Een voorbeeld hiervan is de rijwoning
Verbrugge uit 1934, ontworpen door
Geo Bontinck. Garage, stookplaats en kelde r krijgen een plaats onder het woonedeelte. Derondp
glannen tonen een
g
aantal specifieke oplossingen binnen de
distributies van de functies. De keldertrap

Architect Amaury Michel
Foto: A.A.M., Bruseel

komt uit in een gang die rechtstreeks de
hal met de keuken verbindt. De trap naar
het slaapniveau vormt een geheel met de
woonkamer en is aangebracht boven deze
gang naar de keuken. Dit geeft als resultaat
dat in de woonkamer zowel de volledige
die to als de breedte van het bouwvolume
visueel wordt ervaren.
In een afzonderlijk artikel wordt
in aan op de evolutie in de verschillende rijwoningen van Gaston Eysselinck.

De verdringing
van de rijwoning na 1945
Zoals in de inleiding reeds is benadrukt wordt deperiode na de Tweede
Wereldoorlog gekenmerkt door een steeds

DE RIJWONING. EEN WONINGTYPE MET EEN RIJK VERLEDEN EN EEN TOEKOMST
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versnelde ingebruikname van de periferie.
Vooral door de mogelijkheden van de individuele mobiliteit worden de verkavelingen met het vrijstaand woonhuis het
woonmodel bij uitstek. Dit heeft tot gevolg
dat de rijwoning een steeds minder voorkomende ontwerpopdracht wordt voor architecten. Wanneer men het oeuvre bekijkt
van hen die juist na 1945 stamen, zoals bijvoorbeeld Willy Van der Meeren, Paul
Felix of Lucien Engels, dan stelt men vast
dat in de jaren vijftig de rijwoning nog geregeld voorkomt. Het is vooral in de jaren
zestig dat de grootste verschuiving plaatsvindt. De auto binnen het bouwprogramma wordt een vast gegeven; het 'bel etage'
type ontstaat en wordt aangewend in stedelijke uitbreidingen. Toch zijn er een aantal ontwerpers die alternatieven zoeken om
aan de erg dwingende opdeling binnen het
bel etage'-type te ontsnappen.
In 1979 kreeg Luc Schuiten de eerste prijs met een rijwoningontwerp in een
wedstrijd georganiseerd door het tijdschrift
'Architecture Belgium'. De architect vestigde reeds in 1976 de aandacht op zich met
een zelf gebouwde 'ecologische' woning in
Overijse. Zijn ontwerp bezit de titel: 'Leven
en wonen met de zon in de stad', een pleidooi voor een bio-solaire stadswoning.
Hierbij is het plantaardig karakter een belangrijk onderdeel, de voorgevel is zelfs de
drager van een weelderige plantengroei. In
dit voorstel gaat het in de eerste plaats om
de verbetering van de ecologische dimensie bij het gebruik van de woning en niet
als een manifest om een halt toe te roepen
aan de landelijke bebouwingswoede.
Het is niet de bedoeling een volledige opsomming te brengen van rijwoningen
20

ONTWERP VOOR BIO-SOLAIRE STADSWONING
1976

RIJWONING IN GENT
1987-1989. MAQUETTE

Architect Luc Schuiten

Architect Lieven Dejaeghere
Foto: M. Dubois

na 1945. In de hierna besproken voorbeelden wordt een accent gelegd op verschillende aspecten. Toch zijn er een aantal realisaties die bier niet zijn opgenomen die
toch een vermelding verdienen: de rijwoning Cornelis in Antwerpen van Bob Van
Reeth (AWG) met een Bevel van Charles
Vandenhove, de verbouwing van een 19deeeuwse rijwoning in Aalst door Pieter De
Bruyne, de rijwoning Swinnen in Brussel
van Willy Serneels en de eerste rijwoningen van Peter Callebaut, Jan Tanghe,
Marcel Molleman, Alfons Hoppenbrauwers, Lucien Engels en Willy Van der
Meeren. Ook in het werk van een aantal
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jonge ontwerpers vindt men voorbeelden
zoals bij Eugeen Liebaut, Kris Mys, Pascal
Van der Kelen, Dirk Defraeije en Lieven
Dejaeghere.

RIJWONING IN OOSTENDE
1963.

Voorgevel en grondplannen.
Architect Jan Tanghe
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Voorbeelden
van rijwoningen
Woning Goethals in Ledeberg I Gent
(1968-1969)
Architecten: Eric Balliu & Johan Baele
(BARO)

Het bouwprogramma voorzag op
de benedenverdieping een klein kantoor en
een expositieruimte. De belangrijkste optie
is het introduceren van een centrale buitenruimte, een kleine tuin die ook de mogelijkheid geeft om daglicht binnen to brengen. Het dakterras op de tweede verdieping is een wezenlijk deel van de woning
en is bereikbaar via een buitentrap, een
verbindingselement dat op een expressieve
wijze tot uitdrukking is gebracht in de gevelopbouw. Deze realisatie is een goed
voorbeeld van een architectonische benadering die men heeft gecatalogeerd onder
het begrip het 'brutalisme'. Ook organisatorisch wijkt het geheel sterk of van de
toenmalige rijwoningbouw; niet enkel wonen en werken worden gecombineerd, ook
tuin en terras bevinden zich binnen het
bouwvolume. Dat de invloed van
Eysselincks eigen woning in Gent uit 1931
voor deze jonge architecten een inspirerend
voorbeeld is geweest, ligt voor de hand.

WONING GARDELEIN

Architect Johan Baele (BARO)
Foto: J. Vandevelde
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Ongeveer gelijktijdig wordt rijwoning Gardelein in Sint-Amandsberg gebouwd. Het gevelvlak bezit op de verdiepingen een versnijding waardoor de keuken een hoekraam bezit met een breder

uitzicht op straat. Ook een slaapkamer op
de tweede verdieping ziet uit op het inspringend deel. Zoals bij Goethals is het
dakterras ontworpen als buitenkamer.
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Woning Cleyman in Gent (1973)
Architecten: Johan Raman & Fritz
Schaffrath

In het straatbeeld valt deze woning
op door Naar gesloten karakter. Enkel een
gesloten garagepoort en voordeur ritmeren
de benedenverdieping. Op de eerste verdieping is een klein terrasje met bloembak.
Deze versnijding laat toe aan de keuken
een hoekraam te geven waardoor een beter
uitzicht op de straat mogelijk is. Bovenaan
de Bevels is alles gesloten, met uitzondering van een lang, smal verticaal raam.
Deze massiviteit is het logisch gevolg van
de inwendige ordening die het best afleesbaar is in de tekening van de doorsnede.
Die verduidelijkt de totaal andere opbouw
dan bij de traditionele 'bel etage'-rijwoning. Om de visuele relatie met de tuin te
bekomen is het 'split-level'-principe toegepast; door het schranken van de niveaus
ontstaan diagonaal perspectieflijnen in het
interieur. Vanuit de eetkamer aan de straatzijde heeft men zicht op de tuin. Om de
ruimtelijkheid nog te versterken is een centrale vide aangebracht waarlangs daglicht
binnenkomt. De slaapkamer van de ouders
die vooraan is gelegen, krijgt zonlicht vanuit het zuiden. Bovenop de slaapkamer
van de kinderen is een dakterras met zuidorientatie. Het streven naar een zo groot
mogelijke openheid is hier maximaal benut.

Foto: M. Dubois
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Woning Leysen in Turnhout (1968)
Architect: Lou Jansen
(i.s.m. Rudy Schiltz)

Deze woning illustreert op een
overtuigende wijze hoe een complex en
zwaar programma van eisen zich kan inpassen in een rijbebouwing. Gevraagd
was: een woning met vijf slaapkamers, gecombineerd met een dokterspraktijk, een
dubbele garage en berging. Dit alles binnen eenperceelsbreedte van io meter en
met een bouwdiepte varierend van 17 meter op de benedenverdieping tot 12 meter
op de verdiepingen. Ook hier toont de
eden
doorsnede de onverwachte mogelijkh
die een architect kan aanbrengen. Terwijl
de voorgevel maar drie bouwlagen laat
d en zijn er in feite vier. In de twee
vermoe
onderste bevindt zich depraktijkruimte, de
twee bovenste worden ingenomen door de
woning. Het medisch gedeelte krijgt licht
via de achtergevel, maar gelijktijdig is een
rechtstreeks zicht op de privetuin ontnomen, dit door het bijkomend volume met
een speelruimte voor de kinderen. In het
n gedeelte zijn de 'dienende' functies
woo
als keuken, toilet, trappen en berging gegroepeerd in een lane zone, evenwijdig
met de open eet- en zitruimte. Een klein
gedeelte van de woonkamer heeft een dubbele verdiepingshoogte. In het verlengde
van de zitruimte is er eengroot dakterras.
Eenspiltrap maakt de verbinding met d e
tuin. Bovenaan zijn er vijf kamers, waarvaner twee uitgeven op een dakterras.
Vanop dit terras heeft men een zicht op de
tuin via de vide van de zitruimte. De strakheid van degevels en de grondplannen
laat niets vermoeden van de boeiende
ruimtelijkheid.

.
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RIJWONING CRIEKEMANS (LINKS) EN
WONING LEYSEN (RECHTS) IN TURNHOUT

Tekeningen: Y. De Bont

Woning Criekemans in Turnhout (1972)
Architect: Paul Neefs

Deze rijwoning bevindt zich juist
naast woning Leysen en bezit eveneens
een uitgesproken strenge gevelcompositie.
Enkel de eerste verdieping bezit een be lazing over de volledige breedte van het perceel. Vergelijkt men de grondplannen met
de vorige woning dan stelt men niet enkel
vast dat het om een minder zwaarprogramma gaat, maar ook dat de uitgangspunten van Neefs om een ruimte te structureren compleet anders zijn. Zoals in veel
van zijn andere realisaties zoekt hi' naar
een grote 'rationele plasticiteit'. Alles begint met een correcte plaatsing van de
schuine trap. Dit verbindend element rangschikt de andere ruimtes harmonieus
waardoor als het ware de dringende evenwijdige mandelige muren worden ontkracht. De compositie van de achtergevel
versterkt nog deze betrachting om de vernieuwde mogelijkheden van de rijwoning
te onderzoeken.

1
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Woning Braunschweig in Wilrijk
(1974-1976)
Architect: Georges Baines

De voortuinzone kreeg een verhard
oppervlak en fungeert als een tussengebied
tussen de straat en het interieur. Het gevelvlak bezit een T-vormige opbouw waar enkel bovenaan een klein raam is aangebracht. Alle andere openingen liggen in de
twee insnijdingen die Baines introduceert
in het volume. Hierdoor is de voordeur
niet volledig zichtbaar vanaf de straat.
Vooral de invloed van Aldo Van Eyck en
zijn pleidooi voor het maken van tussengebieden, van 'drempels' is hier bepalend
geweest voor deze zachte overgang exterieur.
/interieur. Op de doorsnede van de
woning is het concept goed afleesbaar.
Baines grijpt terug naar het idee van de
serre, een veranda die zowel werkt als binnen- en buitenkamer. Deze ruimte strekt
zich uit over de drie verdiepingen.
Verschillende kamers zien hierop uit. Zoals
bij de woningen van Horta zijn hier ramen
aanwezig die uitzien op een binnenruimte.
Door het volledig bepleisteren van de
ruimte wordt de hoogte extra versterkt. De
uiterst verzorgde detaillering en de Witte
verschijning roepen reminiscenties op met
het werk van architect Richard Meier. In tegenstelling tot de gesloten baksteenmassa
aan de straatzijde, is de tuinkant volledig
beglaasd. Dit geeft een maximaal zicht op
het terras en de tuin, een ontwerp van de
tuinarchitect Jacques Wirtz.
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Woning Verstraeten in Hoevenen
(1975)
Architect: Jo Crepain

Tussen 1975 en 198o realiseert
Crepain een aantal boeiende rijwoningen.
Zoals bij de woning van Raman en
Schaffrath zoekt hij in de eerste plaats naar
een betere visuele binding tussen het interieur en de tuin. Dit bekomt hij door de
eetkamer en keuken hoger te situeren dan
de zitruimte. Door gebruik te maken van
de volledige perceelbreedte en een hogere
hoogte krijgt de zitruimte ruimtelijk ook de
belangrijkste plaats in de woning. Aan de
tuinzijde is een torenvolume aanwezig, de
spiltrap geeft toegang tot een kleine zithoek op niveau van de garage en de slaapkamers. Tussen de twee slaapkamers is een
vide aangebracht met bovenaan een lichtkoepel. Deze tussenruimte laat toe vanuit
de slaapkamers van de kinderen een zicht
te hebben op de zitruimte. Crepain toont
hier dat hij op een zeer behendige wijze
een compactheid weet te combineren met
onverwachte doorzichten in een woning.
Deze zoektocht naar een verhoogde ruimtelijkheid vindt men ook in zijn eigen woning in Kapellen. Deze woning is een onderdeel van drie aanpalende rijwoningen,
gelijktijdig door Crepain ontworpen en gebouwd.

RIJWONING VERSTRAETEN IN HOEVENEN

Architect Jo Crepain
Foto: M. Dubois
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Woning Somers in Hove (1979)
Architecten: Walter Steenhoudt &
Bert Robaye

De strengheid waarmee deze woning zich aan de straatzijde toont laat niets
los van de intrinsieke waarde van het concept. In de gesloten sokkel is enkel een
opening voor een garage en de hal. De bovenbouw is een beglaasde structuur over
de volledige breedte van het perceel. De
voorzijde heeft een noordorientatie wat
toeliet de beglaasde serre aan te brengen.
Als vertrekpunt grepen de ontwerpers terug naar het idee van een 'zomer' en 'winter' huffs. Het 'winter' gedeelte op de eerste verdieping is de afsluitbare centrale zone; van de lente tot de herfst fungeert de
gehele eerste verdieping als woonkamer.
Het concept van de veranda met veel planten, een groene kamer, is bier op een zeer
originele manier geinterpreteerd. De slaapkamers zijn bereikbaar via een spiltrap in
deze beglaasde veranda. In het verlengde
van de slaapkamers is er een dakterras met
een zuidorientatie. Met deze woning tonen
de architecten dat een kwalitatieve rijwoning zelfs niet meer terreinoppervlakte
nodig heeft dan deze ingenomen door de
bouwmassa.

Foto: M. Dubois
Axonometrische tekening
Tekening: Bart Oers

VERDIEPING 1 - HALFOPEN BEBOUWING SOMERS

I. Winterwoonkamer
2. Uitbreiding woonkamer tussenseizoen
3. Zomerverblijf-serre
4
. Tussenzone 5. Buitenterras
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Woning in Gent (1986)
Architect: William Lievens (bureau
NERO)

Op zich een minimale ingreep met
eengrote repercussie op de beleving van
het interieur. Het bestaande woonhuis
bezitper verdieping een kamer aan de
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straat- en een aan de tuinzijde. De trap
naar de verdiepingen zit ingesloten tussen
deze twee ruimtes, evenwijdig aan de
voorgevel. De ingreep bestaat erin de trap
visueel te betrekken bij de kamers. Afwisselendper verdieping wend een muur we
genomen en vervangen door een volledig
beglaasde wand. In de nok van het dak is
een nieuwe lichtkoepel aangebracht. Met
deze ingrepen blijft de bestaande ordening
behouden, maar krijgt het interieur gelijktijdig een nieuwe ruimtelijkheid. Een donkere woning met een erg beklemmende
trapruimte krijgt nieuwe mogelijkheden
voor de toekomst.
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Woning Leuridan in Mortsel
(1988-199o)
Architect: Ste Kane Beel

De sobere straatgevel laat niets vermoeden van de onverwachte ruimtelijke
configuratie. Op een smal perceel moest
zowelplaats worden voorzien voor een
dokterspraktijk als voor een bijhorende
woning. Dit zwaar programma van eisen
dwong Beel ertoe het bouwvolume op te
spitsen in twee delen. Zoals bija's
Hort
Tasselhuis is er een voorhuis en een achterhuis, dit om voldoende daglicht op de benedenverdieping te laten binnenvallen. In
plaats van een centrale lichtkoepel kiest
Beel voor een open versnijding van de
bouwmassa. Beide delen van het huis zijn
met elkaar verbonden door middel van een
doorlopende verticale gekleurde wand met
daarinperforaties. Het is vooral de perspectieftekening die het concept duidelijk
maakt. Door de verdeling tussen zit en eetruimte ontstaan boeiende diagonale doorzichten, binnen- en buitenruimtesgaan op
fluide wijze in elkaar over. Tevens blijft de
visuele relatie van het woongedeelte op de
eerste verdieping met de turn behouden.
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Foto: M. Dubois & B. Meuwissen
1. Garae
2. Wachtruimte
3. Spreekruimte
4. Woonverdieping
5. Kleedruimte
6. Logeerkamer
7. Ouderslaapkamer

Beane grond
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Woning Verplanken in Gent (1988)
Architect: Frank Verplanken

De inbreng bestaat erin een bestaande rijwoning te vergroten. Bij een dergelijke uitbreiding ontstaat steeds de problematiek die reeds in de 19de-eeuwse woning is
besproken: een opeenvolging van drie kamers resulteert in een gebrek aan daglicht
in de middenste ruimte. De oplossing van
Verplancken is gelijktijdig evident en toch
vernieuwend. De doorsnede maakt alles
duidelijk. Tussen bestaande achtergevel en
uitbouw is een glasstrook aangebracht. De
'tuinkamer', die lager ligt dat de zitruimte,
bezit een hoge plafondhoogte. Op die wijze komt extra Licht binnen en ontstaat een
wijds zicht op de kleine stadstuin. Om de
initimiteit boven de tafel te vergroten is in
de ruimte een bijkomend plateau aangebracht, dat gebruikt kan worden als zit- of
werkhoek. Deze verbouwing toont aan dat
men de woonkwaliteit ook kan verhogen
zonder spectaculaire ingrepen.
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Deze woning bezit een heldere
planopbouw; de perceelsbreedte is opgedeeld in drie stroken. In het woongedeelte
op de eerste verdieping ervaart men visueel zowel de totale lengte als de breedte
van de woning. In de middenste zone bevindt zich de trap, geplaatst tussen twee
parallelle muren. De grote openheid wordt
nog versterkt door twee centrale vides in
het interieur. Bovenaan deze open ruimte
is een grote lichtkoepel aanwezig. De wanden die uitgeven op deze vide zijn volledig
beglaasd. In functie van de privacy zijn de
onderste delen van deze binnenramen
voorzien van gezandstraald glas.
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Woning Lowen in Berchem
(1993-1994)
Architecten: Mauro Poponcini &
Patrick Lootens
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Woning Tourne-Coeck in Borgerhout
(1992-1994)
Architect: Werner Van Dermeersch

Door het inbrengen van een garage
ontstaat op straatniveau een rote geslotenheid die ervaren wordt als een negatief
aspect. Deze woning met een breedte van
6,6o metergeeft hierop een antwoord. In
plaats van een gesloten garage is gekozen
voor een overdekteparkeermogelijkheid.
De voordeur van de woning lit eveneens
dieper dan het gevelvlak. De keuken lit in
het midden van de woning, maar heeft via
de car-port een zicht op straat. Het slaapgedeelte op de verdieping heeft een Lvorm. Hetgedeelte aan de straat is enkel
3,70 meter diep. Dit laat toe een opening to
maken om daglicht to laten doordringen in
de car-port en zelfs in de keuken. Door de
L-vorm ontstaat ook een dakterras met een
zuidorientatie. Op de tweede verdieping is
een zolderruimte voorzien, een oplossing
waarmee de architect ook aansluit bij de
hoogte van de aanpalende woning. De zuiveregevelcompositie is het logisch gevolg
van een anderplanconcept. De gevel is als
hetgelaat van de inwendige opbouw.

!,
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Een vergeten woontype

Binnen ons rijk historisch patrimonium is er een woningtype waarvoor de
belangstelling uiterst gering is, laat staan
dat wij de potenties ervan inzien. De buitenlandse toeristen staan er in bewondering voor, zowel omwille van de stedebouwkundige als de architectonische asen
pecten. Het zijn de begijnhoven,
eiland
van rust in onze steden met een andere
morfologie dan de rest van het urbaan
weefsel. Deze identiteiten bezitten vaak
een reeks woningen die men kan omschrijven als het 'begijnhoftype'. Zij bezitten een
langse planvorm, dit in tegenstelling tot de
rijwoning die in de die to is ontwikkeld.
Daardoor is er maar eengevel, een achtergevel is afwezig. Dit type bezit vaak een
brede voortuin, afgesloten van de straat
door een hoge muur. De begijnhoven van
Brugge, Kortrijk, Gent en andere steden tonen ons een boeiende oplossing voor het
stedelijk, compact wonen.
Het begijnhoftype kan men beschouwen als een variant van de 'patiowoning'. Bijdit type behoort een buitenruimte
tot het bouwvolume, een organisatievorm
van de menselijke habitat die wij reeds
kennen vanuit de Romeinse bouwkunst.
Het idee van de patiowoning krijgt
in de jaren dertig bij de modernisten belangstelling vooral als gevolg van de verschillende ontwerpen die de wereldbefaamde Duitse architect Ludwig Mies van
der Rohe maakt en ook publiceert. Het is
pas na 195o dat het idee van de patio haar
voile ontplooiing krijgt. Het is onder andere door de publikatie van architect Louis
Serts eigen woning in Cambridge (USA)
uit 1958 dat in Europa veel ontwerpers vaker de patio introduceren in hun ontwerpen. De sterke economische groei van de
jaren zestig vertaalt zich in een spectaculaire toename van de bewoonbare oppervlakte. Bij het moderne huis met een horizontale distributie en met een plat dak, leverde
dit problemen op qua lichtinbreng. De patio geeft hiervoor een pasklare oplossing.
De patiovilla is dan ook een fenomeen uit
de jaren zestig, een evolutie die tot op
heden niet eens is bestudeerd. Een aantal
interessante voorbeelden vindt men rond
n
Turnhout, woningen ontworpen in de jare
zestig door Vanhout & Schellekens, Lou
Jansen en Eugene Wauters. Ook in de eigen woning van architect Michel Vander
Elst in Kapellen is een buitenruimte het
hart van de woning. Misschien wel de interessantste toepassing ervan toont ons woning Leclercq in Leuven uit 1962. Hier gebruikt Van der Meeren het hoogteverschil
in het bouwterrein om de patio aan een
zijde met de rest van de tuin te verbinden.
Onderaan heeft het grondplan een Uvorm, op de verdieping is het een vierkant.

Deze oplossing bezit affiniteiten met de
wijze waarop Le Corbusier de binnentuinen in zijn La Tourette klooster onder een
bouwvolume laat doorlopen. Een recent
voorbeeld waar de buitenpatio op een interessante ruimtelijke wijze is benut vindt
men in een villa van architect Xaveer De
Geyter in Brasschaat, een werk dat ook is
opgenomen in het boek van Geert Bekaert
betreffende de architectuur in Belie
g
van
1945 tot heden.
Welke de mogelijkheden van een
begijnhothuis zijn toont Bob Van Reeth op
een overtuigende wijze in Mechelen. In
1970 verbouwt hi' een 17de-eeuwse begijnhofwoning en toont hi' de potenties aan
van dit type. De nieuwe trapruimte bezit
affiniteiten met depiranesische dimensie
van Horta's trappenhuizen. Het is zeker
niet toevallig dat op de kaft van het tijdschrift Environnement (nr.3 /197i), de trap
van Horta's eigen woning geplaatst is
naast deze van Van Reeth. De ontdekking
van Horta's oeuvre is van cruciaal belang
geweest voor Van Reeths denken. Hi' benadrukt steeds dat Horta hem de kracht van
de structuur heeftgeopenbaard. Deze intelligente verbouwing bleef een unicum en
kreeg geen vervolg in een meer theoretische beschouwing om dit type aan te wenden als stedelijke habitatvorm.
Het idee van een herinterpretatie
van de mogelijkheden van het begijnhoftype lag aan de basis van een ontwerpoefening gegeven aan het Hoger
Architectuurinstituut Sint-Lukas in Gent
tijdens het acedemiejaar 94-95. De studenten kregen de opdracht om binnen een om-
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muurd terrein van 18 x 12 meter een woning met verdieping te ontwerpen die teyens een variant is op het begijnhoftype.
Door het naast elkaar en het rug aan rug
p
laatsen van de verschillende individuele
ontwerpen ontstaat een zeer compacte bebouwing met een zeer gedifferentieerd
beeld. Het idee van deze oefening sluit ook
ntwerp
aan bij Rem Koolhaas' wedstrijdo
uit 198o voor Berlijn, een compacte laagbouw als variant op Van der Rohes zoektocht naar het 'Hofhaus'-type. Dit ontwerponderzoek loot verder tijdens het academiejaar 95-96.
Deze ontwerpopgave past in een
onderzoek om binnen een stedelijke context de bebouwing te herorienteren, een
taak die het architectuuronderwijs absoluut op zich moet nemen. Op grote, vrijgekomen terreinen in de stad wordt vanuit
een kortzichtige visie vaak gekozen voor
een landelijke verkaveling; de nieuwbouw
in de Machariuswijk in Gent uit het begin
van de jaren negentig is hiervan het meest
schrijnend voorbeeld. Afgedankte industriegronden even ons echter de mogelijkheld een andere bebouwingswijze te realiseren, waarbij de traditionele rijwoning opn. Te vaak
nieuw eenplaats kan krijge
wordt het flatgebouw gezien als het uitsluitend haalbare woontype voor de steden. Wie voeling met de bodem wil behouden, wie een klein tuintje wil hebben moet
maar verhuizen naar verkavelingen aan de
eriferie van onze steden. Deze radicale
P
opsplitsing in bebouwingsmogelijkheden
moet wordengecorrigeerd en dit ten voordele van de toekomstige leefbaarheid van
onze steden.

HET BEGIJNHOFTYPE ALS UITGANGSPUNT

Ontwerpoefening Hoger
Architectuurinstituut Sint-Lukas Gent
Tweede architectuur / Academiejaar 19941995

Het huis van de toekomst ?

Begin 1995 opende in Vilvoorde
'Huis van de Toekomst' haar deuren en dit
met veel medialawaai. Volgens de architect-initiatiefnemer heeft Vlaanderen eindelijk zijn modelwoning voor het jaar 2000,
een creatie die de titel meekreeg 'Living
Tomorrow'. Het is een het post-modernistische uitspatting, een opzichtig bouwsel
met de pretentie architectuur te willen zijn.
In feite is het een opgepepte showroom
voor allerlei producenten, van rioleringsbuizen tot badkamers, een goed bedachte
mercantiele onderneming die inhoudelijk
niets bijdraagt tot een reflectie op het wonen. Dat de nieuwe technische ontwikkelingen, zoals de domotica, een plaats zullen krijgen in de woning, ligt voor de
hand. Daarom hoeft men nog niet zo'n opzichtig gedrocht neer te poten nabij een afrit van de Brusselse Ring. Wat de gehele
onderneming zo schijnheilig maakt is dat
men aan de burger een vals beeld voorhoudt; deze pompeuze villa wordt gepresenteerd als het toekomstmodel voor de
woningbouw op onze Vlaamse bodem.
Pijnlijk is echter dat de overheid dergelijke
commerciele initiatieven patroneert, terwijl
onderzoek naar alternatieve mogelijkheden
nooit enige kansen krijgen.
Het is niet de taak van de overheid
om een showroom te steunen, haar opdracht ligt in het stimuleren en het aanbrengen van correcties bij bestaande initiatieven. De V.Z.W. 'Vlaanderen Bouwt' realiseerde in de voorbije tien jaar vijf modelverkavelingen, alle los van een stedelijke
context. De voorstellen van compacte bebouw in de wijk Papeye in Aalbeke warengedoemd om niet gerealiseerd te worden. Bij de laatste editie, het kijkdorp in
Lebbeke, was er echter reeds een verschuiving waar te nemen. De rijwoningen ontworpen door de architecten Francois &

VILVOORDE

Het Huis van de Toekomst ?
Architect F. Belien.

RIJWONING IN 'FERMETTE ' STIJL
IN HOEVENEN

Foto: M. Dubois

Mot Ponette en Hugo Koch toners een opening naar iets anders. Toch moet dit initiatief bij hoogdringend worden bijgestuurd.
Indien de overheid werk wil makers van
een stimulerend stedelijk beleid moet de
volgende locatie voor 'Vlaanderen Bouwt'
binnen een stedelijk gebied liggen. In
plaats van alles in handers te geven van
bouwpromotoren kunnen de overheid en
de V.Z.W. 'Vlaanderen Bouwt' op zoek
gaan naar architecten die reeds enige voeling hebben met compacte bebouwingswijzen.

komt ? Dit is pas dienstbetoon, ditmaal
voor de volledige Vlaamse bevolking !
De huisvestingsmaatschappijen en
prive-investeerde rs moet men stimuleren
om aangeboden woningtypes beter te laten
aansluiten met maatschappelijke evoluties,
zoals de uitdunning van de gezinssamenstelling, de toename van alleenwonenden
en de bejaarden. De wijze waarop vandaag
overal sinjorien worden opgetrokken en dit
zonder enige vorm van fundamenteel onderzoek naar de mogelijkheden van een
dergelijk bewoningstype, toont dat nieuwe
uitdagingen die in een samenleving ontstaan louter vanuit een pragmatische invalshoek worden benaderd. Om bijvoorbeeld de bouw van rijwoningen te bevorder en moet er in eerste instantie helderheid komen in een aantal juridische aspecten bij de muuroverdracht. Ook moet men
aanpassing bepleiten van de huidige akoestische en thermische normen. Om de
compacte bebouwingswijze te activeren zal
de overheid op een kordate wijze initiatie-

RIJWONING RECTO-VERSO IN SINT
AGATHA BERCHEM

Architect Martine De Maeseneer en
Dirk Van den Brande
Perspectieftekening

Zoals in de inleiding reeds is benadrukt moeten wij ons drip end vragen stellen op welke wijze de woningbouw in
Vlaanderen zich kan en moet ontwikkelen.
Het Structuurplan Vlaanderen drukt ons
zonder omwegen op de essentie van de
problematiek. Gaan wij verder met verkavelen, het opsouperen van de beschikbare
ruimte,
het stimuleren van de villabouw ?
Willen wij verder de komende generaties
hypothekeren die niet meer in staat zullen
zijn om het onderhoud van de uitdeinende
infrastructuur te betalen. Alsgevolg van
diverse factoren komt het burgerlijk ideaal
van de landelijke woning onder druk te
staan, is het 'huisje met het tuintje' aan
grondige herziening toe. Ofwel blijft alles
gelijk en dit onder de druk van de villa producenten en de bouwindustrie op het
beleid.
Het is de taak van onzepolitici om
dezeproblematiek niet te ontwijken, maar
fundamenteel te bespreken. Welke politicus
neemt het initiatief om in de Vlaamse Raad
een intellectueel debat te starten waarbij de
relatie tussen Structuurplan en een toekomstvisie op de huisvesting aan de orde
DE RIJWONING. EEN WONINGTYPE MET EEN RIJK VERLEDEN EN EEN TOEKOMST
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yen moeten nemen op fiscaal vlak. Om het
verkavelingssyndroom in te dijken zal een
overheidsvisie een absolute noodzaak zijn.
Een ding is zeker, een kwalitatieve toekomst voor de woningbouw litg
zeker niet
in Vilvoorde !
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DE RIJWONING. EEN WONINGTYPE MET EEN RIJK VERLEDEN EN EEN TOEKOMST

MARC DUBOIS

De rijwoningen van Gaston Eysselinck

an de Vlaamse modernistische architecten is de Gentenaar Gaston Eysselinck
(1907-1953) ongetwijfeld een der boeiendste figurenl . Zijn magnus opus is het
P.T.T./ R.T.T. gebouw in Oostende (19451952), een magistraal werk dat reeds in
1981 op de lijst van beschermde gebouwen
werd geplaatst2.
Op amper 24-jarige leeftijd bouwt
hij in Gent zijn eigen huffs met bureauruimte, een van de knapste woningen uit het
Interbellum3. Op een uiterst moeilijk
bouwperceel bereikt hij een onverwachte
ruimtelijke ontwikkeling, een hoekoplossing met een vernieuwend planconcept.
Eysselinck heeft in de jaren dertig geen enkel groot project kunnen realiseren, zijn
oeuvre bevat een aantal boeiende vrijstaande woningen en een aantal bescheiden rijwoningen. Het is vooral in het stedelijke
woontype dat hij zoekt naar andere mogelijkheden tussen twee mandelige muren. In
1937 krijgt Eysselinck de zeer gegeerde architectuurprijs Van de Ven voor woning
Verplancken te Gent (1934/1935), een inte-
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1937
Links de woning De Baive (1934),
rechts de woning Verplancken,
(1934/1935), Patijntjesstraat, Gent.
Bij de woning Verplancken is de
keuken aan de straatzijde geplaatst.
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ressante woning maar zeker niet zijn beste.
Aan de hand van vijf rijwoningen, gerealiseerd tussen 1930 en 1952 is het mogelijk
zijn zoektocht te illustreren.

Rijwoning Serbruyns - 1930
(Koningin Fabiolalaan /Gent)
Tijdens zijn studieperiode aan de
Gentse Academie maakt Eysselinck in 1927
en 1929 een studiereis naar Nederland. Hij
komt er in contact met realisaties van de
Amsterdamse School, de architectuur van
Dudok, maar ook met realisaties van Gerrit
Rietveld en J.J.P. Oud, architecten behorend tot De Stijl-beweging. Het is vooral de
avant-garde van De Stijl die grote indruk
maakt op Eysselinck. De gevelcompositie
van rijwoning Serbruyns is een glasheldere
illustratie van deze invloed. Door de asymmetrische opbouw, het gebruik van kleur
en de totale plasticiteit krijgt men de indruk dat het geen rijwoning meer is, maar
een vrijstaand bouwvolume. Op de begane
DE RIJWONINGEN VAN GASTON EYSSELINCK
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grond was er een atelier voor een lijstenmaker. De hal van de woning bevindt zich
op de eerste verdieping en is bereikbaar
via een buitentrap die echter niet zichtbaar
is vanop de straat. Het aanwenden van een
buitentrap komt vaak voor in Nederlandse
woningbouwprojecten; de trap is meestal
zichtbaar en loodrecht op de voorgevel
aangebracht. Vermoedelijk is woning Serbruyns de eerste rijwoning in Vlaanderen
met een dergelijk traptype. Op 23-jarige
leeftijd toont Eysselinck hoe hij de Nederlandse invloeden op een creatieve wijze
weet te assimileren. In tegenstelling tot de
onverwachtegevelopbouw bezit het
grondplan een traditionele verdeling van
de ruimtes. Van enige nieuwe ruimtelijkheid of een in vraagstelling van een traditioneleplanopbouw is hier een sprake.
Van de zeer originele gevelcompositie blijft
er niet veel meer over. Het klein dakterras
werd een supplementaire kamer, de oorspronkelijke raamverdeling verdween en
der
ook de kleurenpanelen werden verwijderd.
De buitentrap naar de eerste verdieping
bleef echter behouden.

de voorbeelden van Internationale Stijlarchitectuur uit het Interbellum. In de
Abdisstraat bouwt Eysselinck gelijktijdig
twee woningen waarvan de woning
De Clerck de kleinste is. Beide bezitten een
bakstenen gevelvlak, de bepleistering laat
hij achterwege. De compositie van de Bevel
bezit echter een strakke opbouw die beantwoordt aan de principes van wat Le
Corbusier omschreef als moderne architectuur. In zijn 'Cinq points de l'architecture
moderne' is de horizontale gevelpenetratie
het prototype van het modernistisch raam,
dit in tegenstelling tot het verticaal raamtype dat verwijst naar een traditionele architectuur.

DE WONING SERBRUYNS: HUIDIGE TOESTAND.

Foto: Luc De Rammelare / Gent

Rijwoning De Waele - 1933
(Abdisstraat /Gent)

Vrij vlug distantieert Eysselinck
zich van De Stijl invloeden. Het werk van
de Europese modernisten en in het bijzonder Le Corbusier bepalen ingrijpend zijn
architectuur. Zijn eigen woning (1932) en
de woning Peeters in Deurne (1932) zijn
wit gepleisterde woningen. Zij illustreren
het streven om de uiterlijke verschijning
van de architectuur te dematerialiseren ,
het zijn gebouwen die men rangschikt bij
34
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DE WONINGEN DE CLERCK EN DE WAELE.

Foto: archief Museum voor Sierkunst, Gent

De strakheid van degevel, de uitgesproken verticale accentuering van de
voordeur en de kleine horizontale raampjes voor de verlichting van de kelder verwizen sterk naar de voorgevel van woning Guiette in Antwerpen van
Le Corbusiers 926). De gevel van de woning De Waele bezit drie horizontale banden en vertelt niets over de functie die zich
erachter bevindt; het is een toepassing van
Le Corbusiers idee van 'la fenetre libre'.
Op de begane grond aan de straatzijde is
er een bureau en een toilet; de hoogte van
het raam is identiek. Terwijl in de woning
Serbruyns gestreefd is naar een maximale
p
lasticiteit is Eysselinck, onder invloed van
degeneratie modernisten uit de jaren
twintig, bij deze woning gekomen tot een
uiterste zuiverheid. Degevel openbaart
niets van de innerlijke opbouw; het planconcept vertoont een grote affiniteit met de
oplossing die Horta heeft aangewend in
zijn woningen. Het grondplan bezit een
aaneensluitende reeks van drie ruimtes. De
mimeplafondhoogte van drie meter op de
begane grond is een gevolg van een stede-

lijke reglementering, een 19de-eeuwse verordening die er moest voor zorgen dat er
voldoende daglicht binnenkwam. Het laag
aanbrengen van de horizontale ramen door
Eysselinck staat echter diametraal tegenover de basisgedachte van de verordening.
Om voldoende daglicht in de keuen die zich in de middentrave
ken te breng,
van de begane grond bevindt, is een open
'vide' aangebracht in het midden van de
woning. Op deze wijze komt er ook voldoende licht binnen in de centrale trapruimte, een oplossing die Horta reeds aanwendde in zijn rijwoningen. De optie om
de keuken centraal teplaatsen heeft te maken met de keuze om de woonkamer aan
de tuinzijde te situeren en dit met een
breedtegelijk aan deze van het bouwperceel. Op de tweede verdieping is er een
dakterras, voor Eysselinck een wezenlijk
onderdeel van eengoed geequipeerde moderne woning. In plaats van een donkere
zolder onder een zadeldak kozen de modernisten voor hetplat dak, liefst met een
bijhorend dakterras. De modernisten pleiten voor hetplat dak met terras, niet enkel
vanuit de voorliefde voor de horizontaliteit, maar ook vanuit hetgeloof dat het exterieur boven op het dak het logisch verlengde is van het interieur. Het dakterras
of het solarium is een uiting van een andere attitude die in de 2oste eeuw is onstaan
ten aanzien van het lichaam. Zijn lichaam
bloot stellen aan de zon op het dak van
zijn woning werd synomiem van bevrijding. Het grondplan van deze woning,
vermoedelijk een van de eerste rijwoningen met een groot dakterras in Vlaanderen,
vertaalt tevens een ontwikkeling van de
mens in relatie met zijn lichaam. Bij de woning De Waele bleef het dakterras bewaard
in tegenstelling tot vele andere voorbeelden uit het Interbellum; een buitenruimte
binnen het bouwvolume werd vaakomgebouwd tot een supplementaire slaapkamer.
Gezien de klimatologische omstandigheden werden dakterassen vaakgeelimineerd omwille van bouwtechnische redenen. Een interessant detail op het dakterras
is een horizontaal metalenprofiel aan de
achtergevel op een hoogte van twee meter.
Deze buis liet toe omgordijnen aan te
brengen, dit om de privacy te garanderen.

Rijwoning Vermaercke 1937/1938
(Henri Pirennelaan I Gentbrugge)
Reeds in de woning Verplancken
(1934/1935) is een sterk gewijzigde benadering aanwezig. Het dogmatisch toepassen van het horizontaal raamtype verlaat
Eysselinck volledig. De dimensionering
van de openingen krijgt hier een relatie
met de achtergelegen ruimtes. De inwendie structuur van de woning wordt bijgevolg gedeeltelijk afleesbaar in de gevel.
Door de zichtbare buitentrap en de
twee voordeuren wijkt de woning
Vermaercke sterk of van de toengangbare
rijwoningproduktie. De gevelcompositie is
echter niet de resultante van een formele
preoccupatie, het is het logisch gevolg van
een anderplanconcept. De eerste deur
geeft toe an tot een fietsenberging, de andere tot de woning. Zoals bij Verplancken
lit de keuken aan de straatzijde maar
door de insprong wordt het zicht vanuit de
keuken naar buiten aanzienlijk vergroot.

DE WONING VERMAERCKE.

Foto: Luc De Rammelaere, Gent

DE WONING VERMAERCKE. GRONDPLANNEN
BEGANE GROND EN VERDIEPING.

Foto: Archief Museum voor Sierkunst, Gent
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Zoals de andere modernisten hecht
Eysselinck veel belang aan de plaats en de
organisatie van de keuken. Dit onderdeel
zag hi' als een 'equipement', een belangrijke schakel in een modern huis. In plaats
van de keuken achteraan of in een donkere
middenruimte te situeren krijgt de huisvrouw eenplaats aan de straatzijde. Niet
enkel meer licht en uitzicht was een argument, ook andere voordelen voor een betere uitrusting van de woning waren medebepalend. De keuken had een opendraaiend venster waardoor de huisvrouw de
boodschappen, die toen aan huis werden
geleverd, in ontvangst kan nemen. De ligging van de keuken geeft Eysselinck ook
de mogelijkheid een vuilniskoker te voorzien. De vuilnisemmer kan men rechtreeks
via een klein deurtje op straat zetten. Al
deze kleine voordelen zijn er om het leven
van de huisvrouw te verbeteren.
Door het verhogen van de toe an
ontstaat een grotere privacy ten opzichte
van het exterieur. Inkijk vanop het voetpad
wordt geelimineerd
,
zo vaak voorkomt
in de 19de-eeuwse stadswoningen.
Hierdoor ontstaat ook een andere relatie
tussen de woning en de publieke ruimte.
Eysselinck groepeert de hal, de keuken, de
trap, het toilet en de berging in het voorste
deel van de woning, wat toelaat het achterste gedeelte met eet- en woonkamer optimaal te verbinden met de tuin. Het principe van een 'zondags salon' met zicht op de
straat verlaat Eysselinck resoluut. De woning Vermaercke is nog volledig intact bewat de architectowaard g ebleven, zo
bi
nische details betreft, als het vast meulair. Omwille van dezetypologisch boeiende oplossing werd de woning in 1995 op
numentenlijst geplaatst. Het is een
demo
zeer interessant voorbeeld van een vernieuwende benadering voor een eeuwenoude bouwopdracht.

Rijwoning De Buck - 1938
(Van Laethemstraat / Gentbrugge)

Het is de kleinste rijwoning die
Eysselinck heeft ontworpen; een minimum
existensverblijf, een sociale woning bij uitstek. Op een perceelbreedte van zes meter
en met een bouwdiepte van am er acht
meter weet hi' een uiterst compacte organisatie te bereiken. Zoals bij de vorige woning zijn alle bijhorende ruimtes vooraan
gelegen, terwijl de woonruimte (3,75 x 5,70
meter) gericht is naar de tuin. Door de beane grond een meter boven straatniveau
g
hteraan
een
te brengen is het mogelijk
ac
'tuinkamer' te maken. De overdekte ruimte
liet zelfs toe de was te laten drogen bij regenachtig weer ! Het aangebracht hoogteverschil liet zelfs toe nadien eengarage aan
te brengen. De oorsponkelijke fijne raamprofielen zijn onlangs vervangen door dikke houten ramen. Hiermee verliest de gevel wel haar subtiel fragiel oorspronkelijk
karakter, het streven van Eysselinck om zo
zuiver mogelijk de verhouding tussen baksteenmassa en openingen te beklemtonen.

DE WONING DE BUCK: OORSPRONKELIJKE
TOESTAND.

Foto: Archief Museum voor Sierkunst, Gent

DE WONING DE BUCK: GRONDPLANNEN.

Foto: Archief Museum voor Sierkunst, Gent

RI WONING DE BUCK: ACTUELE TOESTAND.

Foto: Marc Dubois
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Rijwoning De Wispelaere
-19523
(Acacialaan I Mariakerke - Oostende)
Na de Tweede Wereldoorlog is
Eysselinck hoofdzakelijk werkzaam in
n de. Naast het reeds vermelde
Ooste
P.T.T./R.T.Tgebouw realiseert hi'or
vo de
coOperatieve SE0 een aantal filialen en het
warenhuis in de Romestraat, nu het
vin ciaal Museum voor Moderne Kunst.
Pro
Hij krijgt van particulieren ook een aantal
opdrachten, onder andere voor rijwoninrny
gen. Zijn ontwerp voor de rijwoning
Bo
uit 1949 krijgt een bouwvergunning, omdat de gevelopbouw volgens de bevoegde
ambtenaar geen rustige verhouding bezit.
De grote hoeveelheid ramen in de voor evel was onaanvaardbaar voor het stadsbetuur, hoewel die het logisch resultaat is
s
van een planconcept dat Eysselinck in zijn
Gentse rijwoningen heeft ontwikkeld. Om
zijn opdrachtgever toch een woning te laten bouwen tekent Eysselinck een traditioneel grondplan, inclusief met toilet op de
binnenplaats. Dit ontwerp kreeg onmiddellijk een bouwvergunning !
De rijwoning De Wispelaere is zijn
laatste realisatie voor zijn tragische dood in
1953. Na veel aandringen kreeg hi' toch
een bouwvergunning; de enige toegeving
die hi' moest doen was het aanbrengen van
een zadeldak. De woning is dan ook het
sluitstuk van zijn speurwerk om het planconcept van de rijwoning te vernieuwen.
Zijn zoektocht om de moderne architectuur eengrote expressieve uitdrukking te
even binnen de traditie van de moderne
g
architectuur bewijst hi' op een meesterlijke
wijze in zijn P.T.T. / R.T.T.-complex. Ook in
degevelopbouw en het grondplan van deze rijwoning komt dit tot uiting. Het is niet
toevallig dat de woning in de volksmond
de bijnaam kreeg van het 'scheef huis'.
Door het naar achter drukken van de hal
en het naar voor brengen van de trapruimte bezit de voorgevel een uitgesproken
lasticiteit. De trapruimte is afleesbaar in
p
degevelcompositie. Spijtig werden de oorspronkelijke raamprofielen vervangen.
Met deze woning toont Eysselinck
een alternatief voor het traditioneel type
van de bel-etage-woning, een type dat ook
voorkomt aan de linker zijde. Hi' verkiest,
zoals bij de woning De Buck, het woongedeelte een half verdiep te verhogen. De
voorgevel bezit een gesloten karakter, terwijl aan de tuinzijde grote beglaasde raamvlakken zijn voorzien. Het groeperen van
diverse functies aan de straatzijde wordt
hernomen. Daarnaast bezit hetgrondplan
een vernieuwend aspect. De optie om de
woning van luchtverwarming te voorzien
resulteert in een centrale verticale luchtkoker. In hetgrondplan brengt Eysselinck

DE WONING DE WISPELAERE.

Foto: Marc Dubois

voor de eerste maal een schuine lijn aan,
niet vanuit een formele betrachting,
maar
van
ylakte
opp
als logisch gevolg vanerde
de onderdelen van het bouwprogramma.
ing
Deplasticiteit van de rijwon
Serbruyns is het resultaat van een jeugdige
doratie voor een pas ondekt modernisme.
a
Deze laatste woning is het eindpunt van
een evolutie, een oplossing die niet vanuit
een formelepreoccupatie is ontstaan maar
na twintig jaar reflectie over de mogelijkheden van de rijwoning als volwaardig
habitat.

NOTEN

1 L. Daenens, H. Demeyer, M. Dubois, Gaston
Eysselinck: architect en meubeldesigner (19071953), Gent, 1978.
M. Dubois, De fatale ontgoocheling: architect Gaston
Eysselinck I zijn werk te Oostende 1945-1953,
Oostende, 1986.
2 M. Dubois, Architect Gaston Eysselinck en zijn
meesterwerk, hetpostgebouw in Oostende, in:
Monumenten en Landschappen, nr. 1, 1986.
3 M. Dubois, Woonhuis Gaston Eysselinck in Gent
(193o-1931): Witte loos in klassiek bouwblok,
in: ARCHIS, nr. 8, 1993.

DE WONING DE WISPELAERE.
BENEDEN- EN BOVENVERDIEPING.
1. Voordeur. 2. Windsas.. Toilet.
4. Hal & trapruimte. 5. Eetkamer.
6. Keuken.. Woonruimte. 8. Terras.
9. Tuin met trap naar terras.
10. Trapruimte. ii. Slaapkamer.
12. Badkamer. 13. Kleedkamer.
14. Slaapkamer ouders.
15. Slaapkamer. 16. Terras.

Tekening: Marc Dubois
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MARC MARTENS

Wonen in de rij: Project in Kessel-Lo
Werkplaats voor Architectuur: Roger De Martelaere, Marc Martens, Danny Neyens.

De woongroep
nkele echtparen spreken of
om samen te bouwen. Ze zijn
wel op hun privacy gesteld
maar ze hebben het nuchtere oordeel dat
zo'n gezamenlijk project heelwat voordelen heeft: je kunt bij elkaar steun vinden
om een weg te zoeken doorheen de onbekende bouwwereld, er zitten kansen in
voor kostenbesparend bouwen, je kunt
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zoeken naar een nieuwe woonvorm die
boeiender is dan de cliché-matige vrijstaande villa in een banale verkaveling, je
weet op voorhand dat je in een goede
buurtschap terecht komt...
Ze vinden een stukgrond van goed
3o are in de voorstad van Leuven, op
10 minuten fietsen van het stadscentrum.
Het stuk is rustig gelegen midden in een
bouwblok: je bereikt het via een toegangs-

weg vanuit een aanpalende straat en rondomgrenst het terrein aan moestuinen...
Alleen, de grond is te groot en te duur
voor tweegezinnen: ze spreken dus vrienden en kennissen aan en uiteindelijk raken
5 gezinnen het eens: de woongroep is geboren.
Iedereen kent wel een architect,
heeft er ens een mooi huis zien staan of
hoorde van vrienden veelgoeds over een

t
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ontwerper. En dus nodigen ze een tiental
architecten uit om mee te doen aan een
ideeen-wedstrijd: zo komen we in contact
met de woongroep.
De wedstrijd
Onze bijdrage tot de wedstrijd heeft
een viertal luiken. Eerst verzamelen we documentatie over groepswonen in binnenen buitenland. In veel van die projecten
ligt de klemtoon op het groepsgebeuren:
gemeenschappelijke speelruimte, wasplaats, verwarming... We willen met die
voorbeelden een gesprek uitlokken over de
mate waarin het project op de individuele
gezinnen of op de groep is gericht...
Het tweede luik van onze bijdrage
is een concrete ideeenschets. In tegenstelling tot de verzamelde documentatie is ons
voorstel heel nuchter en berekend: we stellen voor om een rij van vijf woningen midden op het terrein neer te zetten; de klemtoon ligt op eenvoud en gelijkwaardigheid
van de huizen.
In derde instantie doen we voorstellen over de te volgen werkwijze. Hoe kunnen we, met de groep en met ieder individueel gezin, het project verder uitwerken ?
Hoe worden de werken aanbesteed en uitgevoerd ?
Ten slotte bedenken we verschillende rijhuisvarianten die niet alleen passen
binnen onze ideeenschets, maar die ook
nog dezelfde constructieve structuur hebben. We beslissen echter om die plannen
niet te laten zien want dat zou tijdens de
wedstrijdfase de aandacht afleiden van de
groep naar het individu.
De grote opties
Het terrein is gelegen in een typisch
voorstedelijk gebied: er is nog een duidelijk stratenpatroon met overwegend rijhuizen, maar de tuinen worden die er de
bouwblokkengroter, hier en daar komen
er zelfs vrijstaande woningen voor. Het
lijkt ons niet goed om midden in zo'n
bouwblok een losse en amorfe bebouwing
in teplanten: dit zou de stad nog meer vervagen. Een rij met vijf woningen daarentegen is al een heel blok dat een herkenbare
en structurerende rol speelt in zijn omgeving.
We planten dit volume in midden
op het bouwterrein. Zo ontstaan er twee
afzonderlijke gebieden met een heel eigen
karakter: aan de noordkant, een gemeenschappelijk gebied waar alle woningen op
dezelfde manier met hun voordeur op uitgeven; aan de zuidkant, een zone met
prive-tuintjes waarlangs de zon zonder belemmering de huizen kan binnenvallen.
Dit voorstel maakt op een vanzelfsprekende manier een overgang van het
publieke domein via een semi-publieke ge40
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meenschappelijke voortuin naar de individuele woningen met de eigen prive tuin.
Zo'n evident en herkenbaar model laat alle
mogelijkheden open: van een intensief
groepscontact tot een individuele en teruggetrokken bewoning.
De bouwcampagne
De woongroep valt niet onmiddellijk voor onze voorstellen. Een begrijpelijke
reactie vanwege mensen die in een oud
rijhuis wonen: drie sombere plaatsen na
elkaar, weinig woonkwaliteit, hinder van
burenlawaai (of omgekeerd), een drukke
straat die volgeparkeerd staat met auto's
en waar kinderen nauwelijks kunnen
spelen.
Maar we gaan samen wat verbouwde en nieuwe rijwoningen bezoeken: zo
zien ze dat er licht en ruimte kan gemaakt
worden in dit oude woningtype, en dat er
technische oplossingen bestaan voor akoestische isolatie ! De woongroep kiest ons
voorstel, niet in het minst omdat een rijwoning een veilige uitgangspositie is voor
goedkoop bouwen, de grootst mogelijke
gelijkwaardigheid garandeert voor ieder
gezin, en veel ruimte op het bouwterrein
vrijlaat...
We gaan aan de slag en maken
voortdurend een boeiende ontdekkingstocht tussen het groepsgebeuren en de individuele benadering van het project: zo
ontwikkelen we de grondplannen van de
vijf woningen in Lange gesprekken met ieder gezin afzonderlijk, maar op de tekenplank waken we er wel over dat iedere
woning blijft passen in dezelfde constructieve structuur; zo tekenen we Bevels waar
binnen eenzelfde gemeenschappelijk kader
iedere woning herkenbaar is; zo wordt de
bouwdiepte afgestemd op het kleinste
budget maar krijgt iedere woning aanhangsels naar eigen financiele draagkracht
en esthetische verwachting...
Ook de bouwdossiers worden zo
opgesteld: in groepsverband worden de
globale technische aspecten toegelicht en
uitgepraat (materiaalkeuzes, snort verwarmingsinstallatie, manier van aanbesteding...) maar ieder gezin kiest zijn eigen
kleuren en design (vloeren, keukeninrichting...).
Eenzelfde gedachtengang ten slotte
op de werf: de aannemers krijgen globale
meetstaten en prijsverrekeningen voorgeschoteld maar dankzij goede computermodellen kent ieder groepslid onmiddellijk de
eigen prijsimplicaties; de leden van de
woongroep nemen een beurtrol waar voor
de werfvergaderingen, voor de kleine
menselijke attenties (drank en gebak voor
de werklui), voor de administratieve
formaliteiten (indienen van diverse
aanvragen...).

Evaluatie
De groep woont nu vijf jaar in zijn
rij. Die ervaring leert dat er in stedelijke
gebieden nog interessante bouwplaatsen te
vinden zijn, waar men zelfs originele projecten kan bouwen. Maar het vergt wel
veel creativiteit en doorzettingsvermogen
vanwege de initiatiefnemers. Het project
werd immers overal met gefronste wenkbrauwen onthaald: de notaris had last met
de aktes van aankoop en verdeling van de
grond, het stadsbestuur Wilde een regeling
op papier zetten voor het ophalen van het
huisvuil, het vroeg spitsvondigheid om de
bouwaanvraag te verkrijgen zonder omslachtige voorafgaandelijke verkaveling, de
nutsmaatschappijen wisten niet goed hoe
ze hun leidingen naar de individuele woningen moesten trekken...
Het project laat vooral zien dat er
vandaag de dag nog steeds goed valt te leven in een rijhuis, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan.
Om een rijwoning voldoende licht
en ruimte te geven moet het interieur een
hedendaagse architecturale vormgeving
meekrijgen: hoge vensters, daklichten,
vides, binnenramen, open trappen...
Verder stellen we vast dat gezinnen
niet meer hetzelfde levensritme hebben: de
gemene muren moeten dan ook voldoen
aan strenge eisen van akoestische en thenmische isolatie.
Ten slotte is het gemeenschappelijke
gebied vOOr de huizen de plaats bij uitstek
voor ongedwongen en informele sociale
contacten: dat kan alleen wanneer dit territorium de nodige veiligheid, rust en geborgenheid in zich draagt.

MEDEWERKERS AAN DIT THEMANUMMER

Architect Marc Dubois, werkleider Hogeschool voor
Wetenschap en Kunst, departement Architectuur
Sint-Lucas, Commissaris Biennale INTERIEUR 96
Ir. Arch. Marc Martens, Werkplaats voor Architectuur,
Leuven
Jos Vandenbreeden, Directeur Sint-Lukasarchief
Brussel.
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Poetisch bericht

ledereen mag gedichten ter selectie sturen aan:
Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat,
'Ter Hoogserleie' , Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Behalve naar de gevestigde namen gaat de
aandacht in het bijzonder naar nieuw en creatief
talent. Alle ingezonden gedichten moeten in
machineschrift (tikmachine of printer) en in
tweevoud afgeleverd worden.
Neem voor ieder gedicht een ander blad en
schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres.
Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden werk wordt niet
gecorrespondeerd, noch getelefoneerd.
Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten
wordt achteraf een honorarium uitbetaald:
vermeld daartoe bij iedere inzending tevens
uw bank- of postrekening.

VREDESONDERHANDELINGEN
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Met ongekreukte vlekkeloze dassen
in een kongreszaal
op de zachte pluchen stoelen:
ze zijn klaar voor de zoveelste ronde.
De ronde tafel heeft geen scherpe kantjes
en de inkt uit de pennen is hetzelfde
blauw van jaren been.
De koffie die zij alien drinken
komt uit dezelfde kan
werd gemalen door de handen
van de anonieme werkster
en gekocht van een niet meer te
achterhalen anonieme koffieboer.
Ze zitten aan de tafel
voor een vredesoverleg.
De kinderen van hun tantes
de kinderen van hun achterneven
hun buren en hun magen
geen onveranderd dood —
terwij1 de koffie rondgaat
en depennen leeglopen.
Patricia Lasoen

DE ZILVERREIGER

UITSTELLEN TOT GISTEREN
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Een kleine zilverreiger staat
op de leuning van mijn stoel
kalm — alsof hij mij bezit

tegen een boom kan je leunen
en er van weggaan
als je wil

Zonder plan of doel
kijkt hij met mij mee
turend over de zomerzee

tegen de wereld kan dat niet
je kleeft eraan
staat stil

Dan schreeuwt hij en vliegt weg
maar ik weet dat hij zegt:
'1k kom morgen terug'

ik heb gepoogd in een helder
moment de aarde opzij
te schuiven

En ja hoor, elke dag weer stug
naar de leuning van mijn stoel
of bovenop mijn rug.

de poging is niet geslaagd: ik
heb ze tot gisteren
verdaagd

Zo staren we voor een uur of twee
over dezelfde dromenzee
zonderplan of doel

Herne J. Casier

POPULIEREN

Margot H. de Hartog

Zorgzaam gaan ze met de dagen om,
de vrouwen die mijn lichaam dragen.
Want dichter bij de aarde ligt het nu
en waar het onbehagen zich vergaapt
aan lee to van een graf, draperen zij met
blinde hand en naadloos hungewaden.
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de populieren
die de horizont van mijn jeugd bepaalden
mij bescherming boden
hun takken smekend strekten
en mijn bidden hoorden:
kunnen zij
als brandhout geveld
mijn ziel verwarmen?
en waar moet ik nu wonen?

De balsem op mijn dorre lijk verzacht
hun handen en mijn dragen, wanneer
hun klacht naar zachter klagen reikt.

Gilbert Coghe

Marc Dejonckheere

DIT GEDICHT
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nog met de versvoet van de ekster
stapt hij landschappen door.
de schietwilgen staan
voor woorden alsgebeden:
ijzige wolkjes
en veel blauw in hun kroon.
het winterlam: een komma
op zijn weg, hij staat
zich in zijn yacht te warmen,
drinkt zich aan een tepel vol
van ditgedicht.
Jef Vromant

POETISCH BERICHT

41

HAIKU
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Lente
voorbij vorst en kou groengepruikt lijkt de knotwilg
plots een feestganger.
Zomer
naast de smalle weg
die naar het strand voert:
breeduit een moeder.
klein rood kevertje
zo alleen op het zandpad zoek je de heide?

STOEL

VAN DE VOS IN HET 'KONINGSBOS'
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Dit is de stoel waarop
hij zit en praat
en met handgebaren
zijn taal toelicht in beelden.

Dat Reinaert in het Soete Waasland woont
en in een bos bij Rupelmonde troont,
heb ik reeds Lang begrepen.

Dit is de stoel waarmee
hij mijmerend vergroeide
tot in zijn laatste woorden,
tot in zijn laatste uur
en wie hem in ongeloof aanstaart
zal niets to weten komen.

Lia Barbiers

Het zijn niet de boeken op tafel
of het bureau bezaaid met brieven,
niet de schilderijen aan de muur
of het vergezicht omarmd in ramen

HET KIND IN MIJ

die mij zeggen dat alles
eens een antwoord krijgt.
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Het kind in mij
aan de ene kant
speelt steeds verder.

Hannie Rouweler

OUDERDOM

De man in mij
aan de andere kant
verwekte een kind.

Een lvader-gedicht'

Een speelkameraad
aan de buitenkant
voor de knaap middenin.

1k weet niet meer hoe vaak ik
's winters bij mezelf heb gedacht:
dit is de laatste keer dat ik hem zie,
nu valt het laatste woord
in ons laatste gesprek.

Jean-Pierre Roosen

Soms vermoed ik dat hij weet
dat ik me zulke dingen afvraag
en het is net alsof zijn ogen
daarop wachten
maar ik zwijg
als hetgraf, ik geloof niet
dat ik ooit iets zeggen zal.
Of misschien toch,
in de zomer, op zijn bank,
in de tuin.
Hannie Rouweler
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Dat hij zijn knepen niet heeft afgeleerd,
maar listig bij zijn fratsen zweert,
is Koning Nobel best bekend.
Geen kip kon ooit de vos ontlopen,
maar moest het kakelend bekopen.
Hij liet zijn proof alvast niet los
in Rupelmondes 'Koningsbos',
waar hij in staal gestandbeeld staat,
en stevigt zorgt voor eigen baat.
Bert Peleman (-1-)
winter 1995

SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

In deze rubriek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Naast de vertalingen
drukken we tevens de gedichten in de oorspronkelijke taal a f. Het is o.m. de bedoeling van deze rubriek het vertalen van gedichten te
stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden op het adres van ons redactiesecretariaat. Het team dat instaat
voor de samenstelling van deze rubriek, zal tevens de selecties van de ingezonden vertalingen doorvoeren. Om in aanmerking te 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

MEDITATIE OVER DE VERGANKELIJKHEID

LE GRAND TESTAMENT

Gewezen Heer, ik ze g 'Gewezen'
Er isgeen sprake meer van Heer.
Zoals bij David staat te lezen
'Zijn afkomst kent hi' zelfs niet meer,'
Wat ik teveel hebgeef ik weer.
Als zondaar moet ik niets begeren.
'k Geef theologen alle eer,
Want dit is voer voorpredikheren.

Qu'avoir este seigneur!... Que dis?
Seigneur, las! et ne l'est it mais?
Selon les davitiques dis
Son lieu ne congnoistras jamais.
Quant du surplus, je m'en desmetz:
Il n'appartient a moy, pecheur;
Aux theologiens le remetz,
Car c'est office deprescheur.

Och wil het mij niet kwalijk nemen.
Ik ben, 't is waar,geen eng'lenzoon.
Ik draag geen Honker diademen
Ofglinsterende sterrenkroon.
Mijn vader stierf, ma God als loon
Hem rust in het hiernamaalsgeven.
Ook moeder stierf zonder vertoon
En ik zal haar niet overleven.

Si ne suis, bien le considere,
Filz d'ange portant dyademe
D'estoille ne d'autre sidere.
Monpere est mort, Dieu en ait lame!
Quant est du corp,
s it gist soubz lame
J'entensque ma mere mourra,
Et le scet bien lapovre femme,
Et le filzpas ne demourra.

Ik weet dat armen en dat rijken
Dat priesters, leken, wijs of dul,
Of ze nu mooi of lelijk lijken,
Dat nob'len, laten, gierig, gul,
Of hoog-geplaatst of onbenul,
Dat vrouwen die met pruiken prijken
Met kragen, glad of in de krul,
Toch alien voor de dood bezwijken.

Je congnois que povres et riches,
g et folz, prestres et laiz ,
Saes
Nobles, villains, larges et chiches,
Petitz etgrans, et beaulx et laiz.
Dames a rebrassez colletz,
Dequelconque condicion,
Portans atours et bourreletz,
Mort saisit sans exception.

Is 't Paris of Heleen die sterven.
Wie sterft, sterft vast ingrote pijn.
Hi'j moet en lucht en adem derven.
Over zijn hart breekt gal als slim.
Hoeveel hi' zweet is Gods geheim.
Geen mens zal deze hel verlichten,
't Mag kind of broer of zuster zijn,
Geen zal voor hem die taak verrichten.

Et meure Paris ou Helaine,
Quiconques meurt, meurt a douleur
Tellequ'il pert vent et alaine;
Son fiel se creve surson cuer,
Puis sue, Dieu scetquelle sueur!
Et n'estqui de ses maux l'alege:
Car enfant n'a, frere ne seur,
Qui lors voulsist estre song
le

De dood doet rillen en verbleken
De neus wordt krom, de aders zwak
De hals zet op, spieren verweken
Enpees en zenuw worden strak.
Moet nu een vrouwenlijf, zo knap,
Zogaaf, zo teer, die pijn ervaren,
Vergaan in al dit ongemak,
Of levend naar de hemel varen?

La mort le fait fremir, pallir,
Le nez courber, les vaines tendre,
Le col enfler, la chair mollir,
Joinctes et nerfs croistre et estendre.
Corps femenin, qui tant es tendre,
Poly, souef, si precieux,
Te fauldra it ces maux attendre?
Oy, ou tout vif aller es cieulx.

Vertaling: Wim de Cock

Francoys Villon

TRANSIT
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In en om de kunst

Vincent van Gogh:
zijn grafisch werk
19 mei tlin 27 augustus 1995
in het Van Goghmuseum in Amsterdam

Het grafisch oeuvre van Vincent van
Gogh bestaat weliswaar slechts uit negen
litho's en een ets, maar het artistieke belang
ervan is niet klein. Hoewel de verschillende
gedrukte en bijgewerkte versies duidelijk
maken dat van Gogh een beginneling in de
lithotechniek was, koesterde de kunstenaar
met deze grafiek grote ambities: kunst voor
het yolk te maken in de worm van goedkope prenten.
Deze tentoonstelling was de eerste
in een reeks presentaties van Van Goghs
werken op papier. Vanaf 1996 zal in de zomermaanden in vier jaarlijkse afleveringen
de hele verzameling tekeningen worden getoond. Elke tentoonstelling krijgt een aparte
catalogus; samen vormen zij de volledige
catalogus van werken op papier van Vincent van Gogh uit de verzameling van het
Van Goghmuseum. De catalogus van het
grafisch werk geeft bovendien een overzicht van alle bekende afdrukken van Van
Goghs prenten. Omdat Van Gogh, die in
1882-1883 zijn eerste acht litho's maakte,
niet vertrouwd was met die techniek ging
er van alles fout bij het drukken. Dat corrigeerde de kunstenaar op de gedrukte prenten, waaraan hij nieuwe details toevoegde.

Vincent van Gogh, litho

Een goed voorbeeld daarvan zijn de verschillende afdrukken van De Spitter. Op de
onbewerkte afdruk staat de man in het
niets te scheppen; in een afdruk is hij als
turfsteker in de duinen te zien, terwijl hij in
een andere versie als Boer zijn akker omspit. Ook de handtekening was niet goed
gedrukt en werd door Van Gogh bijgewerkt.
Van Gogh had vrij idealistische motieven in zijn wens om kunst voor het yolk
te maken. Hij Wilde alledaagse types uitbeelden en de prenten voor een zeer lage
prijs verkopen. Zijn groot voorbeeld was
het Engelse tijdschrift The Graphic. Dat publiceerde dergelijke gravures van volkse types en scenes uit het leven van alledag, die
Van Gogh ijverig verzamelde. Hij was enthousiast over de grote verspreiding ervan
onder de 'gewone' mensen, voor wie hij
zijn kunst maakte.
In 1885 maakte Van Gogh nog een
litho, De Aardappeleters, die vooral bedoeld
was om zijn vrienden en de kunsthandel
een indruk van zijn schilderij te geven, dat
in zijn ogen een meesterwerk was.
De enige ets die de kunstenaar
maakte, het Portret van Dr. Cachet, was een
eerste oefening in deze techniek. Van Gogh
had een eerste reeks etsen naar zijn eigen
schilderijen op het oog. Daar kwam het
echter niet van.
Bij de tentoonstelling verscheen een
catalogus waarin Van Goghs onorthodoxe
grafische methodes en zijn artistieke overwegingen werden behandeld. Dit boek behoort tot de eerie Cahier Vincent, een reeks
wetenschappelijke publikaties over het
Van Gogh-onderzoek.
Speciaal ter gelegenheid van deze
tentoonstelling heeft het Van Goghmuseum
een reproduktie van Sorrow gemaakt.
MARK DELRUE

Kerkelijke kunst in Apulie
Lilt het wortelland van onze cultuur

Op de uiterste punt van Apulie ligt
Leuca, een vooruitspringende landtong 'in
finibus terrae', waar de wateren van de
Ionische en de Adriatische zee met elkaar
dialogeren. Ik zit op een rotsklip omspoeld
door de branding. Als vanzelf gaat men
aan het mediteren. De verbeelding wordt
geprikkeld, de geschiedenis herleeft, herin44
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neringen uit studie en lectuur walmen op.
Dit is dan de zee waar degrote beschavingen aanspoelden, de Perzische, de Joodse,
de Griekse, de Romeinse, de zee waar, naar
het woord van Prof. Van Houtte, 'de Europeaan werd geboren' (Het verleden van Europa, 1991), de zee die de golvende wie was
van onzegodsdienst, van onze kunsten,
van onze levensopvatting,
en al die idealen
waarmee we het verlorenparadijs hebben
trachten te vervangen. Hier in Leuca stond
een tempel van Minerva die nu tot christelike kerk is omgevormd ,
gewijd aan Maria.
Hier landde Petrus om het nieuwegeloof te
verkondingen. Een gedenkzuil herinnert
aan de apostel die zei: 'Alle vlees is gras en
's mensenglorie is als de grasbloem. De
mens moet herboren worden niet uit het
bederfelijk zaad, maar uit het onbederfbaar
woord van Christus'. Naast hetportaal van
de kerk is op een zuilstomp van de oude
tempel een opschrift in het Latin gegrift er
op wijzend dat, waar hier vroeger offers
aan Minerva werdengebracht, nu if ten
voor Christus' kerk wordengeschonken.
We rijden in noordelijke richting
langs de Adriatische Kustweg, soms kilometers lang zonder een flatgebouw of een
fabrieksschoorsteen te zien. Voortdurend
willen we stilhouden om deze zee te zien,
te ruiken, te horen, die nu eens teen de
rotsen klotst, dan eens op het zand aanspoelt. Schilder Oskar Kokoschka zei dat
hij nooit mooiere kleuren op de zee gezien
had, van smaragdgroen tot pimpelpaars.
Zijn Apulische reis gaf hem een reeks
lithografieen in waaraan hij de titel gaf
Bekenntnissen zu Hellas (Apulie is GrootGriekenland).
In de kathedraal van het kuststadje
Otranto kan men hetgrootste mozaiek van
n werk van een roemloze monnik
Italie zie,
uitgevoerd omstreeks 1165. Het bedekt de
vloer van bijna de hele middenbeuk en is
afgesloten voor elke voetstap. Er is een
weelde aan motieven en symbolen geput
uit antieke bronnen zowel als uit de bijbel,
uit het Karolingische epos, uit de legendes
van koning Arthur. De historicus George
e b faamde werk Le
Duby vermeldt in zijn
temps des cathedrales dat op een mozaiek in.
de kerk van Bitonto episoden uit de Chanson de Roland zijn uitgebeeld. Ik heb in de
kathedraal van Bitonto niet het minste mozalek gezien. We veronderstellen dat hij
Otranto heeft bedoeld.
De crypte (i ide eeuw) is een van de

meest mysterieuze ruimten uit Apulie's
kerken. Ze herinnert aan de moskee van
Cordoba: een bos van tweeenveertig zuilen
telkens verschillend naar herkomst, worm,
kleur, steen. De meeste marmers zijn betrokken uit Oosterse landen. Hier komt
men er toe de steen niet alleen te bekijken,
te betasten, te strelen, maar er ook van te
houden. Op de kapitelen van alle slag, Tonische, Corinthische, Perzische, Theodosiaanse, Longobardische, verschijnen of gluren,
tussen allerlei gebladerte, mensen, dieren,
monsters. Bijna overal zijn, achter het zichtbare, verholen symbolen bedoeld die telkens een aandachtige lezing vorderen.
Griekse uitwijkelingen, Romeinse
legionairs, Byzantijnse monniken, Sarraceense belagers, Noormanse soldeniers,
alien kwamen deze streek bezetten. In Apulie' s kerken lijkt, meer dan elders, het conflict tussen Joden, Christenen en Moorse
godzoekers gestild, zo verstrengeld zijn de
stijlelementen. Het komt voor dat een ternpel een christelijke basiliek wordt, vervolgens als moskee dient en dan weer tot katholieke kerk wordt omgevormd. Maar het
compromis liep weleens uit op drama's.
Aan de muren en de transen hangen sours
Harden van veten en bloedige episoden.
Een kapel in Otranto's kathedraal is een
herinnering aan de slachting van honderden christenen door de Turkse veroveraars.
Wie een Byzantijns itinerarium wil
samenstellen mag Otranto's kerkje San
Pietro niet vergeten, wat meestal het geval
is, omdat de kathedraal te uitsluitend de
aandacht opeist. Staat men voor de absis
van dit kleine bidhuis, dan kan men zich in

Soleto. Het kerkje Sint-Ste aan (s de eeuw)

het gebied van de Griekse monasteria
wanen. Op de verweerde muren van het
sobere gebouwtje zijn getaande Byzantijnse
fresco's en opschriften in het Grieks te ontcijferen.
Het is niet Lecce die de mooiste baroktoren van Apulie bezit, maar het schattige stadje Soleto. Men bereikt het via een
streek waar de Griekse invloed is blijven
aanslepen en sommige dorpen u verwelkomen eerst in het Grieks (kalos iste) en dan
in het Italiaans. De taal van de Grieken,
hun gebruiken, hun rituelen zijn hier Langer
aangebleven, eeuwen nog na de Romeinse
aftocht. De huidige bewoners zijn de nazaten van de Groot-Grieken of van de Byzantijnen die wel niet slaags, maar toch dikwijls haaks tegenover elkaar stonden.
Maar het is niet our de 'guglia' te bewonderen, de slanke campanile, dat we in
Soleto zijn, zij is nu trouwens helemaal
door steigers ingekapseld, maar wegens de
Kapel Santo Stefano, in de dertiende eeuw
door een onbekende kunstenaar gebouwd.
Het gehavende geveltje is bijna onzichtbaar
tussen de huizen geklemd. Bowen de roos
staat een kleine 'campanile a vela', eigenlijk
een opengewerkt dakmuurtje waarin de
klokken hangen.
Door het kleine, Romaanse portaal
treden we het eenbeukig kerkje binnen, niet
groter dan een keuken waar op de muren
de voorbereidingen tot het sacrale gastmaal
worden voorgesteld. Het altaar is er niet
meer, maar een mooie, jonge Christus kijkt
ons aan. Links in een nis stond het pateel
waarop volgens de Griekse rites het eucharistisch brood en de kruik met wijn werden
geplaatst. Op de westelijke binnenwand
worden we weer eens tot het Jongste Gericht vermaand. De aartsengel Michael is
uitgedost met een helm en een harnas zoals
de ridders uit de tijd van de Anjous die
toen over deze streek het bewind voerden.
De verdoemden zijn hier rechts gegroepeerd.
Brindisi

Brindisi kan ons doen nadenken
over de vergankelij kheid van de beschaving
en, bepaaldelijk van de Romeinse. Van het
hele Brundisium met zijn tempels, zijn basilica, zijn amfitheater en nog meer blijft alleen een kolom van de twee die het einde
van de via Appia afbakenden, en dan nog
niet in te beste staat, want de onderste van
de geschonden trommels moest door een
ijzeren omheining vastgeklemd worden.
De meest interessante kerk van Brindisi staat even buiten de stad. Santa Maria
di Casale heeft eengevel met sierlijke geometrische tekeningen op banden in twee
kleuren, en een over hetportaal hangende
erker. De fresco's in de kerk delen tegelijk
van de Byzantijnse en de gotische stijl. De

Trani. De kathedraal (lade eeuw)

Romeinse mozaleken zijn op vele plaatsen
van af de Byzantijnse periode door christelijk geinspireerde muurfresco's vervangen.
Wel blijven de antieke mythen in het Credo
van het kruis ingevlochten. De Jacht van
Artemis of Diana werd de Jacht op gelovige
zielen: de buit wordt nu, al over de verlossende dood, de belofte van een eeuwig elysium. 'Dalla gloria di Fedra esce Maria'
(Carducci): Phedra's glorie gaat over op
Maria, de zon van Apollo wordt het Licht
van Christus. De kruisvaarders, vooraleer
in Brindisi's haven voor het Heilig Land in
te schepen, hebben hier wellicht een laatste
gebed gezegd. Op een fresco van deze kerk
krijgen ze als ridders te paard de zegen van
Maria zelf ! Maar ze weken spoedig af van
hun zaligmakende oogmerken. Dezelfde
kruisvaarders die bij het zien van Jeruzalem op de knieen vielen voor een dankgebed, keerden hierlangs terug met plundering en moord op hun geweten.
Bari

We rijden door het antieke Bari met
open ogen en gesloten deuren(!) naar de
basilica San Nicola die een voorbeeld geweest is voor meer dan een Romaanse kerk
in Apulie, gekenmerkt o.m. door het ontbreken van het transept. Er is meer. Staan
we voor de gevel, dan lezen we daarop een
synthese van allerlei invloeden. De eierovalen en andere decoratieve elementen zijn
afgekeken van de antieke tempels. De arabesken zijn ontleend van de islamitische
sierkunst. De engelen op de architraaf
van het hoofdportaal herinneren aan Byzantijnse figuren. De Noormaanse blinde
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bogen op de muur zijn overgenomen van
de Longobarden. Stieren, leeuwen en andere dierekoppen getuigen van een verering
die zich in het landelijke Apulie overal
door echte bestiaria op en in hun gebouwen uitdrukt.
In geen geval vergete men rond de
basiliek te wandelen, want de vier kanten
zijn architectonisch alle sterk verschillend.
Zo ziet men op de noordelijke flank de zogenaamde krukkapitelen, zo kenmerkend
voor de Apulische streek.
Naast monumentale godshuizen als
Bari's basilica en haar kathedraal San Sabino zijn er in de omgeving ook landelijke
kerkjes verweerd door de tijd en de verwaarlozing, soms tot puin verworden
waarop wilde struiken groeien alsof het
steen weer in de aardkorst is verankerd.
Een juweeltje is het Romaanse kerkje San
Felice in Balsignano. De koepel en de tamboer zijn goed bewaard en vooral de rechtermuur, met blinde bogen beurtelings door
hangende kapitelen en pilasters geritmeerd.
De kalksteenblokken zijn zo onberispelijk
gemeten en op elkaar geplaatst dat ze als
met een scalpel lijken gesneden.
Wat verder in het binnenland, kan
het kerkje van Valenzano, overblijfsel van
een benedictijnerabdij, als een prototype
van Apulische Romaanse kunst Belden:
drie koepeltjes overwelven de middenbeuk,
maar zijn van buiten door de vierkante
dakbekleding onzichtbaar. Halftongewelyen overdekken de zijdelingse beuken.
De ruimteopvatting van dit interieur is verbluffend. Met de grootste tegenzin en dank
zij fooien en een aanbevelingsbrief wilde
men het portaal van het buiten eredienst
geraakte kerkje openen, want vandalen en
rovers proberen telkens nog de sloten te
verkrachten om te zien of daar iets te graaien valt. Er is niets daarbinnen, geen meubel, zelfs geen fresco te zien. Maar als je
buitenkomt weet je wat architectuur in haar
puurste worm betekent !

Troia. Kathedraalgevel,
het roosvenster

Trani

In de elfde eeuw kwam van overzee
een jonge herder op het Apulische strand
aan wal en begon, met een kruis zwaaiend,
te prediken. Hij gaf zijn naam aan de kathedraal van Trani: San Nicola pellegrino, de
Heilige Nikolaas pelgrim; de monist gelegen kerk van Apulie. Ze rijst buiten de stad
op een in zee vooruitspringende landtong
zó dat het water haar aan drie kanten omspoelt, en afgezonderd op een plein als om
ze beter te laten bewonderen. Het ruikt
naar algen en zeewier op dit plein. De
strandgolfjes likken de omheiningsmuur en
rond de alleenstaande campanile, een van
de rijzigste van Italie, neuriet de zeebries.
De prachtige Witte en roze hardsteen
van deze kerk, de 'pietra Tranese', verschillend van de wekere okergele 'pietra leccese'
waarmee het barokke Lecce is gekneed,
kreeg door de felle zon en de streling van
het zilte zeewindje een kristalachtig uitzicht. Geen impressionistische indrukken
hier, geen newels, geen wazigheden zoals in
de vochtige Normandische luchten door
Monet en andere schilders op doek gebracht. De zon doorlicht alles, men ziet wat

Trani. Gevel van de
kathedraal
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men ziet. Het turkoois van de zee wedijvert
met dat van het hemelgewelf.
Het bronzenportaal overkapt door
een dubbele, met allerlei motieven versierde kroonboog, is een pronkwerk van Barisano da Trani die ook deportalen in Ravello(Campanie) en Monreale (Sicilie) op zijn
naam heeft. Christelijke, Byzantijnse zowel
als heidense motieven, soms op vermakelijke wijze voorgesteld, zijn met de fijnste
techniek op de velden aangebracht.
De friezen die muren engevel omkransen, de 'wenkbrauwen' van de vensterogen vertonen een ongewone rijkdom aan
beeldwerk, zoOlogische, botanische, humane motieven. Zopittig en levendig zijn ze
in de steengehouwen, men krijgt soms de
indruk dat de dieren als metgespannen
spieren uit de muur willen springen of
door de luchtgaan vliegen.
De kathedraal van Trani is een complex geheel, er zijn elementen van drie kerken aaneen-, ineen- en opeengebouwd. Het
schip van de bovenkerk vertoont twaalf
tweelingzuilen, een uitzondering in Apulie.
Ik zag op een afbeelding wat men tijdens
de vorige eeuw in dit kerkinterieur had bedreven: op de wanden en de zuilen was
schreeuwerige stuc aangebracht en, er er
kerkkde kapitelen waren uitgekapt. De
ruimte zelf is nu leeg, er is niets overtollig,
een decor, geen uitzet, hier heerst enkel
g
het Licht. Trani heeft de helderste van Apulie's kerken. Wat een contrast als men even
denkt aan Venetie's San Marco met haar
overdadig decor en te donker, zodat geen
enkel mozaiek duidelijk leesbaar is. Wanneer men een uur zonder eredienst of bezoek kiest, dan hoort men de wind spelen
over de daken en tussen de arcaden. Trani's
kathedraal heeft geen or el nodig, als de
zee woelig is hoort men de muziek van de
branding, er bestaat geen expressiever begeleiding bij het zip en van de psalmen die
Gods macht roemen.
Via de crypte onder het koor dalen

we in de onderkerk, de paleo-christelijke
Santa Maria della Scala. De drie beuken
zijn geritmeerd door kolommen uit graniet
en oosters marmer herkomstig van Romeinse bouwwerken, vermoedelijk uit het
verwoeste Canusium naar hier overgebracht. Op sommige kapitelen is een kruis
gegrift. Een van de fresco's is goed bewaard: een heerlijke madonna in een kleurig kleed, die met haar glimlach de hele
ruimte verlicht.
Troia
De Romaanse kunst, waarvan de
naam veel jonger is dan de inhoud die ze
dekt, drong in Apulie door ondanks de natuurlijke hindernissen, dank zij veroveringen, uitzwervingen van religieuze Orden,
peregrinaties van volksgroepen, en kneedde zich daar uit diverse invloeden een eigen worm. De kathedraal (1093-1100) van
Troia, een stadje op een heuvel in het Apulische binnenland vastgeklampt, heeft wellicht de mooiste kerkgevel van heel Apulie.
Men moet de kerk niet eens binnentreden
om al een idee te hebben van wat de veelvormige Apulische Iromanita.', betekent: invloeden uit het Oosten (Byzantijnse, muzelmanse) zowel als uit het Noorden, ook
Lombardische en Pisaanse, de laatste duidelijk te lezen op de blinde arcaden met,
onder de Bogen, ruitvormige of cirkelronde
lijsten, ook op de friezen en de banden. Opschriften wisselen of met beeldmotieven.
De gevel is bevolkt met goddelijke, menselijke en vooral dierlijke gestalten of koppen.
Het is opmerkelijk wat een rijk bestiarium
overal op de gevels en de interieurs van de
Romaanse kerken in Apulie is gehouwen,
vaak ook met een architectonische functie.
Naast fictieve monsters en draken is het
vooral de leeuw die voorgesteld wordt, ofschoon in die tijd vermoedelijk niemand in
deze streken zo'n dier heeft ontmoet. Maar
Afrika is niet ver. De leeuw was in de antieke wereld een symbool van kracht, bij de
Egyptenaren en de Grieken (Herakles). Het
christendom heeft dit symbool overgenomen als teken van de macht van Christus'
kerk. De deurkloppers op Troia's portaal
zijn leeuwekoppen die de grijpringen in
hun muil knellen. Op het bovenveld van de
gevel zijn acht leeuwen elk op een andere
wijze gehouwen en die elk naar een verschillende kant uitkijken.
Maar het fraaiste meesterstuk van
deze façade is het roosvenster. In de vensters van vele Franse kathedralen zijn
brandglazen in een weelde van kleuren gezet. Bij Troia's gevelvenster gaat het om een
dialoog tussen het Steen en het licht, tussen
het door de mens verwezenlijkt decor en
het licht waarmee de Schepper de materie
omhult, het goddelijk onvatbare dat het
menselijk tastbare omvat. Het is de 'ruota'

waarvan Dante spreekt en waarover Jacopone da Todi heeft gedicht (Una rota si fa
in cielo...). De spijlen van het rad zijn elf
zuiltjes met, in de tussenvelden, een telkens
verschillend ongelooflijk fijn stenen vlechtwerk; en weer verschillend is dat kantwerk
in de kroonboogvlakken en de driepassen
boven de zuiltjes, gevangen in de 'clipeus
coelestis', de hemelkreits, de cirkel, symbool van volmaaktheid en van de kosmische kringloop.
De binnenstructuur van Troia's Assunta (de kathedraal is aan de tenhemelopgenomen Maria gewijd) is eenvoudig, het
decor sober. Maar iets is wel opmerkelijk.
Er zijn twaalf zuilen, zes aan elke kant.
Maar naast de laatste van rechts staat er
een tweede zonder kapiteel, vrij. De twaalf
zuilen symboliseren de apostelen, de dertiende Christus. De twaalf apostelen stutten
de kerk, maar de zuil van Christus ondersteunt niet. Ze is de kerk zelf.
Op de kansel vertrapt de arend die
het Evangelieboek draagt een ander dier,
hij knelt in zijn klauwen een haas, daarmee
wordt waarschijnlijk bedoeld dat het Evangelie de heidense godenleer heeft vernietigd. Op een van de zijvelden van de kuip
ziet men een leeuw die een snort monster
(een wolf ?) aanvalt. Wellicht wordt daarmee andermaal op concrete wijze de overwinning van het christendom op het heidendom gesymboliseerd.
Terloops: op het tijdstip dat de kathedralen van Bari, Trani, Troia voltooid raken, wat is er in Firenze te zien ?
We rijden noordwaarts en zijn de
grens van Apulie overgestoken om te gaan
rusten in het hotel 'Golfo di Venere' in het
kustplaatsje Fossacesia. Een bescheiden hotel, maar het venster naar het westen ziet
uit op het Maiella-gebergte, dat naar het
oosten geeft een uitzicht door de olijfbomen heen op de Adriatische zee. Er is een
andere reden voor deze keuze. Naast het
hotel bevindt zich de Abbazia di San Giovanni in Venere. De abdijkerk staat op een
in zee vooruitspringende heuvel aan een
van de mooiste punten van de Adriatica.
Ze is gebouwd op of met de resten van een
tempel gewijd aan Venus (Venere), de liefdesgodin. 'Johannes de Doper met de voeten van Aphrodite' zo drukte een kunstcriticus zich uit omtrent deze kerk, nu aan de
voorloper gewijd. De monumentale absis is
naar de zee gekeerd, die men in de diepte
ziet glimmen. Maar onze aandacht wordt
vooral gevorderd door het prachtvolle
westportaal, nu uit de steigers en volledig
gerestaureerd. De vakkundigen hebben
door grondige studie kunnen uitmaken dat
de marmers van de zuilen en de lunet afkomstig zijn uit groeven langs de zee van
Marmara, uit Griekenland en uit Egypte.
Men moet deze gevel aanschouwen, geze-

ten op de reling van het voorplein, in het
licht van de avondzon die boven de berglijn van de Maiella neerdaalt, en beter nog
het kleurverschil ziet van de marmers,
blauw, paarsgevlekt, vaalgrijs. Op de
prachtige bebeitelde velden aan beide zijden van de zuilen is o.m. het leven van
Johannes de Doper uitgebeeld. Dat is dan
mensenwerk. Keert men zich om, dan ziet
men van hier, de kruinen van de machtige
Maiella-bergketen. Dat is het werk van
God. Dan krijgt men het gevoel van ontzag
en ondervraagt men zich zoals de dichteres
van de streek, Wanda Casellato:
Guardo alla montagna
Isola nell', infinito:
la mia solitudine...
Ma io, chi Sono ?
Ile schouw naar de berg
eiland in het onmetelijke:
mijn eenzaamheid...
maar ik, wat ben ik ?
jULES VAN ACKERE

Theater, Minimaal
Ons theater, waar staan we ermee ?
Het Vlaamse, professionele, bedoel ik. Een
minimaal vraagje dat nu eenmaal dient gesteld. Voor overigens sterk uiteenlopende
antwoorden kunnen we altijd terecht bij de
theaterwetenschappers (cfr. Etcetera, Carnet, Courant, Documenta), bij de betere recensenten (we hebben er steengoede, naast

Ontwerp ache Kat op een beet zinken dak.
(Theater Antigone)
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andere), bij dramaturgen en theaterdirecties, bij de theaterpractici, en last but not
least bij de decreterende overheid.
Onze nieuwe Cultuurminister Luc
Martens laat in zijn recente beleidsnota vrij
duidelijk merken dat onder zijn impuls bepaalde verworvenheden op hun efficientie
zullen worden beoordeeld, adviescommissies om explicitering van hun normen en
criteria gevraagd, heel nieuwe accenten gelegd. Centraal staan: waarde(n), significantie, zingeving. Martens reageert tegen het
op zichzelf teruggeplooide individu, 'mensen moeten zich kunnen engageren in een
veelheid van relaties'. En binnen die 'netwerken' zijn, steeds volgens de christendemocratische minister, de artistieke
knooppunten heel belangrijk, want zij verfrissen en vernieuwen de samenleving.
Het gaat hem bij de minister dus
niet in eerste instantie om artistiekerige
hoogstandjes, maar om het voortdurend
geboren en herboren worden van de mensheid, een aanhoudende genesis die stoelt
op actie en reactie, die het culturele erfgoed
op zijn merites beoordeelt, uitpuurt, actualiseert. En dat is een heel andere bekommernis dan wat de zg. vrije-markt-economie voorstaat. De economie, zegt Martens,
heeft geen eigen finaliteit; economische
reiissite mag nooit een absolute voorwaarde worden. Enorm veel dingen zijn op zichzelf 'waardenvol', los van Welke marktimplicaties dan ook.
Dit verheven inzicht lijkt me nadrukkelijk verwant aan wat niemand min-
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Dries Smits als Solness
in hetgehjknamige stuk
van Ibsen.
(Foto: Foto Hol)

der dan Peter Sellars schrijft in zijn 'City of
Cultures': de westerse mens beeldt zich in
dat economie om cijfers gaat. Hij realiseert
zich niet dat economie te maken heeft met
de mensen (economy is about people) ! Onze economie loopt uit op een collectieve
ramp, precies omdat we het uitsluitend bij
cijfermatigheid houden...
Deze Sellars, geniaal 'enfant terrible'
van het podium, mag men op zijn woord
geloven. Martens verkeert bij hem in uitmuntend gezelschap. Vijf jaar geleden
maakte ik in de Muntschouwburg zijn
'Aiax' (Sophocles) mee: een revelatie. Indrukwekkende montering, opvallend spelgenot bij de veelkoppige (Amerikaanse)
cast, verrukkelijk niveau, aangrijpend,
pregnant, indringend.
Een mijlpaal in mijn persoonlijke
'queeste', zeg maar. Sindsdien handhaaft
Sellars zich moeiteloos aan de absolute top,
met zijn 'Figaro's Bruiloft' (Beaumarchais)
in de Trump Tower; met een opzienbarende
'Don Giovanni in Harlem (!), met Shakespeares 'The merchant of Venice', en recentelijk met zijn 'I was looking at the ceiling
and then I saw the sky', een voorstelling
met zeven zangers, zonder decor.
DM niveau halen we bij ons (nog)
niet. En dat heeft niet alleen noch hoofdzakelijk te maken met het theatrale an Bich;
schaarse uitzonderingen even terzij gelaten,
ontbreekt het ons aan techniciteit. In deSingel was, nu ook alweer een paar seizoenen
geleden, een voorstelling te beleven van
'Ritter, Dene, Voss' (Barnhard), in de oorspronkelijke Duitse bezetting. Voordien
hadden we ook een Vlaamse opvoering
meegemaakt, die trouwens aan voor onze
gewesten hoge eisen ruim voldeed. Maar
de vergelijking met wat we in deSingel
mochten beleven, maakte ons heel stil.
Onze kennis van het Duits is evident
beduidend kleiner dan die van het Nederlands. Toch verstonden we tot het laatste
woord toe. Wat gezien de vrij povere akoestiek van deSingel op zijn minst merkwaar-

dig is te noemen. Te meer dat - ook dit
blijkt uit eigen ervaring - nogal wat Vlaamse resp. Nederlandse voorstellingen, zelfs
in prima omstandigheden gebracht, vanuit
een zitje op pakweg de vierde rij, nauwelijks verstaanbaar zijn. Techniciteit, 'métier',
respect voor het al dan niet betalende publiek... Zo te zien een dwingende opgave
voor onze opleidingsinstituten. Veel toeschouwers hebben, misschien niet helemaal
terecht, geen goed oog in de actuele evolutie van het professionele theater van Brussel tot Amsterdam: de sector zou teveel met
zichzelf bezig zijn. Veralgemening is bier
vanzelf fout, maar het aanbod is dan ook
weer zo omvangrijk, van puberale probeersels over traditioneel gezeur tot superieure
realisaties. En die zijn er. Niet voor niets
heeft men het in Nederland over een 'flemish wave': de Vlaamse golf, weetjewel.
Op het jongste Vlaams-Nederlandse
Theaterfestival (Amsterdam/Gent) kreeg
onze landgenoot Dirk Tanghe de Grote
Prijs voor zijn beklijvende 'Who's afraid of
Virginia Woolf' (Edward Albee, produktie
Theater Malpertuis, Tielt). De Vlaming
Warre Borgmans werd individueel gelauwerd. Borgmans leverde eind vorig seizoen, samen met Katlijne Verbeke (vanaf
januari te zien in 'Kat op een beet zinken
dak' bij Antigone, Kortrijk) een adembenemende prestatie in 'Agatha' (Marguerite
Duras). In de voor het Theaterfestival geselecteerde voorstellingen kwamen trouwens
nog heel wat Vlamingen aan bod: 'Moeder
en kind' van Arne Sierens, regie Alain Platel; 'Rijkemanshuis' van Eugene O'Neil,
produktie Het Zuidelijk Toneel, regie Ivo
van Hove; Guy Cassiers regisseerde 'Angels in America' van Tony Kushner, produktie RO Theater Rotterdam... De 'Bouwmeester Solness' (Ibsen) van Theater
Antigone (Kortrijk) gooide, in de regie van
Ignace Cornelissen, hoge ogen in de Nederlandse 'Louden Gids Publiekprijs', vooral
dankzij de diepmenselijke vertolking van
o.m. Dries Smits en Katrien De Becker. Uit-

eindelijk werd 'Rijkemanshuis' verdiend
bekroond, maar de produktie van Antigone
stond bij zowel de vakjury als bij de acteurs/actrices op nummer een; bij de jury
van theaterdirecteuren op nummer twee;
en de persjury zag 'Solness' op de derde
plaats.
Kortom: op de vraag 'waar staan we
ermee ?' kan alleen maar het antwoord komen: met het Vlaamse theater gaat het de
goede kant op. Denkelijk een hart onder de
riem van de nieuwe cultuurexcellentie.
Hoewel.
Juist: bij al die genomineerden en
bekroonden valt geen van onze drie repertoiregezelschappen te bekennen. Een vaststelling die tot enig nadenken stemt. KVS
(Brussel), NTG (Gent) en KNS (Antwerpen)
beschikken immers over vrij veel duimkruid (naar Vlaamse, niet naar buitenlandse normen !) en over een behoorlijke artistieke bemanning. Directeur Franz Marijnen
heeft met zijn 'Tegenwind' de KVS op een
nieuw, veelbelovend en artistiek-integer
spoor gezet; in Antwerpen beschikt de
nieuwe directeur Frans Redant (ex-dramaturg NTG) over de fraai gerestaureerde
Bourlaschouwburg, annex een verjongde
bemanning; en bij het Gentse NTG is de inbreng van dramaturg Wim van Gansbeke
(ex-recensent De Morgen) positief te duiden.
Voor het seizoen 1995-1996 kan directeur
Hugo van den Berghe weer rekenen op
(terug van de KVS) Jef Demedts. De vertrouwde cast blijkt aangevuld (versterkt ?)
met een heel stel jongere acteurs/actrices.
Wetenswaard: volgens cultuurminister Martens is een samenwerkingsverband
van de 'grote drie' bespreekbaar. Het beleid
suggereert niet meteen een complete fusie,
wel een gezamenlijke programmatie. Met
andere woorden: de eigen identiteit zou behouden blijven, de honderdprocentige autonomie minder.
We kunnen deze summiere (minimale...) benadering van de professionele
theatersector onmogelijk afronden, zonder
een blijk van ware waardering voor prof.
Theaterwetenschap Carlos Tindemans, die
begin oktober om gezondheidsredenen een
punt zette achter zijn academische loopbaan aan de UIA. Als het Vlaamse theater
zich nu tot op een zekere hoogte professioneel mag noemen, dan is zulks in behoorlijke mate toe te schrijven aan zijn
vernieuwend inzicht en zijn koppige vastberadenheid. De naam Carlos Tindemans
blijft voor altijd verbonden aan het begrip
'integrale kwaliteitszorg', maar dan wel
toegepast op het theater. Hij was het die in
de jaren zestig, toen de theaterkritiek, of
wat daar moest voor doorgaan, nog in de
kinderschoenen stond, de vergelijking met
het buitenlandse niveau als criterium
poneerde. Een gedreven en bevlogen man,

die alle belangrijke theaterteksten al grondig had geevalueerd, lang vooraleer de
theaterdirecties die op het spoor kwamen.
Als theaterrecensent, o.m. bij De Standaard,
schopte hij niet weinige theaterfabrikanten
veelvuldig tegen het zere been, en dat werd
hem (understatement:) zelden in dank afgenomen.
Carlos Tindemans was, op geen enkel moment, een 'zachte heelmeester'. Wel
integendeel en hij wist waarom. Het was
hem niet om persoonlijke preferenties te
doen, wel om de inhoudelijke en vormelijke kwaliteit van ons theater. Dat theater
zou voor het voile pond professioneel zijn,
of niet zijn.
In het culturele scharnierjaar 1968
publiceerde hij, samen met Alex Van Royen
en Hugo Claus, het manifest 'T 68': fundamentele verantwoording en structurele uitbouw van een gloednieuw progressief rijkstheater.
Was 'T 68' een haalbare kaart ? Het
manifest heeft zonder de minste twijfel gefungeerd als significant signaal. Naar alle
waarschijnlijkheid hebben bepaalde partij(?)politieke drijverijen en het gelobby van
verontruste lokale satrapen de uiteindelijke
realisatie van het project gesmoord. Was
'T 68' er toch gekomen, waar hadden we
nu gestaan ?
De 64-jarige docent kreeg bij zijn afscheid een Liber Amicorum aangeboden
'Bij open doek', redactie Luk Van Den Dries
en Frank Peeters. Uitg. Pelckmans en UIA,
Antwerpen, 304 biz., 95o fr.

aard zouden te onderkennen zijn, zoals b.v.
het feit dat Spilliaert tussen 192o en 1924
vrij intensief met olieverf werkte of dat hij
tussen 1937 en zijn sterfjaar bijna uitsluitend bomen conterfeitte. Dergelijke gegevens zijn uiteraard in kunsthistorisch opzicht interessant en relevant, maar toch
vormen zij enkel brokstukken van een geheel dat blijkbaar geen precieze samenstelling, classificatie, evolutionair schema of
wat dan ook aan regels of indeling(en)
gedoogt.
Ook aan invloeden van buitenaf
(picturaal en/of literair), aan raakpunten
met geconsacreerde kunststromingen, lijkt
dit werk te ontsnappen. Tendensen als
symbolisme, expressionisme en zelfs surrealisme zijn weliswaar expliciet in Spilliaerts
oeuvre terug te vinden, maar waar hij symbolist is na de symbolisten is hij dan weer
duidelijk expressionist of surrealist avant la
lettre...
Nu Spilliaerts vaderstad Oostende
zich opmaakt om de meester in 1996
(5o jaar na zijn overlijden) o.m. met enkele
tentoonstellingen te huldigen, ligt de gelegenheid, ook voor het grote publiek, open
om ruimer en verruimend kennis te maken
met deze picturale outcast, Wiens mysterieuze genie Binds geruime tijd met artistieke
appreciatie zowel als met harde valuta
werd en wordt geconsacreerd.
Als mens was Spilliaert een uitgesproken ziekelijke natuur, zowel fysiek (de
schilder was reeds maaglijder als adolescent) als psychisch. Zijn hele aardse bestaan
door zou hij te kampen hebben met hyper-
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Leon Spilliaert of het
raadsel der onvatbaarheid

Leon Spilliaert, Zelfportret, 1908
(Museum voor Schone Kunsten - Oostende)

eenpersoonlijke beschouwing

Retrospectieve tentoonstelling
Leon Spilliaert van 3 maart tot 27 mei 1996
in Museum voor Schone Kunsten, Oostende

Het ontbreken van duidelijk afgelijnde stijlperiodes in zijn artistieke oeuvre,
zelfs van enige technisch of thematischevolutieve systematiek, verheffen Leon
Spilliaert (Oostende 1881 - Brussel 1946) tot
een unieke figuur in het Vlaamse zowel als
universele schilderlandschap.
Als volstrekt 'psychisch' kunstenaar,
bij wie elk schilderstuk eigenlijk de transcriptie is van een, op eigenzinnige wijze,
verinnerlijkt uitgangspunt, is de Oostendse
schilder de schepper van een opus dat welhaast van werk tot werk een eigen beschouwing vereist.
Dit betekent uiteraardgeenszins dat
er in dit oeuvre nergens bepaalde linen of
tendensen van technische of thematische
IN EN OM DE KUNST
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gevoeligheid, zwaarmoedigheid en onrust.
Eerst met de geboorte van zijn dochtertje,
in 1917, verscheen er een zeker optimisme
aan zijn levenshorizon.
Spilliaerts gebrek aan een hogere algemene worming of een professionele picturale opleiding (hij volgde amper een jaar
les aan de Brugse academie) compenseerde
hij met een sterke intellectualistische interesse, gekoppeld aan een enorme leeshonger. Zijn aangeboren zucht naar avontuur
(die hem zelfs tot het zeemansleven verlokte, wat hij niet aankon gezien zijn broze fysiek) heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen
dat Spilliaert het avontuur van de schilderkunst met zoveel durf en vindingrijkheid
heeft doorleefd. Ruw geschat 15.000 werken getuigen van deze zoektocht die gevoerd werd met een sours hallucinerende
expressieve kracht.
Met veelal droom en on(der)bewustzijn als uitgangspunt, penseelde Spilliaert
een oeuvre bijeen dat opvalt door decoratieve vormelijkheid, somberheid, synthetisme, irreele inhoudelijkheid, visionaire potentie, verfijning en lyriek...
Uiteraard heeft de kunstenaar ook
zijn invloeden ondergaan; zowel vanuit de
literatuur als vanuit de schilderkunst. Als
boekenwurm las hij zowel Nietzsche als
Ruusbroec, Verhaeren of T.E. Lawrence
(... of Arabia). Wie trouwens niet zo direct
Spilliaerts artistieke visie in overeenstemming weet te brengen met de droge, historisch-wetenschappelijke geschriften van de
Britse veldheer-archeoloog, moet even terugdenken aan zijn zucht naar avontuur,
waarvan Lawrence of Arabia uiteraard de
welhaast perfecte exponent was. Toch kan

Leon Spilliaert, Pieta (Stedelijk Museum Oostende)
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Spilliaert, als literatuurfanaat, geenszins beschouwd worden als een 'literair' schilder.
Op het vlak van de beeldende kunst
is het zonder meer duidelijk dat de Oostendse meester werd beinvloed door of
overeenkomsten heeft met o.m. de Nabis,
Odilon Redon en Eduard Munch. Hieraan
moet wel onmiddellijk worden toegevoegd
dat Spilliaert zich nooit expliciet heeft vastgeankerd aan tendensen of stromingen. Dat
hij zich vlot en collegiaal aansloot bij de
kunstkringen en groeperingen van zijn tijd
(Les Independants, Kunst van Heden, Sillon, Selection, Le Centaure, Les Compagnons de l'Art...) heeft trouwens evenmin
veel relevante betekenis ! Hij bleef steeds om het met een snort half-pleonasme uit te
drukken - de creatieve gestalte van zijn
bloedeigen artistieke persoonlijkheid.
Met de Nabis (Bonnard, Serusier,
Vuillard...) deelt Spilliaert onweerlegbaar
het visionaire element, het zienerschap
waarvan de (Herbreeuwse) naam van de
groep trouwens is afgeleid, en het basisprincipe dat een kunstwerk het resultaat en
de visuele expressie is van 's kunstenaars
natuursynthese, omgezet in persoonlijke
esthetische metaforen en symbolen. Met
Redon, schepper van een evocatief, irrationeel en fantastisch oeuvre, volgt hij dan
weer de theorie dat alles in de kunst de resultante is van een volgzame onderwerping
aan het on(der)bewuste.
De overheersing van psyche en symboliek brengt Spilliaert trouwens ook duidelijk op een lijn met Munch, met wie hij
ook de ziekelijkheid en het gebrek aan opleiding gemeen had. Wel verloopt bij de
Noor de stijlevolutie veel uitgesprokener,
meer afgelijnd.
Opnieuw dringt zich, zelfs bij deze
onmiskenbare invloeden, de conclusie op
dat Spilliaert deze steeds personifieert,
synthetiseert en vernieuwt. De Oostendse
meester heeft zijn inspiratiebronnen nooit
consequent doorgevoerd of gehandhaafd.
Spilliaert was een veelschilder die,
vooral op papier en schilderskarton, werkte
in een 'gemengde' techniek die zijn snelheid, spontaneiteit en opmerkelijk poetische kleurbeheersing beter diende dan by.
olieverf. Zijn arsenaal omvat zowel aquarelverf en gouache als Oostindische inkt,
pastel, kleurpotlood of gekleurde houtskool.
Thematisch beschouwd is de kunstenaar net zo veranderlijk en veelzijdig als
op het technische en stilistische vlak. Van
zelfportret tot Italiaans landschap en van
interieur tot mythologische voorstelling
doorloopt zijn oeuvre het complete spectrum van alle concrete of abstracte menselijke themata, steeds gemoduleerd naar een
lyrisch verstilde expressie. In Spilliaerts
werk kan de stilte trouwens net zo goed

Leon Spilliaert, Planten, intkpot en spiegel, 1908
(Sabam)

'zwijgen' als 'schreeuwen', wat zijn opus
een bijna unieke persoonlijkheid en subtiliteit verleent.
Zijn onvatbaarheid sluimert zowel
in het feit dat zijn levenswerk zich niet in
geijkte vakjes laat stoppen als in de zelfcreativiteit die hij verlangt van de beschouwer.
De relatie van de meester tot zijn publiek
verloopt steeds hyperindividueel en van
psyche tot psyche. Wenicht zijn dit de enige
constanten in dit visionaire opus dat, alle
geconsacreerde appreciatie ten spijt, waarschijnlijk nooit helemaal zal te doorgronden
zijn. Het genie van Leon Spilliaert blijft (is
dit trouwens niet een essentieel criterium
voor artistiekegroot(s)heid ?) de kunstliefhebber steeds een stap voor...
CHRISTIAN-ADOLPHE WAUTERS

Duitse en Franse kunst
uit de i5de en 16de eeuw
Schilderijen, tekeningen en prenten
(Museum Bo mans-van Beuningen,
Rotterdam)

Slechts een schilderij van de Duitse
kunstenaar Albrecht Diirer bevindt zich in
Nederlands bezit, in de collectie van Museum Bo mans-van Beuningen. In de zomer
1995 werd dit werk samen met nog vijftien
schilderijen van Duitse en Franse meesters
uit de 15de en 16de eeuw tentoongesteld in
Museum Bo mans-van Beuningen. De tentoonstelling werd aangevuld met een indrukwekkend aantal tekeningen en prenten

van Duitse en Franse meesters uit dezelfde
periode, eveneens uit de eigen collectie.
Aanleiding voor deze tentoonstelling was de uitgave van een bestandscatalogus over de Duitse en Franse schilderijen
uit de 15de en 16de eeuw in de collectie
van het museum.
De verzameling vroege Duitse en
Franse schilderijen is te klein om te kunnen
spreken van een overzicht. Niettemin zijn
enkele beroemde meesters vertegenwoordid,
g
zoals Stefan Lochner en Albrecht
Darer uit Duitsland, en Barthelemy d'Eyck
en de Meester van de heilige Egidius uit
Frankrijk.
Julian Chapuis, momenteel werkzaam in de National Gallery of Art in
Washington en specialist in de vroege
Duitse en Franse schilderkunst, schreef de
catalogus. Daarin zijn de resultaten van
natuurwetenschappelijk onderzoek, als
infraroodreflectografie en dendrochronolog
isch onderzoek, verwerkt.
Duitse schilderij en
Het museum bezit tweepaneeltjes
met Johannes de Evangelist en Maria Ma
dalena van de hand van Stefan Lochner
(1400-1451), de 'Stamvader van de Duitse
schilderkunse. De twee schilderijen vormden eens de zijluiken van een triptiek. Het
middenpaneel, met hoogstwaarschijnlijk
een voorstelling van Maria en kind, ging
verloren.

Stefan Lochner, Maria Magdalena

Albrecht Darer,
De Heilige Familie

Er bestond lane tijd twijfel over de
authenticiteit van de tweepaneeltjes. Bij het
onderzoek naar de stijl bleek echter een
sterke verwantschap met andere werken
van Lochner en dat maakt de toeschrijving
overtuigend. Stefan Lochner was voornamelijk wekzaam in Keulen. Deze stad had
in de 15de eeuw een bloeiende schilderschool. Lochner is de enige bij naam gekende meester uit dezeperiode aan wie met
zekerheid enkele schilderijen kunnen worden toegeschreven.
De bewaardgebleven panelen uit
deze stad zijn niet gesigneerd. Vanaf het begin van deze eeuw zijn kunsthistorici bezig
om Keulse schilderijen mogelijk toe te
schrijven aan een hand of een atelier. De
meester van de aldusgevormde groep werken krijgt noodgedwongen een noodnaam.
Een belangrijke noodnaam is: 'de
Meester van het Leven van Maria'. Hi' was
er werkzaam rond 1460-1490. Hi' ontleent
zijn naam aan een cyclus van zeven schilderijen over het leven van Maria. Ze worden thans in Munchen en Londen bewaard.
Zoals zovele Keulse kunstenaars werd ook
deze meester diepgaand beinvloed door
tijdgenoten uit de Nederlanden. Men vermoedt dat de kunstenaar in Vlaanderen in
de leer moet zijn gegaan bij Dirk Bouts of
Rogier van der We den maar dit is niet zeker. Het is ook mogelijk dat hi' zijn kennis
van de Nederlandse kunst verkreeg door
schilderijen en tekeningen die in Keulen
aanwezig waren.
Vooral de tekeningen dienden als
inspiratiebron. De compositie van het Rotterdamse schilderij is letterlijk ontleend aan
een werk van Rogier van der Weyden dat
zich thans in Leipzig bevindt. Het Rotterdamsepaneel is veel groter dan het originele werk in Leipzig. De kleuren van de twee
werken zijn bovendien verschillend. Zo
vermoedt men dat de kunstenaar naareen

tekening werkte, en niet naar het originele
schilderij.
Van de Duitse kunstenaar Albrecht
Darer bezit het museum een klein paneel
dat de Heilige Familie voorstelt. Er bestond
ook twijfel over de eigenhandigheid. Het is
zeker een i6de-eeuws schilder. De verfijnde
techniek laat Been twijfel dat het van de
hand van de meester zelf is. De twijfel is
waarschijnlijk veroorzaakt door de slechte
staat van het schilderij. Het is ooit 'verplankt'; dat betekent dat het oorspronkelijke paneel waarop geschilderd werd tot op
de plamuurlaag is verwijderd en vervangen door nieuw hout. Deze techniek is uiterst riskant, want vaak werd met het hout
ook een deel van de originele schildering
weggeschaafd. Waarschijnlijk is dit ook met
onderhavig schilderij gebeurd. Maar in het
begin van deze eeuw werden de ontbrekende stukken vakkundig ingeschilderd.
Franse schilderij en

Het belangrijkste Franse schilderij
uit de collectie is het linker zijpaneel van
Barthelemy d'Eyck. Het werk heeft een
bewogen geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk werd het rond 1445 gemaakt als
het linker zijluik van een grote triptiek in
de kathedraal Saint-Sauveur in Aix-en-Provence. Tijdens de Franse revolutie werd het
drieluik ontmanteld. Het middenpaneel
met de Annunciatie bevindt zich thans in
een andere kerk van deze Franse stad. Het
rechter zijluik kwam na een aantal omzwervingen in het museum in Brussel terecht. Het linker zijluik werd op een niet
nader bekende datum doorgezaagd. Het
bovenstegedeelte met een boekstilleven
werd in 1909 gekocht door het Rijksmuseum in Amsterdam. Ins989 gaf het Rijksmuseum ditpaneel in bruikleen aan het Museum Bo mans-van Beuningen, dat in 1958
(via de aankoop van de collectie van BeuIN EN OM DE KUNST
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ningen) het onderste gedeelte met de profeet Jesaja verwierf. Het drieluik behoort
tot de sleutelstukken van de Franse schilderkunst.
Het schilderij stond tot nu toe gecatalogiseerd onder de noodnaam 'Meester
van Aix'. Op grond van documenten heeft
men kunnen aantonen dat het schilderij
van de hand van Bartelemy d'Eyck is. Het
is niet uitgesloten dat hij familie is geweest
van Jan van Eyck.
Minder monumentaal zijn de twee
kleine paneeltjes van de Meester van de
heilige Egidius. De meester dankt zijn
naam aan twee panelen met scenes uit het
leven van deze heilige. De ware identiteit
van de kunstenaar kan men tot op heden
niet achterhalen. Gezien het feit dat op een
aantal van zijn werken Parijse gebouwen
zijn afgebeeld, denkt men dat hij rond 15oo
in deze stad werkzaam was. Zijn Stijl is geworteld in de traditie van de Vlaamse primitieven. De vraag is nog steeds of de kunstenaar een Vlaming was die naar Frankrijk
trok of een Fransman die zijn opleiding in
Vlaanderen had gekregen.
Naast Franse en Duitse schilderijen
bezit het Museum Boymans-van Beuningen
een unieke verzameling Franse en Duitse
tekeningen en prenten uit de 15de en i6de
eeuw. Hieruit werd een selectie tentoongesteld.
Vooral de Duitse grafiek en tekenkunst waren goed vertegenwoordigd met
werken van Altdorfer, Griinewald en
Schongauer.
De opkomst en bloeitijd van de grafiek hangt samen met het vervaardigen van
papier, waarvan de produktie in de loop

Albrecht Diirer, Adam en Eva
Museum Bo mans-van Beuningen, Rotterdam
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van de 15de eeuw voortdurend toenam. De
geschiedenis van de Duitse grafiek is vooral dankzij Albrecht Diirer van groot belang
geweest voor de ontwikkeling van de kunst
in West-Europa. Vooral zijn houtsneden en
gravures maken hem tot de belangrijkste en
meest veelzijdige kunstenaar in NoordEuropa.
Uit de Franse prentkunst werd een
selectie gemaakt van werken uit de school
van Fontainebleau, die zich ontwikkelde
rond Italiaanse kunstenaars als Benvenuto
Cellini en Domenico Fiorentino. Zij waren
door Koning Frans I rond 1530 aangesteld
om zijn paleis in Fontainebleau te decoreren.
Karakteristiek voor de school van
Fontainebleau is de sterke nadruk op technische perfectie en de voorliefde voor slanke, elegante figuren.
In tegenstelling tot de Duitse grafiek
heeft de Franse prentkunst weinig vernieuwing gebracht.
De collectie van 15de- en 16deeeuwse Franse en Duitse schilderijen uit
het museum heeft altijd veel minder aandacht gekregen dan de verzameling van
vroege Nederlandse kunst. Door deze voortreffelijke tentoonstelling traden de meesters uit Frankrijk en Duitsland even uit de
schaduw van hun illustere collega's uit
Vlaanderen en Holland.
MARK DELRUE

Tekeningen van
Frits van der Meer
Bijna surrealistisch
(1904-1994)
In 1994 overleed op bijna 9o-jarige
leeftijd prof. F. van der Meer, em. hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. In de jaren veertig
tot zeventig verwierf Van der Meer grote
vermaardheid als auteur en kunsthistoricus. Als blijk van erkenning van zijn
gehele oeuvre ontving hij onder meer de
P. C. Hooftprijs 1963 en in 1981 de Karel
de Groteprijs, de cultuurprijs van de stad
Nijmegen. De Commanderie van St.-Jan in
deze stad belichtte tijdens een expositie
(van 11.06 tot 03.09.95) een minder bekende
kant van Van der Meer: zijn talent als tekenaar.
Wie echter vertrouwd is met zijn geschriften weet hoe visueel hij te werk gaat
bij het oproepen van mensen en din en.
Prof. Van der Meer bezat eengrafisch vermogen in de zin die de Engelsen aan het
woord 'graphic' geven. Het slaat zowel
op de gave van een schrijver als van een
spreker.
Als jong student dacht F. van der

Frits van der Meer, Johannes de Doer
p
, predikend
in de woestijn, 193o; knjt en sepia; 635 x 457 mm

Meer aan een carriere als beeldend kunstenaar. Hi' le de immers een groot tekentalent aan de dag. Zijn vader heeft de kunstenaar Jan Toorop geraadpleegd over de
toekomst van zijn zoon. Toen hij zelf besloten hadpriester te worden, liet hij het tekenpotlood niet in de steek.
Gedurende zijn seminarietijd, tussen
ca. 1920 en 1928, heeft Frits van der Meer
talrijke en soms grote tekeningen gemaakt
met een heel eigen, vaak magisch-realistisch aandoende thematiek. Ook in de periode daarna, tot aan zijn promotie in Rome
in 1934, bleef hij tekenen. Zijn benoeming
aan de Nijmeegse Universiteit in 1938 tot
docent in de christelijke archeologie en
kunstgeschiedenis betekende het einde van
zijn tekenactiviteit. Uitzonderlijk maakte hij
daarna nog enkele portrettekeningen.
In zijn tekeningen is een duidelijke
ontwikkeling waar te nemen. Aanvankelijk
g
stond de jone
tekenaar zeer sterk onder de
invloed van kunstenaars als Jan Toorop en
Roland Ho1st. Ook zijn kennismaking met
de Fransegotiek en de schilderijen van
de Vlaamseprimitieven is afleesbaar. Geleidelijk aan ontwikkelde hij een eigen, meer
naar het magisch realisme neigende stijl.
Door zijn studie in Rome veranderde rond
1930 zijn stijl onder invloed van de Italiaanse kunst. Ook zijn bewondering voor El
Greco komt in zijn werken uit deze laatste
periode duidelijk naar voren.
Wat als legaat na zijn dood in de
Commanderie van Nijmegen belandde,
toont aan dat Van der Meer een kunstenaar
had kunnen worden in de rij magischrealisten voor en tijdens de Tweede Wereld-

oorlog, zoals by. Willink. Zijn tekenkunst
laat wel die dreigende sfeer zien die uit zijn
werk spreekt, maar dan vanuit een andere
visie: die van de gelovige christenen, die
ondanks de onzekerheid van het heden in
de traditie van het rijke verleden lijnen
trekken naar een betere wereld.
MARK DELRUE

'Reizen naar binnen'
Beeldhouwster Jeanne De Dijn

Wie Jeanne De Dijn (°1919) in levende lijve ontmoet, ervaart de kracht van haar
geest en haar levensdrift waaruit haar oeuvre werd geboren.
In tegenstelling met de 'mediakunstenaars', zij die voor alles publieke belangstelling zoeken, koos zij van bij het begin
voor de stilte om daar op zoek to gaan naar
zichzelf in het groeiproces van haar kunst.
Deze zoektocht kunnen wij omschrijven als
haar 'reizen naar binnen'.
De beschrijving van dit reisverhaal
willen wij aanvangen met volgende verklarende vaststellingen: in de kunst onderkennen wij twee aan elkaar tegengestelde gebieden, met name de fysioplastische en de
ideoplastische vormgeving.
In de fysioplastische kunst steunt de
kunstenaar vooral op de anatomische kennis en op de enthousiaste nabootsing van
de natuur (Rubens, Rodin, Wouters).
Lijnrecht daartegenover staat de
ideoplastische kunst. Hier staat de idee
centraal. De kunstenaar betracht hier geen
nabootsing of vertolking van de natuur,
maar zoekt een symbolisch-geladen vormentaal, die als vanzelf naar vereenvoudiJeanne De Dijn
Montserrat (1962), cement

or

ging streeft en overhelt naar of uitmondt in
abstracte kunst (cfr. primitieve kunsten en
moderne meesters als Brancusi en Moore).
Jeanne De Dijn dient zich aan als
een bij uitstek ideoplastische kunstenaar.
Zij betracht geen realistische nabootsing of sociale boodschap, maar wordt gefascineerd door de verticale dimensie of het
zoeken in zichzelf naar 'het andere', het hogere, en naar de antwoorden op de vragen
'wie ben ik, wat doe ik hier, waar ga ik
heen ?' Op deze vragen biedt haar oeuvre
een allerpersoonlijkst en bijzonder rijk antwoord. Hierdoor dient zij zich aan als een
kunstenaar met een visie op de mens en het
leven. Daarom aarzel ik niet haar voor to
stellen als een van de boeiendste kunstenaars van haar generatie in Vlaanderen.
Na haar studie aan de academie van
haar stad Dendermonde, werkt Jeanne De
Dijn tien jaar in stilte en vindt zij een stijl
die zij baseert op de rondingen van de kei
en de ovaalvormen van het ei. De beelden
Moederschap en Geborgenheid zijn daarvoor
illustratief.
Na deze binnenperiode begint haar
'reis naar buiten'. En telkens opnieuw door
dit reizen bevrucht, verandert haar stijl en
verwerkt zij haar fundamentele ervaring in
haar kunst: haar 'reizen naar binnen'.
In 1962 reist De Dijn naar Spanje.
Deze reis brengt de eerste stijlverandering
mee: de ronding maakt plaats voor de
scherfvorm. Geinspireerd door de rotsmassieven van Montserrat, boetseert zij de
gelijknamige beeldengroep. Drie in kapmantels gehulde figuren, scherp als scherfstenen, maar ingerond tot mytische
religieuzen.
Na Spanje volgt haar reis naar Egypte, het land bij uitstek van de monumentale

beeldhouwkunst. Toch zijn het de mensen
die zij aan de Nijl ontwaart die haar ontroeren. Terug thuis verwerkt zij haar reis in
een reeks merkwaardige beelden. Een nog
grotere eenvoud en monumentaliteit vitaliseren de spirituele dimensie van haar nieuwe stijl waarin de verticale scherpte van
Montserrat plaats maakt voor gereserveerde sensualiteit van zacht zwellende rondingen als door wind en zand uitgeschuurd.
Met een beeld van Vrouwen van
Luxor bereikt haar kunst een eerste hoogtepunt.
In 1969 reist Jeanne De Dijn voor het
eerst naar India, daar ontdekt zij de hindoeistische levensbeschouwing. In deze religie staat de begeerte aan het begin van de
sacrale vitaliteit. Onder invloed van de Indische dans, de Indische beeldhouwkunst
en de exuberante natuur (de bayanboom)
doet zich nu in haar oeuvre een explosie
voor van erotisch-gelaten en ritmisch-dionysische beelden. Bomen verstrengelen
zich tot lichamen, en borsten en dijen transfigureren in bomen. Als hoogtepunt uit
deze vitale periode kan het beeld Grote
Worteldans gelden. Zij besluit haar Indische
stijl met het basrelief Ellende-Mystiek-Erotiek.
Na India volgt Mexico. Wij noteren
1975. Daar ziet zij de volksvrouwen die 'op
de markt van het leven' hun ellende dragen
met de trots van eeuwen. In eenklank met
deze nieuwe ervaring verandert haar dynamische worteldans-stijl plots naar expressionistische hoekigheid en monumentale
zwaarte, zoals het beeld Terug van de markt.
Na Mexico is er de reis naar China.
En het is opnieuw de natuur met zijn verticale rotswandstructuren die haar stijl andermaal verrassend transfigureert. Nu ontstaan beeldstructuren als 'voor-gotische'
kathedralen of hemelpoorten (Rotskathe-

Jeanne De Dijn

draal).

Eeuwig Egypte (1965), Egypte-reis

In de lijn van deze vlucht naar
ascese en uitpuring volgt nu haar laatste
reis. Het wordt opnieuw Spanje, met als
doel de pelgrimsroute naar Santiago de
Compostela. Uit deze ultieme reis puurt zij
haar gelijknamige 'gotische' beelden. Deze
metaforeren haar hoop op wedergeboorte,
verrijzenis (Compostela).
Als wij dit reizen naar buiten om to
reizen naar binnen panoramisch beschouwen, onderkennen wij merkwaardigerwijs
de lijn van het leven: geboorte-, liefde-,
dood en heropstanding. Geboorte: de zich
sluitende eivorm, het moederschap (haar
eerste periode); liefde: de zich openende
dynamische vormgeving in haar sensuele
en erotische beelden (haar grote middenperiode); dood: de hoekige zwaarte van berusting en ellende (de latere tijd) en heropstanding: de verticale opgang van haar
laatste symbolische beelden.
Deze levensloop vertaalt zich op het
IN EN OM DE KUNST
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Groeningemuseum in
Brugge opnieuw
opengesteld
Onder de titel Van Jan van Eyck tot
Marcel Broodthaers opende op zaterdag
3 december

Jeanne De Dijn
8), brons.
Kathedraal (194
China-refs
Jeanne De Dijn
Wat deplanten mij vertelden (197o), cement,
Indie-refs

Jeanne De Dijn
Terug van de markt (1975).
Mexico-refs

plastisch domein in wat wij omschrijven als
'het expressionistische, het barokke en het
gotische' in haar werk.
Het expressionistische: de gelaten
vrouwen van Mexico; het gotische: Montserrat en haar kathedraalstructuren; het barokke: haar eivormige en haar vitalistisch Indische beelden.
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Met deze lapidaire samenvatting
van vorm en inhoud, verwijs ik naar de
complexiteit en de rijkdom van haar nietgemakkelijke kunst.
dezbeelden, ontstaan door
Naast
j ook
haar reizen, boetseerde Jeanne De Din
nog een kruisweg, klassieke en alleenstaande
fascinerende beelden in verschillende stijlen.
Deze stijlen passen zich wonderwel in, in
de beddingen van de klassiek-moderne Europese beeldhouwkunst (Moore, Brancusi,
Arp, Heiliger...)
p e n verscheiden haar
Hoe comlex
stijlen ook zijn, toch laat haar kunst een
merkwaardige eenheid zien, een waardigheid
tot in elk detail, en een sociaal elan dat alles
doorstraalt. Want, of het nugaat om een
specifiek religieus of een erotisch geladen
beeld, telkens slaagt Jeanne De Din erin
om haar kunst te laten ervaren als verwijd naar een andere wereld. Van het
zen
woord 'religare' is het woord 'religie' afkomstig. 'Religare' betekent 'verbinden met
de oergrond'. Vanuit deze betekenis is de
kunstvan Jeanne De Din volstrekt religieus te noemen.
'Wie zich verheffen wil moet aanraking zoeken met de aarde.' Dit Russisch gezegde is perfect toepasselijk op de kunst
van Jeanne De Dijn. Om aanraking te zoeken moet de oergrond, de aarde, ging zij op
refs naar oorden van oorsprong en stilte.
Vanuit deze aanraking richtte zij zich in
haar beelden op naar het Onzegbare, naar
de hemel.
HAROLD VAN DE PERRE

1995 het vernieuwde Groeningemuseum in Brugge. In totaal zijn er nu
zo'n achttien zalen die vooral een overzicht
bieden van de Vlaamse, specifiek Brugse
schilderkunst, vanaf de late middeleeuwen
tot de hedendaagse kunstuitingen. Door
schenking en/of aankoop kon de stad
Brugge inderdaad in de loop van de geschiedenis een verzameling aanleggen die
mijlpalen bevat uit de Vlaamse kunst. Dit
overzicht wordt nu voor het eerst in het
museum getoond. Belangrijk is evenwel dat
de collectie chronologisch kan worden
doorlopen. Als verbinding tussen de nog
altijd efficiente museumgebouwen uit de jaren dertig en het gerestaureerde kapelachtige gebouw van de aartsbroederschap van
de H. Franciscus-Xaverius, uit de 19de
eeuw, dat in 1994 al dienst deed tijdens de
Memlingtentoonstelling, werd een rustruimte gecreeerd met verkoopplaats voor
prentkaarten, dia's en catalogi. Per periode
werd gekozen voor een ander kleur als achtergrond, wat we als positief beschouwen.
Eindelijk zijn er ook hier en daar educatieve teksten in vier talen die een algemeen
beeld moeten schetsen van een bepaalde
Stijl en kunstenaars situeren in de tijd. Per
schilderij werd een klein informatief tekstje
voorzien met een summiere uitleg. Het geheel oogt fraai en rustgevend. Spijtig dat
toch nog een aantal belangrijke schilderijen,
zoals het bekende Vieruurtje van Jan Garemijn (1712-1799), niet in de opstelling werden opgenomen of dat enkele voor Brugge
voorname kunstenaars, zoals Mathias de
Visch (1701-1765), ontbreken. Een algemeen
inleidende zaal voor de Vlaamse Primitieven kon misschien ook!
Inlichtingen: (050) 44 87 11
JEAN Luc MEULEMEESTER

Deze fotogeeft een doorkijk in de zalen met
zestiende-eeuwse schilderijen van het Brugse
Groeningemuseum. Hier werden de werken teen een
groene achtergrond opgehangen. Links is een stukje
van een educatieve zuil te zien.
(Foto: Brugge, Stedelijke Musea).

Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Misschien is het zelfs nog beter om als
kunstenaar beslagen op het is te komen.
Met een 'tentoonstellingscontract' onder
de arm kan men wellicht al een misverstand uit de wereld helpen: dat kunstenaars zweven en dusgeen verstand hebben van zaken. Zo'n typecontract staat
afgedrukt in het KUNSTENAARSZAKBOEKJE op p. 207, 208.Een kopietje zorgt
vaak voor wonderen...
Bron: 'Kunstenaarszakboekje 1994-95' uitgeverij
Kluwer Rechtswetenschappen Belgie.

De kunst
en de galerijhouder
Met de voeten op de grond
Plastische kunstenaars die met hun
werk naar buiten willen komen, dalen
best eerst uit hun ivoren toren neer als ze
de confrontatie met Jan Publiek (en het
kapitaal) willen aan aan. Doen ze dat
niet, dan zouden ze wel eens met een
smak op de begane grond kunnen terechtkomen. Immers,galerijhouders mogen dan wel de kunst hoog in hun vaandel dragen, zij zullen er wel in hun eigen
belang voor zorgen dat zij zo weinig mogelijk risico's nemen, want galerijen zijn
nu eenmaalgeen liefdadigheidsinstellinen. U hebt ons echter ook niet horen
g
ze en dat het `bandietere zouden zijn zij volgen de regels van de markteconomie - en de kunstmarkt heeft dus alles te
maken met vraag en aanbod, zodus.
Klare afspraken kunnen echter heel wat
misverstanden en onheil voorkomen !
Eengalerijhouder kan op heel verscheidene manieren optreden voor de
kunstenaar. Alles hangt af van de overeenkomst, want daar zitten ook de
rechtsregels aan vast die van geval tot
geval verschillen. De galerijhouder kan
een tentoonstelling van het werk verzorgen, hij kan zijn werk promoten of hij
kan voor de kunstenaar verkopen.
Beste keuze ?
Het organiseren van een tentoonstelling houdt in dat de galerijhouder tegen
een vastgestelde vergoeding (bijna) alles
op zich neemt: hij zorgt voor een tentoonstellingsruimte, het vervoer, het opstellen en ophangen van het werk, het
drukwerk en de verspreiding, de vernissage met de na 'es en droogjes en het
toezicht. Daartegenover staat de tegenrestatie van de kunstenaar die er in kan
p
bestaan de vaste vergoeding te betalen,
adressen te schrijven, aanwezig te zijn op
bepaalde tijdstippen, enz. Uiteraard
hoort de verzekering van de werken hier
ook bij: er is dekking tegen vernietiging,
beschadiging, diefstal of het verdwijnen
van het kunstwerk tijdens de tentoonstelling. De waarborg geldt 'van spijker
tot spijker', d.w.z. van zodra de voorweren hun oorspronkelijke plaats verlaten
P
en eindigt op het ogenblik dat zij opnieuw hunplaats innemen. Deze polis is
te vergelijken met de verzekering tegen
alle risico's. Dit alles is een contract van
aanneming.
Als de organisator voor rekening
optreedt van de kunstenaar, en zijn naam
niet bekendmaakt, en dus handelt alsof
hij voor eigen rekening werkt, dan spreken we van een commissiecontract. Bij het
maken van kosten treedt hij op voor de
artiest die degemaakte uitgaven en een
commissieloon dient te betalen, en bovendien het risico draagt. Voor de tentoonstellingsruimte wordt dan een huurp
rijs gevraagd.
Een andere mogelijkheid is minder
verstrekkend: de huur-verhuurovereenkomst. De kunstenaar zorgt voor alle bijkomende prestaties, met eventuele verplichtingen de drank voor de vernissage

bij voorbeeld bij de eigenaar-verhuurder
te kopen. De huurder moet zelf zorgen
voor een brandverzekering.
Wie zonder beslommeringen zijn
werk wil tentoonstellen, opteert uiteraard voor de eerste mogelijkheid (aannemingscontract), omdat men bovendien op
voorhand ook eengoed zicht heeft op de
kosten. Dat is minder hetgeval met het
commissiecontract en wie de touwtjes zelf
in handen wil nemen, kan zelf een ruimte huren - maar dan is enig praktisch en
organisatorisch talent zeker noodzakelijk !
Vriendendienst ?
Verder kan de kunstenaar ook via
een aannemingscontract aan de galerijhouder de opdracht even tegen een
vastgestelde vergoeding zijn werk te promoten. Als ergeen vergoeding bepaald
werd, dangaat het om 'een vriendendienst'. En die is uiteraardgratis...
Ten slotte kan de kunstenaar ook
zijn werk in depot even. Dit lijkt ook een
aantrekkelijke formule. De overeenkomst
houdt dan in dat de werken in bewaring
wordengegeven, zodat de bezoekers de
kunstwerken kunnen bekijken, maar
waarbij op gewoon verzoek van de kunstenaar de werken dienen te worden teruggegeven. Toch komt deze formule
zelden voor. In de meestegevallen wordt
degalerijhouder de bemiddelaar bij
demo
gelijke verkoop die gebeurt voor rekening van de kunstenaar, die aan de galerijhouder dan een commissie betaalt.
Deze laatste moet er natuurlijk voor zoren dat de werken van de kunstenaar
g
'aan de man wordengebracht' - want de
koper die belangstelling heeft, dient zich
tot degalerijhouder te richten. Hi' geldt
als de eigenaar van het werk. Hoe meer
verkoop, hoe meer commissie. Zo eenvoudig is dat.
Wat is het prijzenkaartje dan voor
de kunstenaar ? Alles hangt uiteraard af
van het soort overeenkomst diegesloten
werd (vast bedrag, percentage van de
verkoopprijs); de kunstenaar kan zelfs
met een schilderij betalen in plaats van
cash... Maar dat hangt natuurlijk af van
de smaak van de galerijhouder (en de
naam van de kunstenaar ?).
Zaak is dus van meetaf aan op zijn
hoede te zijn. Galerijhouders proberen zo
weinig mogelijk risico's te nemen, en dat
zullen zij in hun typecontract wellicht in
die zin ook stipuleren. Men moet dus
zekergoed uitkijken bij de formulering
i.v.m. de verzekering e.d.m., want galerijhouders hebben wel eens de neiging alles in hun voordeel te bepalen. Daarentegen worden de verplichtingen van de
kunstenaar vaak heel uitdrukkelijk omschreven. Er kan ook een exclusiviteitsclausule bepaald worden, waarbij de
kunstenaar alleen bij die galerij ma tentoonstellen.
Eengoede raad is dus te bezinnen
vooraleer te beginnen. Wellicht is het niet
zo dom om met een blancocontract in de
hand deskundig advies te gaan vragen...
Wie tekent is immers voor de duur van
de overeenkomst gebonden, en bij stilzwijgende verlenging zelfs veel langer.

DIRK ROMMENS

BTW:lager-hoger !
Voorprive-verkoop een
wijziging
Kunst wordt net als spruitjes of dure auto's belast. Hetprincipe van het betalen van belasting op de 'meerwaarde'
(Belasting over de Toegevoegde Waarde)
van eenprodukt, kent maar weinig uitzonderingen - tenzij misschien de (gepolueerde) lucht die we inademen en waarover we vooralsnog vrij kunnen beschikken. Dat kunstvoorwerpen plotseling
minder 'levensnoodzakelijk' zijn geworden (van 6 % naar 21 %) heeft niets te
maken met een vernieuwd inzicht bij de
belastingsambtenaren in wat kunst is,
maar met - juist, u raadt het - de gelijkschakeling van BTW-tarieven in de
Europese Unie. Beeldende kunstenaars
die hun werk rechtstreeks verkopen, mogen evenwel (voorlopig ?) gerust zijn: zij
behoren tot de uitzonderingen.
De BTW-tarief (6 %) op de verkoopprijs is ongewijzigd gebleven. De galerijhouders daarentegen hebben ondertussen de wijzigingen (tegen hun zin) al dan
niet (psychisch) verwerkt. Zij ervaren de
luxe te mogen kiezen tussen drie regimes:
- De verderzetting van de gewone maghet
nier van werken, evenwel nu teen
tarief van 21 % op de totale verkoopprijs.
- De toepassing van de bijzondere regeling van de belastingsheffing over de
mare, d.w.z. 21 % berekend op het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs.
- De toepassing van de gemengde regeling.
Alvast een vraag: zal de galerijhouder niet de due
p
worden van dit (toch
wel eigenaardige) systeem, aangezien de
koper het best (goedkoopst) gediend
wordt als hij zich tot de kunstenaar zelf
wendt ? Of hoe zullen de wetten handig
omzeild worden ? Uitkijken dus !
DIRK ROMMENS

(Bron Nieuwsbrief Beeldende Kunst, Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, Or. 67, 1995)

7de Albert de LongiePoezieprijs van het
tijdschrift 'Vlaanderen'
1996
Albert de Longie (°Kruishoutem
10.7.1916 - tOoike 29.10.1979) is de auteur van talrijke kinder- en jeugdboeken
enpubliceerde daarnaast een vijftal
dichtbundels en enkele essays. Hi' behaalde diverse literaireprijzen en bekroningen. Zijn voorkeur ging vooral uit
naarpoezie en heel wat jongeren heeft
hij op de paden van de dichtkunst begeleid, o.m. door zijn medewerking aan tal
van jongerentijdschriften en vooral door
zijn bespreking van gedichten van jonge-

ren in de tijdschriften 'Nieuwe
Stemmen', 'Hernieuwen' en `Vandaag'.
Hi' was jarenlang lid van de Raad
van Bestuur van het CVKV vzw en van
de Redactieraad van het tijdschrift
'Vlaanderen'; hij was ook rubriekleider
van 'Poetisch Bericht' van 1975 tot 1978.
Toen hij in 1979 overleed, heeft het
CVKV beslist de tweejaarlijkse Poezieprijs
voor Jongeren in het leven te roe en als
huldeblijk voor een verdienstelijk medewerker.
Reglement:
1. De inzending moet bestaan uit maximum twee ongepubliceerde in het
Nederlandsgeschreven gedichten en
dientgetypt of geprint (niet aangetekend)gezonden te worden aan de secretaris van de jury, de heer Robert Declerck,
'Ter Hoogserleie' , Hondstraat 6 in 8700 Tielt
(Belie)
gie) met vermelding in de linker bovenhoek van de envelop 'Poezieprijs
Albert de Longie'.
2. Het thema is vrij. Deze Poezieprijs is
enkel opengesteld voor jongeren uit
Nederland en Vlaanderen van 17 tot 25
jaar (minimum- en maximumleeftijd op
31 maart 1996). De vorige laureaten
waren Aleidis Dierick (1980), Christina
Guirlande (1982), Maria Sesselle (1984),
Els Timperman (1986), Rik Dereeper
(1990), (niet toegekend in 1988 en 1992;
niet uitgeschreven in 1994).
3. Degedichten mogen de 3o (aaneengesloten) reels niet overschrijden. Elk gedicht moet voorzien zijn van een kenspreuk. Een toegevoegde gesloten envelop met de kenspreuk op de voorzijde
vermeld, bevat volgende gegevens:
naam, adres,geboortedatum van de
auteur en eventueel telefoonnummer.
4. De inzending dient in een exemplaar
te wordengezonden aan bovenstaand
adres, uiterlijk teen
g
31 maart 1996.
5. Deprijs bedraagt vifflienduizend frank
(15.000 frank) en zal met oorkonde en na
voorlezing van het juryrapport worden
uitgereikt op de Officiele Proclamatie op
een later te bepalen plaats, medio 1996,
in aanwezigheid van de laureaat en de
geselecteerden. Daar wordt de gelegenheidsuitgave met de bekroonde en geselecteerdegedichten voorgesteld. Het bekroondegedicht verschijnt eveneens in
het tijdschrift 'Vlaanderen' . De jury behoudt zich het recht voor deprijs niet toe
te kennen indien de kwaliteit van de ing
ezonden gedichten niet voldoet.
6. De jury is samengesteld uit leden van
de Redactie van het tijdschrift
'Vlaanderen': Prof. Dr. Gust Keersmaekers
(voorzitter), Luc Daems, Fernand
Florizoone, Patrick Lateur, Dirk Rommens,
Chris Torfs (leden) en Robert Declerck
(secretaris).
7. De gezinsleden van leden van de Raad
van Bestuur van het CVKV en van de
Redactieraad van het tijdschrift
'Vlaanderen' zijn van deelname uitgesloten.
8. De uitspraak van de jury is bindend;
over de poèzieprijs wordt noch gecorrespondeerd noch getelefoneerd; de in ezondengedichten worden niet teruggezonden. Door deel te nemen verklaart de
auteur zich stilzwijgend akkoord met het
reglement (dat op het adres van de jurysecretaris kan bekomen worden).

C.V.K.V.-leden en
'Wij huldigen /
Wij gedenken'
In de Raad van Beheer van 17 juni
1995 werd een nieuwe regeling voor de
rubriek 'Wij huldigen / Wij gedenken'
g
oed gekeurd.
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1. Wanneer een C.V.K.V.-lid 65 isgeworden, komt hij/zij in aanmerking voor een
artikel in deze rubriek.
2. Bij hun 65ste verjaardag ontvangen die
leden via de verbondssecretaris een uitnodiging om een artikel te laten schrijven door iemand diegoed vertrouwd is
met depersoon en het werk van de jarige (max. 400 woorden), waarin de levensloop en de beschrijving van het
werk van de kunstena(r)ar(es) aan bod
d ook
komen. Bij de herabonnering wordtdan
aan de ledengevraagd hun exacte geboortedatum op het stortingsbiljet in te vullen.
Deze 65-ers worden ook speciaal uitgenodigd om (gratis) deel te nemen aan het
vriendenmaal op de Algemene Vergadering van het jaar waarin ze 65 worden/
werden.
3. De C.V.K.V.-leden die 70, 8o, 9o... worden, zullen een uitnodiging krijgen om
gratis deel te nemen aan het vriendenmaal tijdens de Algemene Ledenvergadering van dat jaar.
4. Bij 75, 85, 95... krijgen de leden andermaal de mogelijkheid om een artikel
(400 woorden) te latenpubliceren in
'Vlaanderen' en ook zij worden gratis tot
de Algemene Vergadering van dat jaar
uitgenodigd. Ook dit keen gaat de vraag
uit van het Verbond.
5. Leden die n.a.v. hun kunstactiviteit
een bekroning bekomen hebben, laten dit
weten aan de verbondssecretaris, zodat
die bekroning in 'Vlaanderen' vermeld
kan worden. De Raad van Bestuur beslist
echter of die bekroning ook aanleiding
wordt tot hetpubliceren van een artikel
(max. 200 woorden) in `Vlaanderen'. In
dit laatstegeval zal de verbondssecretaris contact met die belcoonde leden opnemen.
6. N.a.y het overlijden van een CVKV-lid
wordt een In Memoriam-artikel in
'Vlaanderen'gepubliceerd. De familie
elieve in dit geval de verbondssecretaris
g
van het overlijden op de hoogte te brengen en met de familie wordt afgesproken
i.v.m. het laten opstellen van het artikel
(400 woorden).
DIRK ROMMENS
VERBONDSSECRETARIS

De nieuwe auteurswet
Het auteursrecht
De wet van 28 maart 1886 op het
auteursrecht moet de auteur beschermen
teen het gebruik van zijn werk zonder
zijn toestemming. Deze toestemming
g een rechtmatige
wordtg egeven teen
vergoeding.
De massamedia en de reproduktietechnieken hebben zich in de jongste jaren zodanig ontwikkeld en geperfectioneerd dat deze teksten achterhaald zijn
gebleken.
Sinds 1 augustus 1994 heeft Belie
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een nieuwe wet op het auteursrecht.
Het is steeds de natuurlijke persoon
als schepper van het oorspronkelijk
werk, die de houder is van het auteursrecht.
Wat beschermt het auteursrecht?
Het auteursrecht ontstaat door de originele scheppingsdaad, maar deze geniet
slechts bescherming op het ogenblik van
zijn visueel waarneembare vorm. Dit kan
een boek zijn of een voordracht, maar
eveneens een videochip of cd-rom. De
ni 1994 heeft de duur van
wet van3o ju
de bescherming uitgebreid van 5o tot 70
jaar na de dood van de auteur.
Welke rechten komen in aanmerking voor bescherming? Vooreerst dient
er een onderscheidgemaakt te worden
tussen de materiele rechten en de morele
rechten. Onder materiele rechten verstaat
men het reproduktierecht, het bewerkings- en vertaalrecht en het verhuur- en
uitleenrecht voor wat de klassieke creaties betreft. Voor beeldende kunsten
omvat dit een expositierecht, het recht op
afbeelding en het volgrecht. Ook de auteurs van audiovisuele werken genieten
bescherming volgens hun respectievelijk
aandeel.
Wel zijn er uitzonderingen gemaakt
voor korte citaten of fragmenten uit by.
een boek of de afbeelding/voorstelling
van een kunstwerk ten behoeve van de
kritiek, de school of de wetenschap. De
uitzondering slaat zowel op het vragen
van de toelating aan de auteur als op het
betalen van een vergoeding.
Het reproduktierecht omvat de reroduktie of het laten reproduceren op
p
alle mogelijke wizen en in elke mogelijke vorm.
Het volgrecht komt de schilder of
de beeldhouwer toe, van wie werk verkocht wordt. De verkoper bij openbare
veiling dient een volgrecht van 4 % op
de verkoopprijs te betalen aan het ministerie.
De morele rechten die het vaderschap en de eerbied op de integriteit van
het werk omvatten, zijn van hun kant
onvervreemdbaar. De auteur kan zich
steeds verzetten teen de verminking of
vervorming van zijn werk.
De auteurscontracten
De auteurscontracten zijn overeenkomsten, waarbij de auteur het recht verleent om zijn beschermd werk te verspreiden en te exploiteren.
In tegenstelling met de wet van
1886 stelde de nieuwe auteurswet tal van
regels in voor deze overeenkomsten met
de bedoeling de auteurs meer bescherming te bieden. Hieronder vallen o.m.
het uitgavecontract, het opvoeringscontract, het audiovisueel adaptatiecontract,
het audiovisueelproduktiecontract.
Elk contract moet van nu afgeschreven zijn en de reikwijdte en de exploitatiewijze van de overgedragen rech-

ten uitdrukkelijk bepalen.
Ook de vergoeding voor de auteur
moet uitdrukkelijk worden bepaald
d.w.z. als by. een wetenschapper meer
belang hecht aan de publikatie van zijn
onderzoeksresultaat dan aan een financiele vergoeding dit uitdrukkelijk dient
voorzien te worden in het uitgavecontract. Over de aard en de hoogte van de
vergoeding is immers niets bepaald in de
wet, zodat de zwakke contractuelepositie van de auteur blijft bestaan. Tenzij anders is overeengekomen, dient aan de
auteur een vergoeding uitgekeerd te
worden die in verhouding staat tot de
bruto-ontvangsten van de uitgever/uitvoerder. De nieuwe wet voorziet zowel
voor de uitgavecontracten als voor de
opvoeringscontracten voor de forfaitaire
bedongen vergoedingen met succesbeding, zodat de auteur bij gewijzigde omstandigheden op billijke wijze kan vragen om te delen in de winst.
Als het auteurscontractgesloten is,
moet de verkrijger het werk ook exploiteren volgens de eerlijke beroepsgebruiken en daaromtrent moet het contract de
exploitatieduur van die rechten uitdrukkelijk bepalen. Voor toekomstige werken
voorziet de wet dat de auteur zich
slechts voor een beperkte tijd kan binden
zonder dat daar een vaste termijn opgekleefd wordt.
Het komt dus de rechter toe dit zo
nodig te interpreteren. In elk geval is het
uitgesloten dat de auteur zich voor onbenden.
aalde tijd
zou bi
P
Een uit ever is verplicht om jaarlijks een overzicht te bezorgen van zijn
exploitatierekening. Bij opruiming of bij
ontbinding van een uitgavecontract heeft
de auteur het recht de voorradige exemplaren van zijn werk aan een redelijke
prijs aan te kopen. Bij faillissement van
de uit ever heeft de auteur het recht om
zijn uitgavecontract op te ze en en bij
voorrang de voorraad op te kopen van
de curator.
Voor de openbare uitleningen van
werken uit de literatuur en de muziek is
thans een wettelijke grond voor het recht
op vergoeding.
De beheersvennootschappen
Deze wet voorziet ook een aantal
controletechnieken op de vennootschappen, die de rechten van de auteurs innen,
beheren en verdelen. Met een vergunning van het ministerie van justitie zijn
zegerechtigd om in recht op te treden
om de belangen van hun leden waar te
nemen.
De burgerlijke C.V. Sabam (Societe
beige des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs) bestaat bij ons sinds 1922. Een
groot deel van de auteurs en componisten zijn erbij aangesloten en hebben derhalve hun rechten afgestaan. Dit impliceert dat Sabam de toestemming geeft tot
gebruik en de vergoedingen int, ook in

het buitenland. Enerzijds was het voor
de auteurs onbegonnen werk om overal
te lande en ver over degrenzen heen te
aan controleren wat er met hun werk
g
gebeurde. Een auteursrechterlijke vereniging drop zich op. Anderzijds is het ook
voor de verbruiker eengemak om niet te
moeten zoeken naar ondergedoken auteurs om hun toestemming tot reproduktie te bekomen.
De vraag bij dit alles is of een der-.
gelijke centrale en machtige auteursvereniging dan ook geen zelfstandig leventje gaat beginnen leiden ver van de verzuchtingen van zijn auteurs? De band
tussen auteur en Sabam wordt ten dele
opgevangen door de gekozen rechtsvorm van de coOperatieve vereniging. De
auteurs en componisten worden deelgenoten van de vereniging en hebben doorook een beheen de wettelijke or
paald zeggingsrecht. Een duidelijke rem
op de doorstroming ligt in het feit dat alleen de vennoten stemrecht hebben op
de algemene vergadering en verkiesbaar
zijn voor de raad van bestuur. Om van
stagiair vennoot te worden van Sabam
moet men een bepaald bedrag aan auteursrechten ontvangen hebben. Zelfs als
men het te bereikenquorum naar elan
het kunstgenre aanpast, is er geen vergelijking mogelijk tussen poezie, toneel,
film, video, klassieke of lichte muziek.
Ook al heeft een dichter de Nobelprijs
ewonnen hi'kan de concurrentie niet
g
aan met een Will Tura, die dagelijks op
de radio of cassette te horen is. Een letterkundige, die geen toneel geschreven
heeft of niet verfilmd is, wordt zelden
vennoot, en blijft dus een tweederangsfiguur voor Sabam.
Opdat een auteur in aanmerking
zou komen voor inning moet hi' verplichtend zijn werken aan even. Wat
velen ergert is het feit dat Sabam ook
verwacht van de auteurs, dat zij zouden
opgeven waar ze een lezing houden en
waar ze optreden. Sabam verwacht van
de auteur dat hij/zij verklikker zou spelen. Sabam van zijn kant is niet geabonneerd op by. literaire tijdschriften om te
controleren wat er op de boekenmarkt
verschijnt.
Deze inning wordt uitgevoerd door
een 17-tal agentschappen verspreid over
hetgehele land. Ingevolge de nieuwe
wet zijn de inspecteurs van de beheersverenigingen beedigd en hebben ze de
bevoegdheid proces-verbaal op te stellen.
Met radio en T.V. wordt eenglobale
overeenkomstgesloten. De organisator
van een concert, een filmavond, een lezing of een amateurstoneel moet uit eien beweg
ginaangifte doen. De tarieven
g
zijn niet voldoende doorzichtig.
MR. RAOUL M. DE PUYDT
JURIDISCH ADVISEUR

C.V.K.V.
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Freddy Jonckers
V.V.L.-bekroning

De Vereniging van Vlaamse Letterkundi en wil ieder jaar haar sympathie, aanmoediging, waardering en erkentelijkheid
uitdrukken aan een vriend, eenpromotor
van het boek en van de literatuur. Dit jaar
werd Freddy Jonckers bekroond. Freddy
brengt 'Kunst op school'. En met succes !
Hij organiseert lezingen en avondvullende
programma's met veel poezie en muziek
rond en met schrijvers en... spoort leerlingen van het Middelbaar Onderwijs aan tot
het zelf schrijven van gedichten. Voor de
Mariendaalprijs zijn er nu meer dan 5oo inzendingen uit Vlaanderen en Nederland !
Hij en zijn vrouw Ina Stabergh namen
het initiatief voor het stichten van een literaire kring. Deze werkt nauw samen met
de Harderwijkse in Nederland en beide
organisaties voeren vanaf januari '93 de
naam: Literaire Culturele Kring Apollo. Literaire cafés, Literatuur op Zondag en het
jaarlijkse Apollo Festival met kunstenaars
uit Vlaanderen en Nederland staan op het
programma. Freddy is van Apollo Diest de
hardwerkende secretaris, deft
oograaf van
dienst, de ronddrager van affiches, de jager
op sponsors, de ledenwerver en de verantwoordelijke uitgever van het driemaandelijkse Apollotijdschrift. Voor zijn jarenlange
belangeloze inzet werd hem in Antwerpen
op de algemene ledenvergadering een door
Joke van de Brandtgekalligrafeerde oorkonde overhandigd. (Papenbroekstraat 217,
3 290 Webbekom-Diest )
MARCEL VAN PASSEL

Letterkundige
& beeldend kunstenaar
Joel Vandemaele 65

Joel Vandemaele werdgeboren
28/3 /30 in Klerken (W.-V1.). Hij heeft 20
jaar onderwijservaring, 20 jaar handelsactiviteit achter de rug. Er is echter nog meer
levensvisie en kunsthonger. Voor hem
geldt: 'for what is life, if it is not a rebellion
against the death' (Minette Walters 'The
Scold's Bridle'. 104). Joel is slechts schijnbaar eengoedlachse burgerman: hij is gepassioneerd. Kunst is iedere dag aanwezig
in al zijn doen. Voor alle vragen staat hij
open: altijd probeert hij een antwoord te
vinden. In zijn gedichten, schilderijen en
zijn cultuurhistorisch werk is het mysterieuze nooit veraf. Niet het onmiddellijk
waarneembare, het zintuigelijke, eft hij
weer, maar hij zoekt naar de adequate
vorm om zijn visie to intensiveren. Hij
denkt door de dood van zijn zoon heen
naar de andere kant. Het meditatieve element is sterk aanwezig in zijn werk; de filosofie en degodsdienst zitten onontwarbaar
verstrengeld. De pijn leeft mee. Felle kleuren verraden zijn hartstochtelijke aard. Deze kunstenaar reageert door middel van
teksten(gedichten), van kleuren (schilderijen) en zijn rusteloos zoeken naar het verb
den van de mensheid(cultuurhistorie). De
kunstgenieter bewandelt dezelfde weg,
maar in omgekeerde richting: hij ziet eerst
gedichten en boeken en schilderijen. Zijn
beginpunt is het eindpunt van de kunstenaar. Het belang van de vorm vin on derschat Joel Vandemaele daarom niet, maar
zijn analyse gaat dieper. Er zijn wel erkenningspunten met de werkelijkheid, maar hij
transfigureert ze. Hij weet dat het vatten
van de materiele engeestelijke complexiteit
een fictie blijft. leder kunstwerk spot met
conventies en aanvaardt alleen zijn eigen
vorm; daarom heeft ieder echt e kunstenaar
zijn eigen stijl. De kunstgenieter moet dus

eerst dat bevreemdende element doorgronden, overwinnen en ten slotte aanvaarden.
Het resultaat - na de beschouwing van het
kunstwerk - is niet de slotsom van een academische redenering, maar een hartekreet.
Schoonheid is een etherisch begrip. Joel
Vandemaele toont door zijn werk de rijkdom van zijn en van onze gemoedswereld.
De humanist Joel Vandemaele is estheet geworden. Een (onvolledig) overzicht van zijn
werk toont ons schilderijen in eigen Galerij
Katteman, Helleketelbos, Abele-Watou:
symbolische werken en sobere landschappen. Verder dichtbundels (Matike, 1973;
Myrike, 1974; De Sleutel van het Graf, 1983;
Het groeiend Graffschrift, 1985), een monografie over Zillebeke-Ieper (1974) en 'In de
Spiegel der Geschiedenis' (1995): een revisie van onze eigen en onze westerse cultuur
(Stoppelweg 13, 8978 Watou).
HERMAN VANDERPLAETSE

In Memoriam
Jan Lenoir
Beeldend kunstenaar

Jan Lenoir

Op 22 juli 1995 sliep Jan zachtjes in na
een korte maar diepe coma. Amper zesendertig jaar jong. Van in zijn kinderjaren was
Jan steeds met potlood en penseel in de
weer. Niet verwonderlijk dat deze gave zijn
verdere leven zou beinvloeden. Zowat 15
jaar geleden startte hij zijn goed gevulde
loopbaan als illustrator. Toch voelde hij
zich pas echt gelukkig na de grote stap
naar de schilderkunst. Hij ontwikkelde een
eigen Stijl. Realistisch, barok maar ook impressionistisch helder en kleurrijk. De talloWIJ HULDIGEN / WI J GEDENKEN
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ze portretten en landschappen getuigen
van een bijzondere opmerkingsgave en een
gedegen vakkennis. Ook de kunst van het
lithograferen was hem niet vreemd. De litho die hij ontwierp voor het tijdschrift was
de aanzet voor heel wat origineel werk.
Dat aan zijn leven zo vroeg een einde
kwam, kunnen we alleen maar betreuren.
Jan zal bij ons voortleven door zijn
werken, in onze herinnering maar ook in
onze gesprekken met zijn beproefde vrouw.
Dat zijn talent mag verderleven in de genen
van zijn dochters Margot en Janna.
DANNY VAN DEN BUSSCHE

In Memoriam
Mgr. E.J. De Smedt
Bisschop van Brugge

die zich stelden in de nog unitaire Leuvense universiteit in de jaren zestig, heeft mgr.
De Smedt een grote rol gespeeld. Ook was
hij bij de initiatiefnemers in het stichten van
de kandidaturen van de Leuvense universiteit in Kortrijk. Tevens nam hij het initiatief
van een gezamenlijke verklaring van het
Belgisch episcopaat 'voor een levenskrachtig Europa'. Daarin werd de klemtoon gelegd op een nieuwe macro-ethische houding t.o.v. de vraagstukken van deze tijd,
een verklaring die in heel Europa weerklank vond. Ook gaf deze bisschop de aanzet tot een verklaring van het episcopaat
over de crisis. Op internationaal vlak speelde mgr. De Smedt een belangrijke rol binnen het Tweede Vaticaans Concilie. Hij oefende felle kritiek uit op het triomfalisme.
Vooral op het vlak van de godsdienstvrijheid, de visie van de kerk als Godsvolk en
de oecumenische toenadering had hij een
niet te verwaarlozen invloed. Als ondervoorzitter en lid van het Romeinse Secretariaat voor de Eenheid was hij heel actief betrokken bij de oecumenische beweging. Als
lid van de Hu1p aan de Westeuropese bisdommen aan Latijns-Amerika stuurde hij
als eerste bisschop Fidei Donum-priesters
naar de Derde Wereld. Tevens toonde hij
zich tenzeerste bezorgd om de missies en
de Jonge Kerken. Ook in eigen bisdom was
hij oecumenisch actief.
PETER ROSSEL

In Memoriam
Pater Marcel Brauns
Mgr. E.J. De Smedt, gewezen bisschop
van Brugge (1952-1984) overleed op 1 oktober 1995. Zijn werkzaamheden bleven niet
beperkt tot zijn eigen bisdom en de nationale kerk. Ook op internationaal vlak speelde hij een belangrijke rol binnen het Tweede Vaticaans Concilie.
Mgr. De Smedt wilde op de eerste
plaats een herder zijn, die kan luisteren,
oog heeft voor de noden van de gewone
mensen, ruimte schept voor inspraak en
medeverantwoordelijkheid op elk niveau.
Ditgebeurde via rechtstreeks contact en
correspondentie met de gelovigen. Hij was
steeds een vaderlijke bisschop op weg naar
de mensen. Zijn hele optreden werd geinspireerd door zijn bezorgdheid het woord
van God op een enthousiaste en optimistische toon over te brengen bij de gelovigen.
Zo zette hij hen aan om een hartelijke kerk
vrmen waar mensen steeds zorg dragen
too
voor elkaar. Leken kregen dan ook een
steeds toenemende verantwoordelijkheid.
Mgr. De Smedt sprak telkens over een kerk
waar de pastoraal samen wordt gedragen
door bisschop, priesters, religieuzen en leken. In de oplossing van de taalproblemen,
WIJ HULDIGEN / WIJ GEDENKEN
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Literator

aan het Koninklijk Atheneum in Brugge,
waar hij voorzitter werd van de 'Van Maerlant's Zonen'. In 1931 trad hij in de 'Orde
der Jezuieten' in het noviciaat van Drongen. Van toen af ontpopte hij zich tot een
begenadigd auteur, dichter en Drie-Eenheids-theoloog. Hij werd priester gewijd in
Leuven in augustus 1944. In 1947 stuurden
zijn overstep hem naar het 'St.-Magdalencollege' in Oxford. Daar studeerde hij Anglistiek en Hebreeuws. Teruggekeerd in
Belgie behaalde hij de graad van kandidaat
in de klassieke filologie aan de Katholieke
Universiteit van Leuven. Daarna promoveerde hij tot licentiaat in kerkelijk recht en
doctor in de theologie. In 195o werd hij
professor aan de 'Facultes Notre-Dame de
la Paix' in Namen. Daar doceerde hij, als
opvolger van Pater Van Mierlo, geschiedenis der Nederlandse letterkunde en Middel-Nederlands. Van dan af begint zijn
vruchtbaarste periode als auteur van gedichten, verhandelingen en traktaten. In
1964 komt hij in botsing met de Belgische
bisschoppen en hij wordt verplicht tot uittreding uit de Orde. Dit belette hem niet de
geslagen weg te blijven volgen. Hij behaalde talrijke literaire prijzen voor zijn vele
dichtbundels, essays en theologische werken. Niettegenstaande hatelijke lastercampagnes door zijn belagers en een bestendige actie tot spreekverbod en verbanning,
bleef deze eminente redenaar, als een moderne profeet, in een onverbloemde taal en
met open vizier dag na dag op de barricaden staan voor gerechtigheid en levensrecht. Hij heeft altijd als vooraanstaande intellectueel een subliem voorbeeld gegeven
van godsdienstijver. Hij werd opgenomen
in de Liefde van de H. Drie-Eenheid op 2
September 1995. Pater Brauns zal niet van
het podium verdwijnen, maar integendeel
eerlang als de nieuwe geestelijke leider op
het erepodium gebracht worden. Zijn onbaatzuchtig werk, zijn edel offer en zijn
moedige en onverschrokken houding zullen voor immer in het hart bewaard blijven.
EDMOND DEQUENNE

Pater Marcel Brauns werd geboren in
Hasselt op 2 oktober 1913. Zijn vader was
adjudant-chef bij het 1 ide Linieregiment;
hij sneuvelde bij Haecht in september 1914.
Zijn moeder hertrouwde in 1919. Het gezin
werd verrijkt met een halfbroer (1921) en
een halfzuster (°1924 - t 1993). Marcel volgde zijn lager onderwijs aan de 'Freres des
Ecoles Chretiennes' in Sluis(ZeeuwsVlaanderen) en zijn middelbaar onderwijs

Prijskampen,
wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan:
Redactiesecretariaat van het tijdschrift
'Vlaanderen, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op het nr. 051/40.81.64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 26o
(maart-april 1996) moeten die berichten ons
bereiken voor 15 maart 1996.
Met dank voor uw medewerking..

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Tech-Art
Dezeprijs wil kunstenaars aanmoedi en die vernieuwende technische realisaties en een innoverende artistieke creatie brengen. Er is o.m. een geldprijs van
100.00o frank. Personen (vanaf 18),groeperingen en firma's kunnen meedingen
voor 29/2/96. Volledige omschrijving
met illustraties en foto's opsturen naar
het info-adres waar ook het volledi
enge reglement kan opgevraagd worden.
wor
Info: 'Vlaamse Ingenieurskamer'
vzw, Van Putlei 11, 2018 Antwerpen,
tel. (03) 216 00 70, fax (03) 237 76 27
Kalmthout - Beeldende kunsten
'Trompe l'ceil'
Tergelegenheid van 'Tuin uit de
Kunst' wordt een ontwerpwedstrijd
georganiseerd met als thema 'Trompe
l'ceil'. Beeldende kunstenaars en tuinarchitecten worden uitgenodigd om een
ontwerp te maken, waarin het thema van
de optische illusie op de een of andere
manier op het tuingebeuren wordt betrokken. Het bekroonde ontwerp zal met
30.000 frankgehonoreerd worden. 'Tuin
uit de Kunst' heeftplaats op 19-20-21
april 96. Reglement op het info-adres.
Info: 'Tuin uit de kunst',
Cuylitshof Mecenaat, Putsesteenweg 38,
2920 Kalmthout,
tel. (03) 666 8120, fax (03) 666 22 44

Limburg
Hasselt - Letterkunde
Poezieprijs 't Kandelaartje
De vijfde poezieprijs 't Kandelaartje
staat open voor dichters die in vijfvoud
insturen voor 16/3/96. Tweepostzegels
van 16 frank toevoegen. Er is een speciale jeugdprijs. Er verschijnt eveneens een
bloemlezing. Reglement op het infoadres.
Info: 't Kandelaartje, Mevr. MarieLouise Venken-Bergers, A. Sauwenlaan
36, 365o Dilsen-Stokkem
Tongeren - Letterkunde
12de poezieprijs van de stad Tongeren
Maximum driegedichten in zesvoud opsturen onder schuilnaam samen
met een identificatie-envelop en drie
postzegels van 16 frank. Thema is 'Ommekeer'. De eersteprijs is een kunstwerk
ter waarde van 20.000 frank. Prijsuitreiking op 19/10/96. Reglement op dit
adres:
Info: Redactiesecretariaat 'Plinius',
t.a.v. Richard Rochus, Holt 103,
3740 Bilzen

Oost-Vlaanderen
Gent - Varia
Provinciale prijzen Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen
schrijft volgende prijzen uit: kunstambachten (keramiek in te leveren op 15 en
16 april 1996), fotografie (teen 7 mei
1996). Reglementen en info op dit adres:
Info: 'Provincie Oost-Vlaanderen
Afdeling 91' - Culturele Aangelegenheden - Provinciaal Administratief Centrum, Het Zuid, Woodrow Wilson Lein 2,
9000 Gent, tel. (09) 267 72 51

Vlaams-Brabant
Averbode - Letterkunde
John Flandersprijs 1996
De 'John Flandersprijs 1996' is bestemd voor onuitgegeven, boeiende verhalen voor kinderen vanaf io jaar. De
verhalen (in voorkeurspelling, in drievoud onder schuilnaam, met identificatie-envelop) dienen voor 15/5/96 op het
info-adres aan te komen, waar ook het
volledige reglement kan opgevraagd
worden.
Info: Uitgeverij Averbode, 'Vlaamse
filmpjes'-redactie, Postbus 54, 3271 Averbode, tel. (013) 78 01 73, fax (013) 78 01 79
Brussel - Muziek
Ke Riema-Prijs voor kleinkunst
De Vlaamse muziekuitgeverij 'NV
Baltic' stelt een tweejaarlijkse Ke RiemaPrijs in, ter ere van de Vlaamse kleinkunst-artieste Marieke Wuyts, Ke Riema
genaamd. De prijs (25.000 frank) is bestemd voor een 'one of beginnende persoon ofgroep die zich op creatieve wijze
verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de kleinkunst. Deprijs 1995
ging naar 'De Dulle Roeckers' (Hilde de
Roeck en Ingrid Dullens).
Info: Belgische Artistieke Promotie
van Sabam vzw, woo Brussel
Heverlee - Letterkunde
Mark Meekers in deprijzen
De Leuvense dichter-schilder Mark
Meekers sleepte een aantal literaire prijzen in de wacht: de eerstepoezieprijs
van het literaire tijdschrift 'Kiezel', de
eerste prijs kortverhaal van het tijdschrift
'Zulma', de eersteprijs van de internationalepoezieprijs van de Dilbeekse cahiers, de eersteprijs van de poezieprijs
Haarlem 1995, en de tweedeprijs
P.G. Buckinx Poeziewedstrijd 1995.
Info: Mark Meekers (M. Rademakers), Leo Dartelaan 20, 3001 Heverlee,
tel. (016) 22 63 98
Keerbergen - Letterkunde
Tweejaarlijkse poezieprijs 1996
Dichters sturen maximum twee
onuitgegeven gedichten in, in zesvoud,
onder schuilnaam, met identificatieenvelop voor 4/5/96. Proclamatie op
5/10/96. Reglement op dit adres:
Info: Poeziewedstrijd Keerbergen,
Secretariaat Culturele Raad,
Dhr. A. Selschotter, Roggestraat 22,
3140 Keerbergen, tel. (015) 5 1 44 97

West-Vlaanderen
Brugge - Letterkunde
Gezelleprijs voor Frans Depeuter
Frans Depeuter won de Gezelleprijs
(200.000 frank) van de stad Brugge voor
zijn docudrama 'Villon, heer van de raven'. Dezeprijs gaat beurtelings naar
proza, poezie en toneel. Er waren negentig inzendingen.
Info: Guido Gezelleprijs, Stadsbestuur, 8000 Brugge
Brugge - Voordracht
Jakob van Maerlanttoernooi

De jaarlijkse voordrachtwedstrijd
van de 'Vereniging Algemeen Nederlands' (V.A.N.) heeftplaats op 16/3/96
in Brugge. Alle Westvlaamse scholieren
van 12 tot 18 jaar kunnen deelnemen.
De opdracht is een in het Nederlands
g
eschreven gedicht (2oste eeuw) uit het
hoofd en expressief voor te dragen, zondergebruik te maken van rekwisieten.
De inschrijvingen dienen teen 27/2/96
binnen te zijn. Info op dit adres:
Info: 'Vereniging Algemeen Nederlands' V.A.N. West- Vlaanderen,
dr. F. Debrabandere, Keizer Karelstraat 83, 8000 Brugge, tel. (050) 31 73 66
Kortrijk - Design
Interieur 96
Tergelegenheid van de 15de Internationale Biennale 'Interieur 96' zal de
Stichting Interieurprijzen toekennen aan
projecten die een creatieve bijdrage leveren op het gebied van de inrichting van
het interieur en die nog niet in produktie
zijn bij de opening van deze internationale Biennale op 18/10/96. Deze prijsvraag staat open voor alle ontwerpers,
g
roe pen van ontwerpers, studenten of
scholen. Elke deelnemer ma g ten hoogste
drie ontwerpen inzenden. Inschrijven
voor 1/7/96. Volledig reglement op dit
adres:
Info: De Hallen c.v., Design for
Europe/Interieur 96, Doorniksesteenweg
216, 8500 Kortrijk
Kortrijk - Muziek
Retrospectieve Herman Roelstraete
Op vrijdag 22/3/96 organiseert het
Davidsfonds een 'Muzikale retrospectieve Herman Roelstraete' in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. Het kamerorkest Collegium Instrumentale Brugense,
o.l.v. Patrick Peire voert hoogtepunten
uit het muzikaal oeuvre van deze veel te
vroeg gestorven Westvlaamse componist
uit. Er is een speciale luistergids in boekvorm en eenpro g rammafolder in de toeg
an gsprijs
in
re Er verscheen ook
begpen.
een CD met de hoogtepunten uit het
werk van Herman Roelstraete.
Info: Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
tel. (016) 22 18 01, fax (016) 22 25 32
Torhout - Beeldende kunsten
Gouden feniks voor Rogier
Vandeweghe
De 'Gouden feniks' 1995 werd toegekend aan Rogier Vandeweghe, keramieker, uit Sint-Andries Brugge. De huldeviering zal plaats hebben in zaal C. de
Brouckere in Torhout, tijdens de algemene statutaire vergadering van de vereniging VKH.
Info: 'Vriendenkring Kunst Houtland' (VKH) vzw, Fernand Laforce, secretariaat, Revinzestraat 24, 882o Torhout,
tel. (050) 21 30 61

Nederland
's-Gravenhage - Theater
Visserneerlandia-prijsvraag voor
toneelspel
Het 'Algemeen-Nederlands Verbond' stelt als uitvoerder van het testament van H.L.A. Visser een ANV-Visserneerlandiaprijs beschikbaar voor de tekst
van een toneelspel (225.000 frank). Origineel manuscript (een avondvullend onuitgezonden, ongepubliceerd toneelspel,
in drievoud, met schuilnaam) en identificatie-envelop moeten binnen zijn op
1/3/96.
g
Info: Alemeen-Nederlands
Verbond, Jan van Nassaustraat 109,
2596 BS 's-Gravenhage

Nieuwpoort - Voordracht en
Letteren
Voordracht- en literatuurprijs
Op 31/3/96 heeft de 'Gorcumse
voordrachtwedstrijd' plaats. Dit concours staat open voor individuele deelnemers engroepen die zich voor 1 maart
aanmelden op het info-adres.
Dezelfde stichting organiseert de
'Gorcumse Literatuurprijs'. Een essay,
verhaal ofgedicht in drievoud opsturen
naar het info-adres. Het thema is 'Op leven en dood'.
Info: Stichting Literaire Workshop,
Bij de kerk 18, 2956 AA Nieuwpoort,
tel. (0184) 6o 20 65
DIRO

Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te
sturen aan het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift 'Vlaanderen, 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nr. 051/40.81.64.
Ons volgend nummer (nr. 26o) verschijnt medio
april e.k. Berichten voor dat nummer kunt u
insturen tot 15 maart 1996. Met dank voor uw
medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Restauratie
Keizerskapel opnieuw open
Ondergrote belangstelling werd de
Keizerskapel op 9/9/95 door Monseigneur Paul Van den Berghe en Johan
Sauwens, hero end. In de 19de eeuw
ontsnapte de kapel een paar keer aan de
slopershamer. Ze werd gered door particulieren. De laatste aankoop dateert van
1989 door Xavier Nieberding die de kap
el liet restaureren.
Info: Jean-Pierre De Bruyn, Keizerskapel, Antwerpen

Limburg
Tongeren - Brons
Depot van Heppeneert
'Het depot van Heppeneert' werd
door de Koning Boudewijnstichting
overgedragen aan het Gallo-Romeins
Museum in Tongeren. Dit is een verzameling bronzen voorwerpen uit de late
Bronstijd (800 v.C.).
Info: Provinciaal Gallo-Romeins
Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren,
tel. (012) 23 39 14, fax (012) 39 10 50

Vlaams-Brabant
Leuven - Muziek
Concertactiviteiten
Naast een liedrecital (HuttenlocherDeckers) en een orgelrecital (Martin
HaselbOck) komen in de loop van de
volgende maanden alle ensembles van
het Lemmensinstituut aan bod. De reeks
wordt afgesloten met drie uitvoeringen
van Bachs Matthdus-Passion, naar aanleiding van twee voorafgaande projectweken. Er zijn ook concertactiviteiten die
extra muros wordengeorganiseerd en er
zijn diverse seminaries en masterclasses.
Info op dit adres:
Info: 'Concertvereniging Lemmensinstituut', Herestraat 53, 3000 Leuven,
tel. (016) 23 39 67
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Brugge - Museum
Vernieuwd Groeningemuseum
Het Groeningemuseum, met een
supplementaire capaciteit van vier grote
zalen, kan voor het eerst de voile omyang van zijn verzameling tonen aan een
internationaalpubliek (160.000 bezoekers
per jaar). De collectie bestaat uit drie grote blokken: 15de-16de eeuw, 17de-19de
eeuw en de twintigste eeuw. In totaal
zijn er achttien zalen.
Info: Stad Brugge, Stedelijke Musea, Diver 12, 8000 Brugge

Gent - Sierkunst
Triennale voor vormgeving
De 'Triennale voor vormgeving'
lootP
nog tot 3/3/96 in het 'Museum
voor Sierkunst' in Gent. Deze manifestatie heeft als belangrijkste bedoeling niet
alleen kwalitatieve hedendaag se vormg
evin g uit Vlaanderen te tonen, maar die
ook in zijn recente historische context te
plaatsen. Uit een strenge selectie bleven
112 ateliers over om hun werk tepresenteren, zodat het aantal en de kwaliteit
van de exposanten representatief is voor
de artisanale vormgeving in Vlaanderen.
Info: Vlaams Instituut voor het
Zelfstandig Ondernemen, Bischoffsheimlaan 23 'Orion', woo Brussel, tel. (02) 218
6o 93, fax (02) 217 46 12

Hulste - Muziek
Muizelhuisconcerten
De concerten,georganiseerd in het
salon van het Muizelhuis, zijn toegankelijk voor iedereen. De deelname in de
kosten bedraagt 35o frank per persoon.
land
voor
gepd
Vol gende activiteiten zijn
1996: 'Quintessens',promotieconcert CD
Robert Herberigs (3/2/96); `Zwarte walsen', op gedichten van Ingeborg Bachmann, door Petra Dendooven en Franwise Vanhecke (9/3/96); Concert met
Tenuto laureaat Tom Daans (27/4/96)
en het slot-Tuinconcert op juni 1996.
Info: 'Muizelhuis', Muizelhof 50,
8531 Hulste, tel. (056) 66 94 33
DIRO

Thematentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te
sturen aan het Redactiesecretariaat van het
tijdschrift 'Vlaanderen, 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nr. 051/40.81.64.
Het eerstvolgend nummer (nr. 26o) wordt
gepubliceerd medio april 1996. Berichten voor
dat nummer kunt u insturen tot 15 maart 1996.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Het kabinet van de Tsaar
Het Hessenhuis organiseert van
2/3/96 tot 26/5/96 in het kader van het
Peter de Grote-jaar een prestigieuze tentoonstelling van Russische schilderkunst.
Basis vormt de verzameling van de wereldberoemde Staatsgalerij Tretjakov van
Moskou. Ze wordt aangevuld met werken uit het Staatsmuseum voor Kunst
van Nizjnij Novgorod en de Regionale
Galerij voor Schilderkunst van Tver.
Uitgangspunt voor deze tentoonstelling
is de evolutie van de Russischeprofane
schilderkunst vanaf de regeerperiode
van Peter de Grote tot 1870, het jaar
waarin de schilders zichgaan afzetten
teen
de invloed van de academie.
g
Info: 'Hessenhuis', Falconrui 53,
2000 Antwerpen, rondleidingen:
tel. (03) 232 01 03, tel. (03) 232 84 28,
fax (03) 225 12 82
Antwerpen - Oudheid
Egypte onomwonden
Deze tentoonstelling van Egyptische oudheden wordt, wegens het grote
succes, verlengd tot en met vrijdag
to hertekend', die de
19/3/96. Ook 'E
invloed van het Oude Egypte in het
beeldverhaal toont, blijft eveneens te bezichtigen.
Info: 'Museum Vleeshuis', Vleeshouwersstraat 28, 2000 Antwerpen,
tel. (03) 233 64 04
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Firmin Colardyn (1896-1977)
Permanente tentoonstelling van
schilderijen, ten huize van Lucie Colardyn, Maene Min, Tie ember 15, 8573
Tie em, iedere zondag van 14-17 uur en
na afspraak (056/68.76.43).
Jan Cox
'Plaats voor nieuwe' - De Illias van
Homerus, ABB-Galerij, Hoekgebouw
Diestsevest-Diestsestraat, 3000 Leuven,
tot 16/3, open op werkdagen van 9-16 u.,
zaterdag van 14-17 u., op zondag gesloten.
Berlinde De Bruyckere &
Philip Huy he
Washington Velvets From Flanders,
The Corcoran Museum of Art, Gallery
One, 50017th Street, NW Washington,
D.C. 20006, tot 8/4.
Jan Desmarets
Bronssculpturen, 't Hof te Puttens,
Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, tot 27/2.

Individuele
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen
vermeld die nog lopen op het moment dat het
nummer verschijnt. Meer nog dan vroeger zullen
we dus rekening moeten houden met de
tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan
de drukker. Voor het volgend nummer (nr. 260:
maart-april 1996) is die datum 01.04.96.
Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax
(051) 40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.
De Redactie

Jurgen Addiers
Schilderijen en objecten, Galerie
Kunsthuis, Lierseweg 53, 2200 Herentals,
tot 10/3, open vrijdag 17-20 u., zaterdag
14-18 u., zondag 14-17 u.
Basil Beattie
Recent werk, Galerie Path, Leo de
Bêthunelaan59, 93oo Aalst, van 24/2
t/m 31/3, open vrijdag van 15-18 u.,
zat.- & zondag van 14-18 u.
Maria Blondeel
GA (Donkere Kamer) - GA (MUH),
multivisieprojecten, Museum van Hedendaagse Kunst, Leuvenstraat 32, 2000
ve
Antwerpen, tot 24/3, dagelijks (behalve
maanda)g
van 10-17 u.
Marianne Burkhalter &
Christian Sumi
Architectuur, deSingel, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen van 15/3 t/m 21/4,
open van dins- tot zondag van 14-18 u.,
gesloten op maandag.
Lawrence Carroll
Schilderijen, Deweer Art Gallery,
Tiegemstraat 6a, 8553 Otegem, van 16/3
t/m 28/4, open van woens- t/m zondag
van 14-18 u.
Marek Chlanda
Tekeningen & sculpturen, Galerie
In Situ, Arbeidsstraat io8, 930o Aalst, tot
25/2, open vrijdag-zondag van 14.3018 u. (gesloten op 18/2).
Brigitte Claeys
Schilderijen, Atelier De Gryse,
Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk, van
3/3 t/m 25/4, dagelijks (behalve op
dinsda)
g
van 10-12 en van 14-19 u.

Thomas Florschuetz
Foto's, Vera Van Laer Gallery,
Hoogstraat 11-13, 2000 Antwerpen, tot
14/4.
Eugene Frank (1865-1936)
Foto's, overzichttentoonstelling,
Provinciaal Museum voor Fotografie,
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tot 7/4,
dagelijks van 10-17 u (behalve op maandag).
Jacques Gorus
Openingstentoonstelling n.a.v. de
stichting van de Kunstkring J. Gorus in
het atelier J. Gorus, Venusstraat 52, 2000
Antwerpen, nog tot 31/3, open op zater& zondag van 14-17 u.
Albert Hulstaert
Schilderijen en aquarellen, Kasteel
Cortewalle, Beveren-Waas, weekends
vanaf 30/3 t/m 2de Paasdag (8/4), telkens van 14-18 u.
Jas
Schilderijen, Art Gallery de Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 17/3 t/m 5/5, vrij-,
zater-, en zondag van 14-18 uur.
Sylvia Langhoff & Regine
Schumann
Recent werk, Galerie In Situ, Arbeidsstraat 108, 930o Aalst, van 2/3 t/m
28/4, open vrijdag-zondag 14.30-18 u.
Ger Lataster
'De hand van Lataster', 75 werken
op papier, Museum Van Bommel Van
Dam Venlo, Deken van Oppensingel 6,
5911 AD Venlo, t/m 9/4, dagelijks van
10-16.30 u; zater-, zondag en 2de Paasdag van 14-17 u; gesloten op maandag
en van 17 t/m 20/2, op Goede Vrijdag en
Pasen.
Jan Latinne
Schilderijen, Gallerie De Peperbusse, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van 12/4 t/I115/5.
Guido Le rand
Schilderijen en beeldhouwwerk,
Kasteelhoeve Litzberg, Hoeveweg 145,
365o Dilsen-Lanklaar, tot 24/3, open op
vrij-, zat- en zondag vanaf 14 u.
Lambert Lemmens (1893-1952)
Retrospectieve, Sted. Museum Stellingwerff-Waerdenhof, Maastrichterstraat
85, 3500 Hasselt, tot 3/3 open di-vr 10-17
uur, za-zo 14-18 uur.

Nathalie Maudiere
Schilderijen, Gallerie De Peperbusse, Prins Boudewijnstraat 7, 840o Oostende, toe 18/2.
Ulrich Meister
'Diary', 25 monumentale platen
met handgeschreven teksten (dagboek),
Museum van Hedendaagse kunst, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, tot 24/3,
dagelijks (behalve op maandag) van 1017 u.
Marc Mendelson
Schilderijen, C.C. Le Botanique,
woo Brussel, nog tot 3.3.96.
Linda Molleman
Ruimtelijk werk, Atelier De Gryse,
Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk, dagelijks open van 10-12 en van 14-19 u (behalve op dinsdag), van 3/3 t/m 25/4/96.
Monique Muylaert
Keramiek, Centrum 'T Elzenveld,
St.-Jorispand, St.-Jorispoortstraat 27bis,
Antwerpen, do. - yr. - za. - zo. van 12.3017.30 u.
Monique Muylaert & Herman
Muys
Keramiek, De Mijlpaal, Brugstraat
45a , 355o Heusden-Zolder, tot 25/2, open
vrij- & zaterdag 14-21 u., zondag 14-18 u.
Nucha
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76, 8670
Oostduinkerke, van 17/3 t/m 5/5, vrij-,
zater- en zondag van 14-18 u.
Erna Peeters
Grafiek, Galerie Kunsthuis, Lierseweg 53, 2200 Herentals, van 16/3 t/m
14/4, open op vrijdag 17-20 u., zaterdag
14-18 u. en zondag 14-17 u.
Eric Raeves
`Interesting Bodies', tentoonstelling
met bewegende lichamen, Museum van
Hedendaagse Kunst, Leuvenstraat,
2000 Antwerpen, op 27/2 (19-21.30 u),
3/3 (14-16.30 u), 6/3 (19-21.30 u),
8/3 (19-21.30 u) en 10/3 (14-16.30 u).
Wauman Romain
Gouaches, Atelier, Plezantstraat
140, 9100 Sint-Niklaas, tot 12/5, telkens
van maandag t/m vrijdag van 20-22 u,
op zater- en zondag en woensdag 1/5
van 10-12 en van 14-18.
Helene Schaap
Scenografie naar ontwerpen van de
kunstenares, Provinciaal Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28, 2000 AntwerP tot 24/3, open tijdens de voorstellingen in de schouwburgzaal en op woensdag en zaterdag van 14-17 u.
Freddy Schoofs
Werken in houtskool, acryl, litho's,
etsen,pastels,... 'Kantoor Van Haevermaet', Diepenbekerweg 65, 350o Hasselt,
tot 8/3, tijdens de kantooruren.
Mark Severin (1906-1987)
Ex-libris,postzegels, kaarten, affiches..., Nassaukapel, Kon. Bibliotheek
Albert I, Kunstberg, Brussel, tot 16/3,
van 12-17 u. (gesloten op zon- en feestdagen).
Peter Six
Schilderijen, Galerij Pluto, Plotersgracht 7 (Patershol), 9000 Gent, tot 10/3,
open op vrij-, zater- en zondag van 1519 u.

Sorina
Olieverf, aquarel, pastel, houtskool,
iconen, Galerie 't Kapelleke, Oever 27,
woo Antwerpen, van 6/4 t/m 29/4.
Leon Spilliaert (1881-1946)
Retrospectieve, Museum voor Schone Kunsten, Oostende, van 3/3 t/m
27/5.
Ghislain Swimberghe
Olieverfschilderijen, aquarellen,
pastel- en houtskooltekeningen, Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo
10, 8730 Beernem, van 4/3 t/m 19/4,
open van 8-17 U. van maan- tot en met
vrijdag.
Sven 't Jolle
Addendum II (hemicyclus), Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelark, 9000 Gent, tot 3/3/96.
p
Guy Vaes
Foto's 1959-1974, Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47,
2000 Antwerpen, tot 7/4, dagelijks van
10-17 u (behalve op maandag).
Hans Vandekerckhove
Schilderijen en werken op papier,
Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6a,
8553 Otegem, tot 10/3, open van woenst/m zondag van 14-18 u.
Willem van Hecke
Schilderijen, Me 's Art Gallery,
St.-Amandsstraat 32-34, 8000 Brugge,
t/m 30/9/96.
Philippe Vanhoof
Schilderijen, 't Hof te Puttens,
Wichelsestraat 20-22, 934o Lede, tot 27/2.
Koen Van Mechelen
Ruimtelijk werk, Dommelhof,
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, tot 4/4.
Jenny Verplancke
Schilderijen, 't Hof te Puttens,
Wichelsestraat 20-22, 934o Lede, tot 27/3.
Robert Vollekindt &
Patrick van Craenenbroeck
Foto-installaties in dialoog met
keramisch beeld, Fransmansmuseum,
868o Koekelare, nog tot 30/6.
Elizabeth Williams
Seven Miles of Mud, fotografische
installatie, Provinciaal Museum voor
Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tot 7/4, dagelijks van 10-17 u
(behalve op maandag).

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat 'Vlaanderen,
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.

Poezie
Jozef van Acker
Rainer Maria Rilke. Das Marienleben.
Het leven van Maria, uitg. in eigen beheer
(Kennedylaan 28, 8900 leper), 210 x
146 mm, 43 blz.geniet 25o fr. (rek. nr.
001-0156132-38). - Rilke (1875-1926)
schreef Das Marienleben in januari 1912
op het slot Duino waar hij in diezelfde
periode een begin maakte met de Duineser Elegien. Op dat ogenblik geraakte de
religieuze thematiek bij de dichter voiledig op de achtergrond en in die zin sluit
Das Marienleben eenperiode van Rilke af.
De bundel die uit dertiengedichten bestaat werd o.m.gelnspireerd door het
werk van Tintoretto en Titiaan en zou
zelf in 1923 Hindemith inspireren tot
een compositie voor klavier en sopraan.
Jozef Van Ackergaf een vertaling van dit
werkje van Rilke uit waarbij hij - zoals
het hoort - ook de brontekst opnam. Men
kan zich afvragen of de vertaler geen
hypotheek legt op zijn werk door Rilkes
rijmschema over te nemen. Zo'n werkwijze lijkt me niet echt noodzakelijk om
Rilkespoezie maximaal over te brengen.
Van Acker heeft de uitdaging toch aangedurfd en Levert een leesbare en betrouwbare vertaling af die voor velen een onbekend aspect van Rilke zal ontsluiten. Die
verdienste van de vertaler is nietgering.
PL

Francis De Preter
Nachtegaalrecht. Gedichten 19801992, uitg. Deus ex Machina vzw,
C. Neutjenslaan 58, 290o Schoten, 1992,
6o blz. - In 'Nachtegaalrecht' verzamelde
Francis De Preter de oogst van 'ongebundeldegedichten', die hij in een dozijn jaren schreef, de spiegel van zijn evolutie
als dichter en de volgroeide poetische
wereld,geschraagd door de stillevens,
waarin de natuur centraal staat. In 'een
tijdvak' waarin veel zomers 'tot as vergaan', steekt deze poezie schril af te
het doembeeld van 'verjaarde vruchten,
schimmelhout'. De dichter 'zet alle klokken stil' en vraagt zich verder af 'waarom schrijf ik'. De eeuwige vraag van iemand die rust vindt in de schoonheid
van woorden, die hem optillen... Dit is
een verzameling gedichten: beeldrijk en
warm van taal.
wco

Groepstentoonstellingen
- Shoona beelden, moderne beeldhouwkunst uit Zimbabwe met werk van
Bernard Matemera, Jemali e.a., Galerij
Pluto, Plotersgracht 7 (Patershol), 9000
Gent, tot 10/3, op vrij-, zater- en zondag
Van 15-19 U.

- lean-Jacques Mathis 90 jaar Hommage van de Elzas' met werk van
Francois Bruetschy, Zuzane Jaczowa,
Pascal Henri Poirot, Susan Rauch, Renee
Rohr, C.C. Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk van Neder-over-Heembeek, St.-Nikolaasplein 5, 1120 Brussel, tot 3/3, open
van dinsdag t/m zondag van 15-18 uur.
- 'Potstructuren' met werk van Rik
Vandeweghe, Tjok Dessauvage, Ann
De Windt, Willy Lan mans, Mercator,
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, tot
14/4, op werkdagen van 9-17 u, zondagen van 14-17 u, gesloten op zaterdagen
en op 7 en 8/4.
R.D.

Mark van Tongele
Zij gedichten, uitg. PoezieCentrum,
Hoornstraat 11, 900o Gent, 1994, 210 x
130 mm,genaaid 398 fr. - In deze in drie
cycli opgedeelde bundel vindt men emotie, die soms ontroert door zijn eenvoud.
In de eerstecyclus - Zij moeder - driven
bezorgdheid, oplettendheid en herinneringen boven. De tweede cyclus - Zij gezellin - bevat tastbaregenegenheid, zodat 'liefde zelfs de spons erover veegt'.
De derde cyclus - Zij dochter - is vol
zachtheid zoals het bij een kind hoort.
Op blz. 4o schrijft hij:...een vader is niet
meer/ dan een klontje suiker/ in de erfelike pap/... 'Zijh gedic ten' is een bundel
mooie poezie. Men schrijft dat dit zijn
debuut is. Helaas, bij mijn weten werd in
1980 'Over leven en dood en wat daartussen zeilt' uitgegeven bij 't Kofschip
v.z.w., getijdenreeks nr. 13 of betreft het
hier een andere Mark van Tongele ?
E0

Alfred Warrinnier
Zo dicht bij aanwezigheid, uitg. EuroP Poeziecentrum 'De Zevenslapers',
P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven, 1994,
Nederlandse reeks, Leuvense cahiers nr.
146, 210 X 140 mm, 70 blz., genaaid
420 fr. - A. Warrinier heeft goede poezie
geschreven. Angst en onzekerheid kwellen de dichter. Hi' speelt een spel met
woorden, waarbij hij zichzelf in eenzaamheid hult. Langs woorden klimt hij
op, waarna ze gemalen woorden tot
ruis van taal. Dit ruffs is de korrel die
g
nodig is om poezie te brengen. Zeer
mooi is hetgedicht 'Vader... hij slijpt de
steen/ met steen/ hij kijkt/ zoals de
danser/ die de tango leidt/.../ hij wrijft
de tranen/ met de ruige kant/ van zijn
meesterhand/ een diamant./ / Deze laatste strofe is haast allesomvattend.
EO

Henri Thijs
Het oog van de ziel. Noordamerikaanse
poezie, Muzesprokkels nr. 28, uitg.
't Prieeltje, v.z.w., Demerstraat 32 bus 7,
3290 Diest, 1994, 240 x 16 5 mm, 64 blz.,
abonnement (2 ex.) boo fr. - Deze
Noordamerikaanse p
oezie, vertaald door
Henri Thijs sprak mij minder aan. De gedichten zijn zwaar beladen, en komen
prozaisch over. Bepaalde metaforen getuff en van originaliteit. Bij de betere
dichters zou ik Alden Nowlanplaatsen.
Zo vind ik 'Op het Hainsville kerkhof'
en 'Mijn vader' tot de betere gedichten
behoren. Ook 'Te koop' van Robert Lowell vond ik niet onaardig. Henri Thijs
bewijst met deze bundel weer dat hij
over een brede interesse beschikt voor
poezie.... Laat ik het zo stellen;/ ik zal
voortgaan/ met dit gedicht voor jou te
schrijven,/ Zelfs na mijn dood. (Alden
Nowlan blz. 29). Deze woorden zouden
ook van H. Thijs kunnen zijn.
EO

Cyriel Gladines
Met toverkruiden op de tong, uitg.
De Beuk, Prinsengracht io65, 1017 JC
Amsterdam, 1994, 6o blz., genaaid. - Deze dichtbundel bevatgedichten over de
vrouw. De auteur weet hoegeschreven
dient te worden. Hi' voorziet de nodige
rustpauzes tussen het ritme, onverwacht
tussenrijm en de zo gegeerde alliteraties.
Gladines debuteert met deze bundel,
toch behaalde hij reeds verscheidene prijzen. In hetgedicht 'Mannen' beschrijft
hij hoe mannen zijn als minnaar:
... on geduldig en driftigals
a waterbuffels... Maar bij de dood van een jonge
vrouw zegt hij:... Nu hoop verstijft als op
je ingesneeuwde handen/ de tere randen
van de bloemen al bevriezen/ voelen al
je minnaars dat het nooit meer dooien
zal./ / Soms voelt men haperingen en
mist men een poetische sterkte, maar
toch is deze bundel een aanrader voor
wie van ingetogen liefdespoezie houdt.
EO

Poezie van leerlingen
Uitg. Kon. Atheneum, Gerhagenstraat 58, 398o Tessenderlo, 1994, 25o fr. Een poeziebundel met 38gedichten,
waaronder io bekroonde. Het initiatief is
toe te juichen. Er zijn nog een aantal tekortkomingen. Hoewel men twee standunten in kan nemen. Een, aanleren en
P
stimuleren vanpoezie, wat positief is.
Twee, de minstgoede gedichten aanhalen en kelderen, wat negatief is. Laten we
positief zijn. Er dient nog geschrapt en
overbo dige clichés dienen wegg.
ewerkt
Toch las ik zeer mooiegedichten o.a. 'ars
amandi' van Jan Dorau en 'Dichter' van
Caroline Marcinkowski. Daarentegen
vind ik 'Abortus'geen echt gedicht. De

lay-out en bladspiegel is experimenteel,
dit leest soms moeilijk. Toch verder
doen, een voorbeeld voor anderen.
EO

Alain Delmotte
Grondbezit, uitg. PoezieCentrum,
Hoornstraat 11, 9000 Gent, 1994, 210 x
130 mm,genaaid. - Deze bundel werd
bekroond met de Blanka Gyselenprijs.
De auteur is karig met woorden, weelderig met beeldspraak. In de bundel die
onderverdeeld is in 6 cycli mis ik bepaalde emoties, die wellicht bewust, onderkoeld zijn. Het vele wit tussen de verzen
laat stilte, stilte zijn en de lezer de mogelijkheid tot invullen van... Mooi op blz.
14 is: Geen leven/ of het heeft/ een werkelijkheid/ om het lijf/... Zo is elk gedichtgewerveld met eigen realiteit, met
de kracht om adem te halen, te leven op
apier. Alain Delmotte is een auteur die
p
weinig woorden poezie schrijft. Voor
velen een verademing van beknoptheid,
anderen zullen tevergeefs naar gevoelens
zoeken.
EO

Donatella Bisutti
Hi' die komt/ Colui che viene. Gedicht
vertaald door Eugene Van Itterbeek met
nawoord door Mario Luzi en een nabeschouwing door Erik Van Ruysbeek,
uitg. Europees Poeziecentrum ' De Zevenslapers', P. Coutereelstraat 76, 3000
Leuven, 1994, Europese reeks Leuvense
cahiers nr. 145, 210 x 140 mm, 71 blz.,
genaaid 42o fr. - De Milanese Donatella
Bisutti, ook bekend als vertaalster,publiceert vooral bij Mondadori en Feltrinelli.
Voor het lekepubliek schreef ze het essay
'La Poesia salva la vita' (Poezie redt het
leven), en dat werd meteen een bestseller. Bisutti is christengelovig, en het
voorliggende 'Colui che viene' is een
prachtig uitgewerkt profetisch 'Hooglied', oudtestamentisch van visie, maar
ook enigermate verwant met zen-boeddhistische inspiratie. Het gaat om zelfopenbaring en -bevrijding, en mondt uit
in jubelende vreugde om het goddelijke.
Zij componeerde het werk na een verblijf
op het eiland Patmos, waar Johannes'
Apocalyps tot stand kwam. Totdaar de
teneur. Qua vorm is 'Hi' die komt' opgebouwd uit eenprofetische proloog (De
Engel), en vier se
ties: De nederdaling, De passie, De wijsheid en De vreugde. De taal is onmiskenbaar eigentijds,
en vertaler Van Itterbeek is eringeslaagd
om zoniet de muzikaliteit (ondoenbaar,
vanuit het zangerige Italiaans), dan toch
de bewogenheid en het élan van Bisutti
in een helder Nederlands weer tegeven.
Duidelijk een 'ora et labora'-taak, die aan
dit zinnige, meditatieve en stralende
dichtwerk uitstekend is besteed. Een
paarproevertjes, die de actuele gelovige
hopelijk gelijk naar de vertrouwde boekhandel doen snellen: 'De donkere kolk
die God is'; 'Geloof hen niet die u zeggen dat schoonheid zonde is, vreugde
een font; voor hen bestaat God alleen om
de wereld te vernederen'; Vie God stelt
tegenover het leven, verraadt zichzelf en
het leven'; 'In de zang van de vogel snikt
de dag'; 'Geloof hen niet die lijden om
God: op hun lippen ligt een glimlach'.
Zeer zeker een boekje dat geluksvitamines bevat ! En voor mensen met, zeg
maar, Europees taalgevoel, een lust voor
het oor: de oorspronkelijke tekst staat
naast de Nederlandse. 'Cura lapiaga con
lagioia' ! - Heel je wonde met de vreugde. Omdat in de klank van de woorden
de energie schuilt die de rots spjt...
lift...
DV
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Patrick Lateur
De speelman van Assisi, uitg. PoezieCentrum, Hoornstraat II, 9000 Gent,
1994, 210 X 135 mm, 55 blz., genaaid,
398 fr. - Patrick Lateur heeft een diepe
assie voor Italie en dicht daar met een
p
warme liefde over. Reeds in zijn bundel
op een indrinCatacomben evoceerde
ende wijze deewijhij
gde wereld van de
g
Romeinse catacomben. In De speelman
van Assisi brengt hi' op een poetisch
krachtige wijze de figuur van Franciscus
weer tot leven. Voorafgegeaan door een
ouverture van 3 tijdsimpressies hangt
hi' in een cyclus van 6 x 4 gedichten
Franciscus vast aanplaatsen ('San Damiano', 'Spoleto', 'Rieti') en rollen (aidder', 'Poverello') die de heilige zo getekend hebben. Zich nu weer inspirerend
aan de beroemde fresco's van Giotto, dan
weer zich a.h.w. nestelend in de huid
van Franciscus zelf of van Chiara, schildert Lateur in brede verzen zijn eigen
fresco. Zijn poezie — die zoals elke goede
poezie eigenlijk hardop zou moeten gelezen worden — drift rustig op een harmonischgebruik van alliteraties, inversies,
enjambementen en andere geijkte stijlfiguren. Daardoor krijgen deze gedichten
m.i. een idassiek tintje en dat draagt op
zijn beurt dan weer bij tot de middeleeuwse sfeer die de gedichten (en het
huidige Assisi) uitademen. De speelman
van Assisi is m.a.w. een mooi miniatuur
over Franciscus, zijn stad en zijn tijd.
FT

Doke Dillen
Gedropt, uitg. in eigen beheer,
Mechelsestraat 84, 3000 Leuven, 64 blz.,
299 fr. - Doke Dillen heeft een band met
depsychiatrie. De auteur schrijft over
het algemeen lange gedichten die als therapeutisch kunnen bestempeld worden.
Alle zijn ze de verwoording van een
sterk innerlijk gevoelsleven. Het leven
gaat met de dichter mee op stap. De titel
is ontleend van iemand die in een instelling 'gedropt' wordt om er te genezen.
In eenpoetische benadering schrijft hi'
'Monstervogels vliegen over/ suizend
vallen de sterren/ flikkerend spatten ze
open'. Of 'Hoe ik het hier uithoud/ Elke
dag geschapen hobby's bedrijven'. De
auteur laat een scherp beeld van zichzelf
zien, van zijn omgeving. Hij schrijft zijn
wedervaren rond het opnemen van een
medicatievrije fobiepatient.
uv
Mark Braet
lie ben bedroefd maar niet wanhopig,
uitg. Pablo Nerudafonds vzw, St.-Clarastraat 16, 8000 Brugge, verspreid door
EPO, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600
Berchem, 1994, 3 illustr., 210 x 150 mm,
88 blz.,genaaid, 498 fr. - De dichtbundel
van Marc Braet bevat twee cycli. In
'Heeft L.L. haargezicht verbrand' lezen
we sfeervolle liefdespoezie. Sereen en
heel bewogen, recht uit het hart. 'Hij/
zou in een boudoir willen woven/ met
een meisje een regenwolk/ met een hart
dat van honer sterft.' De liefdeslyriek
uit deperiode 1956-1986 is gespreid over
eenperiode van dertig jaar. De gedichten
zijn heel toegankelijk en de titel verwijst
naar Lucebert. 'Leugensuiker' bezit een
identieke opbouw als de eerste cyclus.
Is duidelijk in verzen ingedeeld met het
eerste woord telkens in een hoofdletter.
Depoezie uit deze bundel verdient belangstelling. Er is geen woord te veel of
te weinig geschreven en wat meer is, de
gedichten zijn verrassend en beklijvend.
Maar niet vrijblijvend, soms geengaeerd. Maar altijd gevoelig, teder en
g
sprankel.

JVD

Liesbet Suykerbuyk
Raak het licht niet aan, uitg. Zuid &
Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen,
1994, 210 X 145 mm, 56 blz., genaaid
445 fr. - De gedichten van Liesbet Suykerbuyk, die reeds eerder drie bundels publiceerde, vormen eenvoudige lectuur.
De reels
bestaan vaak uit slechts enkele
g
woorden, terwijl beeldspraak en structuur de lezer zelden voor een verrassing
plaatsen. Mijmeringen, herinneringen en
visuele indrukken bepalen in de regel de
inhoud. Wie zich evenwel kunnen vinden
in hetgevoelsleven en het gedachtengoed
van de dichteres, zullen dit werk on etwijfeld weten te waarderen. De beide
laatste verzen uit de bundel staan, verstechnisch gezien, op een ho er peil dan
de voorgaande en zorgen aldus voor een
geslaagde afsluiting van het geheel.
JVD

Frank Decerf
Witte brand, uitg. Zuid & Noord,
Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1994,
210 X 145 Trim, 48 blz., genaaid 425 fr. Frank Decerfgeeft zijn bundel een motto
mee naar Salman Rushdie, die het onder
meer als een taak van de dichter ziet 'de
wereld richting te geven'. Het valt niet te
ontkennen dat dit een no al pretentieuze
veruitspraak is, die dan ook te howachtingen wekt. Wel is de poezie van
Decerf sterk maatschappelijk geengageerd en zeker niet bedoeld als woordkunst zonder meer. Zijn gedichten zijn
veelal betrokken op misstanden en onrecht in de menselijke samenleving, zoals
armoede, discriminatie, onderdrukking
engeweld. De versvorm is vrij, maar niet
gewild-modern, terwijl de dichter onnodie omwegen vermijdt: de gekozen onderwerpen zijn doorgaans helder belicht.
JVD

Katrien Van Hecke
Een zwerver in mijn huid, uitg. Zuid
& Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1994, 210 X 145 mm, 32 blz., genaaid
35o fr. - De poezie van Katrien Van Hecke leidt ons in een wonderlijke wereld,
ten dele bevolkt door elfen, druiden,
wolven, meerminnen en andere wezens
uit sprookje, fabel, mythe en, ongetwijfeld, de die ten van het onderbewustzijn. Zij staan, met hun gedragingen, metaforisch voor herinneringen, verlangens
en verworvenheden uit het menselijke leven, al is het niet altijd gemakkelijk om
de sleutel te vinden die toe an biedt tot
hetgeschrevene. Katrien Van Hecke kan
werken met de taal engeeft de voortan g van het vers soms een verrassende
g
wending. Mede daardoor houdt zij de
aandacht van de lezer voortdurend gevangen.
WD
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Armand Ruthgeerts
Geruis van vogelveren, uitg. Zuid &
Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1994, 210 X 145 mm, 48 blz. genaaid,
395 fr. - De auteur beschikt over een
sterk beeldend vermogen. Hij bezingt,
vaak met een lichte zweem van nostalgie, de kleine geneugten van het bestaan,
die nochtans zeer belangrijk zijn. Schemering, avond, herfst en het verstilde
landelijke leven blijken in dit verband
centrale begrippen. Een absoluut hoogteP vormt wel de strak gebouwde cyclus 'Omheind en ingeperkt', zes gedichten over 'de din en van destijds', gezien
als 'iets zeer waardevols om te bewaren'.
Ze nodigen steeds weer uit tot genietend
herlezen en waarderend overdenken.
Maar datgeldt evenzeer voor verschillende andere verzen uit de bundel !
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Erik Van Ruysbeek
De laatste oorsprong, uitg. Europees
Poeziecentrum 'De Zevenslapers',
P. Coutereelstraat 76, 3000 Leuven, 1994,
reeks Leuvense cahiers nr. 140, 140 X 210
mm, 64 blz.,genaaid. - Als je de poezie
van Van Ruysbeek leest, krijg je al meteen hetgevoel dat dit poezie is waarbuiten de dichter niet zou kunnen. Je voelt
dat de dichter schrijft, omdat hi' moet.
Alsof in het schrijven van deze reels
vervulling schuilt. Bestaan is verwoorden en het woord doet leven. Van Ruysbeek hertaalt steeds weer opnieuw, maar
via andere beelden,paradoxen en zinspelingen, de verbondenheid van de dingen, de samenhang. Zijn poezie is religieus in de oorspronkelijke zin van het
woord. Zijn visie is ingegeven door een
diepe spiritualiteit: bouwen aan een wereld waar harmonie heerst waarbinnen
voor de mens bestemming te vinden is.
In zijn verzen verkent de dichter de wereld, stippelt hi' zijn levensweg uit, en
ontdekt degrenzeloosheid van zijn
horizon. En dat zoeken klinkt bescheiden
en sober maar niet angstig. Van Ruysbeekspoezie is verfijnd en helder, positief enprofetisch. Zowel het christelijke
denken als de oostersegodsdiensten plus
een heel eigen spirituele visie komen in
'De laatste oorsprong' tot een samenklank.
DVK

Caroline Van Maele
Chaos, uitg. in eigen beheer, Paradijsstraat 8, 8310 Brugge, 1994, 170 x 170
mm, 38 blz. - Na 'Kristal Structuren' en
'Eindeloos blauw'gaat Caroline Van
Maele verder op haar zeer persoonlijke
eigen weg. En de stem die de dichteres
laat horen is de stem van velen: hunker
naar warmte en nabijheid, vraag om bevestiging, uitdrukking van existentiele
angst, verwoorden van diepe dromen.
De beelden die ze daarbij hanteert zijn
eens te meer als organische vormen die
gestalte krijgen in korte gedichten als in
eengulp emotie zijn neergeschreven. Ze
gebruikt daarbij een suggestief woordgebruik en een zeer stuwend ritme. Het
zijn authentieke verzen die ons de dichteres in volle kwetsbaarheid en spontaneiteit heelpersoonlijk laten kennen.
DVK

Varia
Geert Bekaert
Hedendaagse architectuur in Belgie,
uitg. Lannoo, Tielt, 1995, geill. in kleuren- en zw.-w.-foto's van Christine Bastin
en Jacques Evrard, reeks: Hedendaagse
architectuur in Belie,
g
335 x 26o mm, 240
blz.,gebonden 2.950 fr. - Alhoewel Belgie
ele gen is in het centrum van Europa is
g
architectuur hiergeen onderdeel van een
ruimer maatschappelijk debat. Een zaak
is duidelijk, er bestaat geen typisch Belgische architectuur. Er is wel een specifiek klimaat, een andere attitude en er
zijn randvoorwaarden die sterk het gebouwde bepalen. Het in kaart brengen
van een halve eeuw architectuur op Belgische bodem is dan ook geen gemakkelike opgave. Reeds met zijn boek Bouwen
rofessor Geert
p
in Be
Belie 1945-1970 heeft
Bekaert eenpoging ondernomen om het
gebouwde landschap te situeren, het peilen naar de specifieke omstandigheden
waarin de architectuur haarplaats wil en
kan opeisen. Dat Lannoo een beroep
deed op Bekaert lag voor de hand. Binnen het verhaal komen de sterk gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen tot
uiting. Na een geleidelijke afbrokkeling
van hetgeloof dat architectuur een cm-

ciale rol kan vervullen komt rond 19701 975 de ontreddering. Na de post-modernistische lee to wijst Bekaert erop dat
bij de nieuwe generatie een herontdekking van de architectuur als een geestelijk avontuur valt te bespeuren. In tegenstelling tot onze buurlanden blijft de
hoofdbrok bestaan uit woningen, Belgie
hetparadijs van het individueel woonhuis. Op een heldere wijze geeft Bekaert
zijn visie op de mislukking van Louvainla-Neuve, de enige nieuwe Belgische
stad, en op het drama dat zich in Luik en
Brussel heeft afgespeeld. Wat ook opvalt
in het boek is het overwicht van Vlaanderen sinds 1980. Voordien namen Brussel en Wallonie, zeker met het werk van
Charles Vandenhove in Luik, eenprominenteplaats in. Het boek is geen inventaris,geen opsomming van zoveel mogehitecten.
Bekaert zoekt niet naar
lijk
arc
afgelijnde stijlperiodes en stromingen,
gewoonweg omdat die er niet zijn. Het is
vanuit het individueel werk van ontwerp
ers dat hi'eilt
p naar de relatie met de
tijdsgeest. Het gaat er bij Bekaert om, de
complexiteit waarin architectuur moet
gedijen te verduidelijken. Er is geprobeerd de architectuur in haar hoogste
ambities en haar vulgairste streken zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken. Bekaert benadrukt dat de Belgische
architectuur niet verdwijnt achter mooie
verhalen, zij staat midden in het leven.
Ze is degemeenplaats bij uitstek. Door
de vele foto's van Christine Bastin en Jacues Evrard is de publikatie tevens een
q
mooi kijkboek. Uiterst belangrijk is dat er
ook een En else editie is, waardoor een
internationaalpubliek eindelijk in staat is
het Belgische architectuurlandschap binnen te dringen.
MD

Bulletin XXIV-1992, Peter Paul Rubens elevation of the cross. Study, examination and treatment, Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1,
1040 Brussel, 25o x 175 mm, geill. met
kleuren en zw.-w.-foto's, genaaid. - De
bibliografie over de Vlaamse barokspecialist Rubens (1577-1643) vormt eigenlijk al een boekdeel op zich. Bepaalde
van zijn schilderijen werden terecht vrij
uitvoerig besproken. Dit geldt zeker ook
voor zijn bekende monumentale Kruisoprichting in de Antwerpse kathedraal,
die enkele jaren geleden een grondige
restauratiebeurt onderging. Nu dit immense werk werd voltooid, wijdt de redactie van het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— meteen de instelling die de restauratie
verrichtte — een volledig nummer aan
deze kunstige herstelling. Daardoor
komt een maximum aan de tijdens de

restauratie ingewonnen informatie onmiddellijk ter beschikking van de geinteresseerde navorser en lezer. We kunnen
ons daarin alleen maar verheugen. Dat
de verschillende onderwerpen vrij gespecialiseerd zijn hoeven we vermoedelijk niet te vermelden. In die zin is de gebruikte Engelse taal verantwoord. In die
zin zijn zeker ook de vele soms sterk gedetailleerde kleurenfoto'sgerechtvaardid.
De uitgave is zeker een must voor
g
die even die zich met de zeventiendeeeuwse Vlaamse kunst bezighouden.
JLM

R. Seys & R. Arren
Per tram. De geschiedenis van Koekelare in en uit, 1993, 28o blz., gelijmd /
Drie wandelingen in de Koekelaarse tuin der
volkskunde. Jaarboek Coclariensia, 1994,
140 blz., gelijmd, beide werken uitgegeven door Coclariensia, Ringlaan 1,
868o Koekelare. - Koekelare blijft cultureel boeien. Degemeente komt geregeld
in het nieuws met rakeprojecten in verband met stadskernvernieuwing, restauraties vangebouwen, inrichten van musea of met het oprichten van Oosterse
tempels... Ook op het gebied van de
volkskunde blijft deze Westvlaamse gemeente in. Enkele maandengeleden publiceerde de in Koekelaregeboren Raf
Seys in dit verband een tweetal boeken.
Samen met Raymond Arren en eigenlijk
ook met Johan Vande Lanotte schreef hi'
het werk 'Per tram. Degeschiedenis van
Koekelare in en uit'. Het bevat een overzicht van degeschiedenis van het openbaar vervoer (tram en bus) in Koekelare
doorheen degeschiedenis (einde 19de
eeuw tot late 2oste eeuw). Dezegeschiedenis kon nietgeschreven worden zonder andere (rand)gemeenten erbij te betrekken, wat ookgebeurde. Ook andere
facetten komen aan bod, zoals een
bloemlezing over tram en bus in de literatuur. Zijn tweede uitgave past eveneens volkomen in de sfeer van het yolkskundige: 'Drie wandelingen in de Koekelaarse tuin der volkskunde.' Dit jaarboek
van de heemkundige kring Coclariensia
bundelt inderdaad drie interessante opstellen: over kinder- en volksliedjes, over
Reynaert de Vos en Koekelare en over de
bolders in dezelfdegemeente. Beide uitgaven zullen ongetwijfeld heel wat Koekelaarse volkskundigen bekoren.
JLM

Lexicon van Westvlaamse
beeldende kunstenaars
Uitg. Vereniging van Westvlaamse
Schrijvers, Albert Einsteinlaan 8, 850o
Kortrijk, geill., 142 blz., 55o fr. - Het derde deel van dit lexicon bevat vier inleidende bijdragen over de kunst in de
17de eeuw, resp. bouwkunst (J.P. Esther),
beeldhouwkunst (F. Vromman), schilderkunst en kunstnijverheden (J.L. Meulemeester). Het lexicon dat nu halfweg is,
bevat thans een naamregister van de
eerste drie delen engroeit stilaan uit tot
de Benezit van de Westvlaamse kunstenaars ! Bij de levenden vinden we o.m.
g en
Bonduel, Bosschaert, G. De Leer
Kari Bert, J. De Looze, R. Devolder,
G. Germonpre, H. Minnebo, T. Van
Rintel, E. Veranneman en J. Vermeersch
terug. De ouderen zoals Baron J.B. de
Bethune, A. Blomme, E. Claus, P. Delvaux, J. Pet, H. Pickery, J. Speybrouck
en Jacob van Oost, zijn daarom niet minder boeiend en vormen uiteraard negentiende van de aangeboden voorraad.
RMDP

Hans F. Schweers
Gemdlde in deutschen Museen. Katalog der ausgestellten and depotgelagerten

Werke. Zweite aktualisierte, erheblich erweiterte and verbesserte Ausgabe. Teil II:
Ikonographisches Verzeichnis, Band 5 A.
Religiose Themen/D. Literatur, Musik,
Theater, uitg. K.G. Saur Verlag, Postfach
70 16 20, D-81316 Munchen, 1994, 245 X
175 mm, 365 blz.,gebonden DM 39o. Deze catalogus is het vijfde deel uit een
reeks van tien werken die een overzicht
geven van alle tentoongestelde of in deP bewaarde schilderijen uit de Duitse
musea. De catalogen geven een overzicht
van de kunstenaars en hun werken (1-4),
van de iconografie van de schilderijen (57) en van hetpatrimonium van de diverse musea (8-10). Drie vierden van band 5
worden ingenomen door de religieuze
thema's die zorgvuldig in subthema's
worden voorgesteld, de rest wordt ingevuld door thema's uit de mythologie, de
geschiedenis en uit de wereld van literatuur, muziek en theater. Deze catalogus,
zonder illustraties, is een zuiver zakelijke
en functionele opsomming van titel en
datum van de schilderijen met een verwijzing naar de schilder die dan in de
eerste vier delen moet worden opgezocht. Wie een volledig beeld wil hebben
van bijv. de receptie van de Dido-figuur
of een overzicht van de Passio Christi in
de schilderkunst, vindt, voor wat de
Duitse musea betreft, hier een exhaustieve list. Ongetwijfeld een nuttig werkinstrument voorgespecialiseerd onderzoek.
PL

Walter Boers
Een yolk, Een Lied. Joodse en Arische
muziek in het Derde Rijk, uitg. Hadewijch
Antwerpen-Baarn/BRTN/VAR, 1995,
verspreid door Uitg. Houtekiet/uitg. Hadewijch, Vrijheidstraat 33, 2000 Antweren, reeks Hadewijch Wereldmuziek,
p
210 x 130 mm,geill; met zw.-w.-foto's,
199 blz.,paperback, 690 fr.
- Deze bewerking van een eerder door
Radio 3 uitgezonden reeks behandelt de
houding van de nazi's tegenover de muziek, en de manier waarop Joodse en arische musici daarop reageerden. Deel I,
Hebreeuwse melodieen, bestudeert hoe de
Duitse cultuurwereld, al sedert vorige
eeuw, het Duits-Joodse deel van haar
cultuurproduktie als verwerpelijke ballast van zich of wou schudden en hoe ze
zodoende het zionisme in het leven riep.
In deel 2, Arische klanken, wordt beschreven hoegretig een aantal musici de nationaal-socialistische hielen likten. Het
gaat dus o.m. over het blinde antisemitisme van Richard Wagner; over het moreel
en intellectueel dieptepunt van Richard
Strauss' egoisme; over die kant van de
muziekgeschiedenis die in veel recente
publikaties nog steeds (waarom ?) verzwegen, zelfs verdraaid wordt. Het boek
is rijk gedocumenteerd met citaten uit
brieven, dagboeken en historische publikaties wat een vlotte leesbaarheid ten
goede komt. Misschien schokkend voor
een aantal melomanen, maar meer dan
lezenswaard in het licht van eengedachtengoed (goed ? nee: gedachtenkwaad)
dat vandaag, andermaal, als een schrikbarend kankergezwel om zich heen
grijpt.
JVH

Herman Baeten
De negen symfonieen van Beethoven,
uitg. Muziekuitgeverij Alamire, P.B. 45,
3990 Peer, 1994,geill., notenvoorbeelden,
128 blz. (losse katern), 595 fr. - Deze luisterids
g
vormt niet zomaar de zoveelste
analyse van deze meesterwerken die, zowel voor de aankomende alsgevorderde
liefhebbers van ernstige muziek, een uitgangspunt of middenpunt zijn en blij-

yen. Voor de nietgeschoolde luisteraar
biedt dit, aanvankelijk wel wat technisch
ogend boek, een zeer accurate introductie in de interne keuken van Beethovens
symfonieen, waarbij het doorgronden
van de complexiteit alleen maar nieuw
inzicht en luistergenot kan opleveren. De
losse katern, waarbij een referentieopname van de Negen (Harnoncourt) accuraat geminuteerd wordt, zal de melomaan, die er wat moeite voor over heeft,
twijfelloos een vrij gaaf luisterbeeld opleveren. Wie wat notenleer beheerst zal de
melodische ontwikkelingen uiteraard
(nog) makkelijker kunnen volgen dank
zij het zeer mime aantal notenvoorbeelden in Baetens boek. Muziekstudenten
en erg geinteresseerde lezers, kunnen,
dank zij een aanbieding van de uitgeverij
(inlichtingen aldaar), het boek plus de
CD's en departituren verwerven teen
een soepele prijs. In casu moet het geheel
van Beethovens meesterwerken inprincipe al zijn subtiliteiten prijsgeven (al lukt
dit bij rote kunst natuurlijk nooit helemaal !). Aan studenten aan ho ere muziekinstellingen wordt dit boek dan ook
speciaal aanbevolen, zij zullen er geen
studietijd bij verliezen en er muzikaliteit
(in alle opzichten) bij winnen. Met zijn
vormanalyse(s) en gedetailleerde behandelingen maakt Baeten het de lezer-luisteraar niet steeds makkelijk. De woordkeuze (verdoken kwintsprong, suequensen, ostinaat...) behoort uiteraard tot het
geijkte jargon, maar kan wel een drempeltje opwerpen voor de niet-geschoolde
melomaan. Een hoofdstuk woordverklaring zou hier misschien uitkomst hebben
gebracht. De onderlinge vergelijking
tussen desymfonieen (naar vorm en/of
inhoud) zou voor de melomaan beslist
extra hebben aangetoond hoezeer Beethoven eenpatroon steeds opnieuw poogt
te doorbreken, maar misschien wordt er
inderdaad reeds voldoende inspanning
van de luisteraargeverg d om ook dit asp
ect nog speciaal te benadrukken.
ru
De
ontstaansgeschiedenis, publikaties, bewerkingen en bezettingen voegen, evenals de uitstekende basisbibliografie en
discografie, voortreffelijke informatie aan
deze luistergids toe. Een aanrader voor
wie hetgrootse en schone wil doorvorsen.
CAW

Arseen Blickx
Herinneringen aan mijn oom Jan de
Smedt, uitg. Vrienden van Jan de Smedt,
Mechelen, 1995, reeks 'Cimelia Jan de
Smedt van Mechelen' nr. 15, 175 x 130
mm, geill. met zw.-w.-foto's, 23 blz., geniet. - De 'Cimelia Jan de Smedt van Mechelen' zijn aan hun vijftiende plaquette
toe. Het is een familiereiiniegeworden
van twee zonen diegrote bewondering
koesteren voor hun beide vadersbeeldhouwers. Arseen Blickx laat enkele
filmbeelden afrollen van uit zijn jeugd,
toen zijn oom Jan inhuisde tot 1937, de
wandelingen, de zwempartijen in Hofstade, de kippehistories. Vervolgens de
breuk en de zelfstandige groei van Jan
de Smedt met zijn Camilla. Ten slotte de
vraagstelling: wat is de toekomst van
beide collecties ? De schenking Theo
Blickx is nietpermanent toegankelijk.
De collectie Jan de Smedt zoekt zijn bestemming. Kunnen ze die samen vinden
en kan de stad Mechelen een eindweegs
tegemoet komen ?
RMDP

Arnie Hemmes e.a.
Woordenlijst voor informatica - Lexique de l'informatique, uitg. Didier Hatier
Foucher, A. Labarrestraat 18, io5o Brussel, 1994, 180 x 110 mm,met teke-

ningen, 185 blz., paperback 469 fr. - Dat
de informatisering onze maatschappij in
grote mate beinvloedt, is een bewering
als een torenhoog cliché. Dat onze Nederlandse woordenschat door deze technologische (r)evolutie uitgebreid werd, is
al even waar. In de voor mij liggende paperback krijgen ruwgeschat 4000 woorden
een vertaling mee. Uiteraard gaat het
niet altijd over nieuwe woorden, maar
dan toch vaak over nieuwe betekenissen
-tochkenuibrdgvaostlegen. Velen twijfelen of dit wel een verrijking is van onze taal omwille van de vele
Engelse benamingen die binnen sluff en.
Die vrees lijkt ongegrond: op elke lukraakgekozen bladzijde tel ik tot mijn eigen verbazing bijzonder weinig Engelse
termen. Zonder de verplichting (zoals in
Frankrijk) nieuwe woorden te 'maken'
ter vervanging van de Engelse equivalenten, houdt het Nederlands blijkbaar
goed stand. Vraag is natuurlijk of men in
depraktijk (vooral bij mondeling taalgebruik) niet te vlug terugvalt op de Engelse (zeg maar Amerikaanse) terminologie.
Hoe lang duurt het immers niet vooraleer een vertaald softwarepakket (!) op de
markt komt ? Dit boekje is in ieder geval
een handig hulpmiddel voor wie in een
tweetalige (Nederlands-Franse) omgeving computers (! !) te lijf moet gaan... En
de schetsen met bijhorende uitleg in het
Frans en het Nederlands zijn verrassend
duidelijk.
DIRO

Pieter Uyttenhove (red.)
Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse
gordel van Antwerpen: elementen voor een
cultuur van de stad, uitg. Antwerpen 1993
vzw, Grote Markt 29, 2000 Antwerpen,
1994,met zw.-w. foto's en tekeningen, 305 x 245 mm, 425 blz. gebonden. De manifestatie Antwerpen Kulturele
Hoofdstad '93 is reedsgeruime tijd voorbij. Een aanzienlijke hoeveelheid aan catalogi en naslagwerken hebben de gebeurtenissen vereeuwigd. Studio Open
Stad was het uitgebreide programma van
het luik stedebouw en architectuur, samengesteld door Pieter Uyttenhove. Via
workshops en lezingen wend gezocht
naar het wezenlijke van de stedelijke uitbreiding, met een hoofdaccent op de gordel van de 19de-eeuwse wijken. Het lijvig boek is het verslag met tientallen lange en korte essays. Vol ens Uyttenhove
heeft het opzet een bijdrage geleverd tot
een 'nieuwe vorm van stedebouw', die
probeert 'concrete werkelijkheden in al
hun complexiteit en in al hun beweeglijkheid te denken en dus ook verlangens
en mogelijkheden die ze in zich ben en
in projecten om te zetten'. Het boek bestaat uit vier delen: Territoria van stedelijke verbeelding, Aspecten van
(voor)stedelijkheid in de 19de-eeuwse
g
ordel, Op zoek naar een visie voor de
19de-eeuwsegordel, Kansen voor het beleid. Dezepublikatie is een collage van
zeer uiteenlopende teksten, bundeling
van beschouwingen waaruit men naar
believen kan lezen: van stukken over de
stad en literaire waarneming, tot en met
aspecten van cartografie om het fenomeen stad beter te begrijpen. Er is zelfs
een bijdrage met mogelijke beleidopties
voor een stedebouwkundig beleid opgenomen. Vele auteurs le en een accent
op de hoogdringendheid te investeren in
hetpublieke domein van de 19de-eeuwse Antwerpse gordel. Een waardevol naslagwerk van een boeiend initiatief.
MD

Marc Dubois (red.)
Jaarboek Architectuur Vlaanderen
199o-1993, uitg. Ministerie van de
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Vlaamse Gemeenschap, Kunstlaan 46,
B5, 1040 Brussel, 1994, verspreid door
uitg. Brepols, Steenweg op Tielen 68,
2300 Turnhout, geill. met zw.-w.- en kleurenfoto's en tekeningen, 300 X 220 mm,
224 blz., genaaid, 1250 fr. - Het is goed
dat 'architecturaal' Vlaanderengeregeld
de bouwactiviteiten uit de voorbije werkjaren onder de loupe neemt en daaruit
een keuze maakt. Dit is nugebeurd in
het eerste 'Jaarboek architectuur Vlaanderen 190
9
-1993'. Het boek bevat naast
twee uitgebreide inleidingen door resp.
Geert Bekaert en Marc Dubois zeven essays over architectuur en 32 besprekinen van bouwrealisaties. Wat dit laatste
g
betreft lcrijgen we een enorme variatie,
aande van functionele burelen over in
g
design gecreeerde woningen tot verbouwin en en aanpassingen van bestaande
ebouwen. Een keuze maken is steeds
g
moeilijk, en beantwoordt ongetwijfeld
niet altijd aan ieders smaak. Toch is het
initiatief lovend te noemen en voor herhaling vatbaar. Een dergelijke uitgave zal
ongetwijfeld bijdragen om de bouwkwaliteit te verhogen. En dat moeten we uiteindelijk allemaal stimuleren.
JLM

Marc Vansevenant e.a.
Et in flandris de ecclesia Gestella I en
in Vlaanderen over de kerk van Gistel...,
uitg. Vrienden van het St.-Godelievemuseum,p/a M. Vansevenant, Kerkstraat 24, 8470 Gistel, 1994, geill. met
zw.-w.- en 2 kleurenfoto's, 296 x 210 mm,
307 blz., genaaid 1.650 fr. - Deze heemkundige publikatie is uitgegroeid tot een
historisch monument voor de eeuwenoudegeschiedenis van Gistel en zijn
dekenij. Ik kan er vier groepen bijdragen
in onderkennen. In een eerste komt de
H. Godelieve haar heiligverklaring op de
voorgrond. Een tweede reeks behandelt
degeestelijkheid in Gistel door de diverse eeuwen heen. Deze uiteenzettingen
van Bart en Koenraad Vandenbussche
getuigen van een diepgaande studie op
wetenschappelijk niveau. Vervolgens
worden de kunstschatten van de Gistelse
0.-L-Vrouwekerk nauwkeurig beschreven door de specialist terzake J.L. Meuleep aste
meester. Dit lijvig boek met aang
illustraties wordt afgesloten met enkele
teksten over de Heren van Gistel en de
familie Affaitati om te belanden bij de
merkwaardige archeologische bevindinen van Chris Van sacker, zowel over de
g
kerk als over de Gistelse kasteelsite.
'De ecclesia Gestella' is de kerktoren
ontgroeid.
RMDP

Ank Reinders
Sesam Atlas van de Zangkunst, uitg.
Bosch en Keuning/Baarn, 1993, verspreid door Uitg. Westland nv, Th. van
Cauwenberglei ioi, 2900 Schoten, 175 x
115 mm, 298 blz., genaaid. - Dit boek
wordt door Prof. Schutter als een aanrader aanbevolen aan mensen die in zangkunstgeinteresseerd zijn. In het deel
Theorie wordt aandacht besteed aan anatomie (vooral van het strottenhoofd), lichaamshouding en aan geluidresonanties
en stemregister. De praktijk gaat dadelijk
in met aanzetoefeningen, ademsteun,
stemplaatsing, stembereik met enkele
praktische tips uit eigen zangstudio. Vervolgens schetst de auteur de geschiedenis van de opera vanaf de 17de eeuw tot
op onze dagen: verder wordt de aan-
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dacht toegespitst op enkele bekende
zangpedagogen uit 17de, 18de en 19de
eeuw met aansluitend een historisch
overzicht van de zangpedagogiek. Aanbevolen voor wie wat meer wil opsteken
over de mogelijkheden van de menselijke stem.
GDC

Partituren
Gaston Feremans (muz.) en
G.R. Pirijns (tekst)
Gebed voor het Vaderland, in oorspronkelijke versie voor mannenkoor en
versie voor viergemengde stemmen,
1975; een dubbele blz. recto-verso in kartonnen kaft, vergezeld van twee artikels
over Gaston Feremans respectievelijk
van Jan Dewilde en Hendrik Willaert (uit
'Vlaanderen' overgenomen) en het gedicht 'Verzoening' van Luc Verbeke. Er
zijn wellicht weinig Vlaamse koren die
'Gebed voor het Vaderland' nietgezonen hebben. Het behoort immers tot het
g
'klassieke' repertorium, dat gebracht
wordt op IJzerbedevaarten en Vlaams
Nationale Zangfeesten. We zijn er van
overtuigd, schrijft Hendrik Willaert, dat
R. Feremans - een kwarteeuw na zijn
dood - beter verdient dan de obligate
uitvoering van zijn 'Gebed voor het Vaderland'. Hierop volt dan een opsomming van andere composities van deze
toondichter. Ook Jan Dewildegeeft een
bondig overzicht van leven en werk van
Feremans. Het lijkt ons een goed idee
dergelijke gegevens bij een lied te voegen, zodat de zangers nader kennis kunnen maken met de componist. Dit zou
o.i. meer mogen voorkomen: muziek en
toondichter verenigd in een handige
map. Ook het bijgevoegde gedicht 'Verzoening' van Luc Verbeke zit hier wel op
zijn plaats en is in dezelfde VlaamsChristelijke sfeer geschreven, ijverend
voor amnestie en samenhorigheid in
Vlaanderen. Voor koren die dit lied van
Feremans nog niet in hun bezit zouden
hebben: een aanrader.
YG

(muz.) en
Gaston Nuts
Y
Louis Verbeeck (tekst)
Vlaanderen, Roeland-Uitgaven vzw,
William Woodstraat 12, 2000 BorgerhoutAntwerpen, 2 blz., karton. - Dit eenstemmig lied met pianobegeleiding, opgedragen aan de Vlaamse Volkskunstbeweging ter gelegenheid van de 7e Europeade in Herzogenauch, is op stevig
gecartonneerd papier - glanzend en elllustreerd aan de buitenzijde - afgedrukt.
Het handige formaat (22 x 3o cm) draagt
er toe bij muziek en tekst duidelijk te
laten overkomen. Dirigent-componist
Gaston Nuts
heeft o.m. met deze
Y
melodie bekendheid verworven in de
Vlaamse muziekwereld. Het lied wordt
vaak uitgevoerd en geprezen om de rake
interpretatie van de tekstinhoud. Een vrij
eenvoudige en sobere pianobegeleiding
ondersteuntgoed de zangstem, die de
strofen op een rustig-verhalende -, het
refrein op een geestdriftige wijze moet
interpreteren. Een lied dat met enthousiasme geschreven is en een zeer verzorgde uitgave kreeg.
YG

Vlaamse discotheek
Pieter Van Maldere
Symphoniae, Collegium Instrumentale Brugense o.l.v. Patrick Peire, uitg.
Eufoda nr. 1206, Davidsfonds, BlijdeInkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1 CD
(53'), met informatief inlegboekje (i6 p.),
DDD,725 fr. - Brussel kende in de 18de
eeuw een bloeiend en hoogstaand muziekleven, met als hoofdcentra de SintGoedelekathedraal, de Muntschouwburg
en het hof van hertog Karel van Lorreinen,gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden. In de hofkapel, geleid door J.
Fiocco en Hendrik Decroes werd in 1746
de toen 16-jarige Pieter van Maldere opgenomen als jongste tweede violist. Drie
jaar later was hi' er al concertmeester. De
volgende jaren bouwde hi' een internationale loopbaan uit als befaamd virtuoos. Karel van Lorreinen, die hem de
titel van kamerheer verleende, nam hem
mee op zijn talrijke reizen langs Europa's
vorstenhuizen (o.a. Parijs, Wenen...).
Daarbij was hi' nog een tijdlang dirigent
en mededirecteur van de Muntschouwburg. Hoewel hi' vrij jong stierf (3 nov.
1768) liet van Maldere als componist een
omvangrijk oeuvre na: vioolsonates,
triosonates, kwartetten, opera's, concerti,
maar vooral belangwekkend zijn een 6otal symfonieen. Deze werden uitgegeven
in Brussel, Parijs en Londen, raakten
over alle belangrijke Europese muziekcentra verspreid en werden hoog geacht
door o.a. Mozart, Haydn, Dittersdorf,
Burney.
Van Maldere heeft een bepalende rol
gespeeld in het ontstaan en verspreiden
van de structuur van de classicistische
symfonie: het invoeren van een vierde
deel, de bi-thematiek van het eerste deel,
verschillende variatietechnieken, een belangrijker rol voor de blazers. Naast deze
verdiensten op het muziek-historisch formele vlak heeft zijn werk ook onmiskenbaar esthetisch hoogstaande kwaliteiten:
vlotte thematiek, expressieve ideeèn, rijke contrastwerking, kortom verfrissende
probleemloze muziek met stijl. Patrick
Peire en het Collegium brengen vier van
deze symfonieen op een dynamische,
haast aanstekelijke manier, muzikaal
vakkundig en geInspireerd afgewerkt en
door Eufoda verzorgd gepresenteerd. De
keuze van Peire laat bovendien tenvolle
de evolutie van de vroege (Italiaanse)
sinfonia naar de klassieke (Weense) symfonie duidelijk horen. Een schitterende cd
! Sinfonia nr 23 in Es; Sinfonia nr 18 in A;
Sinfonia nr 38 in D; Sinfonia nr 43 in D.
HW

Liever kort rijk dan lang arm
Ceedee met zes Kortrijkse dichters:
Griet Behaeghe, Gie Devos, Christian
Germonpre, Piet Goddaer, Achilles M.
Surinx & Geert Verbeke, CD Joi, 1994,
500 fr. rek. 872-0082371-39 of 28 gulden
op rek. 42.15.44.457 (Nederland) van
G. Verbeke, Leo Baekelandlaan 14,
85oo Kortrijk. - Op initiatief van Geert
Verbeke en gesteund door diverse mecenae werd in november 1994 deze CD uitgebracht. Zes Kortrijkse dichters zeggen
elk eengedicht, de declamatie wordt afgewisseld met muziek van Piet Goddaer.
Achtereenvolgens horen we 'Beweeglijk
wit' (Devos), 'Tweespraak' (Germonpre),
'Lichaamstaal' (Behaeghe), 'Overgaan'
(Surinx), 'Vrede, vrede...' (Verbeke) en
'De kankersuite' (Goddaer). De teksten

zijn niet
in bijlage opvan
degenomen.

Convivium Musicum:
Made in Flanders
Uitg. Azymuth 11042, Het Lokers
Kamerorkest o.l.v. Jo van Eetvelde, met
werk van De Croes, Buckinx, Boutmy,
Van Eetvelde, Kersters, Van Maldere. Convivium Musicum, het Lokers Kamerorkestpresenteert zijn eerste CD met
werk van Vlaamse componisten van de
barok en de klassiekeperiode afgewisseld met werk van componisten van vandaag. In de uitvoering treft vooral de homogeniteit van het kamerorkest: de frasering is helder en krijgt de nodige dartelheid by. in de vlugge bewegingen van
het Divertimento van De Croes. De modernen betekenen eengoede keuze in het
geheel vooral voor luisteraars die nog
wat onwennig staan tegenover de schrijfact van deze musici. In het 'Symposion
for solo violin and strip orchestra' van B.
Buckinx krijgt de viool een fraaie cantilene en eenpostromantische teneur, afgewisseld met soms bijtende akkoorden in
het strijkorkest. (Zo een muzikale schrijfact zijn we van Buckinx niet gewend).
Het werk van J. Van Eetvelde 'Timonere
for flute,positive organ and string orchestra'geeft de fluitiste T. Van Damme diverse mogelijkheden om de warmte van
haar instrument te exponeren in een ritmische dialoog met het orkest. Naar het
getuigenis van Fr. Celis is dit een 'uitermate waardevolle compositie welke een
veel ruimere bekendheid beslist verdient.' Willem Kersters schreef deprachtige 'Ballad for altosaxophone and stringorchestra' zeergevoelvol voorgedragen
door R. Haemers. Al bij al een CD die
sterke aanbeveling verdient bij veel
melomanen.
GDC

Zoekertje
Een lot tijdschriften 'West-Vlaanderen' en 'Vlaanderen' 1962 (nr. 61, 63, 66),
1963 (nr. 68, 70, 71, 72), 1964 (nr. 74, 76, 77,
78) en de complete jaargangen (telkens 6
nummers) van 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 (nr. 138
en 139); plus de jaarboeken van 1969,
1970, 1971 en 1972.
Totaal: 71 stuks alle in goede staat.
Contacteer E. Verkest, Ieperstraat 45, 8700
Tielt - 051/40 16 33.
De recensies werdengeschreven door:
': Christian Adolphe Wauters
: Dirk Rommens
: Dre Vandaele
: Denijs Van Killegem
: Edith Oeyen
: Frank Tubex
: Gaston De Cock
: Hendrik Willaert
: Jean Luc Meulemeester
: Julien Vermeulen
11.7
: Johan van Delden
JVD
: Jaak Van Holen
JVH
: Marc Dubois
MD
: Robert Declerck
RD
: Patrick Lateur
PL
: Raoul M. de Puydt
RMDP
UV
: Ugo Verbeke
: Willy Copmans
WCO
: Yolande Goes
YG

CAW
DIRO
DV
DVK
EO
FT
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JLM

Waarom staat
uw advertentie
bier niet ? !

ABB

verzekert
van mess
tot mess

Contactadres:

BEL 016/24 24 24 EN VRAAG
HET ADRES VAN DE ABB-AGENT IN UW BUURT.

Tijdschrift `Viaanderen'
p/a Adiel Van Daele
Lindenlaan 18
8700 TIELT

ABB

ABB

verzekeringen

Telefoon 051/40 21 22

Lannoow it een toonaangevende partner zijn
op hetvlak van grafische communicatie.
Uw brochures, catalogi, boeken, tijdschriften, jaarverslagen en kalenders zijn bij ons
ingoede handen. Het uitgebreid gamma Lannoo-agenda's met de vele personalisatiemogelijkheden, brengt u misschien op ideeen om uw communicatiestrategie to
optimaliseren. Ook voor uw communicatie via nieuwe 'media' zullen wij u graag met
raad en daad bijstaan.
U wordt door het Lannoo-team begeleid van idee tot afg ewerkt produ,
kt
van ontwerp over prepress, drukkerij, afwerking tot zelfs distributie.
Daarbij hebben we steeds de hoogste kwaliteitsnorm voor ogen en maken we gebruik
van de meest up-to-date technieken.
Indien u overtuigd bent van het belang van grafische communicatie en van kwaliteit,
aarzel dan niet om met onscontact op to nemen (vraag mevrouw Ann Sanctorum).

DRUKKERIJ LANNOO N.V. • KASTEELSTRAAT 97 • B-8700 TIELT • TEL. (051) 42 42 11 • FAX (051) 40 70 70

Macintosh ?
15 jam geleden nog
een extraatje...
Nu dagelijkse kost !
Wie had gedacht (hat het allemaal zo een raart zou lope's?
Onderhand weet iedereen tvel dat we ft niet hebben over
een snoepje, 111(1(11 ouer "De MC". Dankzij de link tussen
traditionele fotograuure en de gebruiksuriendelijke,
wijduerspreide "MACY, kunnen tve op elk nireau riot en
komplementair sameniverken met onze klanten.
Verwerking ran hope resolutiebeelden en importeren van
MAC: files zijn (lair slechts een onderdeel van. Door onze
ekstreeni huge standaard qua scherpte en kontrast en een
tier doorgedreuen kivaliteitsbeicustzijn, kunnen Ice u
dagelijks„ (lit sin(ls 15 jaar, fotograuttreiverk lereren
van een uitzonderlijk nireau. Dus tochom ran to snoepen!

SCANCOLOR
FOTOGR AV U R E

Proosdijstraat 31 - 8500 Kortrijk - Tel. (U56)35.44.71

Tweemaandelijks Tijdschrift, Jaargang 45, Nr. 2, maart-april 1996
Afgiftelcantoor Molt

AAND RE N
en.h t Woord

:Tie im Morgenrot
Du rings rich angliihs
Friihling, Geliebter!
Mit tausendfacher Lieb
Si g h an mein Hertz dr
Deiner ewigen Wiirtnk
HeiligGefiihi,
Unendliche Schiine!
ich dick fassen m
In diesen Arm!
Ach, an deinem Busen
Lieg' ich, schmachte,
Und deine Blumen, dei
Drangen sick an mein
Du kiihist den brennen
Durst meines Busens,
Morgenwind

Ruft drein die Nachtig
"Liebend nach mir aus
Ich kommi Ich komme!
Wohin? Ach,•wohin?

CVKV
EREDEKENS

Gust Keersmaekers, Jan Sercu,
Anton van Wilderode
DAGELIJKS BESTUUR

-)7LAANDEREN

Werner Vens (voorzitter), Julien Vermeulen
(ondervoorzitter), Theo Coun, Robert Declerck,
Raf Deltour, Luc Demeester, Raoul Maria de Puydt,
Gust Keersmaekers, Patrick Lateur,
Jean Luc Meulemeester, Dirk Rommens (secretaris),
Adiel Van Daele (penningmeester), Karel van Deuren,
Flor van Vinckenroye

Inhoud
En het woord is zang geworden

PROVINCIALE SECRETARIATEN

Antwerpen: Luc Daems
Du Boislei 95, 2930 Brasschaat
Brussel en Vlaams-Brabant: Gaston De Cock
Boekhoutstraat 17, 1790 Hekelgem/Affligem
Limburg: Theo Coun
Parklaan 9, 3590 Diepenbeek
Oost-Vlaanderen: Guido Van Puyenbroeck
Bosstraat49, 9111 Belsele/Sint-Niklaas
West-Vlaanderen: Robert Declerck
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JULES VAN ACKERE

Inleiding

n het woord is zang geworden: de sententie die als titel
werd gekozen wil er op wijzen dat bier in mime mate de nadruk werd
gelegd op het verband tussen woord en
toon, zo dat de poezie evenwaardige aandacht krijgt als de muziek. Het gaat hoofdzakelijk om enkele vormen van vooral profane solo-liedkunst uit verschillende tijden
in eigen land of over de grenzen beluisterd.
Het Woord is niet alleen van de
dichter en de Zang is niet alleen van de
componist. Het lied is een ontmoeting van
verschillende temperamenten: dat van de
dichter, dat van de componist, dat van de
vertolkers, dat van de zijn-indrukken-aldan-niet-opschrijvende luisteraar. Bij de
componist veronderstelt het toonzetten
van een gedicht een driedubbele lectuur:
een informatieve, zodat hij weet waarover
het gaat en die zijn keuze bepaalt; een semantische, waarbij hij nader de zin opneemt en naar eigen gevoel interpreteert;
ten slotte de metrische lectuur die recht-

E

streeks bij het componeren betrokken is en
waarbij de musicus het literair ritme op
een muzikaal ritme overbrengt volgens
zijn persoonlijk beleven.
Van de zanger wordt een culturele
ontwikkelingsgraad en taalgevoel vereist
die hem in staat stellen ook de poezie die
hij vertolkt zinvol te begrijpen en haar,
evengoed als de muziek, dienend tot haar
recht te laten komen. Dat is ook het geval
voor de begeleider die eigen accenten kan
leggen al dan niet in overleg met die van
de zanger.
Ten slotte is er het 'personal
approach' van de luisteraar en dat geldt
zowel voor de ontvankelijke liefhebber, als
voor de ontledende musicoloog. Ook inzake muziek is pure objectiviteit een aanmatigende illusie.
Nu de polyfone muziek aan een
herleving toe is, vonden we het goed te beginnen met een ontmoeting tussen Italie's
grootste lyrische dichter, zo geliefd bij de
musici, nu eens niet met een Vlaams musi-

cus (zie vroegere nummers), maar met een
van zijn landgenoten, Luca Marenzio, die
tot de grootste onder de madrigalisten behoort. Dat Franz Schubert bier de ruimste
plaats krijgt, is begrijpelijk, want hij heeft
als geen ander het woord tot zang verguld.
De Vlaamse muziek komt meer dan eens
aan de beurt. Uit de rijkdom van de liederen die de generatie van en na Peter Benoit
heeft geschonken zal de lezer misschien
een hem onbekend pareltje ontdekken. De
kenner bij uitstek van Jef van Hoofs muziek zal, uit diens veelkleurig werk, zijn
bijdrage toespitsen op het liedgenre. Het
binomium Verlaine-Debussy betekent een
belangrijk aspect in de liedkunst van de
toondichter die in Frankrijk het genre enkele van zijn hoogste adelbrieven gaf.
Ten slotte bewijzen een drietal
Vlaamse componisten uit de moderne periode dat ook zij er nog voor voelen een
gedicht niet enkel als voorwendsel of alibi
te benutten, maar er ook een diepborende
musicalisering weten uit te putten.

Caravaggio: 'De luitspeler'.
Op dit prachtig schilderij (1596) speelt een
jongeling op de luit de tenorpartij van een
madrigaal van Arcadelt: voi sopete the
v'amo: je weet dat ik je liefheb (hier niet
leesbaar). Onder departituur lit de
baspartij (Bassus). Op de to el lit een viool,
waarvan toen in Cremona reeds vele
exemplaren waren gemaakt. De bloemen
wizen op de vergankelijkheid, ook van de
lie de.
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Francesco Petrarca en Luca Marenzio
De vele sonnetten van Petrarca die Marenzio van muziek heeft voorzien, belichten de verschillende facetten
van zijn compositorische bedrijvigheid.

oals de 'Vivalditis', de al
te uitsluitende faam die
Antonio Vivaldi te beurt valt,
de veelzijdige Giuseppe Tartini in de schaduw van een onterechte verwaarlozing
laat, zo heeft ook de Monteverdiaanse
mode Luca Marenzio(1553-1599) nu te
zeer aan de zijkant geschoven. De igoddelijke', de 'zachte zwaan van Italie', zoals
men hem in zijn tijd noemde, componeerde over een tijdspanne van een dertigtal jaren niet minder dan zeventien,
meestal vijfstemmige madrigalenbundels
die hem na (ast) Monteverdi als degrootste Italiaanse madrigalist mogen kenmerken.
Luca Marenzio, geboren bij Brescia
(Noord-Italie), was bedrijvig aan verschillende Renaissancehoven, in Ferrara,
Mantua, Firenze, Rome waar hi'j overleed.
Vanaf 1579 trad hi aldaar in dienst van
kardinaal Luigi d'Este aan wie hi' zijn eerste bundel madrigalen opdroeg. De tweede
bundel schonk hi' aan diens broer, hertog
Alfonso II van Ferrara, die ook verschillende Vlaame musici aan zijn hof riep o.m.
Jaak de Wert.1
Marenzio's negende bundel was
opgedragen aan Vincenzo Gonzaga, de

Z

Francesco Petrarca.

2

Luca Marenzio.

beschermheer van Rubens tijdens diens
verblijf in Mantua. Marenzio wist een
pgaad
n verband te le en tussen de
die
teksten die hi' koos en de muziek die hi'
er op componeerde. In tegenstelling tot
Gesualdo da Venosa diegeen enkel sonnet
van Petrarca in tonen zette, had Luca
een voorkeur voor de dichter van de
Canzoniere. In de negende bundel komt een
prachtig voorbeeld van Marenzio's gerijpte
kunst, het vijfstemmig madrigaal Solo e
pensoso, een van de mooiste gedichten op
de eenzaamheid, de eenzaamheid die
Petrarca te pakken had, wanneer hi' 'alleen
en peinzend' door de Provencaalse valleien
wandelde, steeds maar met zijn gedachten
bij de ongenaakbare Laura. Men kan zich
en waarom de musicus niet een
wel afvrag,
stem, maar er tegelijk vijf gebruikt om de
l acht van de eenzame te verklanken.
k
Maar het madrigaal is een op meerstemmigheid gebaseerde intrinsieke vorm,
een overdrachtelijk kunstwerk, ook in
Solo epensoso dat een ontmoeting is van
Marenzio'sgevoelsimpulsen die hij, in
dezelfde omstandigheden gebracht als
Petrarca, op gelijkwaardige manier zou
beleefd hebben.

FRANCESCO PETRARCA EN LUCA MARENZIO

In de Renaissance-tijd werden vaak
op dezelfde muziek, zowel religieuze als
profane teksten toegepast. Zelfs Bach heeft
zich in sommige cantaten tot deze uitwisseling geleend. In dit geval kan men moeilijk
n van ee rechtstreeks verband tussen
woord en muziekgewagen. In een madrigaal zoals Marenzio's Solo e pensoso is, integendeel, de lijnvoering, zowel als de vormg
evin g van de muziek, duidelijk op het
tekstverloop 'afgestemd', deze laatste term
ook in letterlijke zin op te nemen.
De structuur van het sonnet is, zoals steeds bij Marenzio, duidelijk in de muziek terug te vinden. De terzetten vormen
het Secondaparte van het madrigaal, de
kwatrijnen zijn meestal gescheiden door
een 'Generalpause'. Merkwaardig is de
aanzet. Terwijl stemmen 2, 3, 4, 5 (alto,
tenore,
quinto, basso) een na een intreden
met een dalende intervallengroep, stijgt de
bovenstem (canto) bij elke maat op expressieve wijze met een halve toon, en dat gedurende niet minder dan veertien maten,
om dan een neerdalende curve te beginnen, eveneens in seconde-intervallen. Het
is als het langzame, moeizame bestijgen en
overwinnen van een heuvel door een eenzame zwerver, 'apassi tardi e lenti'... De
stemmen komenpas samen bij het laatste
woord van het eerste kwatrijn: (l'arena)
stampi: ...het zand betreedt... Ook dit sonnet is voor de componist een gelegenheid
om de in zijn tijd geliefde madrigalismen
te beoefenen d.i. het woord-toon verbandle en. Bij 'scampi', slotwoord van het
vijfde vers, (ik vind een we waar ik kan
vluchten) suggereren de vlugge loo 'es
van de ene naar de andere stem het scampare, het wegvluchten. In de twee kwatrijnen, d.i. he t ruimste deel van het madrig
aal, is er geen echte rust: zo wordt het
zwerven en het rusteloze karakter van de
eenzame verklankt.
De sfeer verandert enigszins in het
eerste terzet. Vanuit zijn persoonlijke eenzaamheid gaat de zwerver in een open beschouwing van het machtige landschap
waarin hi' opgenomen is: bergen, stranden,
rivieren, bossen. Bij 'f fume' (rivier = de
Sorgue?) vloeien door de verschillende
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Petrarca: 'Canzoniere'.
Eerste bladzijde uit de 'Editio princeps' (1470).
Venetie, Biblioteca Marciana.
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stemmen sequensen van kabbelende achtsten-reeksen, terwijl een op- en neergaande
deining van identieke sequensen het
waaien van de wind door de bossen =
'selve' begeleidt. Typische toonschildering en gebruikelijk in de madrig aalvorm.
Het laatste terzet krijgt een ietwat
plechtige toon om de macht van Amor te
evoceren. Maar de woorden 'as re'
(woeste we en en 'selvagge' (Wilde
wegen), die weer op het moeizame stijgen
van de wandelaar duiden, zijn voor de
componist een gelegenheid om ze met een
dissonante te onderlijnen. Bij het slot
wordt de bij Petrarca overrompelende,
tirannische invloed van Amor ook weer in
de toonschikking gesymboliseerd: in de
discussie tussen hem (meco) en Amor (lui)
wordt in elke stem eenmaal het 'meco'
g egeven, maar 'lu i' wordt tot veertienmaal
herhaald in de verschillende stemmen
(4-2-3-3-2), vooraleer het madrigaal op een
volmaakt vijfdelig akkoord tot rust komt.
Aileen enpeinzend volg ik
een eenzaampad
e treuzelende tred,
met trag,
en zoek eender welke we te vluchten
waar mensenstappen zijn gedrukt.
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Luca Marenzio: 'Solo epensoso', Madrigaal naar Petrarca. Deel 1-2-3-4 of groot.

Solo epensoso i deserti campi
vo mesurando a passi tardi e lenti,
egli occhi porto per fu ire intenti
ove vestigio uman l'arena stampi.

Ik vindgeen scherm dat mi' vrijwaart
voor de blik van 't menselijk oog;
want op mijn gelaat waar elke vreugde
isgedoofd
leest men hoe 't binnen in mi' brandt:
'kgeloof dat nu de bergen en de beemden
de rivieren en de bossen wet weten
wie ik ben
even
n hoe 'k mijn
l voor anderen verheel.
e
Hoe moeizaam en hoe woest de paden
ook zijn
ik vind ergeen waar Liefde mi' niet volgt
en ik met Haar.
en twisten wil met mi'j,
(Vertaling: Jules van Ackere)

Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti;
perche ne gli atti d'allegrezza spenti
di fuor si legge com'io dentro avampi:
si ch'io mi credo omai che monti epiagge
e fiumi e selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch'e celata altrui.
Ma pur 51 as re vie ne si selvagge
cercar non so ch'Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co lui.

FRANCESCO PETRARCA EN LUCA MARENZIO
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De vele sonnetten van Petrarca die
Marenzio van muziek heeft voorzien belichten de verschillende facetten van zijn
compositorische bedrijvigheid.
Het sonnet Se la mia vita krijgt een
rustige contrapuntische behandeling.
Petrarca wijst op een ietwat cynische manier erop dat ook Laura, zoals alle mensen,
aan de vergankelijkheid is onderworpen,
dat ooit haar 'capei d'oro' (gouden lokken)
zullen 'farsi d'argento' (tot zilverkleur zullen tanen), uit haar ogen is dan lume
spento' (het licht gedoofd, haar 'viso scolorir' (haar gelaat zal ontkleuren), ze zal de
hoofdkrans en het groene kleed moeten
laten. Petrarca's vurige begeerten zullen
verdorren, maar 's dichters smart zal zich
nog kunnen troosten aan haar laattijdig
(be)treuren. Ook Ronsard had het daarover
in Quand vous serez bien vieille, en, dichter
bij ons, Yeats met het gedicht When you are
old, geschreven voor 'zijn' Laura, Maud
Gonne.
Het tegengewicht tot dit sonnet is
het Oime it bel viso, uit Petrarca's hart geweld bij het vernemen, ver van Vaucluse,
dat Laura overleden is, een kreet van verdriet. Hij ziet haar beeld als een visioen en
beleeft alles opnieuw: het mooie gelaat, de
blik, de stem, de glimlach, de fiere gang.
Tot vijfmaal toe komt de uitroep 'Oime'
(Wee mij!) voor, wat Marenzio telkens met
andere klanken begeleidt. En hij heeft goed
het soort ommekeer begrepen dat de dichter in het laatste vers heeft gelegd: dat alle
liefdeswoorden nu vervlogen zijn.
'ma '1 vento ne portava le parole'...
Maar de wind verstrooide haar woorden...

Onder zin
Plinius heeft Petrarca de rots
j
getekend waaruit de Sorgue welt met,
eronder, de zin: 'Mi'n allerdierbare
overalpijnse eenzaamheid'. Perkament.
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Bressanone

Abdijkerk. Zangersgroep.

Bij dit 'one
g with the wind' laat
Marenzio het 'vento' als in klanken 'verwaaien'.
Leerrijk is de vergelijking van
Marenzio's tekstinterpretatie met die van
Monteverdi betreffende hetzelfdegedicht
(Bundel VI). Van het Oime it bel viso heeft
Monteverdi een madrigaal gemaakt waarin
zich een nieuwe stijl naar het monodische
toe openbaart. Zo wordt de kreet 'Oime',
telkens door de bovenstem afzonderlijk
uitgezongen,
terwijl de andere stemmen
steeds weer de klagende zinnen hernemen
in een bedwong,
en nooit uitslaande toon
en de innerlijkheid van het drama vertolken. Totplots de toon verandert met het
laatste vers waarin de musicus een vlugger
tempo en, kan men ze en een andere
'stijl' gebruikt. Bij de eerste twee herhalin gen is het net alsof, ook hier , de
woor
woorden
verwaaien in de vluchtige windstoten. Met
de derde herhaling slaat de wind om de
ziel en welt het verdriet op.
Monteverdi let de nadruk op
woorden als 'viso'(gelaat), 'parlar' (de
stem) en vooral 'riso' haarglimlach, een bij
Petrarca bijzonder frequent rijmwoord.
Ondanks zijn gevoeligheid voor de
tekst klampt Marenzio zich niet angstvallig
vast aan de descriptieve mogelijkheden die
sommige woorden of zinnen hem bieden.
Zo heeft hij in L'aura serena, een sonnet op
de haarlokken,
een aandacht voor het
donkerpeilende laatste vers (che Morte
sola fia ch'indi lo snodi: alleen de Dood
kan ze ontvlechten), en zoekt hij hier niet
naar madrigalismen. Marenzio heeft niet

FRANCESCO PETRARCA EN LUCA MARENZIO

alleen ettelijke sonnetten van Petrarca op
muziekgezet, hij heeft zich ook aan de
canzonesgewaagd. De canzone is een van
de moeilijkste dichtvormen, waarin elke
strofe of stanza dezelfde rijmen moet gebruiken, maar dan in een bepaalde orde,
zodat bijvoorbeeld het laatste vers hetzelfde rijm moet hebben als het eerste uit
de volgende strofe. De strofen, elk van zes
endecasillabi(elflettergrepige regels), zijn
aaneengeringeld tot een soort kraal. Voor
elke strofegeldt de orde tegenover de vorige: 6-1-5-2-4-3. Na de strofen komt een
'commiato' van drie verzen, waarin drie
rijmen in het midden van het vers voorkomen, de andere drie op het einde.
Mia benigna fortuna is een do is
sestina d.i. een canzone van twaalf verzen,
een van Petrarca's meest dramatischegedichten waarin hij, na zijn vroeger geluk
(benigna fortuna) to hebben opgeroepen,
treurt om het onverbiddelijke verlies van
zijn geliefde Laura, een van de eerste gedichtengeschreven 'In morte di madonna
Laura'. Vele componisten, ook Vlaamse,
hebben fragmenten uit deze canzone getoonzet, o.m. Jaak de Wert, Cipriaan de
Rore, Lassus.
Marenzio koos o.m. de zesde en de
laatste strofe, Fuggito e it sonno en 0 voi the
sospirate.

Marenzio's behandeling van Fuggito
is no al eigenaardig: geen madrigalisme
op 'fuggito', een bedrukte klank op
imorte', wel wordt het vers 'Cosi e it mio
cantar converso inpianto' op zeer expressieve wijze verklankt: bij 'cantar' zin en de

stemmen werkelijk, terwijl ze bij het
'pianto' een kort, vallend klankbeeld laten
horen. Bevreemdend is de behandeling van
het laatste vers: de huidige droetheid
wordt op het woord 'triste' met een prachtig akkoord onderstreept, maar de vroegere, verloren vreugde wordt met een herhaalde appoggiatura-formule op niet zeer
logische wijze in dit treurdicht al te zeer
benadrukt.
De slaap is uit mijn wrange nachten
g evloten ,
Gevlucht is ook de zoete zang
uit mijn hese verzen,
Die enkel nog van dood en van anders
nietsgewagen;
Zo is mijn dichten tot weeklagen
verworden.
Op alle wizen sprak ik vroeger over liefde,
Zo blij mijn uren vroeger waren,
zo droevig zijn ze nu.
(Vertaling Jules van Ackere)
Fuggito e '1 sonno a le mie crude notti,
e '1 suono usato a le mie roche rime,
che non sanno trattar altro che morte:
cosi 6 '1 mio cantar converso inpianto.
Non ha '1 re no d'Amor si vario stile,
ch'e tanto or tristo,
quanto mai fu lieto.
Marenzio heeft ook de laatste
stanza uit deze canzone op muziek gezet.
Het klagende woord 'sospirate' in het eerste vers en, na een Generalpause, het beginwoord van het derde, 'Pre ate' krijgen
volle aandacht, maar meer nog het verschillende malen herhaalde 'miserie' to enover een samengeraapte formule bij
'pianto'. En weer ziet men het contrast dat
ook in het laatste vers van de vorige stanza
tot uiting kwam: 'attrista' wordt met
droeve accenten onderlijnd, maar er wordt
veel meer nadrukgelegd op het herhaaldelijk en opgewekt gezongen 'lieto'...
De faam van Marenzio drong tot in
En eland door, waar zijn madrigalen zeer
gewaardeerd werden. Hi' raakte persoonlijk bevriend met John Dowland (15621626), de componist van de Ayres, aan wie
hi' in Firenze persoonlijk lessen gaf.

Ofschoon Marenzio in zijn toonzetting van dit sonnet zeker het tweespaltige
karakter tot zijn recht heeft laten komen,
moeten we toch toe even bij de vergelijking met de interpretatie van Monteverdi,
dat hi' niet tot de kleurrijke en contrastvolle verklaring geraakte die de componist van Orfeo met dit sonnet bereikte.
Monteverdi's versie van Zefiro torna is het
laatste madrigaal van de zesde vijf stemmie
bundel waartoe ook 0(h)me it bel viso
g
behoorde. Hi' begint in een bijna dansende
vreugde. De muziek versaagt bij het bedenken van het onverbiddelijk verlies.
Even nog vindt ze een lentetoon terug bij
de woorden 'cantar augelletti (de vogelzang) in het tweede terzet, maar valt in het
diepste contrast bij het laatste vers: sono
un deserto, e fere as re e selvagge: ze zijn
(de vogels, de bloemen, de mooie vrouwen), niets dan een woestijn vol woeste
dierengeworden. Willen we de agogische
verschillen met de nugangbare termen
aanduiden, dan verloopt deze muziek achtereenvolgens allegro giocoso - adagio mesto - allegretto (even maar) - lento desolato...
Het is moeilijk Luca Marenzio in
een bepaald keurslijf stilistisch op te van-

gen. Hi' pendelt tussen een traditionele
schrijfwijze en een experimentele stij1 die
van zijn zoeken naar een nieuwe expressie
getuigt. Hi' brengt de woordschildering,
het 'madrigalisme', tot een hoogtepunt.
Hi'j is geen doortastende 'modernist' zoals
Monteverdi, en zijn harmonie, ofschoon
sours gewaagd, is minder vooruitstrevend
dan die van Gesualdo da Venosa. Einstein
noemt hem evenwel een meester, zowel in
imitatief contrapunt als in de homofonische schrijfwijze.
Monteverdi, die eerst Marenzio's
invloed onderging, zal spoedig in het
struikgewas van de polyfone stemvoering
andere begeleidingsvormen zoeken en
nieuwe we en banen l ; Gesualdo zal de
chromatiek tot de exasperatie scherpen.
Bij Marenzio zullen de tekst en
toon, zowel door hunpersoonlijke betekenis als door het nauw verband dat tussen
beidegelegd wordt, aantonen dat, lang
vOOr de Romantiek en vOOr Grillparzer,
aan wie we het beeld ontlenen, de muzen
van de Poezie en de Muziek 'in elkanders
armen zijn gevallen'.

NooT
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Ercole de' Roberti:
Concert.

Ettelijke andere sonnetten van
Petrarca heeft Marenzio verklankt, ook het
beroemde en vaak door de musici gekozen
Zefiro torna. Zefiro torna is een opgewekt
lentelied, zo begint het althans. Maar in het
tweede deelglijdt over het zonnige landschap een donkere schaduw d.i. Petrarca
valt van het frisse natuurbeleven in zijn
persoonlijke smart terug. Laura is niet
meer. Depoetische mythologische wereld
in de kwatrijnen opgeroepen is ingestort
op het rusteloze geweten.
FRANCESCO PETRARCA EN LUCA MARENZIO
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JULES VAN ACKERE

Uit Schuberts liederen
Dich rufen alle meine Lieder
(Goethe, An die Entfernte)

Het is voor Schubert een grote openbaring geweest, toen hij gedichten van Goethe in handen kreeg.

Goethe

og niets? We kunnen het
vermoeden: vele malen
moet de teleurgestelde
Schubert deze vraag aan zijn vriend Josef
Spaun gesteld hebben. Spaun had een
mooie briefgericht aan Johann Wolfgang
von Goethe, Geheimrat in Weimar, met een
aanbeveling voor het pak liederen, door
Franz Schubertgecomponeerd op teksten
van en opgedragen aan de grote dichter.
Na een tijd keerde het pak terug, zonder
brief, zonder een woordje van dank.

N

Het is voor Schubert een van de
grote openbaringen geweest toen hi' een
bundelgedichten van Goethe in handen
kreeg. De musicus heeft de dichter nooit
ontmoet, ondanks zijn brieven, zijn opdrachten, zijn grenzeloze bewondering en
vierenzeventig liederen op teksten van

Goethe! Het is dan ook begrijpelijk dat de
dichter het leeuweaandeel krijgt in deze
confrontaties. Toch hebben we al to bekende liederen zoals Erlkeinig, Gretchen am
Spinnrade, Heidenroslein laten varen ten
gunste van minder gehoorde.2
Goethe schreef in zijn vroegere periode driegedichten die, in de geest van de
Sturm and Drang-beweging, de drie houdin en vertolken die de mens tegenover
degoden kan aannemen: onderdanigheid,
opstandigheid en, later, aanvaarden
van de menselijke begrenzing: Ganymed,
Prometheus, Grenzen der Menschheit.

Schubert heeft ze alle drie op muziek gezet. We kiezen het eerste.
De titel van hetgedicht Ganymed
slaat op de mythe waarbij het mensenkind
Ganymedes, door Zeus geliefd, ontvoerd
wordt door degod die zich in een arend

Die Morgenstunde' van Moritz von Schwind herinnert door de seer
aan Morgengruf3 uit 'Die SchOne Miillerin'.
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Schubert.

hadgemetamorfoseerd. De mooie jongeling werd in de Olympus opgenomen en
tot schenker van degoden gemaakt. De
titel klinkt mythologisch maar het gedicht
zelf is vooral een liefdesoproep tot de natuur waarbij Goethe zich vereenzelvigt met
de jeugdige sterveling en zo zijn panthelstisch verlangen naar de vereniging met de
natuur en de schepper van alles uitdrukt,
de 'Alliebende Vater' zoals hi'j hem noemt.
Ganymed is tegelijk een van de
mooistegedichten van Goethe en een van
de heerlijkste liederen van Schubert.
Goethe hult de mythe in zijn natuurexaltatie en Schubert volt
g
hem moeiteloos in het
opnemen van de mens in de lenteroes,
maar dan vertrekkend van uit zijn eigen levenssfeer, zijn persoonlijk beleven waarbij
hi' aan het rijmloze, in onregelmatige strofen verdeeldegedicht een eigen structuur
geeft. Hi' begint in zijn geliefde toonaard
(Asgroot) met een rustig gaande marsritme dat duidelijk staccato moet gegeven
worden, in een vierdelig metrum, en dat
hi' meer heeft aangewend, bijv. in de finale
van de Gasteinersonate en in het Andante
con moto van de symfonie in C, en dat als
het ware zijn stap door het Weense landschap oproept.

adem moet gezongen worden en de zanger
voor een moeilijke opgave stelt.
De steeds rijzende akkoorden van
het naspel verliezen zich als vluchtige wolken in de ruimte. Op deze laatste harmoneon verzwindt het klankbeeld in de stilte
van de Olympische hemelen. Gan merles is
tegelijk een natuurhymne, een liefdeslied
en ook eenpantheistisch gebed.

Goethe en Schiller-gedenkteken in Weimar.

In een zalige op en neer deinende
melodie zingt hi' zijn hulde aan de lentemorgen uit, 'Wie im Morgenglanze'.
Bij 'Mit tausendfacher Liebeswonne'
wordt het ritme door achtsten-noten ongeduldig, een vleugelwiegende begeleiding
in de rechterhandgaat over in prachtig
modulerende akkoorden bij 'unendliche
SchOne'. Op deze twee woorden is er al
een openbloeien van het gemoedsbeleven.
Het is alsof in dit lied de modulaties het
mysterie van de poetische transformatie
dragen. Weinige liederen van Schubert zullen een zo rijk prisma aan toonaarden vertonen. Bij het distichon 'Dass ich dich fassen
voegt zich bij de sensuele
harmonieen de ritmische verscheidenheid
met nadrukken op de labiele tellen (linkerhand). Triolen fladderen als de tochtjes van
de lentebries in de 'liebliche Morgenwind'.
In een tussensp,
el alweer in wisselende
toonsoorten, hoort men de trillers van de
nachtegaal tussen het groen.
Dan begint de raptus door Zeus en
de ascensio in de natuur. 'Ich komme, ich
komme, ach! Wohin?' Bij 'hinauf' (opwaarts) is het een omhoogdringend crescendo en accelerando,
en weer wordt door
een touter muzikaal middel - modulatie als het ware het wonder van de transfiguratie van mens totgodheid aangegeven
naar een hoogtepunt op 'Alliebende Vater'.
Tijdens de ascensio gaat het staccato in een
legato over, de muziek stijgt mee bij het
'Umfangend umfangen!'
Gan modes-Goethe wordt opgenomen in de apotheose. Extatisch klinkt de
muziek bij het tweemaal herhaalde
Alliebende Vater, een melodie die in een

In 1775 maakt Goethe kennis met
de oudere,
gehuwde barones Charlotte von
Stein. Hi' ontvangt haar officieel in zijn
ambtelijke woning in Weimar, en in het geheim in het tuinhuisje bij de Ilm die door
het stadspark stroomt. Het wordt tegelijk
een hartstochtelijke en bevreemdende
liefde waaraan we enkele onder Goethes
mooiste liefdesgedichten danken. Een
daarvan is Rastlose Liebe. De dichter schreef
het in de eerste dagen van zijn liefde voor
Charlotte, in eengeut, tijdens een sneeuwstorm in het woud van Thiiringen, bij
Ilmenau: een kleine ode die 'de last van de
liefde en de lust van het lijden' vermengt.
Ganymed

Wie im Morgenrot
Du rings mich angliihst,
Friihlin gj Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drangt
Deiner ewigen Warme
Heilig Gefiihl,
Unendliche SchOne!
Da13 ich dich fassen
In diesen Arm!
Ach, an deinem Busen
Lieg' ich, schmachte
Und define Blumen, dein Gras
Drangen sich an mein Herz.
Du kiihlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind,
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Schubert heeft ook Niihe des
Geliebten getoonzet; een liefdesgedicht dat
eenantwoord lijkt op Rastlose Liebe, want
Goethe letg het in de mond van een vrouw ,
een ingebeeld antwoord dan, van
Charlotte, gedicht door Goethe. Het is een
lied waarin men de beste definitie vindt
van het 'luisteren', wanneer er het meest to
horen is: 'Im stillen Haingeh' ich oft zu
lauschen, wenn alles schweigt...' (derde
strofe).
Twee jaar voor Schubert componeert Loewe een lied op hetzelfde gedicht
en zoekt voor elke strofe een verschillend
klankbeeld. Schubert blijft puur strofisch,
althans in de tweede versie, en doet niet
aan beschrijvingen, ondanks de imitatieve
mogelijkheden door de vele beelden geboden. Schumann, bijv., maakt op onlogische
manier van het zeer individualistischgedicht een duet. Hi' houdt zich tegenover
de bewogenheid ('feierlich, mit Anmut')
van Schubert in een sfeer van stilte. Bij
hem is het echt 'Im stillen Haine, wenn alles schweigt'. Schumann luistert als hi'
componeert (vgl. Mondnacht, Die Stille,
Stille Liebe, Stille Trtinen). In Schuberts lied
brengt het voorspel tot Mlle des Geliebten in
crescendo een reeks harmonische spanning
en, als de wisselende gedachten over de
geliefde, en pas op het eerste woord belanden we in de toonaard van het stuk.
Daarbij krijgt dit woord (Ich denke dein)
terecht het enige forte en het hoofdaccent
van de stem in elke strofe, want het bevat
de essentie van hetgedicht: 'Ich denke
dein', ik denk aan U, overal en altijd,
wanneer ik de zon op de zee zie, als ik 's
avonds naar de eerste sterren blik, wanneer ik in de nacht door het stille bos

Schiller. Schilderij van Anton Graff

Ich komm! Ich komme!
Wohin? Ach, wohin?
Hinauf! Hinauf strebt's.
Es schweben die Wolken
Abwdrts, die Wolken
Nei en sich der sehnenden Liebe,
Mir, mir!
In eurem Scho1e
Aufwarts!
Umfangend umfangen!
Aufwarts
An deinem Busen,
Alliebender Vater!
UIT SCHUBERTS LIEDEREN
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zwerf. Na dit forte blijft de stem rusts g in
het uitgelokte visioen leven, op een breed
12/8 ritme. Tegenover de neerwaartse beweging van de stem tekent de bas bijna telkens een korte opgaande tegenlijn.
Waarom wordt dat wondere lied An
die Entfernte (Aan de verregeliefde) vrijwel
nooitgezongen? Slechts twee bladzijden,
maar wat een rijkdom aan modulatorische
schakeringen die van G tot G door zes
toonaarden wandelen! En wat een verwachting in het mineurnegende akkoord
van de derde maat, voor de stem begint,
overeenstemmend met de muzikale vraag:
'so hab ich wirklich dich verloren?' Wat
een sprekende stilten ook die lucht geven
aan het lied en... aan de stem. De piano
blijft steken bij het laatste woord van de
uitroep 'dich rufen alle meine Li der' wij
weten niet naar wie, en zwijgt bij de herhaling: '0 komm Geliebte'. Ze is niet teruggekeerd, want het onopgeloste vragende akkoord is er ook nog in het naspel.
In het Gartenhaus van hetpark in
Weimar waar Goethe zich terugtrok voor
zijn afspraken met Charlotte von Stein, en
later met Christiane Vulpius, wordt het
manuscript van een getoonzet lied bewaard, An den Mond, dat begint met het
vers 'Fullest wieder Busch und Tal'. Maar
de muziek is niet van Schubert, wel van
Philipp Kayser, bevriend met Goethe. De
dichter heeft An den Mond tijdens een heldere maannacht in het tuinhuisje aan de
Ilmgeschreven. Men kan zich nu in het tot
klein museum ingericht Gartenhaiischen
een mooi facsimile van hetgedicht aanschaffen met, naast Goethes handschrift,
de eerste maten van de muziek door
Kayser op de tekst aangepast.
Goethe heeft in verschillendegedichten de maan aangeroepen niet als
sentimenteel object maar als getuige van
's mensen vergankelijkheid en de be perkt
heid van alles wat aards is. An den Mond is
eenpolyvalent gedicht waarover men
moeilijk tot een eenduidige verklaring kon
komen. Er zijn twee versies, no al verschillend, de ene(1778) telt zes strofen, de andere negen. Terwijl de muziek van Kayser
op de eerste is geent, kiest Schubert de
tweede. An den Mond is, ondanks de titel
en het aanzetvers 'Fullest wieder Busch
und Tal', een natuurhymne, maar een liefdesgedicht dat ontstond toen zich in de
verhouding tussen Goethe en Charlotte
von Stein een breuklijn be on te tekenen.
Een breuk in de liefde laatplaats voor het
enige dat nog kostbaarder is: vriendschap.
In de tweede strofe wordt 'Liebsten Au e'
van de eerste versie vervangen door
'Freundes Au e' in de tweede. In de strofe
die met het woord 'Selig' begint (de vijfde
in I, de achtste in II) wordt 'Mann' (Goethe
bedoelt waarschijnlijk zichzelf) door
8
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Schubertiade
in open lucht.
Aquarel van
L. Kupelwieser.

'Freund' vervangen (dat kan Charlotte zijn,
in de algemene betekenis van de term, ook
we ens het metrum dat 'Freundin' niet
toelaat).
Al in de eerste strofe wordt het
nachtelijk landschap in zielevouwen gehuld. De dichter vraagt aan het symbool
dat de aarde in nevelglans hult:
LOset endlich auch einmal
Meine Seele ganz...
Dat zal bij Goethe nooit gebeuren,
tenzij bij de laatste woorden van de uiteindelijke Faust.
In II vraagt de dichter aan de maan
hem een 'verzoenend' lot tegeven als door
een vriendenoog gelenigd.
III duidt op een eenzaam moment
waarin de herinnering,
en zowel van een
vreugdige als van een droeve tijd, de eenzaamheid bevolken. Het accent wordt zeer
persoonlijk, ook in IV. De vloed die de
dichter aanspreekt, het is de Ilm die langs
het Gartenhaus vloeit; met de rivier zijn
ook scherts en kus en trouw weggevloten.
Op wie slaat die trouweloosheid? Het kostbaar liefdesgeluk dat men ooit bezat, kan
men tot zijn kwelling niet vergeten (V).
Goethe vraagt aan de Ilm zijn eigen zang
met haar melodie te begeleiden en te troosten, of de rivier nu in lentedagen de jonge
bloemknoppen streelt, of in winterse
woede de oevers overspoelt, een zinspeling op zelfmoord door verdrinking van
Christel von Laszberg in 1778, in de eerste
versie verduidelijkt door het woord 'Tode'.
Wenn in Oder Winternacht
Er vom Tode schwillt...
Behoort Goethe tot de zaligen uit de
voorlaatste strofe die zich zonder haat van
de wereld afsluiten om aan de boezem van
een vriend van het samenzijn te genieten?
Het is de tijd dat hi' zijn Harzreise im
Winter schrijft.

Kaysers toonzetting viel bij Goethe
in de smaak, omdat ze, eenvoudig syllabisch en strofisch, de tekst respecteerde.
Schubert heeft aan hetgedicht een editrentieerde opvatting geleend die met de
inhoud van elke strofe overeenstemde.
Bovendien overmantelde hij de poetische
vorm met een eigen structuur. Trouwens,
de tweede versie door Schubertgekozen is
rijker en die er aan gedachten en gevoel
dan de eerste.
Het gaat bij Schubert om een strofischgevarieerd lied. Hij eerbiedigt de metrische afwisseling in elke strofe waarvan
de vier verzen achtereenvolgens 7-6-7-5
letter
en tellen en plaatst er een vierdelige melodie op met, na elk vers, een
cesuur. De strofen I-III-V-VIII hebben hetzelfde melodisch verloop, de strofen II-IVVI-IX een ander, in de laatste strofe is de
begeleiding dezelfde, maar de zanglijn is
verschillend. Ondertussen vertoont ze varianten die afhangen van de poetische inhoud. Hetprachtige voorspel, een door
zuchten onderbroken melodie, keert als
tussenspel terug, waarbij een enkele noot
expressief gewijzigd wordt (maat 33).
Andere motivische elementen ondergaan
kleine 'retouches' naar Schubertiaanse
trant. Er is ook een mineurvariatie. Bij de
tweede 'rausche' (mist, vloed) komt een de
rivier symboliserende, bewogen begeleiding van vlugge zestienden met op het 'in
der Winternacht wiltend iiberschwillse een
crescendo-mineur dat bijna onmiddellijk
totpiano-majeur verstilt op 'oder um die
Frilhlingspracht Junger Knospen quillst'.
Strofe VIII herneemt het klankbeeld van de
eerst met lichte verschillen in de ietwat
meergestoffeerde harmonische begeleiding. In de laatste strofe is de zang in een
diep register gedaald, terwijl de piano de
oorspronkelijke melodie aanhoudt. De laatste woorden: 'Wandelt in der Nacht' worden herhaald.
De veelvuldig voorkomende iteratieve techniek bij Schubert is niet enkel

een louter muzikale 'reprise', maar heeft
ook eenpsychologische beweegreden: deze
herhaling hier wijst op het durende opnieuw verschijnen van de wentelende
maan.
An den Mond

Dal man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergiBt!
Rausche, Fla, das Tal entlang,
Ohne Rast und Ruh,
Rausche, fliistre meinem Sang
Melodien zu,

(laatste versie)
Fullest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
LOset endlich auch einmal
Meine Seele ganz,
Breitest fiber mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Uber mein Geschick.
Jeden Nachklang fiihlt mein Herz
Froh- und triiber Zeit,
Wandle zwischen Freud und Schmerz
In der Einsamkeit.
Flidge, fliege, lieber Flui3!
Nimmer werd ich froh,
So verrauschte Scherz und Kul?,
Und die Treue so.
Ich besai3 es doch einmal,
Was so kOstlich ist!

Wenn du in der Winternacht
Wiitend tiberschwillst,
Oder um die Friihlingspracht
Junger Knospen quillst.
Selig,
wer sich vor der Welt
Ohne HaB verschliat,
Einen Freund am Busen halt
Und mit demgeniegt,
Was, von Menschen nicht gewat
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.
Van de meeste liederen uit
Goethes roman Wilhelm Meisters Lehrjahre
heeft Schubert meer dan eengetoonzette
versie bezorgd, wat nog eens wijst op zijn
kritischegeest en zijn kieskeurigheid bij
het behandelen van een tekst. Twee
gedichten die betrekking hebben op de
figuur van Mignon zijn wellicht de

Fragment uit Goethe's manuscript 'An den Mond' (iste versie).
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beroemdste die Goethe in zijn roman heeft
eschoven. Toch behoren ze niet tot de
g
meestgeslaagde uit Schuberts vocale muziek.
Het derde boek van de roman begint met het beroemde Kennst du das Land.
Schubert heeft het maar eenmaalgetoonzet. VOOr hem werd het van muziek voorzien door Zelter (diens definitieve versie
volgde na vijf voorafgaande proeven) en
door Beethoven, na hem o.m. door
Schumann, Liszt, Wolf.
Goethe was niet tevreden over
Beethovens versie. Hi'j heeft er in een brief
van 6 augustus 1822 aan de Praagse componist Wenzel Johann Tomaschek over geschreven:
'Ik kan niet begrijpen hoe
Beethoven (en Spohr) het lied volkomen
konden misverstaan,
wanneer ze het
"doorgecomponeerd" hebben. De in elke
strofe op dezelfde plaats voorkomende onderscheidingstekens waren, dacht ik, voor
de componist voldoende om hem aan to
tonen dat ik louter een "lied" verwachtte.
Mignon kan door haar wezen wel een lied,
maargeen aria zingen.'3
Schuberts compositie blijft helemaal
in de schaduw van het lied dat Beethoven
in 1810 aan Bettina von Brentano stuurde.
Goethe heeft het nooitgehoord en we kunnen dus niet weten wat hi' er over zou gedacht hebben.
Integendeel, van Nur wer die
Sehnsucht kennt werkte Schubert niet minder dan zes versies uit. Ingeen van zijn
versies bezondigt hi' zich aan de overdreven complexiteit,
waarmee Wolf het door
een argeloos meisje to zingen lied behandelt. Toch wordt in bijna elke versie het
klankbeeld bij de woorden 'Es schwindelt
mir' onrustig,
er soms op het theatrale af.
Het lied moet 'mit hOchsten Affekt'gezongen worden. De laatste versie is opvallend
rustier.
g
Goethes veeldelige roman bevat
ook verschillendegedichten voorgedragen
ofgezongen door de 'Harfner', de vermoedelijke vader van Mignon. Naast de twee
onbekende, reeds vermelde gedichten
heeft Schubert er ook andere, minder vaak
door allerlei musicigekozen, op muziek
gezet.
Het Prometheaanse Wer nie sein Brot
mit Trfinen af3 behandelt de onbeholpenheid
van het mensdom in zijn 'schuldige onschuld' tegenover de hemelse machten.
Het is een van Goethes meest pessimistische stukken, een fragment uit het dertiende kapittel in het tweede boek van Wilhelm
Meister. Wilhelm hoort uiteen vervallen
gasthuis de klanken van een harp. 'Es
waren herzriihrende, klagende Tone, von
einen traurigen, angstlichen Gesange
begleitet'.
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Wer nie sein Brot mit Tranen afg,
Wer nie die kummervollen Nachte
auf seinem Bette weinend sat?,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen
Machte!

'Meeres Stille'
(Goethe-Schubert).
(Foto: J. van Ackere)

Ihr fiihrt ins Leben uns hinein,
Ihr laigt den Armen schuldig werden,
Dann iiberlaBt ihr ihn der Pein;
Denn alle Schuld racht sich auf Erden.
Van de twee korte strofen is de eerste een klacht, de tweede een aanklacht. De
harpenaar klaagt over de ongelijkhe
id van
's mensen bestaan en zijn armoede, en ziet
als enige uitweg voor zijn schuld (Mignon
is uit een incestueuze verhouding geboren), de dood. Dan bait hi' de vuist naar de
hemelse machten die het onrecht op de
wereld bestendigen, nadat ze de mens ong
evraagd in het Leven hebben gestort, en
hem de schuld van allesgeven.
'Die wehmiitige, herzliche Klage
drang tief in die Seele des HOrers'. Dat is
ook bij Schubert gebeurd. Het voorspel
brengt een ritornel op een doedelzakkwint,
degearpeggieerde triolen van de begeleiding laten de harp van de oude bard horen. In zijn derde versie herhaalt Schubert
elk van de twee strofen, maar met een verschillende melodie op dezelfde woorden,
wat wel het tegendeel is van een strofische
opvatting. De eerste opgave is in Moll (A
klein), de herhaling in Dur (A root dat
dat
een voorbeeldgeeft hoe het majeur een
droeviger toon kan wekken dan het mineur. VOOr de herhaling van de eerste
strofegooit Schubert op de toetsen een opstandig dissonant akkoord 'fortissimo,'
maar onmiddellijk tot 'piano' onderdrukt.
De tweede strofe zet in op arpeggio-akkoorden die weer de harp van de bard laten horen. Het dissonante akkoord keert
terug in het naspel als een muzikale tegenhanger van het woord `rache (wreekt).
k
Schubert heeft ook aan de ongelukige harpenaar zijn eigen melodie geleend.
Hi' stapt mee ('in gehender Bewegung '
staat op de partituur) met de zwerver in
An die Tiiren wil ich schleichen. Het voorspel
laat op een rustig marsritme een simpelritornel horen. In een tussenspel zwijgt de
stemgedurende vijf maten, het is alsof
door het klavier op het gebeuren gemediteerd wordt. Het is een voorbeeld hoe, in
de liederen van Schubert, het zwijgen van
de stem deuren opent die de woorden gesloten hielden.
Het lied van Mignon waarin ze van
haargeheim gewaag,t dat ze aan niemand
zal verklappen en dus ook niet aan de lezers van Goethe noch aan ons, Heifi mich
nicht reden, heifi mich schweigen (vraag me
niet te spreken, laat me zwijgen) is in
Schuberts toonzetting kort gehouden, maar
10
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vol toonschilderend relief. Men mag er bij
g
elegenheid op wizen dat de correlaties
tussen woord en klank, die bij commentators tot soms aanvechtbare exegeses aanleiding worden, door de toehoorder intuitief
worden aangevoeld: zelfs wanneer de tekst
onduidelijk doordringt en niet begrepen
wordt, staat dit desnoods het luistergenot
niet in de weg. De drie strofen van Heifi
mich nicht reden krijgen, volgens de semantiek van de verzen, een duidelijk verschillende behandeling. In de eerste wordt de
nadrukgelegd (ook met ho ere zangnoten)
op de voornaamste twee woorden:
'Geheimnis' en 'Schicksal'. De over an
naar majeur verklankt het verdrijven door
het zonnelicht van de donkere nacht.
Contrastrijk is de laatste strofe. Eerst onderlijnt ze met een rustig majeur de vrede
die men in de armen van een vriend kan
vinden (aan wie heeft Schubert mogelijk
gedacht?), de muziek wordt onrustig, bijna
pathetisch met snerpe harmonieen en een
dissonante akkoordenval op het woord
'klagen', het uitstorten van het gemoed op
de vriendenborst. Dan volgt, op plechtige
akkoorden, in een hymnische sfeer de
'Schwur', de eed te eerbiedigen die alleen
God mag ontsluieren. Op het driemaal
voorkomende woord 'Gott' dreunt een
zwaar en onopgelost akkoord, als het geheim van de vraag die geen antwoord voor
zijn schepsel brengt.
In tegenstelling tot Wolf heeft
Schubert depittige figuur van Philine uit
Goethes roman niet op toon gezet. Humor
is bij Schubert slechts uitzonderlijk te vinden.
De West-ostlicher Divan is een verzameling gedichten, deels naar de vertalingen
van de Perzische dichter Hafis opgevat.
Ook Schubert heeft het werk doorbladerd

en heeft er vier teksten uitgetoonzet.
Vrijwel elke maat van Geheimes verloopt op
een ritmische notencel van een trochee (--)
gevolgd door een rustpoos. Het zijn als liefdeszuchten. Schubert let
g
betekenisvolle
accenten op sommige woorden zoals 'ich',
maar ook op het schijnbaar onbelangrijke
'dock' (maar). Iedereen ziet 'haar' blik, alleen 'hi'' weet wat hi' betekent: het uur van
de liefde, dat is het 'Geheimes'.
Uit het boek Suleika, deel van het
West-ostlicher Divan, koos Schubert twee
g
edichten die door hem - en ook door
anderen - nog aan Goethe werden toegeschreven, maar in feite op naam komen
van Marianne von Willemer, een jonge
vrouw, gehuwd met een koopman uit
Frankfurt,g
die geregeld naar Heidelber
trok om er op het Schla met Goethe gelukkige dagen door te brengen. Tijdens een
heenvaart heeft ze het op de oostenwind
geinspireerde Was bedeutet die Bewegung in
depostkoets neergepend, de terugkeer gaf
haar het weemoedig,
e op de westenwind
zinspelende Ach! urn deine feuchten Schwinen in. Goethe zal aan de gedichten van
S
zijn geliefde wel enkele 'retouches' aangebracht hebben, want naar ritme en vorm
zijn ze onberispelijk. Maar voor de beoordeling van Schuberts toonzetting maakt dit
geen verschil uit.
Brahms vond Schuberts versie van
Was bedeutet die Bewegung? zijn mooiste
lied, 'perfekt'. Alec Robertson vergeleek
het voorspel met een 'gentle breeze that
rustles up the keyboard to a sighing
chord'. Mogen we dan in het kloppend
ritme van de bas het rustig draven en het
hobbelen van de koets horen? De ritmische
formule (---) herinnert aan de koets van
Kronos-Goethe en ook aan de bas onder de
eerste melodie van de Onvoltooide, en
Schubert heeft er nog andere tooneigen-

heden meegeteld. De twee ondervragingen van de eerste strofe verlopen in moll,
maar het antwoord dat overeenstemt met
het
kalmer ende Ilillt des Herzens tiefe
Wunde' brengt een majeur. Hoe weet
Schubert met zo simpele ritmische begeleiding zo'n kleurige din en te vinden,
bijv. de harmonieen die op het woord
'Rebenlaube' (wingerdloof) glimmen als
druiven? Bij de vijfde strofe wordt de
klank voller en zwelt de muziek aan bij de
woorden: 'wo hohe Mauern gliihen, dort
find ich bald den Vielgeliebten': dat zijn de
muren van het slot in Heidelberg waar
Marianne in de armen van Goethe zal vallen. De stem slaat fortissimo uit, terwijl de
bassen tot octaven verdubbeld zin.
J
Marianne zingt even passievol als het minnende 'Gretchen am Spinnrade', maar nu
met de uitdrukking van een rijpe, zinnelijk
voldane vrouw. Na dit expressief hoogteunt kan de stem niet anders dan stokken.
p
Maar er is nog de piano. In de laatste strofe
' mikomt een wisseling: 'etwas langsamer,
neur wordt majeur, over de muziek daalt
een rustige sfeer. Op de baspedaal van de
dominant wiegt een syncopische sequens
waarop de stem haar 'Liebeshauch' laat
zweven. Verschillende verzen worden nadrukkelijk herhaald. Er zijn vele herhalingen bij Schubert (ook bij Brahms zijn er,
nooit bij Wolf), maar ze zijn zelden volkomen identiek. Zo wordt bier de sequens
van de rechterhand bij het hernemen van
g
de strofe een octaaf hoer
gegeven. De
zanglijn is open op 'Munde' en 'Atem',
maar rust op een volmaakt akkoord bij het
emoedstillende 'geben'. De minnende
g
vrouw herhaalt de laatste woorden als in
een liefdesextase. In een driedubbelpianissimo moet depiano een complexe begeleiding verwezenlijken. De klappende baspedaal wordt weerkaatst door een tam en op
dezelfde noot Fis van de rechterhand, en
daartussen herhaalt zich al maar door de
kleine syncopische sequens. Het is voor de
pianist een hachelijke greep, maar de muziek is incantatorisch. Alleen nog Debussy
kon zo expressief met enkele noten de liefdesroes verklanken, zoals in zijn lied Le jet
d'eau naar Baudelaire, waarin de minnares
de muziek beluistert(qui) 'entretient doucement l'extase oil ce soir m'aplonge
l'amour' (zie verder). B moll is B durgeworden. De eerste is, niet alleen bij
Schubert, de toonaard van het verlangen,
de tweede die van de extase. Brahms heeft
gelijk: zeker een van Schuberts mooiste (en
moeilijkste) liederen.
Ook Mendelssohn heeft hetgedicht
getoonzet. Bij hem wordt het een uitbundig stuk met bijna dansende bassen, het is
in de strikste zin van de term: een 'compositie'; zonder die an tegenover de gevoelsinterpretatie van Schubert.

Het is verwonderlijk dat Schubert
niet Goethes korte gedichtje Urn Mitternacht heeft gekozen. De dichter noemde
het zijn 'levenslied'. Hi' schreef het op een
nacht in februari 1818, drie kleine strofen:
de angst en de verwachting als kind, de
roep van Eros in de man, de wijsheid wanneer hij, oud geworden, ook bevangen
wordt door het mysterie van het Jenseits'.
Goethe noteerde in zijn Annalen: 'beim
Schlag der zwOlften Stunde gedichtet und
von Zelter kurz darauf um dieselbe
Nachtzeit komponiert'. Goethe die toen
vermoedelijk geen enkel lied van Schubert
kende en in zake muziek niet bijzonder
oordeelkundig bleek, bewonderde 'die
Mannigfaltigkeit der Bewegung, der
Pausen und Atemztig,
e dieses immer
Gleiche; immer Wechselnde'. Hi' vond
Zelters melodie 'ewig, unverwiistlich'.
Mendelssohn maakte van Goethes
ballade Die erste Walpurgisnacht een cantate
voor soli, koren en orkest. Hi' zette verschillende van Goethesgedichten op muziek en componeerde een instrumentale
ouverture naar de stukjes Meeres Stille und
Gliickliche Fahrt. Hi'j brengt ze in verband
met zijn voorspoedige overvaart naar
Schotland en heeft dus van dezegedichtjes
niet veel begrepen. Wie dat wel deed is
Franz Schubert. Meeres Stille is veel meer
dan een beschrijvend dichtstuk.
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekiimmert sieht der Schiffer
Glatte Flache ringsumher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fiirchterlich!
In der ungeheuern Weite
Re et keine Welle sich.
Diepe stilte heerst in 't water
Zonder rim el rust de zee,
Bezorgd ziet de schipper
Rings om hem het roerloos vlak.
Nergens lucht van er ens uit!
Doodse stilte, angstwekkend!
Uit de onpeilbare wijdsheid
Komtgeen deining van waar ook.
De achttienjarige Schubert maakt
daar een kort lied van en doorpeilt al
dadelijk Goethes gedicht met het overschrift 'Sehr langsam,
angstlich'. En dan is
er eenparadox. Muziek is beweging in de
tijd. Hier lijkt noch beweging, noch tijd te
bestaan. Statische, bijna starre arpeggioakkoorden in elke maat, zonder een wijziging, van het begin tot het einde: deze arpeggio's kunnen tijdeloos voortduren, zoals de deining van een schijnbaar roerloze
zee.
..
'Angstlich' staat op de partituur.

Bij het lied 'Der Lindenbaum'.

Inderdaad: hetgaat om de doodse stilte in
het water, niet op het water, 'Im Wasser',
teken van het niets en van de nietigheid in
dit onderzeese Nirvana.
Heeft Schubert veel later in Heines
Am Meer het kolken van de zee in verband
met dat van het menselijke torment gebracht, dan heeft hi' bier het nog indrukwekkender mysterie van een kalme zee in
Goethesgedicht even zo goed doorgrond,
mysterie ook door Baudelaire aangevoeld
in hetgedicht La musiq,
ue dat niet over de
muziekg aat maar louter, middels een verg
elijking, over de zee.
D'autres fois, calmep lat, grand miroir
De mon desespoir!
De roerloze zee, angstwekkender
dan een stormachtige branding! Het is teuistelgelijk het beschouwende oog en het
rende oor van Pascal: 'Le silence de ces
es aces m'effraie'.
Meeres Stille isgeen gedicht uit
Goethes latere tijd, hi' was pas dertig jaar,
en toen Schubert het toonzette was hi' nog
een jongeling van twintig. Toch hebben
beiden in dit korte woord-toon binomium
het diepste van bun gedachte geklemd.
Een toondichter,
vele dichters

Ook op de teksten van Friedrich
Schiller, Goethes vriend, heeft Schubert
ettelijke liederen, en ook koormuziek, geschreven. Uit zijn vroegere periode dagtekenen liederen als Des Mädchens Kluge,
DerYingling am Bache, An den Friihling.

Schiller had een diepe bewondering
voor de antieke cultuur en, daarmeegep
aard, een p ran gende weemoed om de
vergankelijkheid van de menselijke beschavingen, die zich uitdrukt in tal van dichtstukken. Schubert koos o.m. Gruppe aus
dem Tartarus. Hetgaat om een thema dat
g
ere geld bij Goethe en Schiller ,
voorkomt
de verhouding mens-god. Het is een soort
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gebroken sonnet (het veertiende vers ontbreekt) op de klacht van de zielen die voor
eeuwig langs de brug Cocytus naar de onderwereld worden verwezen engeen erode
zien aan de stroming waarin ze meegesleurd worden. In het lied vanSchubert,
een van de meest dramatische die hi'j ooit
g
ecomponeerd heeft, rollen de zestienden
in een bijna onophoudelijke beweging, van
de beginmaat tot het einde, zoals de rivier,
waarbij scherpe dissonanten niet vermeden
worden. Even wordt het klankbeeld statisch engaat de aandacht van de muziek
niet meer naar het bruisen van de rivier,
wanneer de opengespalkte blikken van de
aardse ongelukkigen worden geevoceerd.
Een vallende octaaf benadrukt tot tweemaal toe fortissimo het woord 'Ewigkeit'.
Het slot vervaagt op een pianissimo-akkoord, de muziek vervalt in de stilt e van
de kosmos en de tijdeloosheid waarover de
in hetgedicht opgeroepen Saturnus heerst
- de eeuwige tijd van de ijselijke metronoom in de symfonische suite van Gustav
Hoist The Planets. Men zou dit dramatische
lied aan Hugo Wolf kunnen toeschrijve
n.
Het heeft als beeldende tegenhanger de
'H011ensturz' van Rubens in Miinchenspinacotheek. Brahms heeft hetgeorkestreerd.
Tal van liederen van Schubert hebben als thema: het zwerven. Een van de
sprekendste varianten ervan is ongetwijfeld Der Wanderer naar eengedicht van
Schmidt von Liibeck, het lied dat hi'j het
liefst begeleidde, dat hem nauw aan het
hart lag, en waarop hi' zijn grote klavierfantasie in C heeftgebouwd. Is Gretchen am
Spinnrade het lied van de vrouwelijke weemoed, dan is Der Wanderer het lied van de
mannelijke zwaarmoedigheid. 'De Zwerver' isgeen gedicht 'op muziek gezet'.
De muziekpast zo wonderlijk bij iedere
zin dat het lijkt alsof ze altijd verborgen in
depoezie had geleefd en de toonschilder
haar enkel op papier hoefde to brengen.
Een onrustig, tonaal onzeker voorspel dat
stilhoudt voor de zanger begint. We zien
de zwerver die blijft staan, gegrepen door
het machtige landschap, en rondblikt in
het dal:
Ich komme vom Gebirge her...
Thans kom ik van 'tgebergte neer...
Geen melodie zingt hij op deze
woorden, maar een recitatief met korte zinnen onderbroken door een vermoeide
ademzucht. Hi' spreekt niet tot een honderdtal toehoorders opgesloten in een concertzaal, maar tot de bergen, de wateren,
de rotsen. De begeleiding vervloeit in
mildere stemming en nu welt uit zijn borst
een derpakkendste leidmotieven van
12
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Schubert, het motief in E dat de linkerhand
in de toetsen met onderdrukte weemoed
herhaalt, het motief op de woorden die
Schuberts levensleuze konden zijn:
Ich wandre still, bin wenig froh...
Op de vraag Wo? immer wo? blijft
de stem stokken. Een meditatieve episode
volt: de zon schijnt de zwerver hier zo
koud, overal voelt hi' zich een vreemdeling. En plots, alsof hij zich uit een diepe
droom losrukt, een Wilde roep: Wo bist du,
meingeliebtes Land? De muziek wordt
hartstochtelij,
k bereikt een climax waar de
zwerver een heerlijk visioen heeft. Maar
hier is weer het motief: ich wandre still,
bin wenig froh: de nare werkelijkhe
id. Het
lied eindigt op de wrange woorden, zo
kenmerkend voor het romantischgemoed:
Dort, wo du nicht bist,
dort ist das Gluck!
Daar waar de zwerver niet is, daar is zijn
land.
Wanneer we dit lied nog eens in
zijn geheel opnemen, dan treft ons de rijkdom van de uitdrukkingen, de afwisseling
van de vorm. Niet minder dan zeven episoden, elk verschillend in stemming, im-

Moritz von Schwind: 'De zwerver rust'.
Verwoest bij het bombardement van
Munchen.

mer nauw depoèzie volgend, afwisselend
driftig of moedeloos. Tot slot, een van die
korte klaviernaspelen waarin Schubert
soms zoveel bergt, nauwelijks drie tijdmaten lang, een rustige, maar hopeloze frase.
De dolaard heeft zijn tocht voortgezet.
Driemaal le de Schubert zijn oor to
luisteren bij de vrijwel onbekende Jakob
Craigher en eenmaal werd het een me
terlied: DieJunge Nonne. Een 'one kloosterzuster staat voor het venster van haar
cel tijdens een stormachtige nacht en herinnert zich de stormen van haar voorbije leven, nu haar vroegere liefde tot Liefde
voor de hemelse bruidegom is gesublimeerd. Op een jachtig tremolo en optillende bassen klinkt het hoofdthema in de
misschien symbolische F klein toonaard
(vgl. Beethovens Appassionata). Tegenover
het 'finster die Nacht' staat het 'finster die
Brust' waarin vroeger aardse liefdes wriemelden. Na deze woordengaat de muziek
in majeur over. Wanneer die 'Liebe' plaats
heeftgemaakt voor 'Friede' in het hart,
klinkt hetzelfde thema, ditmaal in een rustig E Dur. Het 'gereinigt in priifender
Gluth' wordtgedragen door de hoofdgraden van de toonladder die samen een volmaakt akkoord uitmaken. En nu horen we
duidelijk het klokje waarop we vroeger
nietgelet hadden, want het drong nauw
lijks door het stormachtig tremolo. Het lied
eindigt in berusting: tweemaal heft de gelouterde een Alleluia aan, op een bijna gregoriaanse toon, in een driedubbel pianissimo. Ondanks de woelige episoden in
deze muziek klinkt ze nergens theatraal,
trouwens Schubert schrijft voor: 'Massig'.
In Die lunge Nonne moet de stem de hele
gevoelsgamma interpreteren waardoor de
'one kloosterlinge, eerst besluiteloos,
langs twijfel en torment tot de berusting
geraakt uitgedrukt in een bijna extatisch
Alleluia. Kan een dergelijk lied geloofwaardig door een man vertolkt worden?
Het kan zinloos liken maar ook hier moet
men, zoals in de opera, de conventies van
de kunst aanvaarden. Kunst is(g)een leug
en, heeft een eigen waarheid. Van zuiver
vocaal en expressief standpunt kan een
mannenstem een dergelijk lied even goed
tot zijn recht laten komen.
Slechts tweemaal heeft ook Karl
Lappe, een dichter uit het Noorden,
Schubert een lied ingegeven, o.m. het religieus getinte Im Abendrot, een dankgebed
'0, wie schOn ist define Welt, Vater', een
lied ook van huiselijk geluk. Andermaal is
het verwonderlijk hoe Schubert met de
eenvoudigste middelen, een nergens uitslaande zang op een evenrustige akkoordengang, zo die kan beroeren. De twee
el die trouwens dezelfde als in
maten nasp,

het voorspel zijn, hoe pakkend, hoe vertederend! Im Abendrot kan als een typisch
Biedermeierlied door aan het lied van de
kleine burger in zijn gemoedelijke levenssfeer, die geen ho ere idealen nastreeft.
De terts waarop Im Abendrot eindigt
kan alle kanten uit: het is nog eens een lied
dat zoals de onbeantwoorde vraag van
Gretchen onopgelost blijft.
Een enkele maat als voorspel en
dan begint, op een tekst van Johann Jacobi,
n van de meest berustende liederen van
ee
Seelen
Litanei, auf das Fest Aller
cubert:
S
h
,
of liever een feest voor alle luisterende zielen, zo eenvoudig van verwoorden en verklanking dat analyse eerder 'ontluisterend'
zou zijn.
Matthaus von Collin(1779-1824)
n,
was jurist, filosoof, estheet en, in zijn
ure
ook dichter. Maar wie zou die dichter kennen zonder de liederen die Schubert op
enkele van zijn teksten heeft getoonzet?
Wehmut: een enkele bladzijde: een treuren
om het ver aan van schoonheid: wat de
wind ltOnend' wegwaait, (de tijd en het
seizoen), wat de mens bouwend optorent
naar de hemel, schoonheid in de natuur
zowel als de kunst van de mens verzwinden. Tegenover de leugen van Keats:
'A thing of beauty is a joy for ever' uit
Endymion staat zijn ontgoochelende vaststelling: 'Joy whose hand is ever at his lips,
bidding adieu' uit de Ode on melancholy.
Schubert heeft op deze korte, niet
bepaald zeer poetische tekst (zes + vijf verzen) diep nagedacht. Hi' volt de zwerver
die door wouden en beemden doolt,'es
wird mir dann so wohl und weh'. De

Moritz von Schwind.

zanglijn is betrekkelijk rustig, zelfs als recitatiefgehouden, maar vooral de begeleidingsbas leeft elk woord mee, terwijl hij
eerst geleidelijk graad na graad tot een
kwint afdaalt. Op 'wohl' komt een majeurakkoord, op 'weh' een mineur. Het is de
kortste en meest gevatte pendelbeweging
tussen de twee toonsoorten. Ditgebeurt
meer bij Schubert,
maar het is niet zozeer
het gebruik in se van de twee toonsoorten
die belangrijk is, wel de tegenstelling van
de twee aspecten, zoals hier.umineus
Een l
volmaakt akkoord, ver van de hoofdtoonaard, onderlijnt het woord 'SchOnheit' dat
langs verrassende dissonanten naar het
geluk (majeur) van 'Friihlingslust' leidt.
In de tweede strofegaan de
h ubertiaanse tremolo's aan het sidderen
Sc
(steeds pp), nu met een bas in stijgende
lijn, als om de spanning in de natuur en de
inspanning van de mens te verklanken. Bij
het slot versterven pianissimo-akkoorden
op de woorden 'entschwindet und vergeht'
terwijl de bas, zoals in het begin opnieuw
naar beneden zijgt. Maar terwijl in Strauss'
symfonisch gedicht Also sprach Zarathustra
het extatische slot zich in een majeur-akkoord oplost, versterft Schuberts lied op
een mineur-akkoord: er isgeen oplossing
voor 's mensen weemoed. Men kan niet
ontkennen dat zeer vele liederen van
Schubert, door zijn keuze van de teksten,
en de stemming van de muziek, weemoedig zijn. Tegenover de humor die de
Franse musici zo gul in hun 'melodies'
hebben uitgestrooid, Chabrier, Satie, Ravel,
Poulenc, hoort men bij Schubert slechts een
zeldzame keer depittige toon die bijv.
n slaat in het vocaal terzet Die Advokaten.
as
Heil'ge Nacht, du sinkest nieder;
nieder wallen auch die Traume,
wie dein Montlicht durch die Raume,
durch der Menschen stille Brust.
Die belauschen sie mit Lust;
rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder, heil'ge Nacht!
holde Traume, kehret wieder!

van het klavier, desondanks niet eentonig,
ook dankzij de prachtige modulaties.
Eigenlijk geven ze het verloop van de tijd
aan, het is, zoals het eindeloze terugkeren
van de nacht, de eindeloze beweging (muziek is tijd) die voor korte stonden (twee
korte bladzijden) hoorbaar wordt, maar in
de verbeelding eigenlijk nooit begonnen is
en nooneindigen zal: het is een soort 'midernachtslied' zoals dat van Nietzsche in
d
Also sprach Zarathustra, iets als het slaan
van het uur in Strauss' Rosenkavalier, de
twaalf slagen geteld en in het Adagio van
Alban Bergs Kammerkonzert (p. 74), het 11
est pres de minuit' in Debussy's Pelleas et
Melisande. Reeds uit de beweging van het
voorspel kan men een melodie ontvlechten
en dan zijn er de verrassende harmonische
wisselingen. Na 'stille Brust' houdt de
stem stil en dan komt als een licht door de
nacht, bij de woorden 'Sie (de mensen) be-,
lauschen sie (de nacht) mit Lust', even verheldert de muziek naar de Groot toonrd en de stem treedt met een crescendo
as
uit het pianissimo dat al van het begin of
aanhield. Na de woorden 'Wenn der Tag
erwacht' voert een heerlijke modulatie ons
terug naar de initiale toonaard en naar de
nacht: 'Kehre wieder, holde Nacht! holde
Traume...' De dichter en met hem de musicus vraagt aan de nacht hem meteen zijn
dromen d.i. zijn leugens terug te geven
(vgl. in het lied van Gabriel Faure, Apres
un reve naar Romain Bussine: 'rends-moi
tes mensonges'). Schubert herhaalt nog
tweemaal het 'kehret wieder' als om nog
nadrukkelijker het verlangen naar de nacht
liever dan naar de dageraad uit te drukken. Het extatisch slotakkoord is in
Bgroot: het is de toonaard waarop Isolde
sterft, waarop Sali en Vrenchen, de geliefden in Delius' Romeo und Julia auf dem
Dore hun extase met de dood verwisselen.
Kort na de compositie van dit lied stierf de
dichter. Wij weten niet of hi' in zijn durende nacht de tijdloze deining van
Schuberts lied hoort.

Een ander lied uit een vijftal, Nacht
und Triiume, is de meditatie van een nacht-

Ofschoongeen groot dichter is
Friedrich Ruckert aan de oorsprong van
een aantalprachtige werken uit de muzikale Romantiek. Schumann begint zijn liederenkrans Myrten opus 25, zijn huwelijksgeschenk voor Clara Wieck, met Riickerts
Widmung en besluit de bundel met een
tekst van dezelfde dichter. Samen met zijn
vrouw Clara stelt hi'j een bundel samen
van twaalf liederen naar Riickert, eenpaar
van de mooiste nummers zijn aan Clara
toe te schrijven. Het is op een pakkend gedicht van Ruckert dat Brahms een van zijn
meest doorvoelde liederen componeert:

kijker. De tekst bekent de persoonlijke
voorkeur van de dichter voor de nacht die
hem toelaat zijn dromen te koesteren en
zich in zijn intieme wereld te sluiten.
Schubert doorpeilt via de muziek de metafysische betekenis ervan. Men zou kunnen
zeggen: het is een van de liederen die niet
alleengezongen, maar ook 'bedacht' moeten worden en die verduidelijken dat een
zanger altijd eerst het gedicht in zich moet
opnemen, vooraleer het op de partituur te
lezen. De muziek verloopt in de extatische,
hierpassende B-toonaard. Van de eerste tot
de laatste maat is er een deinende beweging van zestienden in de donkere la en

Mit vierzig Jahren ist der Berg erstiegen,
wir stehen still und schaun zuriick;
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dort sehen wir der Kindheit stilles liegen
und dort derJugend lautes Gluck.
Op veertig jaar is de berg bestegen,
we blijven staan en schouwen achterom;
ginds zien we de stille kindsheid liggen
en daar het luidegeluk van de jeugd.4
Mahler treurt met Ruckert mee in
zijn Kindertotenlieder, om de dood van twee
onder diens kinderen. En dan zijn er de latere Riickert-Lieder, waaronder dat unieke
juweel: Liebst du urn Schonheit dat Mahler
in zijn zomerhuis aan de WOrthersee cornAlma
p
oneerde voor zijn
vrouw die, achter
zijn schouder, het ontstaan van het lied
meevolgde.
En Schubert? Lachen und Weinen lijkt
net een karakterportret van de musicus:
Morgens lacht' ich vor Lust;
und warum ich nun weine
bei des Abendes Scheine
ist mir selb' nicht bewat.
Met een enkele toonvreemde noot
op 'weine' of 'weint' ich' weet de componist een tegelijk harmonisch en expressief
relief te wekken, zoals een schilder soms,
met een enkele toets op een onverwachte
plaats, de blik vasthoudt.
Sei mirgegriifit is een gedicht uit de
bundel Ostliche Rosen waarin Ruckert zijn
kennis van de Perzische literaturen heeft
ten nuttegemaakt. Het is een zwak gedicht
met al te veel herhalingen. Maar Schuberts

G. Klimt: Schubert aan het klavier.

lied is een meesterstuk waarbij in iedere
strofe hetpianissimo tot een fortissimo
zwelt, telkens op de meest spanningsvolle
woorden: ('mit diesem Thranengusse' (vgl.
Schumanns Dichterliebe), 'der Schicksalslgliihendstem
machte zum Verdrusse',
Ergusse, Ich halte dich in dieses Arm's',
om ten slotte, in hetgestilde slot, in de afwezigheid van de geliefde te berusten.
Op het thema dat hi' onder de

Een manuscript uit 'Die schOne Miillerin' (Wenen, De vrienden der muziek).
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verzen van Sei mirgegriifit l et schrijft
Schubert een reeks variaties die de melodische mogelijkheden ervan op een onverwachte manier uitdiepen. Dat gebeurt later, in de Fantasie in C voor viool enpiano.
De erudiete vertaler van velerlei
Oosterse literatuur (Ruckertgaf ook vele
filologische geschriften uit) heeft ook vele
liefdesgedichten op zijn
naam, een bundel
voor de vroeggestorven Agnes Muller, sonnetten voor Amaryllis (Maria Geuss) en
vele diegericht zijn tot de trouwe echtgenote, Louise Wiethaus. Een daarvan heeft
Schubert tot een onvergetelijk lied geadeld,
Du bist die Ruh. Van de drie strofen maakt
hi' er vier, want hij herhaalt het laatste, en
dat doet hi' wel meet Een eenvoudige muziek, rustig, althans zo begint ze. Of gaat
het om berusting? Kleine details zoals wijziging van Fis tot F (een kleine seconde) in
dezelfde opgaande vocale sequens (respectievelijk maten 18 en 22), haken de aandacht vast.
En dan: in de derde strofe komt een
passus waar de stem gedragen wordt door
gealtereerde akkoorden en een stijgende
smachtende frase, in een crescendo zeven
maten lang, voor ze stokken blijft na het
woord lerhelle op een lane
g
stilte... Du bist
die Ruh: het is een overwonnen rust op de
Sehnsucht waarvan sprake in de woorden
'du bist die Sehnsucht du und was sie
stillt...'
De literairgeinteresseerde jong gestorven musicus Franz Schubert en de in
muziekgeinteresseerde, nog 'on er gestorven Ernst Schulze(1789-1817) waren tijdgenoten, maar hebben elkaar nooit ontmoet. Schulzes Ira Walde zette Schubert tot

een lange ballade in toon, maar het meesterlied naar Schulze draagt de titel Im
Friihling. Het bevat niet minder dan zes
strofen die door Schubert als een soort variatiereeks elk met verschillende toonkruiden opgediend worden. Maar die vele
Schubertiaanse lenteliederen zijn toch altijd
liefdesliederen. 'Still sitz ich an des Ragels
Hang', maar de strofe verduidelijkt:
'wo
ich an ihrer Seiteging'. En het woordje
'Einst' is toch weer met weemoed om het
mooier verleden doordrenkt.
Im Frithling is een hymne aan de
lente maar een innerlijk beleven ervan. Het
lied is in de frisse Groot-toonaard geschreven, andermaal een voorbeeld dat bij
Schubert de keuze van een toonaard met
een bepaalde stemming te maken heeft. Na
een verrukkelijk voorspel van vier maten
heft de stem een melodie aan, die naar het
volksliedgeurt. Na de eerste twee strofen
komt een tussenspel, na de vierde strofe
krijgt het woordje 'ihr' - zij voor wie de
lenteminnaar zingt - een nadrukkelijk fermate -passender dan op sommige woorden van de vorige strofen. En wat Schubert
aan charme kan steken in eenenkele maat
laat het naspel horen. De speelse begeleiding van dit lied klinkt, afgezien van de
zang, bijna als een piano-impromptu.

classicus die in velegedichten zijn hunker
naar het oude Griekenland en het Oosten
opriep zoals in Fragment aus dem Aschylus,
Memnon, Orest auf Tauris. Schubert had in
het Weense Konvikt een degelijke opleiding genoten ook met Latijnse en zelfs
Griekse lessen. Zijn oudere vriend
Mayrhofer bevorderde grotelijks zijn belangstelling voor de antieke cultuur.
Mayrhofer had, zoals Schiller, Goethe en
andere tijdgenoten, een onweerstaanbaar
heimwee naar de antieke beschaving en
hoopte dat haar kennis zou helpen in de
teleurstellende eigentijdse toestanden tot
een ho er peil te geraken. Mayrhofer
kendeperfect het Oudgrieks en vertaalde
het moeiteloos. De vele redenerendegedichten met de oude wereld als onderwerp
leken moeilijk in muzikale lyriek te kunnen omgezet worden. Toch leiden sommige ontmoetingen tussen de 'dichter'
Mayrhofer en de musicus Schubert tot de
meesterliederen zoals Memnon. De klassieke legende van de god, zoon van
Aurora wordt bij Mayrhofer tot een menselijke, persoonlijke belevenis, een bedekte
kritiek ook op de teloorgang van het antieke schoonheidsideaal.
Het beeld van Memnon, dat vroeger langs de Nij1 stond, be on bij dageraad
onder invloed van de morgenkilte te 'zing
en'. In zijn
edlibenadrukt Schubert in de
tweede strofe de termen die daarop wizen:
'Harmonien', 'melodisch', 'Dichtung glut'.
In de laatste twee strofen wordt de toon
heftig. Schubert accentueert de woorden
lwiihlen' en lwiltend' die op het ongestild
schoonheidsverlangen van de dichter zinspelen. Via het mythologisch gegeven
spreekt de dichter - en met hem, in een
verstilde sfeer, zijn musicus - zijn verlang en uit om enkel een bleke ster te zin
J die
van uit de ho ere sferen neerschijn
t op het
aardse tobben. Een magisch lied.

Schubert en zijn idichterlijke'
vrienden
Schubert had vrienden velerhande
en onder hen zangers, kunstenaars, poeten,
filosofen, en ook componisten. Men kent
ze vooral dank zij hun brieven en gedenkschriften, de tekeningen van Schwind, de
akwarellen van Kupelwieser en ook wel
uit hungedichten. De teksten die Schubert
aan zijn vrienden ontleende, waren
meestal miskleunen, maar sours wist de
componist ze met onvergelijkelijke muziek
te verzilveren.
Van Johann Mayrhofer, met wie
Schubert een lane tijd samenhokte, werden door zijn vriend ruim vijftig dichtstukken op muziek gezet. Mayrhofer was een
melancholicus 'gewohnt zu schweigen immer und zu trauern', die zich in zielsontreddering het leven ben m. Hi' was een

Van Josef Spaun, misschien
Schuberts beste vriend, heeftonze toondichter maar eengedicht gekozen, Der
Jiingling und der Tod. Matthaus von Collin
die door Spaun aan Schubert werd voorgesteld, hebben we vroeger ontmoet.
Anselm Hiittenbrenner, nog een
weemoedkauwer, die zich aan de compositie waagde - Schubert heeft op een thema
van hem enkele variatiesgeschreven en
componeerde een graflied op een gedicht
van zijn broer Heinrich Der Yingling auf
dem Hiigel. Dietrich Fischer-Dieskau houdt
niet van dit lied en toch vinden we het een
echtgeslaagde kleine ballade. Schubert
verdeelt zijn lied in vier episoden, elk met
een eigen toon en toonaard. De 'treurnis'
(E Moll) van dejongeling, het contrast met
de vreugdeschenkende lente (C Dur, beekjesgekabbel, vogelgetjilp), de treurmars bij

Beethovens dodenmasker door Danhauser.

de lijkstoet van de geliefde (G Moll), tampende zware bassen (klokken), het hoopvolle verschiet in een wederzien (G Dur).
Franz von Schober - ook bij hem
woonde Schubert een lane tijd - gaf zijn
boezemvriend een hele reeks liederen in,
o.m. twee lange, veelkleurige bloemenballaden, Viola en Vergissmeinnicht. Maar een
kort rijmstukje, An die Musik, kreeg voor
Schubert een hymnische betekenis. Van
deze tekst van zijn roemloze vriend heeft
Schubert een liedgemaakt dat vele liederen naar beroemde dichters overtreft. Een
lied dat het morgengebed van alle musici
kon zijn en dat op Schuberts begrafenis
had moetengezongen worden.
Uit Die schone Miillerin
Die schone Miillerin (1823) is een
idylle, een pastorale die zich afspeelt in
twintig korte liederen naar gedichten van
Wilhelm Muller. De verzen van de dichter
zijn simpel - niet simplistisch - niet die er
dan het beekje dat naar de molen leidt en
dat het leidmotief in vrijwel ieder van de
dichtstukjes uitmaakt.
Muller heeft het nietgeweten maar
zijn helderziende hoop dat zijn gedichtjes
ooit op muziek zouden gezet worden, is
door Schubert in vervulling gegaan. De
musicus heeft zich wel niet bekommerd
om de ironische woorden die de dichter hi' stierf nog voor Schubert in 1827 - over
zijn poetische bevliegingen heeft neergepend. Het is anderzijds weinig aan ewezen om in dezepoezie dubbele bodems of
ambivalente symk
bolie
te zoeken. Zowel
de teksten als de melodieèn van Die Schone
Miillerin zijn van een ontwapenende eenvoud, het is inderdaad moeilijk om er analyse op te bedrijven of er subtiliteiten uit
op te delven. Bij de meeste van de liederen
vraagt men zich of of het wijsje van
Schubert is, en of het al lang niet bestond.
Of heeft hij het misschien op de lippen van
een volkszanger afgelezen? Het zijn de
meestpopulaire van alle kunstliederen geworden. Hier drukt zich in 't bijzonder de
ongekunsteldheid uit zo kenmerkend voor
Schuberts muziek tegenover de meer bedachte en opmakende componeermethoden van bijv. een Beethoven.
In Die schone Miillerin, het kleine
drama dat zo luchtig in en zo triest eindigt, is de aandacht op een enkele persoon
afgestemd, de jonge molenaar. We weten
nauwelijks wat hid
doet - er is bijna geen
handeling - wel wat hij voelt. De liederen
bezingen afwisselend zijn gevoelens zwerverslust, liefdesnood, ijverzucht, ongeduld - of het landschap - een beekje of
het woudverschiet. Dit liederenboek is ook
eenprentenboek. We leven de tocht met de
jonge molenaar mee, we zien de natuur,
UIT SCHUBERTS LIEDEREN
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Wehmut

M. von COLLIN
(Original key D minor)

Langsam (Lento)
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we horen haar, het draaien van het molenrad, het spotten van een vogel, de hoorn
van een jager, het kabbelen van een beekje.
Uit sommige bladzijden waait ons waarachtig een geur van vochtig mos, van dennenaalden en eikeschors teen,
g
zo trouw is
in deze liederen de natuur weergegeven,
de vrij,
e wilde natuur.
Laten we even stilstaan bij het achtste lied, zo te zien het simpelste van de
hele cyclus.
Morgengruf3: het is morgen: de vogels kwelen, tussen de bomen aan de donkergroene rand van het woud,
priemt de
16
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zon. Een raam van het molenhuisje knarst
open en daar verschijnt het blonde kopje
van de molenaarsdochter om met volle
teugen de frisse ochtendlucht in te ademen. De verliefde molenaarsknecht was
reeds lang wakker en zat verlangend onder
het venster naar dat ogenblik te wachten.
Hi' begint een aubade te zingen. Ze luistert
even, trekt het hoofd in en sluit het raam,
maar hi' zingt voort. Een vogel zingt hem
ietwat spottend achterna. Wie op de titel
voortgaat en het gedicht oppervlakkig in
zich opneemt, denkt aan een vrolijk stukje,
een frisgebaar. Elk van de vier strofen

heeft wel een verschillendegevoelsimpuls:
hoopvolle aanpak, vertwijfeling, teleurstelling, heimelijk verdriet. Gevoelsbeleven en
natuurwaarnemen zijn zo en in elkaar
verweven dat men de objecten van hun
symbolen niet los kan maken: dauw-tranen, og en-sterren. Het 'Leid und Soren'
g
van de laatste woorden laten nu al het dramatische einde van deeerst geluk belovende cyclus vermoeden. Schubert behandelt hetgedicht in een streng strofische
vorm. Het is nochtans mogelijk voor een
doordringende zanger in dezelfde muziek
verschillende nuances te brengen en, volgens de woorden, sommige accenten te
verleggen, zoals Dietrich Fischer-Dieskau
dat weet te doen. En zelfs depianist kan,
ook hi in zijn spel met tempo en agogiek
kleurwisselingen verwezenlijken.
Trouwens, zo simpel is het lied toch niet.
Na een eerste episode gaat de muziek,
waar degevoelens als het ware begeven,
op zijn Schubertiaans aan het pendelen
tussen mineur en majeur, tot tweemaal
toe, en doorloopt daarbij de toonaarden.
G moll, A Dur, F moll, G Dur. Dan komt er
een kleine canon waarin depiano in echo
op een licht spottende wijze de stem nadoet.
Uit Winterreise
Het is andermaal bij Wilhelm
Milner, de dichter van Die scheine Miillerin,
dat Schubert de strofen vindt die, in het
jaar voor zijn dood, zijn eigen gevoelens en
zijn eigen ervaringen treffend weten te verwoorden. In deze liederencyclus, evenwel,
is hetgeen lente meer, maar winter. Het
beekje is toegevroren. Er zijn geen bloemen
langs de we m
maar
aar sneeuw. De jongeman
g
aat niet op zoek naar de liefde en het
avontuur, maar keert ervan terug. Nog
nooit had Schubert in zijn liederen zo'n gedrukte, mistroostige toon gelegd. Ze sloegen ook bij niemand in en Vogl, de zanger
bij uitnemendheid van Schuberts liederen,
zong ze niet graag. Een lied uit de hele
bundel vondgenade bij hem, het vijfde,
Der Lindenbaum. Schubert zelf echter hield
ze voor zijn diepst doorvoelde liederen.
De toon in Winterreise is eerder lyrisch dan dramatisch. Het is bijna louter
stemming. Geen actie. De trouweloze is
heengegaan en de wanhopige vlucht de
stad uit in een doelloze tocht. Hi' begint
zijn dwaaltocht bij het late avontuur. Het
eerste lied, Gute Nacht, het is het afscheidswoord dat hi' op de deur van zijn geliefde

schreef:
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh' ich wieder aus
Heel anders is dit vaarwel dan dat

van de jonge molenaar die het vaderhuis
verliet. Vergelijk het lichte huppelen van

5. DER LINDENBALIti.

tuordem boo dadebt On

denimma;

triune in unman

en bladerloos. Alweer kan men wizen op
de subtiele Schubertiaanse tekstinterpretaties. Woorden als 'Nacht' en 'dunkel' worden door een mineurnuance onderstreept,
`Ruh' door een majeurtint, en op 'die kalten Winde' plaatst de stem een recitatief.
Schubert schreef het lied 'Am
Brunnen vor dem Thore' in de nu totgasthuis omgevormde HOldrichsmolen bij
Hinterbriihl(Heiligenkreuz). De welput bij
het hekken staat er nog.
Uit Schwanengesang
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het ritme in het eerste lied uit Die schiine
Miillerin en het symbolisch moede, langzaam schrijdende mineurmotief in dit eerste lied uit Winterreise: de vrolijke stap van
de hoopvolle molenaar tegenover de vermoeidegang van de zwerver.
De eerste strofen zijn in mineur, de
laatste is milder. Der Lindenbaum blijft voor
vele zangers het dankbaarste van de cyclus. Het lied wordt door Thomas Mann in
Der Zauberberg als 'tegelijk volksgoed en
werk van een meester'gekenmerkt. De lindeboom wordt bij vele romantische dichters en componisten als een symbool bezongen. Bij de fontein sluit de dolaard de
ogen om de lindeboom niet te zien: in zijn
schors sneed hi' liefdewoorden en zijn lover heeft eens een zalig samenzijn beschut.
Der Lindenbaum is weer een lied rijk aan
episoden, wonderlijk lenig in het volgen
van depoetische gedachte. Het voorspel
begint met een bladruisende beweging en
eindigt met een hoornappel in echo herhaald. Dit kleine voorspel is er niet enkel
om de zanger in de toon te brengen. Het
heeft eengeheimzinnig karakter en roept
ook het landschap op langs de we waar
de lindeboom bloeit. In een signaal (C-B)
meent men de kwinkslag van een vogel te
horen, in een tweeklank de roe p van een
posthoorn. 'Am Brunnen vor dem Thore
da steht ein Lindenbaum': Men moet
Schubert zijn om binnen een zo simpele
kwintafstand een zo treffende melodie te
vinden. In de eerste strofe zingt de stem in
een rustig majeur over i stissen Traum' die
de zwerver zo vaak in de schaduw van de
lindeboom droomde. Bij de derde strofe
verdonkert het voorspel in mineur: hi'
knijpt de ogen dicht en ziet de linde naakt

De titel van Schuberts laatste liederenbundel is door een handige uit bedacht. De verzameling behelst zeven liederen naar Ludwig Rellstab,
een reeds
vroeger aangesproken dichter, en zes liederen naar Heinrich Heine die met zijn titel
Buch der Lieder vooruitloopt op Schubert,
de eerste die zijn poezie met muziek bedacht.
We kiezen Die Stadt. Het is de stad
waar Heine zijn liefste verloor en die hi' na
zijn vlucht over het water (een rivier?) nog
ziet opdoemen in avondschemering.
Die Stadt - drie korte strofen - is een
dubbel-zinnig gedicht. De zwerver of de
'Doppelganger', want het is dezelfde die
eenpaar liederen verder, naar de stad van
zijn geliefde is teruggekeerd, ziet eerst de
stad 'am fernen Horizonte' die in de
veravondschemering als een 'Nebenbild'
schijnt. In de laatste strofe is de stad plots
duidelijk aanwezig,
'leuchtend' in de
avondzon, zo concreet dat de minnaar
jene Stelle wo ich das Liebste verlor' herkent. Het is eengedicht van de Ruimte,
maar het is er ook een waarin de Tijd vatbaar wordt: in de verre stad bleef van het
verleden slechts een schim. Maar nu hi'j zo
duidelijk de plaats herkent, is ook het verleden weer aanwezig, het is het pijnigende
hedengeworden, de vroegere twist brandt
opnieuw in het hart.
Schubert heeft op een geniale manier deze vervlechting van Ruimte en Tijd,
van verleden en heden, van afwezigheid
en aanwezigheid in zin
j
muziek weten te
vertolken. In zijn somber, haast impressionistisch lied toont hi'j wat hi' met een over
de octaafgespannen arpeggio-figuur weet
te bereiken, en wat hij aan dissonanten
durft aanwenden. Hi' laat tussen verminp
derde setime-akkoorden
tot zeventien
maal toe een arpeggio van negen noten op
en neer rollen. Het zijn als de windstoten
die de boot beroeren waarop de dichter
('meine Kahn') de vermaledijde stad verlaat. Hetpianissimo waarop dit arpeggio
dissonant wordt uitgevoerd, is nog verdoezeld door het verplichte gebruik 'con pedale', wat zeer zelden bij Schubert aan eduid wordt. De stem spreekt eerst 'leise'
op stokkende syncopische akkoorden als

met een krop in de keel. Bij het zien, al
r het water, van de verre stad (in de
ove
laatste van de drie strofen) zingt de stem
'stark' om tot een fortissimo te zwellen op
het woord 'Liebste'. In het naspel is het visioen in de nevel vervluchtigd en de klank
weer in eenpianissimo verzwonden.
Die Stadt is een moeilijk lied, ook al
omdat een bijzonder evenwicht moet verwezenlijkt worden tussen de zangpartij en
de begeleiding. Gen van beide ma g te
zeer de aandacht voor zich opeisen.
Bovendien is de schijnbaar eenvoudige
pianopartij niet gemakkelijk: zo hebben
sommige pianisten moeite om de negen
noten van het arpeggio gelijkmatig te geven en wordt te veel op de eerste noot als
steunpunt gedrukt, wat het nevelachtige
van deze formule minder laat uitkomen.
Een andere fout komt voor bij de stem,
wanneer ze van het begin of te declamatorisch optreedt, wat men zelf bij grote zang
ers als Hans Hotter kan merken.
Er is een volkomen tweespalt in de
begeleiding van Die Stadt. De formule die
in het voorspel, het tussenspel, het naspel
en bijna over heel het lied als een impressionistische klankenwolk hangt, kan de nevel symboliseren die de vluchtende op de
boot van de stad scheidt, nog verwazigd
door het voorgeschreven gebruik van de
pedaal. Daar tegenover staat de reeks syncopische stotende akkoorden, wanneer de
reiziger als voor zichzelf het beeld van de
vervloekte stad beschrijft, eerst in avondschemering ('in Abenamm'rung') gehuld,
daarna in de laatste zonnestralen (leuchtend), als hi' elke plaats herkent, waar hi'
met degeliefde was.
In liederen als Die Stadt en Der
Doppelganger heeft Schubert via de poezie
naar nieuwe uitdrukkingsvormen in het
vocalegenre gezocht. Ze rangschikken
Schubert, naast Hoffmannen Novalis, onder degrote dichters van het visionaire en
fantastische.
NOTEN

Eigenlijk zou men, vooraleer een lied van Schubert te
beluisteren, het desbetreffend gedicht moeten
lezen. Het is evenwel onmogelijk in het bestek
van deze studie telkens hetgedicht van het
besproken lied op te nemen, minder nog de
vertaling ervan. De gedichten zijn evenwel in
allerlei bloemlezingen en Schubert-literatuur
te vinden, benevens, voor de muziekliefhebbers, op de partituur en de voorhanden zijnde
opnamen.
1 Wijst Goethe zelf niet met dit versoop de zingbaarheid
van zijn gedichten?
2 Voor An Schwager Kronos zie Vlaanderen nr. 244 (jan.
1993).
3 Voor verdere vergelijkingen zie Confrontaties van Zelter
tot Wolf in Jules van Ackere: De liederen van
Hugo Wolf, uitg. Libri Musicae, 1991.
4 vg1. Jules van Ackere: De vocale muziek van Johannes
Brahms, uitg. Libri Musicae, 1992.
UIT SCHUBERTS LIEDEREN
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GASTON DE COCK

Van Peter Benoit tot Hendrik Waelput
Hoe heeft de romantische componist de tekst verklankt?

omantiek! Een verschijnsel
van alle tijden, zo oud als
onze cultuurgeschiedenis.
In Homeros' Ilias vult Achilles zijn strijdloos bestaan met het tokkelen van de her
en het bezingen van grootse heldendaden.
Vanaf de 6de eeuw voor Christus tot vandaag hebben rapsoden, troubadours, barden en liedjeszangers de boodschap van
hetgevoel verkondigd en in kleurrijke
woorden en klanken vreugde gebracht aan
mensen die oor hebben voor de verkondig
in van de Muzen.
Maar toch onderkennen wij in de
cultuurgeschiedenis de Romantiek als een
grote Europese beweging bij de aanvang
van de 19de eeuw die in alle domeinen
van de kunst haar sporen drukte en misschien het langst in de muziek heeft nagezinderd. Dit viel me onlangs op toen ik een
zangboekje uit de jeugdbeweging van de
jaren vijftig doorbladerde: hoe romantisch
klinken degemeenschaps- en strijdliederen
van Hullebroeck en Van Hoof nog na.
Wat mij bij het neerschrijven van
deze bladzijden inspireerde was de vraag:
'Hoe heeft de romantische componist de
tekst verklankt?' Ik ben op speurtocht gegaan in de wereld van de partituur. Menig
lees- en schrijfuur heb ik doorgebracht
in de Bibliotheek van het Koninklijk
Conservatorium in Gent om in dialoog to
treden met enkele Vlaamse romantische
componisten.
Bij de man die 'zijn yolk leerde zingen', P. Benoit (1834-1901), trof ik een vi'tigtal liederen voor solostem en begeleiding aan. Zij kunnen onderverdeeld
erver eeld
worden in een viertal rubrieken: a. liefdesliederen, b. natuur- en stemmingsliederen,
c.gelegenheidsliederen, d. strijdliederen.
Wat mij in de tekst van de composities het meest trof was degrenzeloze naivitelt in beschrijven en oproepen van sfeerbeelden zoals moge blijke uit volgend
voorbeeld: 'Nog nauw had de zonne de
weidegekust / Of Wannes en Trientje was
daar'; of 'Vijfentwintig lane jaren / zijn U
over 't hoofd gevaren / Laat Uw kindren,
laat Uw vrienden I bloemen plukken,
kransen winden / schenken wat hun blij
gemoed / Ziet, U brengt met kus en groet',

R
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en daarnaast een belerende, moraliserende
tendens, zoals blijkt uit een van de Vijf
Soldatenliederen op tekst van Em. Hiel:
deplichten van de soldaat worden extra in
de verfgezet nl. zijn respect voor zijn oversten, zijn weerbaarheid teen de vijand, en
uit de 'Vier kinderliederen voor huiselijke
feestdagen', waar het als volgt geformuleerd wordt: 'Gij verzorgt mij, laat mij leeren, / Toont mij 't spoor van eer en pLicht
Al Uw werken, al Uw zwoeg,
en / is voor
mij en valt U licht.' Muzikaal getuigen al
de eenvoudige teksten ook van eenvoud in
melodie en begeleiding zoals dat uit de
partituur van voornoemde soldatenliederen duidelijk wordt.
In de verzameling van het
Conservatorium komen een achttal liederen op Franse tekst voor. De thematiek van
deze liederen sluit nauw aan bij de poezie
van A. de la Martine.
Bij enkele wordt de tekstdichter niet
vermeld, bij andere staan Vlaamsklinkende
namen, zoals by. V. Hanssen (Le Nuage).
Een van depareltjes uit deze reeks lijkt mij
'L'Angelus du Soir' opgedragen aan Mme
Alard-Guerette op tekst van V. van Wilder,
met orgelbegeleiding ad libitum opus 22
Brussel - Schott s.a. Het thema dat spontaan het schilderij van Millet oproept, laat
het werk van de landman corresponderen
met het oneindige werk van God: 'Sur le
ciel bleu la main de Dieu seme dans l'immense sphere ses innombrables mondes du
feu'. Dit is hetplechtige uur waarop de
grootsheid van God zich manifesteert 'par
son oeuvre immortelle Que Dieu revele au
cceurprofondeur
fidele
et sa splendeur
Sa'
en waarop de mens zijn kleinheid ervaart:
'Chacun sur terre dans lapoussiere S'est
prosterne tout transporter De melodische
lijn wordt letterlijk ingeluid door 7 volgehouden sol-aanslagen op de piano waarop
de zangstem de melodie in do-groot aanheft waarbij het or el de passende sfeer
van het Angelus oproept.
Op melodisch vlak trof ik in `Le
coucher du Soleil', opgedragen 'a Monsieur Pierre Gheyssens' een begeleidingsstructuur aan die mij deed denken aan
Haydns 'SchOpfung'.
Haydn stelt muzikaal het rijzen van

VAN PETER BENOIT TOT HENDRIK WAELPUT

Rosina Wachtmeister (Wenen).

piano tot fortissimo in re grote terts. Benoit
hanteert in dit lied(Deja [sic in partituud]
l'astre du jour a fini sa carriere) een melodie die in sol-klein en laat de begeleiding
een chromatische veer an vanaf de hoge
sol tot viermaal toe herhalen. Van een
groter opzet en indrukwekkender allure
getuigt 'De Leie' van 1875, waarvan hier
een korte synthese volt.
'De Leie', zanggedicht voor baritonsolo, emend koor en orkest op een
gedicht van Adolf Verriest: uit
P. Benoitfonds Antwerpen.
Met een andantinopoco larghetto
creeert de componist een sfeerbeeld dat
duidelijk natuurgeinspireerd is door het
aanwenden van baspijpen en hoorns, terwijl de solopartij 'Zoet is wel der vooglen
tale' intoneert in do-root. Met toevoeging
van fluit, klarinet en fagot, terwijl violen
deze inleiding omspelen, gaat de tekst in
een lichtelijk bewogener tempo: 'Maar nog
zoeter is mij 't lied / 't Lieve Vlaamsche
Leielied', waarbij de dialoog tussen blazers
en strikers in ritmische componenten de
tekst sterk onderlijnt. Bij de 6/8 beweging

Poco allegro zingt de bariton het vers:
'Als de Meie Langs de Leie I Weer doet
groeien, 'Bloeien, broeien, / Bloemen,
vuchten, / Boomen, gras en fief terwijl de
klarinetten met de altviool in op- en neergaande loo es deze melodie omlijsten:
wordt hernomen door het koor in een
ze
canonvorm tussen enerzijds Sopranen en
Alten en anderzijds Tenoren en Bassen.
Het Allegro con fuoco is de aanloop tot een
imposant koorwerk, waarin 'Heil U,
Vlaandren! Hoog de vaandlen!' met een
Wagneriaanse orkestratie wordt omspoeld,
waarop bariton en koor weer in dialoog
treden, terwijl de strijkersgroep kernachtig
g epunte akkoo rden laat weerklinken.
Een veelvuldige herhalen van
"t Vrije, 't Vrije Diet' suggereert het klinkend verlangen naar eigen identiteit van
het Vlaamse Volk (een leuk detail was te
vin in de Franse vertaling van 'Zoo de
Vlaming / En anders niet = Dame et de
cceur restons flamands!)
Voor hetgebed 'Zegen over Staat en
Koning' gebruikt Benoit een koraalmelodie
die verwantschap vertoont met de reformatorische traditie:
,„1#
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De bariton alterneert met het koor
het vers: 'Heer, o Heer dien vraagt U
't Vlaamsche leielied' en de daaropvoldie
gende bede 'Heer, wij smeeken U`
triomfantelijk in do-root eindigt.
In degelegenheidsliederen heb ik
en uitgesproken voorbeeld ontdekt van
e
een melodie die duidelijk op de tekst
geinspireerd was, waar naar mijn aanvoelingsvermogen muziek en woord tot een
hechte harmonische eenheid openbloeien,
nl. het lied 'Gaat de Mensch' van 1867 opgedragen aan Mr. en Mevr. K. Verriest bij
hun huwelijk. In het 'Zilveren Bruiloftslied
van 1888' opgedragen 'Aan mijn goede
vrienden Mr. en Mevr. W. Mertens-Van
Wint', waarvan hoer een paar rijmelende
verses genoteerd staan, voegt de componist bij het refrein deze opmerking toe: 'de
herhaling door al de tegenwoordige personen te zingen'„ en het kersverse luidt dan:
Blijft oil ons

Leeft nog lang

me moeilijk inbeelden dat men nog in revolutionaire trance geraakt bij de stok van
het Transvaals Krijgslied: 'Op! vecht Naar
vrij, of sterf den dood!', of ze liefde opwekt
laat ik in het midden en of ze aanspoort tot
bekentenis is mij niet zo duidelijk. Wellicht
kan ik concluderen dat Benoit in deze materie een hulpmiddel heeft gevonden om
melodisch-muzikaal een eenvoudige en
welklinkende inspiratie neer te schrijven.
Jan Blockx (1857-1912), zelf leerling
van P. Benoit en opvolger van zijn leermeester aan het Vlaamse Conservatorium
in Antwerpen is menig muziekliefhebber
we bekend als opera-componist. Hi' is
v eneens bekend als de stichter van de
e
Vlaamse Opera in Antwerpen en hi' heeft
met zijn opera's 'Herber rinses' en 'De
Bruid der Zee' in die tijd een internationale
reputatie kunnen vests en. Van deze componist bevinden zich een twintigtal liederen in de Conservatoriumbibliotheek,
waaronder 'Bede' (de bekende Hymne aan
Scoonheid
van C.S. Adama van
h
de
Scheltema): de verhevenheid van de tekst
inspireerde de kunstenaar tot een verheven
melodische lijn waarbij de stem als het
waregaat zweven bij het woord ischoonheid'.
Een heel mooie compositie daterend
uit 188o en opgedragen 'A Monsieur
Ray mond Chanoine d'Avranches', op tekst
van Gustave Lagye, Ed. Schott Freres Brux.
De tekstgaat aldus:
La nuit approche, bon soir, o ma I
bien aimee, o mon doux espoir Daigne
p ter ma belle amie / cette fleurette si
acce
jolie, / Je veux rire et chanter, chanter ce
so / o ma bien aimee, o mon doux espoir
Tu m'as souri, l'humble fleurette, / pare
un moment tagorgerette / Si to re ponds a

mon bonsoir / 0 ma bien aimee, o mon
doux espoir / La crainte dans mon ame est
morte, / Toc, c'est l'amour! ouvre to porte
/ c'est l'amour.
Op deze tekst stelt de componist
een inleiding voor in vanuit de hoe tonaliteit afdalende reeksen van vier noten
waarop de zangstem dezelfde melodische
lijn aanheft. Bij het 'bon soir' daalt de bewaardoor
geleiding naar de bas re
mponist duidelijk de romantische
deco
sfeer toetst. Bij 'o ma bien aimee' verheft
de zangstem zich met een crescendo naar
een akkoord in fa-kruis klein en valt in
'mon doux espoir' sereeen terug op een sikleinakkoord.
Vanaf 'daigne accepter' ontspint
zich een dialoog tussen zangstem en
pianobegeleiding waarbij de piano in
canonvorm de zangmelodie nabootst, met
aan het eind van deze muzikale volzin de
herneming van het beginthema. Bij 'Je
veux rire et chanter' vermeldt de componist 'un poco piu animato' in de zangstem
en omkranst dit ritmisch in de basbegeleiding met de opgaande notenrits die in de
aanvang gespeeld wordt. Hi' voert de
zangstem naar een muzikale climax in fakruis. Het ritme wordt in heel dit stuk bepaald door tegentijdeffecten in de begeleiding. Het laatste deel herneemt melodisch
de aanvangslijn van het stuk en 'la crainte
dans mon ame' loopt dan weer parallel
met de melodische lijn van 'Daigne accepter ma belle amie'. 'Toc' op tegentijd wordt
ingeluid door de begeleiding waarbij het
juichend effect van 'c'est l'amour' geodie
creeerd wordt door een oprijzende
mel
van uit do-kruis naar een fortissimo in migroot door de zangstem, terwijl de begeleiding in fortissimo steeds hoger voortschrijdt om in de laatste maat te eindigen

Niccolo dell'Abate: Zingende groep. (Firenze, Uffizi)

blip, nog lang , B11,ft gezegend zoo nog lang

leeft

nog lang

waarbij ik veronderstel dat de familie
Mertens zeer muzikaal moetgeweest zijn
om deze chromatische slotzinperfect te
zingen (misschien met de passende glissando's).
Van op een eeuw afstand verwekt
deze muziek op dit tekstgegeven misschien bij een aantal mensen van onze tijd
ergernis; waarschijnlijk een oproer: ik kan
VAN PETER BENOIT TOT HENDRIK WAELPUT
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op een pianissimo waarin nog even de trits
van de aanvangsnoten nazindert.
MP.

Het lied 'Feestgroet aan Pol de
Mont' op een gedicht van Hubert Melis parafraseert een bekend studentenlied dat de
componist aanwendt in zijn refrein, nl. Io
vivat.
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Dit strofisch doorgecomponeerd
lied is mijns inziens een fraaie romantische
melodie waarin de componist zeer tekstgetrouw zijn melodie gestalte geeft: b y. het
vers 'en zijn woorden, Ze beukten als hamers neer' krijgt drie op elkaar volgende
melodische en ritmische accenten. Een
echo daarvan vindt men terug in de laatste
strofe waar in neo-Middelnederlands de
bevestiging in de ridderschap weerklinkt.
Het aantal voorliggende liederen is
in feite te klein om er een muzikaal oordeel
over uit te spreken. Ik stel vast dat hij anders zingt dan zijn leermeester. Jan Blockx
kan liefde voor de muziek opwekken.
Edgar Tinel (1854-1912) behoorde
met Benoit, Gounod, Massenet tot de toonkunstenaars die op een internationale erkenning mochten bogen. Zo kon zijn oratorium 'Franciscus' (een paar jaar geleden
nog door de Vlaamse Federatie van Jonge
Koren uitgevoerd) een internationale weerklank vinden. Door zijn benoeming in 1881
tot directeur van het Instituut voor Kerkmuziek in Mechelen, wordt zijn creativiteit
gestuwd in de richting van de religieuze
muziek. Hij is in de Bibliotheek aanwezig
met een vijftigtal liederen.
Van hem heb ik de 'Grafgezangen`
opus 22 Op Vlaamsche Gedichten van Pol
de Mont geanalyseerd.
1. Grafbloemen
De thematiek van dit lied bezingt
het spel van de wind die een 'Requiem'
zingt dat de overledene onberoerd laat. Als
de wind zijn dodenpsalm zingt rond en
met het vergeet-mij-nietje dan 'trilt zij die
daar sluimert'. Muzikaal ontplooit de componist een melodische lijn in fa-klein die
hij onmiddellijk met de begeleiding laat
aanvangen. Treffend in de melodie is het
opranken in stemhoogte bij de woorden
'Het klimmerblaadje slingert er rond' en
naar het einde toe eenzelfde procede met
een volumevermeerdering van piano naar
forte bij de tekst 'A h! zij die daar sluimert,
zij trilt bij het lied en zucht`, waar de kla20
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vierbegeleiding afsluit met een zacht ingehouden neergaande beweging.
2. Raven

De contrastwerking tussen de geliefde dode en de liefde en hoop van de
dichter heeft de componist uitgewerkt in
een ritmisch contrast van een melodie in
do-klein die in Andantino-beweging inzet
(4/4) en die in een parallelle compositie
overgaat in een Allegro (12/8). Het spottend gekras van de raven wordt muzikaal
door dissonanten in relief geplaatst.
3. Avond

De tekst beschrijft een idyllisch liefdesmoment waarbij de dood als een 'spook
tusschen ons beiden zat'. Als de geliefde
'in eeuwigheid' zweert, danst het spook en
'sprong het van wellust in 't ronde'. De
componist structureert een melodie in een
contrasterende ritmiek tussen andante en
allegretto met van bij de aanvang een begeleiding vol dissonanten die de bedrukte
sfeer van de tekst sterk relief bezorgen. De
eerste allegretto-beweging laat een dartele
12/8 ritmiek horen in si-b-groot, vervolgens in sol-klein en dan afwisselend lagroot en sol-klein op de tekst:
'Ons zielen neurden een avondlied
en dachten aan sterven noch scheiden.
Wij zagen het niet, wij voelden het niet.'
Het recitativo 'een spook zat tussen
ons beiden' stamt zo uit de baroksfeer. In
het daaropvolgend 'piu animato' klimt de
begeleiding, gevolgd door de zangstem
vanuit de diepste regionen naar een gecadenseerde dodendans bij 'toen brandden
zoo wild zijne oogen' en gaat ritmisch en
melodisch stilvallen in 'op 't kerkhof'. De
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slotsequens herneemt de aanvangszin van
dit aangrijpend lied.
4. Begrafenis

In de tekst laat de dichter het doorschemeren dat hijzelf zijn geliefde door een
spookachtig woud naar haar laatste rustplaats heeft gevoerd. De componist suggereert in de brede akkoordenreeks het kleppen van de doodsklok met la/sol-kruis –
la-re waarmee de zangmelodie in fa-klein
fel dissonantisch contrasteert. Bij de tekst
'Ik droeg U op 't herte, door 't spokerig
woud' gaat de begeleiding in een op- en
neergaande loopjescadens de mistige sfeer
van een spookwoud suggereren en eindigt
berustend na een fortissimo in arpeggiostijl.
5. Schoonslaapsterken

De tekst beschrijft de dichtersdroom: hij ziet zijn geliefde op een bruidsbed 'Schoonslaapsterken tusschen vier
planken' maar aan de rechterzijde, 'zat de
afschuwelijke spinster, de Dood'. Hij is de
prins die de geliefde wekken moest 'maar
de slapende spinster die lachte'. Tekstdichter Pol de Mont verbeeldt de dood als
de antieke 'Moira' die het leven van de
mens 'afspint'. Met drie geaccentueerde
aanvangsnoten refereert de componist heel
even aan het Beethoveniaans noodlotsmotief. Hij laat dit motiefje tot negen maal terugkeren in de begeleiding en zes maal in
de zangstem.
6. Dooden-Verlooving

De tekst beschrijft de schone slaapster die door haar minnaar wordt uitgenodigd tot een huwelijk waarbij de natuur
participeert aan het gebeuren: 'De linden
zullen ruischen, vol wondren vooglenzang,
de sterren zullen beschijnen den zwijgen-

den bruiloftgang'. Muzikaal zet de thematiek in met een andantino in la-b-klein en
bloeit na zes maten open in het wervelend
allegretto, waar de componist zijn begeleiding eerst in si-b laat omhoogranken, vervolgens in mi-b om via hetzelfde procede
neer te dalen. Bij 'de klokken luiden alree'
drukt hi' het klokkenspel uit in vier arpeggio's in dalende lijn. Hetzelfde principe
p
ast hi'toe bij 'de priesters wit als snee'
maar dan een terts lager. De maan krijgt in
deze sfeer een religieuze dimensie want zij
wordt een 'reuzenhostie'. De componist
suggereert dan de wederzijdse toestemming 'daar schenk ik u te pande, den gouden vingerring' door een geaccentueerd
largamente met als onderliggend akkoord
re-b,
fa, do-b, mi-b: de melodie aan het
einde correspondeert ook hier met de beginmelodie, maar ritmisch wordt het nog

heel evenpassionato bij 'ik prang u in mijn
armen'.
7
. Die Todten reiten schnell (motto
van Burger)
De tekst verwoordt een uitnodiging
tot de dood om de dichter mee te voeren
tot bij zijn geliefde. De aanvang doet wel
even denken aan de mooie balade van
Schubert: 'Wie draaft daar zoo laat, inspokender jacht, alleen door den donkeren zomernacht?' Melodisch heeft de componist
het in do-kleingeconcipieerd en laat de ritmiek van het 'schnell reiten' vanuit de beg
eleiding in een 12/8 allegro naar een forte
op de hoe sol (samen met de zangstem)
opwieken. De begeleiding blijft beperkt tot
de linkerhand, wanneer de zangstem weer
het initiatief neemt en bij de dalende melodische lijn op 'Verliefden rijden snel' (solfa-mi-b-re-do) galoppeert de begeleiding in

'De muziek' door
Klimt (1901).

achtste, zestiende en tweeendertigste noten
naar beneden. De tweede strofe evolueert
naar een la-b-root
melodie waar de zin
g
'Och! voer mij met u',
vertrekkend van de
lage mi in een drieledige climax naar 'de
arm miner bruid' op de hoe la-b uitmondt. De strofe eindigt op dezelfde wijze
als de eerste. De derde strofe isqua structuur en melodie identiek aan de eerste.
Deze muziek 'houdt de doden wakker en stoort de levenden'. Tinel openbaart
zich in deze bundel als een zeergedegen,
g
eins pireerd toondichter die in subtiele
muzikale nuances de tekstrijkdom van Pol
de Mont schitterend heeft verklankt.
Van Adolphe Samuel (1824-1898)
weten we dat hi' in Luik geboren werd, bij
Mendelssohn studeerde en in 1871 directeur werd van het Koninklijk Conservatorium van Gent, dit zeer teen de zin van
de Vlamingen.
Van hem zijn slechts enkele sololiederen in voorraad in de Bibliotheek, waartoe zijn 'Huit Lieder allemands' behoren
uit even bij Been in Gent. Uit deze cyclus lijkt mij het 'Lebewohl' op tekst van
Wunderhorn het meestgave. Het is een geliefd romantisch thema waar de dichter de
treurnis van hetpaar laat samenvallen met
de melancholie van de natuur en hi'j zi'n
geliefde van verre de verzuchtende kussen
toezendt. De melodie verloopt heel sereen
in mi-groot met een repetitieve begeleiding
in het klavier. Als de componist piu mosso
op zijn partituur schrijft, wordt de melodische lijn als het ware opgesplitst in kortere
notenwaarden, waardoor de impressie van
geladen gejaagdheid ontstaat.
Hendrik Waelput (1845-1885) is de
academicus in hetgezelschap van de romantische componisten. Hi' dirigeerde aan
verschillende schouwburgen in Nederland
en Frankrijk en wend in 1884 directeur van
de opera in Gent. Aug. Corbet bestempelt
hem als 'een knap symfonist en een bekwaam liederencomponist.' Van hem zijn
amper een tiental partituren in voorraad in
de Bibliotheek. Uit het bundel 'Zes Liederen' op tekst van Eug. van Oye weerhoud
ik het laatste: 'In de Duinen'. Het drukt
een eindeloos natuurverlangen van de
dichter uit die zijn hoofd graag gewiegd
ziet in een 'krans van sterrenbezaaide dromen'. De muziek zet maestoso in insolklein en suggereert de weidsheid van de
natuur door sprongen van de linkerhand
naar de rechterhand in zestiende notenwaardenpraktisch heel het lied door. Het
slotgeeft een muzikaleparafrasering van
de droom in achttien matenpianospel.
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Luc LEYTENS

De liederen van Jef van Hoof: een overzicht
Zelfs na een strenge selectie blijven er heel wat liederen van Jef van Hoof aan te wijzen,
die tot de beste behoren van wat de Vlaamse postromantiek heeft voortgebracht.

e
t liederen1 is Jef van Hoof
(1886-1959) bekend gewor
den. Zogroot was het succes dat hi' er al heel jong mee behaalde en dan vooral met zogeheten 'strijdliederen' - dat hi' als het ware voor altijd het
etiket liedcomponist' opgeplakt kreeg.
Emiel Hullebroeck voorspelde dat zijn
naam zou blijven voortleven, niet door zijn
opera's of hoogstaande symfonieen, maar
door zijn Groeninge. Achteraf beschouwd
heeft deze faam erg eenzijdig gewerkt.
Zelfs werd ze soms min of meer denigrerend teen hem uitgespeeld, alsof het
schrijven van liederen iemand ongeschikt
zou maken voor andere genres! In elk geval vond Van Hoof het lied niet minderwaardig. Integendeel zelfs. Hij schreef:
'Het lied is de kleinste der muzikale vormen. De moeilijkste!'2
Wie het geheel van die liederen
overschouwt, wordt vooreerst getroffen
door het relatief kleine aantal composities:
alles bijeen tellen wij 119 liederen met
pianobegeleiding, ontstaan tussen 1903 en
1957, dus over een periode van meer dan
een halve eeuw. Vergeleken met sommige
van zijn collega's is dit eerder bescheiden.
Veelschrijverij en massaproductie waren
Van Hoof vreemd. Anderzijds is de spreiding zee ongelijk. Bijna de helft werd ge18 en is dus het werk van
schreven voor 19,
een jong toondichter. Het was de rote tijd
de volkse liederavonden.3 In de
van
Vlaamse culturele emancipatiestrijd
speelde het lied een belangrijke rol. Weldra
zal Van Hoof in dit domein een leidende
positie innemen. Zijn bekommernis om, in
de geest van Peter Benoit, de massa aan
het zingen te krijgen, verklaart eveneens
zijn betrachting om aan te sluiten bij het
volkslied.
Tussen de twee wereldoorlogen
componeerde hi' daarentegen nog nauwelijks een goed dozijn liederen. Het klimaat
was ookgrondig gewijzigd. De componist
had er zich rekenschap kunnen van geven,
wanneer hi in het begin van de jaren twinti een reeks liederavonden op het getouw
met de tenor
zette, in same
Edmond Borgers, met werken van zijn geliefde leermeester Paul Gilson en van zich-
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zelf. Het romantische lied leek toen al min
of meer uit de mode geraakt, in het licht
van de evolutie van de moderne muziek.
Daarvan zal Van Hoof weliswaar niet wakkergelegen hebben, maar er er was dat in
het algemeen het niveau van de doorsneeliedproduktie sterk achteruit ging, en daaraan wilde hi' zeker niet meewerken.
Berucht waren zijn sarcastische uitspraken
aan het adres van sommige vakgenoten.
Na de Tweede Wereldoorlog
knoopte Van Hoof terug met het genre aan,
maar legde hij, enigszins onverwacht, het
zwaartepunt op het religieuze lied.
In het volgend bondig chronologisch overzicht overlopen wij de diverse
stadia van zijn evolutie.
Het debuut
Op kerstdag van 1903 verschijnen
bij de Antwerpse muziekuitgever Gustave
Faes twee liederen op teksten van Guido
Gezelle: Aanroepinge en 't Is stille. Het zijn
de eerste gepubliceerde werken van de
toen 17-jarige Jef van Hoof. Hi' is op dat

Jef van Hoof, 1926.
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tijdstip (en nog voor verschillende jaren)
leerling van het Koninklijk Vlaams
Conservatorium van Antwerp,
en o.m. in
de klas van contrapunt en fuga Lodewijk
Mortelmans wiens eerste bundel
Gezelleliederen, uit 190o, een enorme bewondering opwekt. Zonder twijfel inspireert dit voorbeeld. De vrij recent (in 1899)
overleden Gezelle wordt in die jaren a.h.w.
door de toondichters ontdekt. 4 De literaire
opbloei tijdens het laatste decennium van
de vorige eeuw ('de negentigers') heeft ten
andere in het algemeen een weldoende invloedgehad voor het niveau van heel wat
Nederlandse liedteksten. Van Hoof die
oed bevriend geraakt met verschillende
g
figuren van 'Van Nu en Straks' (o.m.
Emmanuel de Bom en Stijn Streuvels), laat
dadelijk een zeer eigen geluid horen. 5 Al
in zijn allereerste stukken treffen ons
inderdaad een aantal kenmerken die kenschetsend zullen blijven voor zijn hele
liedceuvre. De zangstem vervult steeds de
hoofdrol. Zij respecteert op soepele wijze
het woordaccent ofschoon het algemene
sfeerbeeld primeert boven de woorden afzonderlijk. De piano heeft een ondersteunende rol; lane voor- of tussenspelen worden dan ook vermeden. Anderzijds valt de
'modernere' beknoptheid in het oog: het
essentiele wordtgezegd in enkele maten.
De licht omfloerste, naar het elegisch neigende gevoelsuitdrukking is wel on ewoon voor zo'n jong componist.
Waarschijnlijk bieden de omstandigheden
waarin ze ontstonden een zekere verklaring, want precies drie dagen nadat
Aanroepinge was gecomponeerd, overleed
zijn moeder. Nooit heeft hi' dit verlies helel kunnen verwerken. De hunker naar
maa
de gelukkige kinderjaren, als een soort verloren paradijs, is een thema dat meermaals
in zijn werken zal opduiken.
Aansluiting
bij het volkslied
Na die veelbelovende start zal het
wel twee jaar duren vooraleer Jef van Hoof
op de ingeslagen we voortgaat. De Vier
Liederen op teksten van Giza Ritschl, een
Nederlandse dichteres van Hongaarse oorsp rong , ontstaan tussen januari en mei

1906. Wanneer deze vier korte stuk es in
het najaar worden uitgegeven, trekken zij
sterk de aandacht. Lambrecht Lambrechts
die zich nochtans niet onkritisch uitlaat,
vindt dat het optreden van de jonge toondichter 'hem al dadelijk een der beste
plaatsen in de gelederen onzer nederlandsche liedercomponisten verzekert.'6 Deze
miniaturen klinken ook nu nog erg bekoorlijk, al is de toon weer tamelijk zwaarmoedig. Dit kan beslist niet gezegd worden
van de dartele Drie Kinders met drie rozen
op een gedicht van een persoonlijke
vriend, Gust van Roosbroeck, het eerste
strofisch lied.
Het jaar 1906 betekent de echte start
van de compositorische loopbaan van Jef
van Hoof. Met Strijdkreet, vat hi' zijn Drie
Strijdliederen (Gezelle) aan, voor koor, en
komt voor het eerst de Vlaamse thematiek
aan bod.
Met Volkslied, Er kwam — beide op
gedichten van zijn vriend Jan van Nijlen —
en Drinckliedeken (Dautzenberg) wint hi'
in eenprijskamp, georganiseerd door
'Liederen voor ons Volk' in december 1906
de eerste drie prijzen tegelijk. Ook bij de
wedstrijd die het volgende jaar door deze
vereniging wordt uitgeschreven, is hi' de
laureaat met Ruitersliedeken op een eigen
tekst. Uiteraard hadden dezeprijsvragen
de bedoeling om het repertoire te verrijken
met nieuwe 'v olksliederen i . De overwinningen die Van Hoof keer op keer behaalt,
sterken hem om in die richting verder te
gaan. Hoewel hi' een tegenstelling zag
tussen volkslied en kunstlied7, heeft hi' in
depraktijk toch wel degelijk een onderscheidgemaakt tussen liederen 'in yolkstranti (naar Duits-romantisch model) en
andere die wij dan toch best kunstliederen
zullen noemen. Dit houdt dus niet noodzakelijk een kwalitatief verschil in. Het yolks
karakter uit zich in een syllabische tekstzegginggbaarheid
, een vlotte
en vooral
zin
ook in een strofische vormgeving. Zeer geslaagde voorbeelden vormen de Drei Lieder
im Volkston waarvoor hi' Duitse liefdegedichten uitkiest.8 Hierbij mogen de woorden aangehaald worden die Paul Collaer
jaren later schreef: 'Van Hoof est depourvu
depretention. Mais it possede une veine
melodique ce ui
q, apres tout, est le bien le
plus precieux. On n'apprend pas a ecrire
une melodie: on l'invente.'9
Het strijdlied
In 1909 neemt Jef van Hoof ander-

maal deel aan een wedstrijd, nu uitgeschreven door het Algemeen Nederlands
Verbond. Hi' kaapt nog maar eens de
p
rijs weg: Groeninge (De Leeuwen
)
dansen
(Gezelle) wordt van bij de eerste uitvoering begroet als 'het' strijdlied bij uitnemendheid. Het strijdlied, bestemd om mu-

Jef van Hoof in 1956 op Spokenhof
voor zijn geschilderd portret van Jacob Smits
(1855-1928) uit 1908.

zikaal de Vlaamse verzuchtingen kracht bij
te zetten, is natuurlijk ook een soort van
volkslied en vertoont dusgrotendeels dezelfde karakteristieken. Het mag waar zijn
dat Groeninge vanuit het standpunt van de
tekstbehandeling d.w.z. de eerbied voor de
prosodie, niet speciaal Van Hoofs meesterwerk is. Het lit ook niet zo gemakkelijk in
de stem. De kwaliteiten zijn bier van een
andere aard: er vaart door dit stuk een
onweerstaanbaar en kernachtig elan
dat het terecht de bijnaam van 'Vlaamse
Marseillaise' heeft bezorgd. Ritme en melodie maken bier het detail van de tekst ondergeschikt.
Onwaarschijnlijk vlug — vandaag
zou het niet meer kunnen — werd dit lied
in heel Vlaanderen razendpopulair en,
wat belangrijker is, het heeft ook stand gehouden: er vindt haastgeen 1 i-juli-viering
plaats of het is te Koren. Van Hoof was gelanceerd als de 'opvolger van Benoit'. In
het vervolg werd er dan ook herhaaldelijk
op hem een beroep gedaan om nieuwe
strijdliederen te produceren. Een vijftal ervan werdgebundeld als Liederen van het
Vlaamse Vaderland (1910-1913). Uiteraard
wekken titels als Het Lied der Vlaamse
Staatsbedienden, Vaandellied e.d. vandaag al
bij voorbaat het vermoeden dat wij te maken zouden hebben met sterk verouderde
en relatief onbelangrijke relicten uit een
voorbije cultuurfase. Toch is dit maar ten
dele waar. Van Hoof wist ook in dit domein seriewerk te vermijden. Er zijn wel
degelijk zeer geslaagde exemplaren aan
te halen. Stukken als Het Vlaamse Lied
(Theodoor van Rijswijck) of Consciencelied

L. Lambrechts), geschreven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de
schrijver, blijven, indien ze zonder voorin-

genomenheid worden benaderd, stellig het
beluisteren waard. Uit deze voorbeelden
blijkt echter dat Van Hoof dikwijls het best
is wanner hi' uitdrukking ma geven aan
een meer introverte ontroering. Er wordt
wel eensgesuggereerd, dat hij, door de bijval van Groeninge, om zo te ze en willens
nillens in een rol werdgedwongen die niet
geheel in overeenstemming zou geweest
zijn met zijn temperament. Helemaal juist
is dat niet. Van Hoof was immers wel degelijk de strijdbare flamingant die in alle
omstandigheden voor zijn overtuiging opkwam. Hi'j verstond bovendien de kunst
om zijn enthousiasme, ook als dirigent, op
een breedgehoor over te brengen.
Anderzijds bevestigen vele getuigenissen
vanpersonen die hem van dichtbij gekend
hebben dat hi' allerminst de uitbundige geweldenaar was waarop zijn optreden leek
te wizen. Een van de best geslaagde
'strijdliederen' wijst ook in die richting:
Daar is maar MI Vlaanderen (Rene de
Clercq) uit 1917, werd door hemzelf omschreven als 'voor de ingekeerde eenling
gedache. 1° Ten slotte is het evenmin overbodig erop te wizen dat zeer vele van zijn
tijdgenoten zich, meestal met veel minder
succes weliswaar, aan het strijdlied 'bezondid' hebben. En in tegenstelling tot wat
wel eensgedacht wordt, blijft het aandeel
van het strijdlied, zonder het te willen minimaliseren, toch slechts een fractie in het
totale oeuvre van Van Hoof.
Kunstliederen

1910 is voor Van Hoof vruchtbaar
g
eweest. Er ontstaan dan niet minder dan
12 liederen, een aantal dat ingeen enkel
ander jaar zal overtroffen worden.
Buitendien omvatten zij enkele van de
meestgeslaagde kunstliederen zoals het innig-tedere Slaaplied (Gezelle) — meesterlijk
in zijn eenvoud en waarin ook de religieuze thematiek opduikt — en het niet minder verrukkelijke Lentestemming (Jan van
Nijlen). Met Het Kerelslied A. Rodenbach)
en meer nog met Malheureuse Minnedagh
(op tekst van de journalist Edgar Dehaene
die hi' dat jaar leert kennen en die nog vaker zijn medewerker zal worden) betreedt
hi' met veel smaak het zo gevaarlijke pad
van de humor, gevaarlijk omdat het al te
gemakkelijk tot een plat kluchtlied zou
kunnen verworden. Oude Volkswijze (Pol
de Mont) draagt als ondertitel 'kinderlied'.
Hiermede is het de voorbode van de mooie
bundel Kinderliederen (Fons Christiaens) die
tussen 1911 en 1917 wordt afgewerkt. Ook
dit wordt zowat een 'specialiteit' van Jef
van Hoof. Opmerkelijk bier is dat het kind
afwisselend van buitenaf door de ogen van
de volwassenegezien wordt (bijv. in de
proloog De Jeugd is als een tuil van rozen),
of zelf aan het woord komt(bijv. in
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Proficiat Moeder). Het frisse Marialiedeken

G. Ritschl) (1917), geschreven voor de
leerlingen van een parochieschooltje,
creeert eengelijkaardige sfeer van onbevangenheid.
Tussen de twee
wereldoorlogen
Zoals aangestipt daalt na de Eerste
Wereldoorlog, die zoals bekend voor Van
Hoof 'slecht' afliep daar hi' een veroordeling opliep als 'activist', zijn liedproduktie
in aanzienlijke mate. Toch treffen wij in het
begin van de jaren twintig drie van zijn
beste liederen aan. Vooreerst is dat nogmaals een 'kinderlied': Lentesprookje
(Pol de Mont) (192o). Geheel anders klinkt
Ontwaking (Eugeen van Oye) uit 1923: het
werd opgedragen aan de operazanger
Edmond Borers en start met het brede gebaar van een aria om vervolgens in een
tweedegedeelte te verstillen. In zekere zin
zou Su 'aa nu suja! (Pol de Mont) alweer
als een soort van kinderlied kunnen beschouwd worden, daar hier het beeld opgeroepen wordt van de H. Maagd die het
kindje Jezus in slaap wiegt. Het is beslist
een van zijn meest pakkende scheppingen
en werd eveneens opgedragen aan een indertijd bekende zangeres van de Vlaamse
Opera, de mezzo-sopraan Alice Plato.
Wanneer we abstractie maken van
enkelegelegenheidsliederen zoals het
'Bedevaartlied' 0 Kruis van den Ther
(Willem Gijssels) (1924), Gedachtenis (Cyriel
Verschaeve) (1926), beide voor de Uzerbedevaartgeschreven, het Staplied (De
Moedertaal) (Gijssels) (1928), voor een
kunstkring, en Vlaggegroet (Eugeen de
Ridder) voor een Borgerhoutse turnkring,
e.a., moeten wij tot in het begin van de Oren dertig wachten, vooraleer er weer enkele kunstliederen uit Van Hoofspen
vloeien. Als een Moeder (1930), op een
no al ongelukkige tekst van zekere
M. Mommens, en vooral Nachtdeun (1933)
weerspiegelen een toenemend gebruik van
chromatiek die overigens reeds in Su 'a
nu Suja!, maar ook in de opera Jonker
Lichthart (1928) opmerkelijk aanwezig was
en die door meer dan een criticus als
'Straussiaans' werd omschreven. In
Nachtdeun war hi' een gedicht kiest van
Alice Nahon, de pas overleden dichteres
die hij van zeer nabij gekend had, leidt dit
naar subtiele, impressionistische toetsen.

het einde van de jaren dertig plots gaat interesseren voor eengenre dat tijdens de
Romantiek een zekere bloei hadgekend,
maar dat bijna uitgestorven leek: de lyrische voordracht. Wij verlaten hiermede
even het terrein van het lied vermits het
gaat over declamatie met obligate begeleiding van piano of orkest. De reden is te
zoeken in zijn vriendschap met de voordrachtkunstenares Magda de Groodt. De
achtpartituren die hi' tussen 1939 en 1953
in dit domein realiseerde, op gedichten
van o.m. Herman Teirlinck, Pol de Mont en
Alice Nahon, vormen zeker een buitenbeentje in zijn oeuvre, maar bewijzen dat
hi' voor dit ongewone genre een werkelijke
feeling bezat.11
De laatste Liederen
De Tweede Wereldoorlog eindigde
voor Jef van Hoof al even ongelukkig als
de eerste. Vooral zijn aanstelling tot directeur van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium werd hem zwaar aangerekend, hoewel het algemeen bekend was
dat hi' alles behalve Duitsgezind was en de
benoeming zelfs door de bezetter zo lang
mogelijk was tegengehouden. Hoe dan
ook, hi' kwam weer voor zes maanden in
voorhechtenis terecht. Achter de tralies
zette hi' zich weer aan het schrijven van
liederen, op teksten van medegevangenen,
in het bijzonder Bert Peleman. Er zijn onbelangrijke gelegenheidswerkjes bij, maar
ook enkele treffende bladzijden zoals de
drie versies van Slaapliedje (1944).
Belangrijk zijn het ingetogen Sonnet (Odiel
Daem) en vooral het gloedvolle Loflied voor
de Kinderen B. Peleman), beide uit 1945.
Hierin knoopt hi' wonderwel aan bij de
chromatischgetinte schrijfwijze van het

Lyrische voordracht
Gedurende tien jaar (1933-1944)
heeft Van Hoof praktisch een enkel lied
meer geschreven. Het is de periode waarin
hij een origineel repertoire voor koperblazers uitbouwt en vooral, en vrij verrassend, als symfonicus naar voor treedt.
Merkwaardig is echter dat hi' zich vanaf
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vroegere Nachtdeun.. Na zijn vrijlating
worden zij,
aangevuld met Nanoen in huis
(Raf Verhulst) (1946), Kerstlied (Frans
Clinckaert) (1948) en ten slotte nog De
Lotusbloem (Angele de Bremaker) (1957),
gebundeld tot Zes Liederen. Deze werden
ins958 bekroond met de Lodewijk
Mortelmansprijs. Dit was een verdiende en
tegelijk symbolische erkenning van het feit
dat hi'j als ware erfgenaam van 'de Prins
van het Vlaamse Lied' mocht beschouwd
worden.
Tijdens de pijnlijke ervaringen op
het einde van de oorlog was het katholieke
geloof voor Van Hoof een stevig houvast
geweest. Zij brachten een verinnerlijking
teweeg die zich manifesteerde in een hernieuwde belangstelling voor de kerkmuziek12, maar tevens in een aantal religieuze
liederen. In 1947 componeert hi' Onze Lieve
Vrouw van Troost (Jozef de Meester), vereerd in het Westvlaamse Kortemark, als
dank voor zijn vrijspraak door de Krijgsraad. Er volgen dan een hele reeks losse
Marialiederen waarvoor de Jezulet Frans
Clinckaert hem de teksten levert. Deze
laatste is ook de (watpietistisch geinspireerde) dichter van deprachtige, klassiek
Kruisliederen
aandoende bundel van Vi Kruisliederen
(1948), een nieuw hoogtepunt in zijn werk.
Een van de meestgeslaagde en
meest typische kinderliederen, De
Vriezeman (Schoollied) (Raf Verhulst) (1949)
mag zeker niet onvermeld blijven.
Nog een tiental liederen volgen in
de jaren vijftig. Zij brengen niets wezenlijk
nieuws bij, met uitzondering van de drie
ultieme liederen waarmede in het voorjaar
van 1957 onvermoed een eindpunt gezet
wordt. Het zijn een laatste Marialied,
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad (Pater

Jef van Hoof dirigeert op de 'Dag van het Vlaamse Lied'. Brussel, Grote Markt,

12 jUll

1953.

Anselmus), het reeds vermelde en in zijn
eenvoud bijzonder aangrijpende De
Lotusbloem, en als laatste bell dents van
Vlaamse overtuiging en tegelijk van optimisme, Eens komen betere dagen (Bert van
Houtem).
Besluit

Het liedoeuvre van Jef van Hoof
vertoont in zijn geheel een grote eenheid
en een zeer duidelijk profiel. Zelfs na een
strenge schifting blijven er talrijke liederen
aan te wizen die tot de beste behoren van
wat de Vlaamsepostromantiek heeft voortgebracht. 13 Dit betekent niet dat zij door de
kritiek werden es aard. De bezwaren die
aangevoerd worden zijn van een dubbele
aard: ideologisch en artistiek.
Dat Jef van Hoof een overtuigd
Vlaams nationalist was engewend was om
zijn mening ongezouten te verkondigen,
werd vanzelfsprekend niet door iedereen
in dank aanvaard. Hij heeft er herhaaldelijk de nadelen van moeten ondervinden.
Vandaag liken de politieke standpunten
die hij voorstond haast vanzelfsprekend te
zijn. De thematiek van de strijdliederen is
natuurlijk (en gelukkig) niet meer actueel,
maar dat doet niets of aan hun betekenis.
Op het persoonlijke vlak was Van Hoof
zeker niet 'rabiaat' of kortzichtig,
wel een
misschien wat naief-idealist. Hij telde
goede vrienden van zeer diverse overtuigingen en was zeer belezen, ook in de buitenlandse literatuur. Het nationalisme in
de kunst, en in het bijzonder in de muziek,
heeft zin adelbrieven en het is onbegrijpelijk waarom dit bij de Vlamingen verwerpelijk, en bij buitenlanders bewonderenswaardig zou zijn. Evenmin is bewezen dat
het in de 2oste eeuw als een voorbijgestreefd standpunt moet beschouwd worden: enkele van de internationaal meest
succesrijke componisten (bijv. Sjostakovitsj
of Britten) mog,
en elk op hun manier, tot
deze strekking gerekend worden.
Ernstiger zijn de esthetische bedenkin en die te horen zijn. Vooreerst is er de
keuze van de teksten. Behalve voor wat betreft Guido Gezelle, die hi' uiteindelijk het
vaakst heeft verklankt,
greep Van Hoof
slechts uitermate zelden terug naar oudere
dichters(Dautzenberg, Rodenbach, Th. van
Rijswijck...). Zijn voorkeur ging naar eigentijdse teksten, meestal van goede kennissen. Natuurlijk speelde een Vlaamse
'Wahlverwantschaft' hierbij een rol. Enkele
van zijn tekstdichters hadden literaire
naam en faam (Pol de Mont, Cyriel
Verschaeve, Willem Gijssels, Alice Nahon,
Herman Teirlinck, Bert Peleman, Anton
van Wilderode, Angele de Bremaker,
Reninca....), andere warengewoon vrienden(Edgar Denhaene, Frans Clinckaert...).
Alles bijeen is deze keuze niet anders dan

bij de meeste toondichters.
Maar er is vooral het conservatisme
van de muziek zelf. Van Hoof bleef inderdaad onverstoord trouw aan een klassiekromantisch idioom: klassiek in de harmonisaties,
romantisch in de uitdrukking. Dit
werd vanzelfsprekend als een 'doodzonde'
aangerekend in een periode die technische
vernieuwing als allerhoogste, zoniet als
enige norm hanteerde. Een traditionalistisch ceuvre als dat van Jef van Hoof werd
en wordt nog steeds, ietwat meewarig, als
onbelangrijke 'Heimatkunst' afgeschreven,
waarmede men ook liefst niet in het buitenland voor de dag komt (wat nog te bezien valt). Lieve woorden als 'anachronistisch' of 'provincialistisch' zijn niet uit de
lucht.
Er zin redenen te over om bij die
'eigentijdse' stellingen grote vraagtekens te
plaatsen. Indien wij alleen maar schilderijen zouden mogen apprecieren die van
belang zijn geweest voor de evolutie van
de schilderkunst, dan zouden de meeste
musea dadelijk hun deuren moeten sluiten!
En er is in de loop der tijden veel meer
grote kunst voortgekomen van 'provinciale' dan van 'internationale' oorsprong.
Dit kan objectief vastgesteld worden. Zo
het huidige, omstreden en in menig aspect
'post-modernisme' een popro
sitieve kant vertoont,
is het wel deze: het
wil ons verlossen van dergelijke dogmatische opvattingen. Laat ons tevens constateren dat een soortgelijke, als 'retrograde' gedoodverfde houding in mindere of
meerdere mategemeenschappelijk was aan
al onze toondichters uit diegeneratie, tot
en met Marinus deJong.
Hetprobleem overstijgt dus het geval Van Hoof. Zeker hebben verschillenden
gepoogd
om 'in te zijn, het een
onder
hen'
haast altijd geleid heeft naar een soort onnatuurlijk ecclectisme. Hiervan blijven wij
bij Van Hoof ten minste es aard. Was het
echter in de toenmalige tijdsomstandigheden, en met de bedoelingen die deze componisten nastreefden, namelijk 'hun' publiek te veroveren, wel mogelijk anders te
handelen?
Wij kunnen niet beter doen dan Van
Hoof teplaatsen naast twee van zin jaargenoten uit andere kunsttakken: de schrijver Felix Timmermans en de schilder
Constant Permeke. Ook zij lie en 'achter'
bij de meest recente internationale evolutie;
maar het heeft hun erkenning niet in de
weg gestaan. Met de muziek die telkens
opnieuw moet herschapen worden, liggen
de zaken wel iets moeilijker. En dan rijst de
vraag of wij wel de vertolkers in huis hebben die de kunde, de belangstelling en het
lef hebben om de Vlaamse muziek naar behoren te verdedigen. Misschien wel, maar
het ongeluk wil o.m. dat er een geld mee

te verdienen is. Inmiddels is het Vlaamse
ro m antische lied (en niet alleen het lied! )
waarvan Jef van Hoof een van de meest
markante vertegenwoordigers blijft, als een
schone slaaptster die wacht op de prins die
haar wil ontdekken.

NOTEN
1 De term 'lied' blijft bij Jef van Hoof volstrekt niet
beperkt tot eenstemmige gezangen met
Liederen,
Lied,
pianobegeleiding. Twee Geestelijke
Drie Strijdliederen, Het Lied van het Recht, Vijf
driestemmige Liederen, Zes Dietsche Liederen en
Zes Marsliederen zijn allemaal koorwerken,
terwijl de Zes Stapliederen, hoewel eenstemmig, eveneens duidelijk voor koor bedoeld
zin. Op te merken valt dat niet zelden
stukken die oorspronkelijk voor koor werden
g
ezet (bij
v. 1k wilt niet of Psalm) achteraf een
versie kregen voor solozang. Omgekeerd zijn
er ook meerstemmige bewerkingen van
liederen (bijv. Daar is maar een land of Twee
Marialiederen.) Voor alle duidelijkheid
beperken wij ons overzicht tot de pianoliederen in degebruikelijke zin. Jets meer dan
70% ervan werden in een of andere vorm
georkestreerd, hetzij met symfonisch
orkest,
ork,
hetzij met strijkorkest, of nog met begeleiding
van koperblazers. Bovendien maakte Van
Hoof talrijke bewerkingen van authentieke
volksliederen.
2 Jef van Hoof, Het Volkslied, in Jef van Hoof. Een bundel
studies en schetsen, Antwerpen, 1950, p. 151170. In dit artikel worden veel van zijn
standpunten over het lied duidelijk.
3 Van Hoof, van huize uit flamingant, trad
edureng
de
enige tijd op als begeleider van de bekende
'Liederavond van het Volk' in Antwerpen, die
onder leading stonden van J.J.B. Schrey.
4 onmiddellijk na Mortelmans kwam ook Joseph
Ryelandt die persoonlijk Gezelle goed gekend
had, met Gezelleliederen voor de dag.
5 Een directe invloed van Mortelmans is te merken in
een derde Gezelle-lied uit januari 1904: 't Ligt
alles weerom witgesneeuwd.
6 Jong Dietschland, december 1906.
7 Jef van Hoof, op. cit.: 'Wie denkt dat het volkslied
geen kunstlied is, verist zich.'
8 Met uitzondering van twee nooit gepubliceerde
liederen uit 1904 is dit de enige keer dat hij
naar liedtekstengrijpt in een andere taal dan
het Nederlands. Een van deze teksten,
Sehnsucht van Ricarda Huch, zal in 1931 ook
door de Duitse componist Hans Pfitzner als
opus 4o nr. 3 verklankt worden.
9 Paul Collaer, La Musique Beige en 1939, in La Revue
Internationale de Musique, janvier 1940, p. 44.
10 Jef van Hoof, op. cit.
11 Dit bleek nog toen op 28 november 1992 tijdens de
3de Nacht van Radio 3 in deSingel in Antwerpen enkele van deze werken opnieuw werden
uitgevoerd: naast soortgelijke bladzijden van
o.m. Schubert, Schumann en Marinus de Jong
lieten zij een uitmuntende indruk.
12 Na de oorlog ontstonden drie van zijn vier missen,
voor telkens verschillende bezetting.
13 Een voortreffelijke keuze is te vinden op een CD van
het label Rene Gailly International Productions (referentie: CD 87 oo6). Enkel de religieuze liederen zijn er praktisch afwezig.
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JULES VAN ACKERE

Debussy en Verlaine
Debussy, meer nog dan Faure, is de musicus van Paul Verlaine...

e vocale lyriek van Claude
Debussy is, in tegenstelling
tot zijn kamermuziek, verspreid over zijn gehele actieve kunstenaarsleven. De eenvoud van de eerste liederen op salonverzen van Paul Bourget en
anderen (omstreeks 188o) is lang niet dezelf de als die van de laatste liederen naar
gedichten van Mallarme (zomer 1913).
Ondertussen heeft ook de vocale stijl allerlei schommelingen en invloedsgolven onder aan die, zonder de eigen aard van
's meesters schrijfwijze in het gedrang te
brengen, van de fijngevoeligheid van zijn
artistiek temperament getuigen, ook tegenover degekozen poezie. Men kan dan
ook bezwaarlijk algemene karakteristieken
geven.
Debussyg
, meer
dan Faure,no
is de
musicus van Paul Verlaine, die hi' herhaaldelijk gekozen heeft om zijn vocale inspiratie de vrije teugel te geven.
Paul Verlaine heeft misschien zelf
het best zijn levensgeschiedenis verteld, en
steekt ze helemaal in een kleine strofe uit

D

Chanson d' Automne:

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
De ca, dela,
Pareil a la
Feuille morte
Deze mens zonder wilskracht, mee
te slepen door al wat wenkt of lokt, aan
een dierlijke drankzucht overgegeven in de
stinkende kroegen waar hi' tussen twee
teugen absint zijn bierviltjes volschrijft, is
dezelfde die met enkele woorden ook de
verfijnde geesten verrukt. De hand welke
hi' teen zijn vrouw opheft, die naar verbodengeld grijpt, die de veile streling
zoekt, is dezelfde die En sourdine en Clair
de lune schrijft. Verlaine heeft een poetisch
vluchteilandgevonden, waar hi' zich
mengt tussen de paren van de Fetes galantes (1869). Waar hi' de inspiratie heeft gehaald - bij het bekijken van Watteau of het
lezen van Shakespeare, bij het slenteren in
deparken rond Parijs of eenvoudig in zijn
verbeelding - het doet er niet toe, maar
26
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Debussy door M. Baschet 1885,
ti 'd van de 'Ariettes oubliees'.

deze bundel bevat din en die hi' niet meer
heeft overtroffen. Hetpurperen maanglanzen over de lustwaranden van Watteau,
het ritselen van struiken, de zucht van een
schone, het ruisen van wat zijde, maar ook
het stof van eengraf,
opgejaagd door de
zwevende dansparen. Hier droefenis, daar
humor, of beide vermeng,
d de 'Pleasurable
sadness' waarvan Poe zong. En soms hoort
men als een kreet vanpijn, de liefdespijn
die het hart beklemt. Het is niet meer
Harlekijn die zingt, maar Mezzetin zoals
Watteau hemgeschilderd heeft, afgezonderd tussen het lover van hetpark, de
mandoline teen het hartgedrukt en met
een bijna smartelijke plooi om de mond:
dit isgeen komediant meer maar een
smachtende mens.
Het eerste contact van Debussy met
Verlaine, het zijn de vijf Fetes galantes inedites (1881-1882) met als titel Pantomime, En
sourdine, Mandoline, Clair de lune, Fantoches.

Drie van die liederen zullen hernomen
worden in een trits van 1891. 1 Verlaine is er
zich van bewust dat het in zijn Fetes galantes om een voorbije levenssfeer gaat. Hi'
bekijkt de din en afstandelijk, zoniet iro-

Paul Verlaine door Georges Rouault.

nisch, zoals in Pantomime. Hetgedicht bestaat uit vier terzinen die afzonderlijk een
figuur uit de Commedia dell' arte oproepen, de gulzige Pierrot, de ouwe gek
Clitandre, degemaskerde Arlequin, de
dromende Colombine. Debussy wekt de
lichtzinnige sfeer met syncopische klankcapriolen, trillers en voorslagjes. Bij de
laatste strofe vertraagt het tempo tot andante, het klankbeeld verandert, en
Colombinegaat dromen op de vleugelen
van omhoogwentelende arpeggio's die
misschien ook op het briesje (dans la
brise...) doelen. Een lang naspel brengt het
eerste tempo en de beginstemming terug.
Mandoline, dat later afzonderlijk
verscheen(189o), laat in de begeleiding
bijna ononderbroken een gearpeggieerde
formule horen die de mandoline nabootst.
Wel verloopt bij de derde strofe, het gewijzigde klankbeeld in een andere toonsoort,
blijkbaar zonder verband met de tekst.
Debussy voegt er eigenwillig bij het slot
een uitgebreide vocalise bij op het foneem
'la'. Mandoline is bij Debussy een van de
zeldzame liederen die een volmaakt re elmatige ordening vertonen, een reeds
eslaa gde voorloper van de humor met
g

zoveelgeluk op muziek gezet in het latere
Le Faune. Debussy en Faure hebben meer
dan eens hetzelfdegedicht getoonzet. Het
kan leerrijk zijn vergelijkingen te maken
die tonen hoe twee componisten eenzelfde
tekst verschillend interpreteren, wat er op
wijst dat het op muziek zetten van een gedicht niet berust op een loutere beschrijving van diens inhoud, maar een ontmoeting is van twee temperamenten met een
eigen aanvoelen. Ook Faure heeft het
dichtstukje Mandoline in klank gebracht.
Hi'j kiest als metrum niet 6/8 maar C, en
verdeelt het volgens afwisselend twee
achtsten en vier zestienden, en met een
staccato-begeleiding om het pizzicato van
de mandoline weer tegeven. De vocalise
wordt overgenomen door de piano.
Nergens is er, evenmin als bij Debussy, een
descriptieve detaillering van de tekst. Bij
beiden doet het lied zich voor als een doorlopende serenade, beiden schrijven als
tempo voor: 'allegretto', Debussy voegt er
'vivace' aan toe, Faure 'moderato'. De ene
zowel als de andere hebben aandacht voor
de waarde van de accenten en zeplaatsen
bijv. op dezelfde letter een een dubbele
klank, aldus op 'serenades' en op 'les belles
ecouteuses' terwijl beide musici op het
woord 'chanteuses' de stem laten improviseren alsof het om de stemging waarover
de dichter spreekt.1
Uit Verlaine's bundels Romances
sans paroles, Paysages belges en Aquarelles
verzamelt Debussy een zestal gedichten
onder de aan de dichter ontleende titel
Ariettes oubliees (1887-1888).2
Over het algemeen biedt het lied
van Debussy een uiterst gedifferentieerde
techniek in tegenstelling tot de eenvor-

Henri Matisse: Baudelaire (1932, ets).

Cefaquin d'Arlequin combine l'enlevement
de Colombine... Colombine reve, surprise
d'entendre en son ccrur des voix...
'Pantomime', Verlaine - Debussy - Watteau.

mige, synthetische behandeling in klankbeeld en uitdrukking bij Faure. Zelden
houdt hi'j zich aan de strofische vorm.
Noch het vers noch de strofe zijn bij
Debussy vormbepalend maar wel de poetische betekenis, het woordencomplex dat
eengedachte of een gevoel uitdrukt. Hi'
bouwt niet vooraf een muzikale structuur
waarin hi' dan achteraf de expressie zal samenschikken en eenmaken: hi' vindt zijn
vorm naarmate hi' zijn ontroering en zijn
indrukken transposeert in muziek; muziek
die zich volkomen van depoetische tekst
doordrenkt. Een voorbeeld: in C'est l'extase,
eerste van de Ariettes oubliees, wordt in de
eerste strofe, elk der eerste twee verzen afzonderlijk behandeld, ieder bezit inderdaad een afgetekende betekenis. Het derde
en vierde vers, integendeel, die samen
slechts een enkelegedachte uitdrukken,
worden aaneengevoeg,
d en dan zelfs in het
midden van een muzikale maat. Evenzo is
ergeen muzikaal hiaat tussen het vijfde en
zesde vers die samen een betekenis onder
woorden brengen. De nocturne C'est l'extase, die begint met een reeks voor Debussy
kenmerkende negende-akkoorden, kan
men nog zekere sentimentele accenten verwijten. Debussy zal weldra minder zoeterige schrifturen aankleven, maar de muziek volgt met subtiele details de tekst: bij
het vers 'le roulis sourd descailloux' horen
we in de begeleiding het watergekabbel; er
zijn de pauzen van de stem rond de vraag
'n'est-cepas?', verder het driedubbel pianissimo bij de slotwoorden 'tout bas'. Andere correlaties nog wizen op het inleven
van hetgedicht.

Tegenover de harmonische schrijfwijze van de eerste Ariette, helemaal in
akkoorden, stelt zich de mobiliteit van de
tweede, het beroemde dichtstukje Il pleure
dans mon cceur. Vocale tegenhanger van
Debussy's Jardins sous la pluie voor piano:
zelfde sfeer door identieke middelen verwezenlijkt: een obsederend wiegen van
zestienden dat men ook in verschillende
scenes van Pelleas et Melisande terugvindt
om het uitdruppelen van het water of het
bazelen van de fontein weer tegeven, bier
met dalende chromatische bassen. Boven
deze begeleiding 'con sordini' ontvouwt de
stem een melodie die naar het volkslied
geurt (vgl. in Jardins sous la pluie, het ontlenen van 'Nous n'ironsplus au bois'). Ze
keert verschillende malen terug, soms gebroken, ook tussen de strofen, kort melancholisch refrein waardoor het lied de vorm
van een rondeau benadert. Stem enpiano
spelen het tegenover elkaar uit: niet alleen
de herhalingen maar ook de manier
waarop het voortdurend rond eenzelfde
noot talmt, verlenen het een uitdrukking
door de toondichter met de woorden 'triste
et monotone' verduidelijkt. De prosodische
behandeling is onberispelijk en de musicus
volgt trouw de stemmingscurve van de
tekst: zo wijzigt zich plots het ritme en de
toonaard bij de onverwachte ondervraging
en: Quoi! nulle trahison?' onderbroken
door stilten. Dan herneemt het klankbeeld
in de begeleiding, nu omgekeerd, met de
zestiendenbeweging in stijgende tertsenintervallen. De melodie wordt slepender,
draalt op het laatste woord 'peine', en het
lied versterft met een nadruk op de noot
're' die ook de beginnoot is van dit gedicht
'in re', zou men kunnen zeggen. Opmerkelijk is nog dat in dit korte lied zowel pentatonische als modale toetsen het tonalegevest ondermijnen.
De droeve toon van het dichtstukje
dat met de woorden 'lent et triste' in
Debussy's lied wordt aangeduid, L'ombre
des arbres, werpt ook zijn schaduw op de
muziek. Ze berust hoofdzakelijk op een
motief van drie noten, de derde wekt een
eentonig getamp waarop de laatste akkoorden uitsterven. Pas dan komt de verkrampte harmonie tot rust. Zoals in bijna
ieder lied van decyclus is het erode een
suggestief pianissimo: de wijde intervallen
en de diepe val van de stem, de vreemdharmonische `ruimte' in de begeleiding na
de stilte van de stem, evoceren treffend het
nachtelijk mysterie van de 'hautes feuillees'.
Tournez, tournez ,
bons chevaux de bois...
Chevaux de bois is een gedicht dat
Verlaine in Brussel schreef, na een denteDEBUSSY EN VERLAINE
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ring op de kermis van Sint-Gillis waar de
allenige dichter ronddwaalt met een lege
maag. Het is geen evocatie van kindergeluk of een louter humoristische uitbeelding
van het kermisgedoe; het vertelt ook de
melancholie van de eenzamepoeet. Hi
weet het: een feest betekent per definitie
dat het levengewoonlijk geen feest is en
dat het om een uitzonderingsgeval gaat.
Dat contrast tussen de oppervlakkige vrolijkheid van het decor en de innerlijke zieleweemoed heeft Debussy in zijn lied pakkend laten horen. Vrolijk is het voorspel
met een fanfare-motief op lustige trillers:
muziek voor een draaiorgeltje. Vrolijk ook
het refreintje dat onder wisselende vormen
de strofen doortrekt; ende wentelende
tweeendertigsten van de begeleiding suggereren het draaien van de paardjesmolen,
door de herhaling van 'tournez, tournez'
aangeduid. Tal van pittige details uit het
gedicht worden muzikaal toegelicht, zoals
bijv. het staccato 'discretement' op het
woordje 'clignoter' waar 'le filou sournois'
wordt opgeroepen.
Fijnzinnig komt de over an van
de kindervreugde naar de persoonlijke gemoedsdroefheid. Het ritme vertraagt (le
doubleplus lent), de toonaard wisselt, de
motivische elementen lossen zich als het
ware op in een nevel, de fanfare van de
foor hult zich in eengesluierd tremolo, van
ver hoort men een kerkklokje dat 'tinte un
glas tristement', de kermismuziek hoort
men alleen nog in een verre nagalm met
versplinterde klankvlokken in het imorendo' van de tot een driedubbelpianissimo verstervende muziek, de droom van
de zwaarmoedige dichter, waarmee zich
ook de componist heeft vereenzelvigd. Het
g
edichtje Green is van een zo helder kristal
dat men aan Racine denkt. Het lied van
Debussy is, formeel, een rondo met drie
coupletten, overeenstemmend met de drie
strofen. Tussen die strofen heeft de musicus een instrumentaal refreingeschoven,
een kleine op en neer deinende ritornel die
de sfeer van het lied eenmaakt en het aangeduide joyeusement anime' volgt, maar
niettemin tussen bewogenheid en verstilling wiegt.
De vreugde van het eerste couplet
wordtgetemperd door de ontroering bij
het ritardando op de woorden 'qui ne bat
que pour vous'. In het 'a tempo' herneemt
de zin zijn élan, tot tweemaal, op een toonvreemde noot, om dan in het eerste tonaal
klimaat terug te vallen. De tweede strofe
verloopt op een levendige begeleiding
waarin we de dauw horen druppelen,
maar het klankbeeld, uitgaand van het
typische negende-akkoord van Debussy,
wordt even dromerig, terwijl de rechterhand de noten van het refreinmotief uitplukt. De stem neemt een verrukkelijke
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Een van de vele muzikale thema's bij Watteau. De titel 'La gamme d'amour' wijst op het vergankelijke
van lie de en lied.

vleugelslag op dew
oorden 'rev des chers
instantsqui la delasseronf overschreven
met 'tendre'. Na deze verfijnde modulatie
keert de ritornel terug, ditmaal in mineur.
De dynamische aanduidingen tussen de
strofen verschillen: het a tempo dat naar de
tweede strofe leidt wordt nu een
Andantino en, verder nog, een 'plus lent'.
Boven de eerste woorden van de laatste
strofe, 'sur votre jeune sein', schrijft
Debussy 'caressant'. De vrolijke stemming
van het begin verdroomt tot aan de volmaakte cadens van het slot, contrasterend
met de open harmonie van het begin.
De aquarelle die de titel Spleen
kreeg behelst een vijftal disticha. Debussy
heeft in zijn toonzetting niet naar programmatische detaillering gezocht, maar naar
de zwaarmoedigheid ervan,
gevat in een
vorm die zich betrekkelijk los van het poetisch strofisme houdt. Roy Howat in zijn
Debussy inproportion 3 heeft getracht in
Debussy's oeuvre een structuur volgens de
GS (degulden snede) en berekend op de
Fibonacci-getallen te vinden. Afgezien van
het feit dat dit bij de musici meer door intuitie dan door berekening zal gebeuren, is
deze werkwijze nog moeilijker aan te tonen in de vocale muziek, waar de componist altijd min of meer athankelijk is van de
tekst die hi'j gekozen heeft.
Spleen begint met een voorspel van
vier maten. Er is duidelijk een thema te on-

derscheiden waarop de stem met een even
lang recitatief op een enkele toonvreemde
noot antwoordt. Het thema wordt in de
linkerhand herhaald ondereen (batterif
van akkoorden, waarover de zang zich vrij
beweegt. Uit het eerste thema ontbloeit onder de woorden 'tous mes d'
it een
tweede kort motief, harmonisch met negenden gekleurd. Het wordt in een verschillende toonaard hernomen.
Het laatste, betekenisvolle woord
'helas' komt volledig afgezonderd voor in
het naspel, als gepreveld. Het lied eindigt
op een (F-klein) akkoord dat voordien nergens in het stuk voorkwam. Ongeveer in
dezelfde tijd als de Ariettes Oubliees werkt
Debussy aan zijn Cinq poemes de Baudelaire
(1889), van een zeer verschillende stijl,
harmonisch compacter. De invloed van
Wagner, voor wie Debussy een hevige,
maar korte bewondering vatte, na zijn reizen naar Bayreuth, is onmiskenbaar, vooral
in Recueillement en La mort des amants, het
minst evenwel in Lejet d'eau, het mooiste
lied van de vijfdelige reeks, waarop we, ter
vergelijking, even in aan. Het is gecomponeerd naar een van deprachtigste gedichten van Baudelaire waarin zijn gespleten
temperament het diepst tot uitdrukking
komt. Uit de inhoud blijkt duidelijk dat het
om een nachtelijk minnespel gaat in een
kamer of een loggia die uitgeeft op een
binnenhof waar een doorgroen om even
fontein dag en nacht suizelt.

Tes beaux yeux sont las, pauvre amante!
Reste longtemps sans les rouvrir,
Dans ce pose nonchalante
t'a surprise le plaisir.
Dans la cour le jet d'eau qui jase
Et ne se tait ni nuit ni jour,
Entretient doucement l'extase
Ou ce soir m'aplonge l'amour.
La gerbe epanouie
En mine fleurs,
Ou Phcebe rejouie
Met ses couleurs,
Tombe comme une pluie
De larges pleurs.
0 toi que la nuit rend si belle,
Qu'il m'est doux, penche vers tes seins,
D'ecouter la plainte eternelle
Qui sanglote dans les basins!
Lune, eau sonore, nuit benie,
Arbres qui frissonnez autour,
Votre pure melancolie
Est le miroir de mon amour.
De vorm is bijzonder: drie strofen
van acht verzen, zoals de Renaissancestanza's, worden afgewisseld door een
refrein van zes kortere verzen. Dat geeft als
metrum acht maal negen tegenover zes of
vier syllaben.
fontein uit Le jet d'eau is als het
De
parabolisch symbool van Baudelaires bestaanscurve, beurtelings naar de hoogte
hunkerend en dan ontgoocheld neervallend. De fontein die naar omhoog gutst als
een garve en vervolgens 'tombe comme
une pluie de larges pleurs' symboliseert de
well van de geliefde die zo snel verwelkt en
bij haar 'un flot de triste lanel
gueur' nalaat die op de dichter overslaat.
Wat heeft Debussy van Le jet d'eau gemaakt? Allereerst dient er op gewezen to
worden dat hi een vroegere, verloren versie heeft gekozen, waarin het gebruik van
de mythologische naam Thcebe', enig

vlekje op dit gedicht, nog vervangen is
une Eerst horen
door de gewone term 'la lune'.
we een doorlopende beweging van secunden, als het regelmatig plenzen van het
water in het bekken. Vanaf `La gerbe
d'eau' uit het refrein komt een borrelen
van vallende kwintolen en sextolen. Lejet
d'eau is, in de cyclus, het lied met de helderste kleuren. Debussy heeft het aangevoeld en er een orkestrale versie van bezorgd.
In 1891 verschijnen Trois Melodies de
Verlaine ontleend aan de cyclus Sagesse.
La mer est plus belle que les cathedrales, aan
Ernest Chausson opgedragen, is een marine helemaal op arpeggio-deiningen verlo end zonder veel aandacht voor het dramatische gegeven van de middenstrofe. In
het sonnet Le son du car s'afflige vers les bois
hoort men door heel het lied een appel van
de hoorn, dat inzet met syncopische kwinten. De muziek is doortrokken met allusies
op de pentatonische en hexatonische toonladders.

Debussy in Pourville a/zee.

De marine L'echelonnement des haies,
weer een soort instrumentaalpendant van
Jardins sous lapluie, berust andermaal, behalve bij het einde, op een doorlopende arpeggioreeks. In de laatste strofe zijn daar
ook de door Debussy zo geliefde onopgelost negenden en horen we bij het slot de
posities
klokken die in zovele van zijn
com
luiden, weliswaar zeer verschillende sferen
oproepend.
Uit hetzelfde jaar dagtekent de veel
belangrijker trits Fetes galantes waarin, behalve voor Fantoches, de vroegere En sourdine en Clair de lune werden herwerkt.

Calmes dans le demi-jour
ue les branches hautes font,
q
Penetrons bien notre amour
De ce silenceprofond.
(En sourdine)
Watteau-Verlaine

Fetesgalantes I
De eerste reeks Fetes galantes omvat

drie liederen waarvan men de schikking
bewonderen zal: het middenlied, het pittige Fantoches, contrasteert met de lankmoedige En sourdine en Clair de lune.
En sourdine is de samenspraak van
een paar geliefden in een park zoals
Watteau er geschilderd heeft. Het lied
brengt op zwevende septime-akkoorden
een arabeske met een triolenslag die het
klanksymbool lijkt van de nachtegaalzang
in het gedicht opgeroepen. Een deinende
beweging in triolen onderlijnt het briesje
dat hetgras doet wie en.
En sourdine begint met een labiel ak-

waarop een arabeske glijdt: drie noten, als de slagen van een vogel, gevolgd
door een dalende vocalise die door heel
het lied zal terugkeren. Het is hoofdzakelijk uit het verband van deze gesyncopeerde arabeske in de pentatonische ladder
en het voorafgaande akkoord (voor wie ze
harmonisch wil ontleden: een minusseptime van de onderdominant) dat de bijzondere sonoriteit van de melodie bestaat. Op
de woorden 'fondons nos 'Ames' worden de
drie slagen er ne en. In de begeleiding van
de tweede strofe ontvlecht de piano een
op- en neerwiegend arpeggio terwijl de
fladderende begeleiding van de vierde
strofe het briesje 'souffle berceur') symboliseert die degrashalmen doet buigen. De
slotstrofe brengt de arabeske terug. Bij de
laatste verzen: 'Voix de notre desespoir,
le rossignol chantera', op een vertraagd

koord
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Fantoches, meer lineair tegenover het poin-

Debussy. Foto door Pierre Lou s.

ritme, (Lent) versterft ze ('en seperdant')
in de avondstilte op de slagnoot van de
nachtegaal (Gis) die ook de beginnoot van
het lied was. Het naspel laat de arabeske
nog tweemaal horen. Er is geen enkele
forte in dit lied dat moetgezongen worden, zo staat op de partituur: 'reveusement
lent'.
Ook Faure heeft ditprachtige gedichtgetoonzet, als eerste van zijn cyclus
Melodies de Venise. Men zou kunnen ze en
dat Debussy zijn lied componeert op het
ogenblik dat de tekst in zijn gemoed herleeft en op de ogenblikkelijke gevoelsimpuls berust. Faure, hij, herschept de algemene stemming zonder aandacht voor
details, zoals de melopee van de nachtegaal. Door heel het lied deint een gelijkmatig arpeggio. Op de woorden 'Ferme tes
yeux a demi, croise tes bras sur ton sein'
zingt de stem een heerlijke lankmoedige
melodie die identiek terugkeert op de
woorden 'cette amequi se lamente' in C'est
l'extase', de laatste van de vijf Melodies de
Venise, waarvan Faure verteld heeft dat ze
op de rand van een koffietafel op de piazza
San Marco werd neergepend! Nadat de
stem op de laatste woorden 'le rossignol
chantera' over een hele octaaf pianissimo
p
verder. Het
neerzijg t, kabbelt het arpeggio
is net of we achter de struiken van het
park een fontein horen voortmurmelen.
Misschien haalt Faure het op
Debussy in de subtiele weergave van het
oetisch gevoel. Een wondere ontmoeting
p
vanpoezie en muziek.
Volkomen verschillend is de schriftuur van het vroeger gecomponeerde
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wisseld. VOOr het naspel, op de woorden
die van een verliefde nachtegaal gewagen,
horen we de kwinkelerende vogel in rollende trillers en eenglijdende vocalise zijn
medevoelen met het verliefde paar lucht
geven. Weinige liederen van Debussy tonen een zo doorgedreven eenheid van still
en sfeer.

tillisme van de andere twee liederen uit de
trits. Het is een type van vocale humor bij
Debussy. Het beschrijft, allegretto scherzando, het luchtige spel, in een park, van
de bekende silhouetten uit de Commedia
dell'Arte. Hetgedicht heeft eigenlijk geen
onderwerp, het is enkel een vluchtige evocatie, een aanval van humor tussen de
twee dromerijen die de andere twee liederen uit de bundel zij,
n de roulade van een
lach die klinkt in de avondstilte van En
sourdine en Clair de lune.
De begeleiding roept tamboerijnen
en trommelspel op, en de stem bootst met
het speelse la la la het nukkig ritme van de
instrumenten na. De vocale schrijfwijze,
nauwkeurig op de strofische structuur
geent, wordt gekenmerkt door het veelvuldig gebruik van brede intervallen. Door
heel de melodie speelt de terts een voorname rol. Het voorspel begint met een bewe in van dalende tertsen waaruit een
zang is los to maken; in de linkerhand notere men in 't bijzonder een appel van drie
noten dat op het einde, na de tertsenformule, nu in voile akkoordengrepen tot verschillende intervallen uitgebreid, tussen de
stem(op la-la') en de piano wordt uitge-

In Clair de lune vindt men ondereen
zeer lenige vocale lijn een fin genuanceerde begeleiding waar men als voornaamste element een kort ritmisch teken
aantreft. Het voorspel zet in met een pentatonische melodie in de linkerhand. Het
thema waarmee de stem aanvangt hoort
men in unisono tussen de zestienden door
de rechterhand in de begeleiding gegeven.
Het ritme is overwegend syncopisch gehouden. Wellicht dacht Debussy aan de
woorden 'Et sangloter d'extase les jets
d'eau', toen hi' daar een gelijkmatig kabbelende beweging onder plaatste die trouwens aan zijn Le jet d'eau naar Baudelaire
herinnert.
Ook Faure heeft ditgedicht gekozen en het is een van zijn beroemdste liederengeworden. De vocale lijn bij Debussy

'En sourdine' (Verlaine-Debussy).
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is een soepel recitatief, bij Faure is het een
uitgesproken melodie. Debussy let het
accent op de gevoelsinhoud. Faure heeft
meer het decor herschapen en schrijft zijn
nsvorm, het menuet van de
lied in Benda
dansers die in dit decor wentelen. Debussy
trilt met elk detail mee. Faure blijft veel onafhankelijker van de tekst. Het lijkt bijna
opzettelijk dat, waar, in de tekst, het
woordje mineur voorkomt, hij plots in maj our gaat modulere n. Misschien kan men
het scheppingsproces op de volgende mavier verduidelijken: Debussy doorleeft het
gedicht, zit zijn ontroering in muziek om
gaandeweg zijn vorm. Faure,
en vi
meer bezonken en meer klassiek temperament, leest hetgedicht, kiest een eenmaffi
de, muzikaal-onaankelijke
vorm
ken
waarin hi de algemene stemming vervat.
Talrijke interpretatiedetails verschijnen bij
Debussy die bij Faure in het eenmakende
kader van de dansvorm zijn opgelost.
Aldus vinden we, vanaf het woord 'sanglote' bij Debussy aan de piano de typische
beweging in zestienden die hi' bijna steeds
waar de visioenen of de aspecas
ten van het water worden gesuggereerd.
Aldus ook de plotse schaduw van een modulatie op het woord 'tristesse', wonderlijk
weergeven van de dualiteit der gevoelens,
van het luchtige naar de weemoed overslaand in eenzelfde zin, door de werking
van een enkel akkoord. Debussy's Clair de
lune is zoals C'est l'extase, een lied van louter innigheid.
In 1904 verschijnt een nieuwe trots
liederen getiteld Fetes galantes alweer naar
Verlaine en van een bedekte opdracht
voorzien: 'pour remercier le mois de juin',
die enige uitleg ver t. Op een junidag van
dat jaar zegt Debussy aan zijn vrouw: ik ga
een wandeling maken. Hi' is niet naar huis
teruggekeerd, maar zeewaarts gevlucht
met de vrouw die hij al een tijd min of
meer heimelijk liefhad, de gehuwde Emma
Bardac. Zij was eerst de minnares van
Faure die haar La bonne chanson (1895), een
cyclus naar Verlaine, heeft opgedragen.
Lilyy's
vrouw, tracht zich het leven
, Debuss
te benemen en wacht in het ziekenhuis tevergeefs op zijn terugkeer, maar kan de
echtscheiding, het jaar daarop, niet beletten.
Debussy
Indiezelfde zomer schrijft
twee pianostukken die, zo blijkt althans uit
de titels, L'islejoyeuse en Masques, iets met
de 'Fetes galantes' hebben te maken. Maar
het zit hem dieper. L'isle joyeuse is voor
Debussy zijn 'Embarquement pour
Cythere' (vgl. Watteau). Het liefdeseiland
waar hi' met Emma Bardac is gevlucht, het
is eerstJersey en, later, Pourville. L'isle joyeuse is een van Debussy's vrolijkste stukken. Deze schitterendepianocompositie

biedt een verrassende stilistische verscheidenheid. Het is hier niet de plaats om ze te
ontleden. Een handle pianist moet de verschillende klanketages waarop de muziek
verloopt, wel vijf of zes, relief kunnen gevon en het ruimte-effect in dit moeilijke
stuk tot zijn recht laten komen. Is L'isle joyeuse een weerspiegeling van het geluk dat
Debussy alsdan te beurt valt, dan reflecteert het andere stuk, Masques, de dramatische achtergrond waarop dit geluk verloo pt en de door Debussy wel vermoede
moeilijkheden waarin het hem zal brengen.
Vele figuren uit 'Fetes galantes' en
de 'Commedia dell' Arte' dragen maskers.
Masques: men rat ze om te verbergen
wie men is, of om, integendeel, vrijelijk te
tonen wie men is of wie men zou willen
zijn. Debussy heeft in dit tragische stuk
(het betekent T expression tragique de
l'existence', zei hij) muzikaal uitgedrukt,
dat hij het masker hem door de maatschappij opgelegd, heeft laten vallen. Hij
breekt met de schuldeloze echtgenote, wat

meteen ook de breuk met bijna al zijn
vrienden met zich brengt en een crisispunt
in zijn leven.
Masques klinkt deels luchtig-ironisch, deels elegisch , deels ook dramatisch
en vraagt een uitvoering 'fres vif et fantasue'. De dissonanten in dit werk met hun
q
scherpe klanken, percussie-effecten , plotse
uitvallen, wijzen ook klanksymbolisch op
even.
de dissonante van zijn
l
De tweede reeks Fetes galantes van
1904 betekenen het hoogtepunt en de laatste ontmoeting Verlaine-Debussy.
Wee Watteau kent, deze sublieme
schilder van Vlaamse oorsprong (geboren
in Valencijn, Frans-Vlaanderen, het ons
door Louis XIV ontroofde gebied), die, zoals Keats en Chopin, aan tuberculose gestorven is, zal bij het lezen van Verlaines
Fetes galantes bijna automatisch een van de
doeken of schetsen van de vroeg heengegane schilder voor ogen krijgen. En beluistert hi'e ondertussen d liederen van
Debussy, dan zal het beeld zeker niet ver-

Twee toonzettingen and de vele die op dit gedicht werden gemaakt: links Frederick Delius (193o),
rechts Jules van Ackere (1938).
Lento motto tranquillo
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de lune uit de Suite bergamasque. Dan her-

vagen. Ook niet bij het beluisteren van Les
ingenus. Zoals ook in de eerste cyclus schakelt zich dit humoristische middenlied
door contrastwerking wondergoed tussen
zijn twee tegenhangers.
Les ingenus is ritmisch te begrijpen
van uit een enkele maat waarvan de zesnotencurve zich over verschillende klanksferen tot het einde van het lied bestendigt.
Een eerste variante bij het slot van de beginstrofe overlapt de volgende. De vele
voorslagjes in de linkerhand wekken een
bijna ironisch klimaat. Na een korte terugkeer tot het klankbeeld van het begin,
brengt een vierde fase een opgaande beweging, vluchtige herinnering aan het Clair

Arr

neemt het kalme gekabbel van de zestiendennoten dat de woorden 'le soir tombait'
voorbereidt op een langzamer ritme, met
wondere harmonische tinten. Op het einde
'hoort' men de stilte waarin weerklinken
'des mots si specieux tout bas'; enkele welsprekende akkoorden en het mysterieuze
verwekt door de As-noot van de bas met
zijn diepe resonantie, waarin nog een
scheurend akkoord trilt, dadelijk gedoofd,
stervend in de avond.
Net als in de eerste triade is het
middenlied van de tweede reeks 'Fetes galantes', Le Faune, op een andere lichtere
leest geschoeid dan de hoekliederen. Het is
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een stukje waarvan Ravel bijzonder hield,
de componist van Daphnis en Chloe. In het
lange voorspel hoort men de faun een roulade lispelen op zijn fluit ('ainsi qu'une
flute'), terwijl de linkerhand ritmisch op
een tamboerijn begeleidt, maar 'tres lointain'. De stem is de verhalende dichter. Hij
zegt dat de lach van de faun, na de serene
ogenblikken, een dreigend gevolg voorspelt: 'presageant sans doute une suite
mauvaise a ces instants sereins': dat kan op
de twist van het volgende lied, Colloque
sentimental, wijzen, zodat Debussy in deze
losstaande dichtstukjes een eenmakend
element heeft gebracht. Er is in dit lied, dat
op een bevreemdend elfde-akkoord eindigt, een heimelijke, zoniet weemoedige
dan toch onderdrukte toon (avec une expression sourde...).
Het humoristische accent van dit
lied ligt in de lijn van Ravel die met zijn
lied Sur l'herbe een zeldzame maal een beroep heeft gedaan op Verlaine 4 en zijn humor heeft gevierd op een 'fete galante'.
Het dichtstukje, dat viermaal dezelfde
rijmklank gebruikt, is niet meer dan een
boutade, een korte samenspraak tussen een
markies, een abbe en een paar schonen.
Geen gemakkelijk lied voor de zanger die
tracht voor elke stem een verschillende intonatie te vinden.
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Colloque sentimental is een gedicht
van twaalf disticha, elk met hetzelfde dubbelrijm. Het is een ontgoochelende samenspraak tussen twee schimmen uit het verleden, opgeroepen bij valavond in het park
van Watteau:
- Te souvient-il de notre extase ancienne?
- Pourquoi voulez-vous done qu'il m'en
souvienne?
Verleden en heden, droom en werkelijkheid glijden door mekaar. Deze laatste van Debussy's 'fetes galantes' wordt
gekenmerkt door het bij hem meermaals
voorkomende 'Triste et lent'. Drie muzikale episoden overlappen de verschillende
disticha, zodat alweer niet de vorm maar
de inhoud van het gedicht als structureel
anspunt wordt genomen.
uit ang
Op het ogenblik dat de samenspraak tussen de twee schaduwen begint
(de ene zegt 'te', de andere `vous'), verandert het klankbeeld (vierde distichon) in ezet met het Debussyaanse verminderde
negende-akkoord, en ook de toonsoort; de
stemming wordt nu, 'tres expressif, melancolique et lointain'. Voortdurend tampt aan
de linkerhand een As-pedaal die als de geheimzinnige atmosfeer van de opgeroepen
voorbije wereld bestendigt. De inzettende
arabeske ontmoeten we vaak bij Debussy
(vgl. En sourdine). Wanneer het colloque
geeindigd is, horen we nog de arabeske

Canaletto:
Venetiaanse
'êtegalante'.

van de voorbije episode, als een herinnering die blijft.
Een handige zanger wet van dit
lied, door wijziging van zijn timbre, een
kleine scene te maken, waarin men beurtelings de stem hoort die zich het verleden
herinnert, de stem die vergeten heeft, of
wil vergeten, en de stem van de recitant.
Bij het verklanken van het voorbije
geluk keert het nachtegalenmotief tern
dat men in het eerste lied van de cyclus
hoorde. En, zoals in Le Faune die op een
elfde zonder tonale betekenis uitstierf, is
het einde van dit lied met een 'plus rien'
aangegeven en, zoals in Les in genus, met
een driedubbel pianissimo. De twee schimmen zijn verzwonden, en meteen ook de
muziek.
Wat in dit lied misschien nog wonderlijker is dan de klank, het is de stilte. De
stilte in de muziek van Debussy! We hebben zegehoord in de Prelude a l'apres-midi
d'un faune, vooral aan het einde en in het
begin, als de hele natuur hangt en luistert
naar de arabeske van de faun. Ze bevangt
ons in de nocturne Nuag,
es vooral in het
geheimzinnige slot. Er is het wegsterven
van de klank in zo menige Prelude, er zijn
de 'perdendosi' waarop zo menig lied eindigt. Er is een poezie der verwachting bij
Debussy. Zovele akkoorden zijn rijk door
de stilte die hen omhult. Men luistere naar
die stilte in Recueillement, in En sourdine,
vooral in dit Colloque sentimental, waar men
als 't ware de schaduwen over de grasperken hoort ruisen.
Tussen de twee bundelingen Fetes
galantes verschenen, behalve de Proses lyriques, naar eigenhandig opgestelde teksten,
drie liederen naar de Chansonsde Bilitis van
Pierre Louys, de dichterlijke vriend die een
grote invloed op de literaire ontwikkeling
van Debussy heeft uitgeoefend en hem
Verlaine deed kennen. Het is trouwens opmerkelijk dat, na de breuk in de betrekkin-

gen tussen beide vrienden (1904), Debussy
geen enkele maal nog Verlaine koos.
De Chansons de Bilitis zijn zogezegd
vertalingen die Louys zou gemaakt hebben
van een onbestaande antieke Griekse dichteres en in feite eigen werk zijn. Drie daaruit werden door Debussy tot prachtige liederengetoonzet, waarvan we er hier een
als contrastwerking tegenover de Fetes galantes even belichten. La chevelure, het
tweede uit de trits, is beroemd: tegelijk het
hartstochtelijkste en soberste lied dat
Debussy heeft geschreven. Een minnaar
speelt met de haarlokken van zijn geliefde.
Er is een overeenstemming van sfeer met
de scene der haarlokken in Pelleas et
Melisande, waarvan trouwens het thema terugkeert. Ook hier heeft de toondichter
tussen het woord en de zang een recitatief
verwezenlijkt dat de volmaakte projectie
van hetgevoel is. De sobere begeleiding
vergenoegt zich met enkele fijn genuanceerde harmonische toetsen. Als voorspel:
een enkele maat metprachtige akkoorden
die in haar zwoele en toch kalme uitdrukking een zeldzame intensiteit bereikt. De
stem blijft voortdurend in hetgesluierde
middenregister, met nauwelijks een paar
driftiger accenten op de wellustige woorden: 'bouche sur la bouche' en 'tu entrais
en moi', alsof de droom van de minnaar
werkelijkheid geworden was. De tekst
duidt op een stijgende gevoelsintensiteit
tot aan het woord 'songe'. Dan volt een
stilte en keert het voorspel terug. In het naspel vallen de akkoorden van deze prelude
als in scherven uiteen, onderbroken door
stilten even welsprekend als de muziek.
Het is verrassend hoe Debussy nog
dezelfde zomer van Fetes galantes II een
cyclus van drie liederen componeert met
een totaal andere opvatting dan de laatste
Verlaine-cyclus, zich daarbij tot dichters uit
een veel vroegere tijd Wendt en een verschillende, veel soberder stijl aankleeft.

Trois Chansons de France behelzen twee rondels van Charles d'Orleans (1394-1465), die
een stuk omkaderen van de miskende, zeer
merkwaardige dichter Tristan L'Hermite
(1601-1655). Het rondel Le temps a laissie son
manteau is ondanks zijn verfijnde harmonieen in de toon van een volkswijze opgevat. Harmonisch bijzonder boeiend is Pour
ce que Plaisance est morte omdat Debussy
ook voor deze middeleeuwse tekst zijn
algehele vrijheid tegenover de tonaliteit
bewaart, want we vinden er beurtelings
elementen in mineur, in majeur, in de hexatonische ladder en in een antieke modus
(de Dorische), zelfs denken men aan het
gregoriaanse melos. Van het middenstuk,
La grotte (naar Tristan L'Hermite) moet
Debussy bijzonder gehouden hebben, want
hij herneemt het in een latere cyclus, Le
promenoir des deux amants (1910). La grotte,
een variante op het motief van het water
zo geliefd door Debussy, is een van zijn
diepzinnigste liederen, ondanks zijn uiterste soberheid. Het gebruikt als begeleiding
bijna uitsluitend een syncopisch tweenotenmotief — zoals in de pianoprelude Des
pas sur la neige. Debussy vraagt hier van de
piano uiterst verfijnde nuances ('aussi
doux que possible') en boort als het ware
tot in de zielegrotten bij het slot, waar de
bloemen en het lis 'paraissent etre la-dedans les songes de Y eau qui sommeille'.5
NOTEN

Het zougeen zin hebben in een niet gespecialiseerd
tijdschrift hier, evenmin als in andere
bijdragen systematisch of statistisch de
verhoudingen woord-toon tegenover elkaar of
te wegen met al te technische analyses die
enkel in een academische scriptie passen.
Wij hielden ons bij een algemeen beeld van
de wijze waarop de componist met eigen
middelengevoelsmatig en structureel op een
gedicht reageerde.
1 Eenpaar

vergelijkingen tussen de versies van
Debussy en Faure zijn reeds verschenen in
mijn werk L'age d'or de la musique francaise,
Editions Meddens, Bruxelles 1966.
2 Onder de onuitgegeven liederen van Debussy is er
een Clair de lune van een meer lineaire
schriftuur dan de latere versie, en een Pierrot
waarvan de gang gelijkenis toont met Chevaux
de boas en dat metgulheid een volkswijzemotief laat horen.
3 Roy Howat Debussy in proportion. A musical analysis
Cambridge University Press, Cambridge 1983.
4 Een tweede maal in Lingrand sommeil noir, een lied
Van 1895.
5

Over de latere liedcyclussen: Les ballades de Villon
hebben wegehandeld in 'Vlaanderen' nr. 186,
jan. 1982, Muziek van onze eeuw. Voor de
liederen naar Mallarme (met vergelijkingen
van Ravels versies), zie ons artikel in 'Dietsche
Warande en Belfort', december 1985: Ste bane
Mallarme en zijn musics.
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HENDRIK WILLAERT

Het lied, veelvoudige symbiose
'Het is de luisteraar zelf die vanuit zijn gevoelens de uitdrukkingskracht
van het artistieke produkt voor zichzelf tot stand brengt.'

Muziekesthetica
en het Lied
Van de vele vormen engenres die
de muziek rijk is, is bij het lied de esthetischeperceptie het met complex. De luisteraar heeft immers te maken met een verzameling van verschillende subjectie
ve
expressies die hi' als het ware moet decoderen en omzetten tot zijn affectieve waarden. Een lied is ontstaan uit een reeks van
creatieveprocessen: van dichter over componist naar uitvoerder en zo naar de luisteraar. Elk van dezeprocessen is uiting van
een individuele expressie. De dichter geeft
via woorden en beredeneerde literaire constructies(metrum, rijm, structuur, grammatica) zijn subjectief denken en voelen
weer. Dan komt de componist die deze
tekst interpreteert en via klanken en beredeneerde muzikale constructies (melodie,
ritme, harmonie, structuur) in deze interpretatie zijn subjectieve expressiviteit uitdrukt. De uitvoerders halen uit het objectievegegeven van woord en partituur op
hun subjectieve manier bun expressie van
de uitingen van dichter en componist. En
dan is er ten slotte — maar nit in het minst
— de luisteraar die via auditieveperceptie
van woord en muziek hetgehoorde subjectief interpeteert tot zijn persoonlijke impressie; met andere woorden: het is de
luisteraar zelf die vanuit zijn gevoelens de
uitdrukkingskracht van het artistieke produkt(tekst, muziek, vertolking) voor zichzelf tot stand brengt.1
De uiterstepolen in de verschillende meningen omtrent muzikale esthetiek zijn de formalistische theorie en de
hermeneutiek. In de formalistische theorie
wordt langs logische analyse van melodische, ritmische en harmonische elementen
en met uitsluiting van affectieve aspecten
gepoogd een muzikale esthetica op te stellen. Hetgaat dus om het rationele aspect:
de logica van de structuur, het verloop van
het harmonischplan, het spel van thema
en tegenthema. De hermeneutiek daarentegen betrekt buiten-muzikale inhouden bij
de muziek. Melodie,
ritme en harmonie
wordengezien als dragers van het menselijke gevoelsleven. Muziek staat er in
dienst van religieuze, ethische of filosofi34
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sche verbanden, wat kan leiden tot een
speculatieve ontleding, vol mythologiserende en dichterlijke interpretaties, die diwijls uitgroeien tot een op het literaire of
op het visuele gerichte 'Einfiihlungsesthetik'.2 De 'waarheid' ligt, zoals dikwijls
bij tegengestelde theorieen, in het midden.
Prof. J.L. Broeckx vatte het treffend samen:
'Muziekesthetische ervaring is in haar volledigheid een samenspel van beschouwing
en beleving, een dialectiek van sonoor
vormbewustzijn en affectief zelf bewustzijn'3.
aan Nag
hoe bij een componist 'het
woord zang wordt', en bij uitbreiding hoe
deze zang bij de luisteraar uitdrukkingskracht krijgt, is een samenspel van beide
genoemde theorieen. Het rationele aspect
leert hoe componisten sinds eeuwen de regels van het métier toepassen, zodat luisteraars hetgehoorde kunnen interpreteren
als de expressie van by. vreugde of verdriet. Een aantalprocedes zijn als het ware
constanten: het verschil majeur/mineur
(ooit werd elke toonaard een eigen gemoedsuitdrukking toegeschreven), het effect van bepaalde akkoorden of harmonische handigheidjes (een verlaagde zesde
graad of een verminderd septiemakkoord
komen over als 'romantisch') ,
het effect
van tempo- en ritmiekvariatie, een middelpuntzoekende melodie met kleine toonafstanden (introvert) of een middelpuntvliedende metgrote sprongen (extravert)... Dit
zijn enkele voorbeelden van het sonore
vormbewustzijn waar Broeckx het over
heeft. Dit moet echtergekoppeld worden
aan de meer subtiele, moeilijk te verwoorden nuanceringen van de persoonlijke affectieve waarneming. Wie als luisteraarcommentator moet weer even hoe een
componist een gedicht 'verklankt', wordt
dus onvermijdelijk geconfronteerd met zijn
eigen affiniteit tegenover het kunstwerk.
Hi'j laat als het ware evenveel van zichzelf
kennen als dat hi' kan pogen de componist
van
valkuil
valk de
te doorgronden. Dat daarbij
het 'hineininterpretieren' gaapt, spreekt
voor zich.

Robert Herberigs.

Het lied in Vlaanderen
na 1920
Omstreeks de eeuwwisseling was in
Vlaanderen het lied-zingen uitgegroeid tot
een beweging die uiteindelijk in het interbellum massaleproporties aannam. Dit
verschijnsel bevat twee tegengestelde
aspecten. Het eerste is het (eenstemmig)
samenzingen bij allerlei massamanifestaties of op zogenaamde 'Liederavonden'.
Hetgaat daarbij veelal meer om een
Vlaamsstrijdend en/of volksopvoedend
sociaalgebeuren dan om louter muzikale
bekommernis. Die muziek kreeg later het
etiket 'lied-in-volkstrant' en de teksten
hadden te maken met taal- en cultuurstrijd
of waren vertellendegenretaferelen.
R.Ghesquiere, E. Hullebroeck,
A. Preud'homme zijn illustratief voor het
genre dat tot eind jaren vijftig alomtegenwoordig was in Vlaanderen. Het tweede
aspect is het solozingen van het zogenaamde 'kunstlied' in salons van burgerijkringen, als onderdeel van gevarieerde
concertavonden of in liedrecitals. Wat
begonnen was bij Benoit, voortgezet door

onder andere Mortelmans, De Boeck,
Ryelandt... werd zowel kwantitatief als
kwalitatief in de volgende decennia een
zeer waardevol onderdeel in de Vlaamse
muziekgeschiedenis. Daarin weerspiegelt
zich de hele caleidoscoop van uiteenlon
ende stijle
die zich na de Eerste
P
Wereldoorlog manifesteerde: de (mime)
nabloei van de romantiek, invloeden van
het impressionisme, elementen uit het expresssionisme, wat later nieuwe harmonische inzichten met atonaliteit, polytonalitelt, dodecafonie. Niet zelden wordt een
veelheid van -ismen versmolten tot ecclectisme, al stijgen de sterkste figuren daar
toch boven uit
persoonlijke
metwalitei
k
ten. Solomelodie metpianobegeleiding
blijft de hoofdvorm, al zijn er enkele voorbeelden met begeleiding van klein instrumentaal ensemble of met orkest.
De tekstkeuze van die componisten
bevat zowat een gelijkaardige caleidoscoop
aan stijlen al zijn er een paar frappante
vaststellingen: Gezelle blijft de meest getoonzette dichter; als 'modern' bestemcom onisten kiezen dikwils
j voor
pp
'moderne' dichters (bv. Van Ostaijen door
K. Albert en W. Pelemans, Burssens door
A. Baeyens) en er wordt nog opvallend
veel Franstalige poezie op muziek gezet
met als absolute uitschieter het werk van
Maurice Careme. Dat over alle muzikale
stijlverschillen heen de basisgedachte blijft
dat de tekst als het ware de muziek voortbrengt4, blijkt uit enkele citaten. Flor
Peeters: 'Eengoed gedicht moet beeldrijk
zijn, vooral niet te cerebraal en moet plaats
laten om de muziek haar vlucht te laten
nemen. Wanneer een tekst niet ontroert,
begint men niet te componeren'. Vincent

Norbert Rosseau. (Foto: Stan Kenis)

Christoff: 'Degeest van het woord is mijn
muziek en al mijn stijlen heb ik aangepast
aan de taal. De stem volt de lijn van het
gedichtf . Daniel Schroyens: 'De muziek
dient voornamelijk als kleur- en sfeerschepping bij de woorden en is in vrije
vormgeschreven, grotendeels bepaald
door schikking en inhoud van de teksten.
De zanglijn volt het op en neer gaan van
de spreekintonatie en de ritmiek benadert
hetgewone spreekritme'.

La Chanson d'Eve
C'est lepremier matin du monde
Comme une fleur confuse exhalee de la nuit
au souffle nouveauqui se leve des ondes
un jardin bleu s'epanouit
Tous s'y confond encore et tout s'y mele
frissons de feuilles, chants d'oiseaux
glissements d'ailes
sourcesqui sourdent, voix des airs
voix des eaux
murmure immense
et qui pourtant est du silence.

Een keuze

De veelheid en verscheidenheid
dwingen uiteraard tot een keuze. Kunnen
model staan voor belangrijke aspecten uit
het kunstlied in Vlaanderen tussen 19201970: La chanson d'Eve (40 liederen, 192224) van Robert Herberigs, L'eau passe (op.
47, 40 liederen, 1954) van Nobert Rosseau
en Kringloop, Overwegingen, Eindgezangen,
Nachtland, Voorbij de tuinen (samen 23 liederen, op 85 en op. 90-93, 1971-72) van
Herman Roelstraete. Die keuze werd bepaald door het feit dat het telkensgaat om
uitgebreide reeksen esthetisch zeer waardevolle liederen in verschillende stijlen van
componisten bij wie het lied een belangrijke plaats inneemt in bun oeuvres. De
drie reeksengedichten bevatten overigens
treffende inhoudelijke overeenkomsten.
Bovendien bezaten Herberigs en
Roelstraete zelf een 'eersteprijs zang' en
g
aven zijnet als Rosseau in verschillende
geschriften blijk van taalvaardigheid en
taalgevoeligheid.
De opuslijst van Robert Herberigs
(Gent 1886-Oudenaarde 1974) bevat een
175 liederen. Daaronder 57 op Franse poezie (Verlaine, Careme en vooral Charles
van Lerberghe), 53 evangelieteksten en 52
maal Gezelle. Dit alles verspreid over een
periode van 5o jaar met als hoogtepunt de
jaren 1922-3o met niet minder dan 135
liederen. Uit La chanson d'Eve van Van
Lerberghe had Faure tussen 1906 en 1910
al tiengedichten op schitterende wijze op
muziekgezet. Later heeft ook Willem
Kersters er een aantal uitgebruikt in een
compositie voor recitant, sopraan en strijkkwartet(op. 18, 1959). De Franstalige
Gentenaar Charles van Lerberghe (18611907) schreef zijn meesterwerk in 1904: een
uitgebreide reeks gedichten over de evolutie van de (eerste) vrouw van jong meisje
tot aan de dood en daarin de wisselwerking tussen haar persoonlijke verwachtingen en wat de wereld antwoordt op die
verwachtingen. Deze ontdekkingstocht
door het leven ende wereld inspireert Van
Lerberghe tot een pantheistisch symbolisme rond Tame chantantequi se trouve
l'universqu'elle a chante'. Hi'reef
sch in
een variabele metriek, maar vooral in een
soepel vloeiende, haast melodische taal die

Ouvrant a la clarte ses doux et vagues yeux la
jeune et divine Eve
s'est eveillee de Dieu
Et le monde a sespieds s'etend comme un beau
reve.
Charles Van Lerberghe

de muziek in zich draagt. Toen Herberigs
in 1922 aan La chanson d'Eve be on had hi'
al o.a. Karel Van de Woestijne en Paul
Verlaine op muziek gezet. Zijn visie op
lied-componeren sluit aan bij vorige citaten: 'Wanneer een toondichter eengedicht
op muziek wil brengen, wordt hi' de dienaar van hetgedicht en moet hi' er naar
streven hetgedicht te sublimeren'. Hi' benadert de verzen van Van Lerberghe op
een duale manier. Enerzijds is er de tekst
an sich, de melodieuze klankrijke taal die
hi' in een haast declamerende zanglijn
weergeeft: kleine toonafstanden, zeer micldelpuntzoekend, soms hele verzen op dezelfde toonhoogte wat zowel meditatieve
sfeer, bezwerende spanning of expressieve
gevoeligheid kan inhouden. Het is zowat
te vergelijken met wat Debussy doet in
Pelleas. Anderzijds, en dat wijst dan meer
op Ravel-invloed, is er de pianobegeleiding. Die staat dikwijls praktisch los van
de klank-declamatie van de zangstem,
maargeeft daartegenover uiting aan de
die ere inhoud van de verzen: soms wat
impressionistische natuurlyriek maar dikwijls ook conflictsituaties of existentiele
an step. Herberigs doet dit met twee
procedes. Aan de ene kant een zeer kleurrijk klankdecor van reeksen opeenvolgende volle akkoorden (waarbij hi' als orkestraal denker het hele klavier gebruikt)
of van bewegingsvolle arabesken. Dit
vormt een met felle kleuren beladen synthese van hetgedicht. Aan de andere kant
gaat hij ook soms heel tekst-analytisch en
beschrijvend te werk. De voorbeelden zijn
legio: 'tout s'y mele', door elkaar springende akkoorden; 'un grand silence', geen
begeleiding; heel het gedicht 'Ma scour la
pluie', repetitief akkoordenspel; 'regarde
au fond de nous... sombre', laag register en
donkere akkoorden; lje vous sues de mon
cri dans l' orage', vooruitstuwende akkoorHET LIED, VEELVOUDIGE SYMBIOSE
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Herman Roelstraete. (Foto: Raf Lesage)

denreeks, hoog uitschietende noot op
'cri'... Depure klankexpressie van de tekstdeclamatie en de eigenzinnige pianopartituur maakten van La chanson d'Eve van
Herberigs begin de jar
en 20 een ware
openbaringgeleken
, ver
met de toen in
Vlaanderengebruikelijke BrahmsSchumann traditie. Hi'j bracht er in een
groots werk een nieuwe stijl mee tot stand
die zowel van uitvoerders als van luisteraars een serieus inlevingsvermogen
vraagt.6
Dertig jaar na Herberigs' Chanson
voltooide Norbert Rosseau (Gent 19071975) zijn cyclus L'eau passe op een dichtbundel van Maurice Careme (Waver 1899Brussels978). Deze in Vlaanderen te
weinig bekende Waals-Brabantse dichter
werd door meer dan honderd componisten
op muziek gezet, waaronder Milhaud,
Poulenc, Orff, Schmitt, Absil, maar ook
door zeer veel Vlaamse componisten als
Renier Van der Velden, Willem Kersters,
Willem Pelemans, Flor Peeters (deprachtige cyclus Mere), Robert Herberigs, Arthur
Meulemans, Louis De Meester (de aangrijende cantate La voix du silence). De taal
p
van Careme wordtgekenmerkt door eenvoud - hi' schreef veel kindergedichten maar wel een bedrieglijke eenvoud: hi' is
zeer diepzinnig, rijk aan symboliek, sterk
waarnemer van het uitzonderlijke en hi'
bereikt dikwijls in haast magische verklanking een diepe ontroering. Vandaar allicht
dat hij, net als Gezelle, zo geliefd was bij
componisten. L'eau passe is een, dikwijls
melancholische, mijmering over de voorbije jeugd en de gang naar de toekomstige
dood. Herinneringen, landschappen, seizoenen maar vooral de wisselende fluctuaties van ongrijpbaar water symboliseren
levensfasen en hoop op nieuw leven. De
verwantschap met de symboliek van La
chanson d'Eve isgroot, al is Careme minder
hermetisch dan Van Lerberghe. Ook de
muzikale omzetting van beide werken is
36
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enigszins verwant, onder meer in het
melodisch, syllabisch declameren. Maar
Rosseau (ook componist van grootse oratoria, innige kamermuziek, schitterende
koorwerken, Italiaanse en Nederlandse liederen) gaat nog verder dan Herberigs' tonaalvrije akkoordenreeksen. Hi' gebruikt
een eigen harmonisch dodecafonisme 7 dat
tonale vrijheid mengt met welluidendheid,
als een recuperatie van traditionele elementen in het dodecafonisch stelsel. Dat
bezorgt hem een rijk expressief kleurenpalet. Bovendien houdt hi' niet vast aan de
gewone bezetting van stem plus piano. Hi'
schrijft L'eau passe voor tenor (19 maal),
sopraan (15), alt (5), bariton (6) of zelfs
voor vokaal kwartet. De begeleiding varieert tussenpiano (19), harp (4), viool (4),
cello(4), altviool (3), fluit (3), hoorn (3),
strijktrio (5) of een combinatie van verschillende instrumenten. Daaruit kiest
hi' zorgvuldig wat hem het best passend
lijkt bij elk gedicht. Hi' schuwt ook het muzikaal schilderen niet: de nachtegaal, krekels, klokken, een Brabants trekpaard... zijn
in muzikale nabootsing terug te vinden,
deinende melodieen suggereren het golvend landschap of een orgelimitatie door
vollepianoaakkoorden roept de religieuze
sfeer van een kapel op. Oude technieken
en structuren, zoals renaissancedansen, de
canon, het bicinium(tweestemmigheid),
effecten vangregoriaanse modaliteit...
evenwicht
met zijn dodestaan
inn
cafonische reeksen, waarbij die beide elementen, oud en nieuw, dienstbaar zijn aan
zijn communicatie van de poezie. De ijl
hangende melodiebogen uit 'Coeur ombreux' wordengedragen als in een
'Lamentatio' door opeenvolgende drieklanken die een onbestemd verlangen suggereren. Rosseau drukt er perfect de melancholie uit van depoetische ziel (ce cceur
ombreux) die mijmert over vergankelijkheid (Je suispassé comme l'eau passe,
klinkt het in hetgedicht Jeunesse), maar
die ook moeite heeft met de uiteindelijke
bestemming (ce cceur que rien ne peut satisfaire, pas meme la grace de Dieu). Uit
dit voorbeeld mag blijken hoe de communicatie van Rosseau bestaat uit eengeraffineerd evenwicht van stijlaanvoelen en van
zijn romantische natuur. Daarmee bereikt
hi' een intense sensibiliteit en dikwijls een
aangrijpend effect. Liederen als het genoemde slotgedicht 'Coeur ombreux' (tenor
en strijktrio) of 'Molle clarte qui prend le
deuil' (mezzo en strikers gaven mij in al
hun weemoed een onuitwisbare esthetische ervaring. In 1982 realiseerde BRT3 onder leiding van Louis Devos en producer
Jos Swinnen een integrale en magistrale
mt
ko het
opname van L'eau passe. Hopelijk
ooit tot een CD-produktie.8

Ook Herman Roelstraete (Lauwe
1925-Kortrijk 1985) hechtte veel belang aan
depoetische kracht van de taal: 'Bij een
liedcompositie kan de subjectieve muzikale
sfeer door zuiver klankmiddelen geobjectiveerd worden. Het is als een lezen tussen
de woorden en aanvoelen wat er in de
tekst staat, als een aftasten van nuances om
zo die ten en hoogten te peilen in klankkleur... Het begrijpen, het doorgronden van
de dichterlijke inhoud en vorm zal leiden
tot ideele klankomzetting bij de componist... Wanneer de woordtaal en de klanktaal versmelten kan de hoogste frequentie
van menselijke emotie bereikt worden'.
Net als de twee vorige componisten drukte
Roelstraete diepersoonlijke emotie uit in
een reek liederen over voorbije jeugd, de
sensualiteit van natuursymboliek, de uiteindelijke dood. Hi' koos wel voor verschillende dichters engaf aparte opusnummersper reeks, maar heel het componeren
gebeurde praktisch aaneensluitend in 197172 en in grote stilistische eenheid: Kringloop
(op. 85, 4 liederen, Eugeen Mattelaer),
Overwegingen (op. 9o, 2 liederen, Jacques
Coryn), Eindgezangen (op. 91, 3 liederen,
Mattelaer), Nachtland en Voorbij de
tuinen (op. 92 en 93, elk 7 liederen, Ria
Scarphout). Ruim twintig jaa
r eerder had
hi' al een aantal liederen in een laat-romantische
geschreven.
taalde
In
1972
verklaarde
hi' dat hi' die nieuwe liederenreeksen componeerde als reactie op het cerebrale serealisme en de anti-romantische stijl van dat
ogenblik die volgens hem 'vloeken met het
louter vocale, met de expressieve kwaliteiten van de taal'. Vandaar dat hi'j zocht naar
een evenwicht tussen natuurlijke eigenschappen van stem en taal en hedendaagse
componeertechnieken. Daarmee staat hi'
dicht bij wat Rosseau twintig jaar eerder
had bereikt. Voor Roelstraete lag dit evenwicht in een uitgepuurde versobering van
de middelen: een eenvoudige melodie die
nauw aansluit bij de tekstdeclamatie en
een begeleiding die sterk gekleurd
wor
wordt
door de modaliteit van hetgregoriaans. Hi'
gaat er zowaar het postmodernisme mee
vooraf. Dichters uit zijn keuze hebben gemeen dat het telkensgaat om (zeer) korte
gedichten - in Nachtland van Scarphout9
soms slechts een zin - maar dan wel met
dieperliggende betekenis die de componist
kan verklanken. De zangstem van
'Overweging om moeder' b y. is als een recitando onder de taalintonatiegeschreven,
maar bevat in de muzikale structuur de
expressie van verschillende elementen die
'achter' de tekst liggen: droefheid by. in de
klokimitatie en dalende lijn in het begin
(Vandaag hebben wij moeder begraven),
getemperde blijheid om de herinneringen
in verglijdende en omspeelde akkoorden
(...de taal overhouden die wij samen zo

1 . 0444"640,1144

two: Pmes.A.4".

Handschrift van Herman Roelstraete.

menigmaal spraken), de eeuwigheidsgedachte in het herhaald motief en de volgehouden zelfde noot in de slotzin (...de
liefde was, liefde is en blijft.). De reeks
Voorbij de tuinen van Ria Scarphout bevat
etherisch verfijnde poezie, met Oosterse
symboliek beladen beeldtaal en de bewoenheid van een diepe liefde waar echter
g
de vrees voor het elkaar verliezen en voor
eenzaamheid doorschemere° Roelstraetes
muzikale klankbeeld van diepoezie is ook
rijk aan beeldkracht: een Oosters tintje in
repetitieve akkoorden (De tuin van Li-TaiPe, De Yatsudebloemen), een speels gekabbel van depiano in 9/8 maat (Zolang uw
handen spelen),
op- en neerdwarrelende
gebroken akkoorden in het slotlied (over

vuurvliegen, ruisende rietstengels en
dwaallicht)evolgd
desolaatheid in
, door
g
een melodie in halve tonen (... eenzaamheid in min adem, in de geur van mijn
huid.).

kant) en hun emotioneel ervaren van
mele
de poezie (de affectieve kant) hebben omgezet in een partituur. Over de formele aspecten kan een en ander exact worden
neergeschreven. Overeenkomstig het bij
het begin geschetste principe dat het
daarna de luisteraar zelf is die de esthetische expressie van het lied voor zich moet
realiseren, moet het duidelijk zijn dat alle
hierboven aangehaalde hoedanigheidswoorden over de affectieve aspecten
slechts een schamele verwoording kunnen
zijn van wat uiterst subjectief wordt aan evoeld. Daar staat de individuele luisteraar
alleen, niet enkel met open oren maar hopelijk met open gemoed.

NOTEN
1 Diepgaande studies over dit standpunt inzake
esthetiek in de muziek zijn to vinden bij:
A. Pols, Het raadsel van de muziek (Vlaamse
Pockets, 1962), J.L. Broeckx, Muziek en mens
(Metropolis, 1967); J. De Visscher, Melodie en
gemoed (Nederlandse Boekhandel, 1985) en
vooral J.L. Broeckx, Muziek: ratio en affect
(Metropolis, 1981). Zie ook: J. van Ackere, Van
Bach tot De Jong, (Davidsfonds, 1985)
2 Treffende voorbeelden zijn de vele muziekessays van
Cyriel Verschaeve die, redenerend vanuit een
paar stereo en, in de muziek hoort wat hi'
er apriori wil in horen. Zie H. Willaert,
Muziekesthetische perceptie bij Verschaeve
(Verschaeviana Jaarboek 1991).
3 J.L. Broeckx, Muziek en mens, op.cit., p. 37.
4 Zoals ik het in 1979 Dom Jean-Claire, dirigent van de
Benedictijnen van Solesmes hoorde uitdrukken in verband met hetgregoriaans: 'Le texte
secrete la musique'.
5 Het liedgenre bevat echter zo'n veelheid aan kwaliteit
en variatie dat evengoed b y. Flor Peeters,
Arthur Meulemans, Willem Pelemans, Renier
Vander Velden, Willem Kersters..., konden aan
bod komen.
6 In september 1985 zond TV2 La chanson d'Eve uit, een
reeks liederen van Faure en van Herberigs.
7 De twaalftonenreeks haalt hi' uit vier consonante
drieklanken, nl. tweegrote terts en twee
kleine tertsakkoorden, of een atonaliteit met
consonante tertsakkoorden waarop de
traditionele contrapunttechnieken toepasbaar
zijn.
8 Uitgebreide besprekingen van L'eau passe van de hand
van Jos Swinnen in het huldeboek 'Norbert
Rosseau', samenstelling Frank Deleu,
Sanderus, Oudenaarde 1984, p. 98-115.
9 Nachtland is opgenomen op de CD Roelstraete
Retrospectief, Eufoda Davidsfonds (maart 96).
10 Scarphout was de levensgezellin van de oudere
dichter Jan Vercammen.

Coda

Even herhalen: nagaan hoe 'woord
zang wordt' is muziekesthetisch een samenspel van sonoor vormbewustzijn en affectief zelfbewustzijn. In het korte bestek
van vorige alinea's is het uiteraard onmoe om d meer dan honderd liederen
elijk
g
van de driegekozen componisten formeel
en affectief to ontleden. Ik hoop wel getypeerd to hebben hoe deze drie belangwekkende 'toondichters' hun métier (de forHET LIED, VEELVOUDIGE SYMBIOSE
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SAMENSTELLING FERNAND FLORIZOONE EN CHRIS TORFS

Poetisch bericht

VOORLOPIG TESTAMENT
111111NMINIMIIIIMIMINEM

1k heb nog steeds
de mensen lief,
zoals ik ze gisteren liefhad
en eergisteren
n de dagen voordien...
e
1k heb nog steeds het leven lief,
zoals ik het heb gekend,
zoals ik het heb geleefd,
met schuimende morgens,
met nachten van goud en zwart,
maar ook met bitterheid in de mond
en soms met een gezicht van steen...
Terugkijkend op de kleine stad,
waar ik geboren ben,
en fluitend lie — tussen de zomerhagen —
war ik, in 't park,
fiets aan de hand,
had afgesproken
met mijn eerste lief —
komt weemoed mij overal teen.
Toen later, de wereld, over
mij been gevallen was,
en vuur mij tegensloeg
en woestgegrom,
werd ik, van de din en
en de mensengescheiden
door een getralied venster...
Maar ook dat ging voorbij...

Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie' , Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald: vermeld daartoe bij iedere inzending tevens uw bank- of postrekening.

EEN AVOND IN KNIDOS,

HET ATELIER

OP DE ROTSKUST VAN TURKIJE

61111.151•111111111111/111111111.141
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De zon staat laag. De stenen gloeien.
Er is geen geluid, er is geen wind.
Iemand leunt tee een boom, iets valt
met een plof in het zand in de schaduw.
De zon staat laag en de zee is heel
oudgrieks
blauw en eindigt er ens
verliest zich
de rotsen van een kaap achter de
to
arena.
De zon is bijna onder boven de twee zeeen
en in de verte
ver van de verlaten havenmuur
komt een sloepje of een rode roeiboot in
beeld.

hij strooit het niespoeder van de vreugde
uit: zijn violist laat de daken dansen.
hij diept uit elke broekzak een mirakel op:
een geit met vlam in de baard, kruipende

HENDRIK CARETTE

MARK MEEKERS

TALANA FARM CEMETERY
... SOLDATENKERKHOF NABIJ IEPER

voor Gilbert Vanleenhove

de oorlog heeft zichzelf verloren
in wonden scherp als verse voren
doch bloedloos in dit oerland vastgevroren
kringt nog een kiem van winterkoren
it een levende soldatenhand
vanu
CHRISTIAN-ADOLPHE WAUTERS

POETISCH BERICHT

waar ze nog beeld is in de kindertijd,
reist de wereld rond van Berlins blauw
naar Chinees rood, klapwiekt met penselen
om geen voet aan de grond to moeten zetten.

Deze dode wereldstad zal zo blijven,
zal niets meer komen.
hierna

tussen trage torens trilt het doodse land
waar winnaars — tot verlies verkoren —
gelijnde zaden werden in het vale zand
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de zon schrijft brandbrieven aan het
drood. de wiek steekt een lichtende
avon
vin er op. de nacht wordt zijn atelier.
hij vangt de werkelijkheid aan de bron,

keien. hij droomt het onmogelijke waar,
tot de ochtend de luiken ontgrendelt,
de kalveren in het slachthuis worden afgestoken met een mes, op honger geslepen

11111•11111111111111111MNOMMI

JAN D'HAESE

bij een doek van Marc Chagall

KINDEREN

zo keert de stilte langzaam weer,
bekruipt me vanuit gelaten grillen,
in zwijgzaamheid zal ik verstillen,
mijn zoon wordt groot, mijn dochter heeft
verkeer,
mijn huffs staat open maar ze gaan,
mijn vrolijk yolk verandert in passanten,
ze zijn er nog, maar worden klanten,
ik zie hun kindernamen op de ruiten staan,

OUD

VRAGEN

NOMINNIMENMELUM

WINENINEINNILIMINIMIO

Hij spreekt met bloemen
en berispt de vogels.
De bank in het park
dagelijkse Steiger.
Twee straten, twee stappen grint.
Het hout kraakt 191o.
Hij kraakt een jaar ouder.
Torenklok, dezelfde toon.
Duiven op het gras zijn anders.

Doet doodgaan
heel veel pijn
en als de zon gaat slapen
wie geeft haar dan
een nachtzoen?

LIEVEN MARTENS

Hoe zeg ik
wij zijn zoekgeraakt
de dood
maaktgeen verschil.

adem voor adem, wang op wang,
het speelse licht dat in hun ogen scheen,
krijgt nu betekenis, een vreemde zweem,
ik onderga het stil, ben machteloos en bang,
sporadisch speel ik de vader weer,
de oude doos heeft toverkracht verloren,
wat weg is kan niet meer bekoren,
mijn deel versnippert keer op keer,

ER MOETEN NOG BERGEN VOL WATER KOMEN
itilialltiEMMITIIIMINVI

Ik heb Been antwoord klaar
ik gun haar
de geheimtaal van de dingen.

Zij vult mijn zwijgen in
met weer een nieuwe vraag:
Toen ik er nog niet was
waar was ik dan?

(opgedragen aan Nel Veerman)
CHRISTINA GUIRLANDE

wat ik tegeven had raakt stilaan op,
een laatstegoedheid dekt de schade,
de stilte waarin we vroeger baadden,
spookt tragisch door mijn kop.
GUIDO DE HENAU

BEGOOCHELING
1111111111111111.11MINNEINIIII

Met humus van illusie
voed ik een oase
begrensd door scherpe randen
als tanden
die bijten in mijn elegie
M W. WRINCQ-VERELST

Hoe helder wordt het mij
van zo nabij
je eindelijk te zien
de vlam te zien het dieptevuur
het ruisen horen van de boom
van water ook waarin de vis
op adem is gekomen
ben jij het werkelijk
jij die door angst belaagd
jezelf bevrijden moest
jij die het uur verspreidde van
Gods taal dat je gelouterd heeft
hoe helder is het mij
je zo nabij te zien
van krekels ken ik het verhaal
van uit het nest verjaagde vogels ook
van winterbos en kreupelhout
maar ook van sneeuw en bergen blauw
van licht dat uit degaarden vloeit
van weiland vol vanpaardebloemen

KANT

De eerste tederheden
veilen licht.
Terwijl teelaarde zijn
schoentje wringt
bloedt de hazelaar
zijn duimen.
Lente scharrelt.
Er isgeen kruid
to en gewassen
als de klaarte kloekt
is Pasen
er als de kippen
bij.
JULIE GODERIS

ik zocht je in de zachte mist
ik vond je in de kentering
als moessonregen ging je
in me over
IRIS VAN DE CASTEELE

POETISCH BERICHT
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Transit

In deze rubriek publiceren we iliteraire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is o.m. de bedoeling het
vertalen van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het redactiesecretariaat. leder
vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de
bundel of het boek waaruit het genomen werd.

ROMAN

ROMAN

I.

I.

On nest pas serieux, quand on a dix-sept ans.
- Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
Des cafés tapageurs aux lustres eclatants!
- On va sous les tilleuls verts de la promenade.

Je bent niet echt serieus als je zeventien bent.
- Op een avond, beu van pilsjes en van limonade
en de luide cafés van lusters schitterend...
- Je loopt onder de linden van de promenade.

Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin!
L'air estparfois si doux, qu'on ferme la paupiere;
Le vent chargé de bruits - la ville nest pas loin, A des parfums de vigne et des parfums de biere...

De linden in de juniavond geuren fijn.
De zoetheid in de lucht doet je ogen sluiten.
De wind vol van geluiden - de stad is dichtbij brentg wingerdgeuren aan die ook naar bier g aan ruiken.

II.

II.

-Voila qu'on apercoit un tout petit chiffon
D'azur sombre, encadre dune petite branche,
Piqué d'une mauvaise etoile, qui se fond
Avec de do ux frissons, petite et toute blanche...

- Zie, daar ontdek je een lap, een lapje maar,
somber azuur, omschaduwd door een takkenrank,
bevlekt door een kwade ster die oplost stilaan,
met een zacht ruisen, onooglijk en heel blank.

Nuit de juin! Dix-sept ans! - On se laisse griser.
La seve est du champagne et vous monte a la tete...
n iv e • on se sent aux levres un baiser
O
Quipalpite 1A, comme un petite bete...

Juninacht! Zeventien! - Je laat je wat bedwelmen.
It Levenssap is schuimwijn en benevelt je geest.
Je kletst uit de nek; aan je lippen voel je wellen
een kus die daar natrilt als een piepklein beest.

Le cceur fou Robinsonne a travers les romans,
- Lorsque, dans la clarte d'un palereverbere,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l'ombre du faux col effrayant de son pere...

Je hart op drift Robinsont door heel wat romans,
wanneer in het licht van een zwakke gaslantaren,
passeert een juffie met maniertjes maar charmant,
boos belommerd door de stijve boord van haar vader.

Et, comme elle vous trouve immensement naïf,
Touten faisant trotter ses petites bottines,
ll e se tourne, alerte et d'un mouvement vif...
E
- Sur vos levres alors meurent les cavatines...

En omdat zij ze zo ontzettend naief vindt,
terwij1 ze voorttrippelt op haar smalle bottines,
keert zij zich om, kwiek in een plotse beweging...
Op je lippen sterven dan de cavatines...

IV.

IV.

Vous etes amoureux. Loue jusqu'au mois d'aofit.
Vous etes amoureux. - Vos sonnets La font rire.
Tous vos amis s'en vont, vous etes mauvais gout.
- Puis l'adoree, un soir, a daigne vous ecrire...!

Je bent verliefd. Je gaat slaafs in op al haar luimen.
Je bent verliefd. - Je verzen wijst Ze lachend af.
Al je vrienden gaan weg, je bent niet meer te pruimen.
- Dan op een avond schreef ze jou een brief, die schat.

- Ce soir-la,... - vous rentrez aux cafés eclatants,
Vous demandez des bocks ou de la limonade...
- On n'est pas serieux quand on a dix-sept ans
Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.

- Die avond... - word je weer in die cafés verwend,
je consumeert er pilsjes of wat limonade...
- Je bent niet echt serieus als je zeventien bent
en er groene linden staan langs de promenade.

ARTHUR RIMBAUD

VERTALING: PAUL VAN KEYMEULEN
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Dag Streuvels.
'Ilc ken de weg alleen'.

H. Speliers,

Leuven, Kritak, 1994
GUST KEERSMAEKERS

In zijn eerste Streuvels-publicatie
schreef Speliers: 'Aan deze subjectieve kijk
ligt vooral bewondering en niet, wat sommien ook mogen beweren, onttakeling ten
grondslag' (1965, 16o). In zijn Afscheid van
Streuvels (1971) herhaalde hi die mededeling (53); daarin schreef hi ook, dat het
boek, net als Omtrent Streuvels (1968), een
deel en een aspect was 'van de linkse frontvorming'; daarin kantte hi' zich bovendien
tegen 'het typisch Vlaamse, zich in klateroud verhullende klerikalisme en
g
nationalistische denken.'
Wie Speliers' Dag Streuvels gelezen
heeft, zal wellicht niet geloven dat ook
hieraan nog lbewonderingi ten grondslag
heeft le en: het van Streuvels getekende
beeld bevat weinig dat van bewondering
kangetuigen, integendeel; en aan afkeer
voor het 'typisch Vlaamse' enz. is ruimschoots voldoende luchtgegeven.
Zijn nieuwste boek 'houdt zowat het
midden tussen een levensverhaal en een
biografische studie' (649); dit 'volledigste
levensboek omtrent Streuvels' heeft du s
iets tweeslachtigs. Van het, overigens
kunstmatige, onderscheid tussen de burger
Frank Lateur en de schrijver Stijn Streuvels
is hier weinig te bespeuren: het is het verhaal van een enkel mensenleven.
Degrote indeling Schriffdriftl
Schrijfplicht is misschien goed lgevonden,'
maar hinderlijk door de suggestie van een
tegenstelling spontaneiteitidwang. Bovendien is de lijds-verdeling' over de diverse hoofdstukken erg ongelijk, met als
duidelijkste voorbeeld het laatste: 3o bladzijden (van 648) voor een levensperiode
van3o jaren, tegenover b.v. ruim 70 pagina's voor de jaren 1914-1918; maar daarvan
is dan zowat de helftgewijd niet aan
Streuvels, maar aan degeschiedenis van
WO I. Sp. heeft kennelijk een voorkeur
voor 'eschiedenis';
g
bijhaast elke naam
krijgt de lezer royale uitleg met of zonder
adjectieven. Maar zeer veel daarvan brengt

niets bij over Streuvels. Zou de helft van
'n boek echt over Streuvels handelen?
z
Met een citaat uit L.P. Boon verontschuldigt Sp. zich voor zijn plagieren. Maar
zijn boek krioelt van vagelijk tot niet als zodanig aangewezen afgeschreven teksten.
De talloze verwijzingen naar de 'memoires'
van Streuvels zijn, in tegenstelling tot wat
Sp. beweert (649), allesbehalve duidelijke
bronvermeldingen, zelfs voor wie met al
die memoires vertrouwd is. Daaruit komt
trouwens heel wat meer dan Sp. aangeeft.
Ook he ens' Kroniek werd lgeplunderd',
veel vaker dan in het 'register van namen'
is te vinden. Bij passages, waarbij er ens
een naam wordt vermeld, is het steeds oppassen geblazen: men leze er b.v. de bladzijden op na waarin de namen Grit, Coudenys, De Maegd-Soep (zie register!) genoemd worden; wat daar als eigen wijsheid
wordt meegedeeld, is meestal even letterlijk (tot en met de puntjes!), soms met enige
weglatingen of verandering van een woord
of de zinsbouw,
afgeschreven.
In de tekst zal men tevergeefs zoeken naar de naam Hans van Straten; wel
komt die voor in de 'secundaire bibliografie', maar wat Sp. schrijft over Streuvels'
`plagiaat' met De oudste Wiking (535-537)
komt uit Van Stratens boek! Alleen de wel
onverstandige commentaar is van Sp., b.v.:
het verhaal is 'hoe dan ook afgeschreven

want Streuvels kentgeen Deens' (537).
Vooreerst, Streuvels kende wel Deens,
schreef Sp. zelf (329); en wat een redenering! Zou de kennis van het Deens hem
voor afschrijverij bewaard hebben... om een
Latijnse tekst (van Saxo Grammaticus) te
vertalen?
Die oude Wiking heeft Sp. nog andere
parten gespeeld, waar hi' het heeft over de
kritieken: een voetnoot van Grit wordt in
de tekst overgeschreven, precies of Sp.
heeft dat nagezocht, en daarbij spuit hi' een
commentaar die verbluft doet opkijken:
eerst schrijft Sp. dat die recensies 'doorgaans zeer positief [reageren] op de Tolstojvertaling, die op 23 november 1928 in omloop is gekomen' (533);• die vertaling was
juist voordien ter sprake gekomen, maar
heeft uiteraard niets te maken met De oude
Wiking van 1931. Nog bonter maakt Sp. het
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Tekening van Flor. Aerts.

met zijn verdere commentaar: 'De positiefste wind waait vanuit de verdachtste hoek.'
Dat is dan Van Duinkerken en De Gemeenschap, een tijdschrift met 'een gematigde
sympathie met het fascisme' (534). Zeker,
Van Duinkerken was katholiek (denk aan
zijn Ballade van de katholiek, tegen... Mussert!), maar Sp. verwart kennelijk De Gemeenschap met De Nieuwe Gemeenschap; Van
Duinkerkens tijdschrift werd in 1941 door
de bezetter verboden en Van Duinkerken
werd door dezelfdegeinterneerd! Waar Sp.
al zijn wijsheid heeft gehaald, ma Hedwig
weten, maar de titel van zijn kapitteltje past
bier alleszins op zijn eigen schrijfsel: 'De afschrijver afgeschreven'.
Ook 200 bladzijden eerder (329)
heeft Sp. de 'scandinavist' Grit al eens afgeschreven waar hetging over Streuvels' bibliotheek; daarmee waant Sp. zich overigens zeer vertrouwd. Ondanks z'n eigen
waarschuwing: 'vlugge conclusies zijn
voorbarig,' schrijft hi' Grit na, waar deze
meende dat in die bibliotheek de 'vijf namen' van 'de Denen Bang,
Drachmann en
Jacobsen en de Noren Garborg en Kielland'
ontbreken; een vluchtige controle wees uit
IN EN OM DE KUNST
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dat Jacobsen en Kielland elk met ten minste
drie werken zijn vertegenwoordigd en
Drachmann met ten minste een! Herhaaldelijk zal Sp. verwijzen naar dat boekenbezit, en het is ook weleens juist.
Stupied plagiaat is nog wat Sp.
schrijft n.a.v. Streuvels tweede staatsprijs
(1911) (339 en 344). Ditmaal komt het uit
Schepens' Kroniek (65), die wat onduidelijk
is en door Sp. verkeerd werd verstaan.
Streuvels zou nl. De Vreese hebben bekroond voor een dialectstudie, prijsvraag
van de Academie, en De Vreese, lid van de
staatsprijsjury, bekroont Streuvels, want
'Voor wat hoort wat!'(344) Vooreerst: het
door de Academie bekroonde werk was
niet van De Vreese, maar van de Leuvense
student in de Germaanse, Jozef van den
Heuvel, en de enige die voor Busse en
tegen Streuvels stemde voor de staatsprijs
was Willem de Vreese! Dat had Sp. kunnen
lezen in het door hem zo 'nuttig' gebruikte
werk van J. Weisgerber, De Vlaamse
Literatuur op onbegane We en (1968, 44)!
Sp.' grote ontdekking heet: Streuvels
herwon zijn creativiteit, 'vermoedelijk'
dankzij een 'kortstondige verliefdheid op
een bijzondere vrouw van ongeveer veertig'(488), de Mira uit De teleurgang. Het vermoeden wordt meteen zekerheid, ondanks
'mogelijk', 'misschien', 'waarschijn
lijk
' en
dgl. De geschiedenis wordt bedolven onder
tal van andere 'gebeurtenissen' uit die tijd,
zodat de draad van die verliefdheid moeilijk weer te vinden is. Men vraagt zich af:
heeft Sp. wel degelijk aan het boek gedacht
of aan de verfilming ervan. Een besluit als
het volgende is typerend voor Sp.' stijl en
werkwijze: het boek is verschenen en Mira
dreigt met eenproces: 'slaat haar liefde om
in haat? Zij herkent zich niet in het Miraersonage, wordt beweerd. L..] Zij is een
p
damegeworden en frequenteert ho ere en
zelfs adellijke Brugse kringen. Heeft
Streuvels Marie schaamteloosgebruikt om
zijn verloren creativiteit te herwinnen? Was
de egocentrische individualist van het
Lijsternest tevreden met een platonische relatie en wilde de vijftien jaar 'on ere en gescheiden vrouw Marie meer?'(500) Wat
kan daarop het antwoord zijn? Als men
verder leest, verneemt men hoe Streuvels
over dat 'frequenteren' dacht! Een hele
voorraad Franse liefdesromans wordt bij de
herwonnen creativiteit betrokken, vooral
Fromentins Dominique, 'roman van berouw'; daarmee verbindt Sp. Kerstwake en.
vooral Alma met de vlassen haren. De 'feitelijkheden' die Sp. vertelt liken meer op
roddelpraat, zoals die over Streuvels als fowen.
tograaf vansjes
one
'one mei
en
vrou Het
tijdsverloop van de hele geschiedenis strijkt
Sp. uit over zowat 40 jaren en bij het enige
harde bewijsstuk verist hi' zich: als de bui
over is, 'bergt [Streuvels] de mooie foto die
42
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hi' van haar maakte voorgoed in de la'
(513). Die foto was niet gemaakt door
Streuvels, maar door Walter Baes vanSintMichiels, bij wie Schepens ze gehaald had
(Zie Kroniek, 84 en 188). Intussen heeft Sp.
zich zo verkeken op die Mira, dat hi' de andere Waterhoekfiguren zo goed als vergeet
en slechts eenpaar regels over heeft voor
Het leven en de dood in den ast, door hemzelf
verklaard als Streuvels"veruit zijn beste
werk'(509)!
Er is een heel andere visie op de samenhang van die rote werken mogelijk;
dat is stof voor een andere bijdrage!
Over de kritiek op De teleurgang is
Sp. kort en bondig: 'De roman wordt "als
een zedeloos boekgekwoteerd" en door de
katholieke kritiek verpulverd' (513). Z'n citaat komt uit Streuvels' Ingoyghem II (36,
overigens niet vermeld), de 'verpulvering'
is een vondst van Sp.; eigenlijk wist de lezer dat al , want 20 bladzijden eerder ston d:
'de katholieke kritiek zal het boek kraken'
(492-493). — Terloops gezegd: het krioelt in
Sp.' boek van de herhalingen, precies of de
auteur is vergeetachtig of denkt dat van
zijn lezers. — Heeft Sp. er de recensie van
A. Boon in Boekengids (1928, 50-51) op nagelezen en wist hi' dat (priester-essayist - 517)
Joris Eeckhout in 'het lang gedroomde
Vlaamse dagblad' (518) De Standaard van
5 december 1927 zeer lovend over dat 'vijfen-twintigste boek' van Streuvels had geschreven? Hi' kOn dat weten, want op dezelfde bladzijde citeert hi' uit een brief van
17 december 1927 van Streuvels, die Eeckhout dankt 'voor de recensie in De Standaard' . Maar ja, het is toch maar een 'konservatief-katholiek dagblad' (542), ook 'verdachtst' en dus te verwaarlozen.
Zo denigrerend als Sp. schreef over
de 'egocentrische idealist,' zo behandelt hi'
ook — en vooral — Louise Gezelle, de moeder van Streuvels, die te Roubaix de 'eenzame, introverte en niet zo intelligente Kamiel Lateur'gestrikt heeft door met hem in
bed te duiken, die trouwt als ze een kind
verwacht en datgeheim heel haar leven bewaart, een raadsel waaronder zoon Frank
heel zijn lane leven lijdt. In het huisgezin
Lateur-Gezelle leven de huisgenoten 'op
voet van oorlog' (311),
het is er een 'koud
oorlogje' (201), vooral voor zoon Frank was
het een larenlange strijd' (514) met zijn
moeder. Toe nog maar! Verliep de verhou
ding tussen de generaties in de gezinnen
toen onverstoord vreedzaam? Louise
Gezelle blijkt overigens niet altijd zó hardvochtig.
Geen mens is veilig voor de bitse
pen van Sp., ook b.v. pastoor Hugo Verriest
niet, al baseert Sp. zich voor zijn schets op
Streuvels' Ingoyghem II. Daar kan men o.a.
lezen: 'Ik heb nooit trekgevoeld om schandaaltjes uit te pluizen' (77). Sp. wel; hi'

schrijft: 'Dat het boegbeeld van het flamingantisme en de beminnelijke priester in bed
isgedoken met een van zijn vele aanbidsters rekent Streuvels in zijn memoires tot
de vele lasterpraatjes en de talrijke le enden die naderhand rond diens persoon zijn
ontstaan'(361).
Sp. gelooft trouwens al te graag alles
wat tot een soort van 'chronique scandaleuse' kan behoren; de voorbeelden zijn werkelijk legio. Wat hi' over Streuvels' verhouding tot zijn neef Jozef (Sef) Gezelle schrijft,
tot tweemaal toe(76 en uitvoeriger 612615), is blijkbaar nog zo'n kwakkel. Streuvelsportretteert Sef 'genadeloos' (76) en
maakt 'gehakt' (612) van die neef. Sp. weet
ook waarom: een liefdesaffaire waarin Sef
won en Streuvels de bons kreeg. Die amoureuze affaire — na een andere 'mogelijke afwijzing' (613) — eindigde, 'zes jaar' nadat
neef Frankgetrouwd was, met het huwelijk
van de uitverkorene met Sef op... 13 februari 1912 (613). Is dat niet wat laat? Sp. haalt
zijn bewijzen uit de Kroniek van de familie
Gezelle, uit Streuvels' afwezigheid (met kennelijk(e) uitvluchten) op die bruiloft en uit
roddelpraatjes, die hem heel wat vragen in
depen geven.
Sp. vermoedt trouwens zeer, zeer
veel. Maar het zijn niet altijd de snuggerste
vermoedens. Nog een enkel voorbeeld: in
hun bibliografie vermelden Roemans/Van
Assche(187) dat de bewerking van Tristan
en Isolde, volgens een mededeling in een
voorpublicatie in Dietsche Warande en
Belfort, gebeurde 'naar het oorspronkelijke
volksboek dat ten 'are 1484 te Augsbourg
verscheen'. Sp. commenteert: 'Dit is een
boude maar twijfelachtige bewering van
vertaler Streuvels. Vermoedelijk hebben tal
van recentere bewerkingen hem geinspireerd. In 1921 nog had hi' een Duitse bewerkeng gekocht van G. von Strassburg'
(468). Dat laatste is om meer dan een reden
`een boude maar twijfelachtige bewering '
van Sp,. die blijk
baar niet weet dat
Gottfried von Strassburg leefde in de 13de
eeuw en de dichter is van die sage; Sp. had
ietwat aandachtiger Schepens' Plaatsingscatalogus van de boeken enz. moeten raadplegen: dan had hi' gezien dat Streuvels niet
minder dan drie edities van die oorspronkelijke tekst bezat, twee zonder jaartal in
Schepens, maar een ervan uitgegeven voor
1897, de andere van 1906, de derde van
1921, en bovendien de (oude) standaardeditie van R. Benz, Die deutschen Volksbiicher
van 1912 (volgens Schepens). Dat Streuvels
de uitgave van 1921 inderdaad in 1921 'gekocht' heeft, weet alleen Sp.; wanner werden de anderegekocht?
'Vermoedelijk' zou Sp. er beter aan
gedaan hebben, over din en te schrijven
waarvan hi' echt iets weet. Op dertig jaren
kan men toch een en ander achterhalen?...

Maar misschien heeft Sp. nooit vermoed,
dat Streuvels zich bij zijn vertalingen of bewerkingen van oude verhalen terdege documenteerde. En waarom niet enige aandacht voor de redenen, die Streuvels brachten tot die of die keuze? Met 'germanofilie'
alles afdoen is beneden de maat.
Sp. beschuldigt de memoires-schrijver Streuvels no al eens van 'malicieuze
gewoonten' waar hij, volgens Sp., namen of
feiten had moeten vermelden. Maar hijzelf
heeft, meer nog dan Streuvels, malicieuze
gewoonten. Meestal (altijd?) zoekt hij naar
minder gunstige kanten. Een voorbeeld
daarvan is nog, behalve de reeds aan eweStreuvels'
zengevallen , wat hij schrijft over Streuvels
tante Florence, zuster Colomba. Nadat hi'
al twee keer de aandacht erop gevestigd
heeft dat zij behoort tot de 'geestelijkheid'
van de familie (16, 69), en tweemaal uitdrukkelijk bevestigd heeft dat zij wel het
minst leed onder de erfelijke belasting van
de Gezelles(24, 3o), wordt dat nog eens
herhaald bij haar overlijden (433). Veralgemenend citeert hi' dan Streuvels zelf
(zonder enige verdere bronaanduiding):
'Streuvels vond later dat zij niet thuishoorde in een nonnengemeenschap waar zij
'naast elkaar zonder uitzicht en voor hun
leven lang een bestaan moesten slijten onder misvormdegodsvrucht'. Dat staat inderdaad in de Kroniek van de familie Gezelle
(46). Maar daar gaat het over bepaalde
kloostergemeenschappen, 'waar tante Colomba boven uitstak'. Terug in het moederhuis vond zij daar 'een ruimer milieu en
aangenamer gezelschap.' Streuvels' slotwoorden over Zr. Colomba zijn toch belangrijker dan wat Sp. uit die bijdrage putte: 'Haar verzorgde opvoeding en de kloostertucht zullen er zeker wel voor iets aan
gedaan hebben om haar karakter te vormen. Zij was een bezadigde, verstandige,
echte kloosterzuster, met een durf evenwel
om haar eigen opvatting naar voren te
brengen en raad te even waar het te pas
kwam. Ik heb dikwijls kunnen nagaan dat
zij in verwarde omstandigheden een gezond inzicht had en eenpersoonlijken kijk
op veel din en buiten het klooster' (47).
Vroeger werd beweerd, dat uit dezelfde
materie de bijen honing puren en de spinnen venijn...
De algemene toon van Sp. is grimmig, agressief, 'ongenadig' en waar mogelijk negatief. Symptomatisch evenwel voor
de accuratesse van Sp. zijn de 'vergissingen' waarmee z'n boek begint en eindigt.
Op de eerste bladzijde kan men lezen:
'Kamiel Lateur woonde met zijn negen jaar
oudere vrouw Louise' enz.(i 1); 4 blz. verder: 'Kamiel was vierentwintig en Louise
eenendertig toen ze trouwden' (15); vroeger
was31-24 = 7. Natuurlijk, getrouwd zijn
maakt ouder... Op de laatste twee blzn.

(647-648) verneemt men dat Streuvels stierf
op 15 augustus 1969 en be raven werd op
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart 1969. Dat
gebeurde wellicht volgens het principe: hoe
eer hoe beter! De lezers zijn van bij de eerste bladzijde gewaarschuwd: de auteur is
van het begin tot het einde erg slordig.
Nog 7 — een heilig getal! — 'vergissinger): van Sp., een list die met meer dan
zevenmaal zeven kan aangelengd worden:
i) Alhoewel Sp. (althans wat later:
32) weet dat er in Belie een lschoolstrijd' is
eweest tijdens een liberaal bewind van
g
1878-1884oneert
de historie-liefhebber
,p
dat 'de katholiekepartij tussen 1870 en
1914 haar meerderheid behouden' kon (21).
Een soort van verdringingsgeval?
2) Sp. heeft het over 'de enige alinea
die Streuvels ooit over zijn naturalistische
ar
concurrent[Buysse] schreef' (162). Blijkba
kent Sp. Nulla dies sine linea — uit het dagboek
van Stijn Streuvels (Zandhoven 1989) niet:
daarin komt nl. een heel lane
g
'alinea' voor
over Streuvels' Buysse-lectuur (17-18); en
over nog meer dat nuttig kon geweest zijn.
Belfort
3
) De kritiek op Lenteleven in
,
door 'priester Jakobs, die Vlaamse inquisiteur'(194ens
heel
wat uit
, waar
overig
Schepens' Kroniek, 35-36 werd afgeschreven); zie ookp. 196 (Jakob!); en 'de gezaghebbende kanunnik Jacobs heeft de zoon
en broer in het toonaangevende tijdschrift
Dietsche Warande en Belfort gewoonweg een
pornograaf genoemd' (242). Het gaat wel
degelijk om dezelfde Dr. Jozef Jacobs, geboren in 1873, priester sinds 2 februari 1898,
in 1899 nog 'one leraar en pas tientallen jaren later, in 1935, 'gezaghebbende kanunnik'! En Dietsche Warande en Belfort be on te
verschijnen in 1900. De schrijfwijze van de
naam heeft het de samensteller van het 'reg
ister' moeilijk gemaakt: Jakob(s) komt niet
voor, Jacob, Joz. krijgt 194, 477 achter zijn
naam (moet dus zijn: 194-196, 242, 477; en
242 staat achter de verkeerde Jacobs, Karl).
In dat register komen trouwens meer
vergissingen voor.
4) Wat bedoelt Speliers met
'Prospers [van Langendonck] huwelijk met
Maria Viola' dat op de klippen loot (248)?
Die klippen hebben wel nooit bestaan.
5) Laatste foto voor 276: op 14 dec.
1962 ontvangt Streuvels 'de eerste Prijs der
Nederlandse Letteren'; op p. 647 staat erbij:
'Het is de eerste maal dat die hoogste literaire onderscheiding der Lae Landen
wordt uitgereikt.' In 1956 had H. Teirlinck
de 'echte' eersteprijs ontvangen, en in 1959
werd de tweede uitgereikt aan Roland
Hoist... Onwetendheid of kwaadwilligheid?
6) In 1911 bestonden allicht 'katholieke fanfares', misschien zelfs 'katholieke
voetbalclubs', maar nog een 'scriptores catholicae' (346). Aan z'n Latijn zou de man
nog wat kunnen werken. Evenals aan zijn

Duits trouwens; maar slecht Duits doet het
nog steeds goed bij de 'ruimdenkende'
(vooral niet-nationalistische) burgers in het
huidige Europa.
7) Het is duidelijk dat Sp. zich uitzonderlijk goed geinformeerd waant. Over
de politieke beroering n.a.v. Streuvels' benoeming tot officier in de Leopoldsorde
(508-509) door Camille Huysmans schrijft
Sp. op zijn manier een en ander af uit Schepens en besluit: 'Maar ook Huysmans heeft
nooit vermoed dat Streuvelsgoede relaties
had onderhouden[tijdens WO I] met tal
van Duitse officieren die in en uitliepen in
chrijvende
het Lijsternest en dat zijn
s
vriend dicht bij het activisme stond'. Wat
een onderschatting van Camille!
J. Fontijn komt in zijn De Nederlandse
schrijversbiografie, (Utrecht 1992) tot de conclusie: de moderne 'biograaf is een ischrijversmoordenaar l en: 'een biografie schrijven is een onmogelijk werk' (112). Dat 'onmogelijk werk' heeft Sp. gepresteerd en hij
heeft de auteur Stijn Streuvels, maar ook de
mens Frank Lateur, 'vermoord'. Om die reden wordt Sp. toegejuicht, bekroond; waarbij vergeten wordt, niet alleen dat het
'slachtoffer' ook een 'mens' was, maar dat
met moordenaars omzichtig moet worden
omgegaan.
Het beeld, dat Sp. van de mens en
schrijver Frank Lateur/Stijn Streuvels
schetst, is dat van een van huize uitgefrustreerde buitenmens,
gefrustreerd in alles en
vooral in het sexuele; 'zijn ultramontaanse
opvoeding [heeft] hem vervormd en voorgoed uit evenwicht gebracht' (38). Sp. weet
alles van het 'mariage de raison' LateurStaelens(292, 297), tot zelfs de (natuurlijk
allesbehalve 'katholieke') bedgeheimen van
hetpaar. FL/Str hinkt altijd op twee benen;
hij heeft (soms) 'een hart van goud' (453);
overigens een man die vlug een 'conservatief' werd, al vond hi' weleens leindelijk
aansluiting op het modernisme van zijn
tijd' (509); een auteur die af en toe iets behoorlijks heeft geschreven, maar zich door
allerlei slinkse middelen staande hield,
vaak werk van onbenullige auteurs vertaalde ofplagieerde; ja, een plagiaris die, als hi'
zelf niets meer kon schrijven, nog altijd kon
afschrijven (537); hi' stond wel 'gecatalog
eerd' als katholiek, maar liet zich aan dat
katholicisme weinig gelegen; een man met
flamingantische en, erger nog, germanofiele
neigingen, die dankzij listigheden twee wereldoorlogen overleefde. Enfin, veel goeds
is over Frank Lateur/Stijn Streuvels niet te
vertellen en Sp. heeft dat dan ook niet gedaan. Uit 'bewondering'?
Over 'de eerste Streuvelsbiografie' —
Andre de Ridder, Stijn Streuvels. Zijn leven
en zijn werk, 1907 — schreef Sp.: 'Het boek
wemelt van onnauwkeurigheden en werkt
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als halfgenre heel dikwijls op de lachspieren. [...] Om zijn boek dik te krijgen vult
De Ridder het met tal van anekdoten aan
en maakt hij er nu en dan een chronique
scandaleuse van. De kritiek is niet mals'
(31o). Misschien bewaart de lezer dezelfde
indruk van het (ruim driemaal dikkere)
boek van Sp.? Neen, dezelfde niet: wel halfgenre, dik boek, anekdoten, chronique
scandaleuse; maar op de lachspieren werken doet het boek niet, wel op de pijnspieren, en die zijn erger en dieper getroffen.
Alleen is de kritiek meer dan 'mals' geweest; wat niet pleit voor de volwassenheid
van die kritiek in Vlaanderen en Holland...
Het spijt de recensent meer dan hij kan zeggen, dat hij over het zo aangeprezen, bekroonde boek geen goeds kon schrijven. Uit
bewondering voor Streuvels.
Deze recensie is een tot een vierdegereduceerde redactie van de oorspronkelijke. De volledige tekst kan bekomen worden door (vooraf) ioo fr(verzending inbegrepen) over te maken
op het nummer 000-1650840-94 van
het C.V.K.V., Lindenlaan 18,
8700
Tielt, met de vermelding 'Bespreking
Streuvelsboek'.

Paul Van Ostaijens lyrisme
EGBERT AERTS

'Onze traditie zal zijn de Gezelliaanse, ik herhaal het, de enige ware', aldus
Paul van Ostaijen in een interview met een
redacteur van Le XX Siecle l . Zonder twijfel
een boute uitspraak. Gezelle wordt geproclameerd tot hetgrote voorbeeld voor al de
moderne Vlaamse dichters. Van Ostaijen
verantwoordt zijn profetisch getinte visie
als volt:
g
'Hi'(Gezelle) is de dichter van de
zuivere lyriek, die in een dynamische, instinctieve, spontane poezie, bijna de totaliteat van de mysterien der sensibiliteit uitdrukt. En elke werkelijk moderne dichter
aanvaardt deze traditie, omdat ze een spontane oorsprong heeft.' Het was er de avantgardist P. van Ostaijen tenslotte om te doen
'een literaire Vlaamse traditie te scheppen
parallel met de Westeuropese'. De gewezen
unanimist en humanitaire expressionist
ontdekt na een periode van innerlijke ontreddering, nihilisme en typografische ex erimenten dat de dichtkunst van Gezelle
'gesensibiliseerde stof' is die spontaan ontspringt aan een onzegbare, bovenpersoonlijke, metafysische werkelijkheid. Vol ens
hem heeft de Westvlaamse meester avantla-lettre de theorie van het organisch expressionisme instinctief verwezenlijkt, omdat de basis van zijn poezie het woord is
44
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met zijn eigen klank, eigen accent en zijn
eigen onvermoede betekenissen. Gezelles
woord evoceert inderdaad een werkelijkheid die veel dieper reikt dan wat zintuiglijk waarneembaar is; het bezit een gevoeligheid die ons in contact brengt met het
mysterie of de 'fantasmatische keerzijde
van de dingen'. En ju
ist daarom erkent
P. van Ostaijen Gezelles dichtkunst als de
inspiratiebron voor de moderne dichters
die streven naar aansluiting bij 'de grote
Westeuropese sensibiliteitsstroming van de
na-oorlogse periode'. Zijn bewondering
voor Gezelle, de dichter van de zuivere lyriek, houdt dus eenpleidooi in voor wat hij
het 'sensibiliteitsgedicht' noemt. Poezie van
degemoedstoestand, de zgn. belijdenislyriek, vindt in zijn ogen geen evade. Zij is
immers niet de muzikale verklanking van
de zielssituatie. In feite droomt van Ostaijen van eenpoezie die gezuiverd is van al
wat haar verbindt met depersoon van de
dichter en de wereld dergebeurtenissen.
Zijn ideaal is de creatie van het autonome
gedicht. In het kritische opstel 'Wies Moens
en ik' 2 - een afrekening met het humanitair
expressionisme - formuleert hij het als
volt: 'Ik wil dat de gedichten verschijnen
als vrije organismen zonder verband tot de
schepper'. Aan dit citaat willen we nog een
paar andere toevoegen uit het belangrijke
theoretischegeschrift 'Gebruiksaanwijzing
der lyriek'3 , dat
g beschouwd
worden
ma
als P. van Ostaijens poetica: 1. 'Ik streef
naar eengedicht zonder onderwerp; het
onderwerp van het gedicht is het gedicht
zelve'; 2. 'Niet de dichter isgewichtig, wel
hetgedicht. Het ik blijft het hoogste goed,
doch niet het Ik van de dichter, maar wel
het Ik van het gedicht.' Deze citaten illus-

In 1971 publiceerde 'Vlaanderen' het nr. 122,
volledig gewijd aan Paul Van Ostaijen.

viaancieren

CA i
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Paul van Ostaijen,
portret van Floris Jespers.

treren ondubbelzinnig hoezeer P. van
Ostaijen bezeten was door de idee van het
volmaakte, tijdloze gedicht, waarvoor de
dichter zichzelf moet ontledig,
en zichzelf
moet ontdoen van individuele emoties, gedachten, ervaringen. Het ik van de dichter
moetgeofferd worden, opdat het gedicht
zou kunnen zijn. Zuivere lyriek is dus geen
gevoelsexpressie, geen directe uitbeelding
vanpersoonlijke belevenissen. Paul van
Ostaijen ziet de subjectieve ervaring op
zich slechts als een vormeloze 'oerstof' die
hij dient te bewerken om het gedicht tot
stand te kunnen brengen. Hi' heeft immers
geen andere opdracht dan het schrijven van
gave, vormvaste gedichten met als enige inhoud de lyriek zelf. Wat van Ostaijen wil
geven, is zijn in het onderbewustzijn ontstaan 'lyrisme'. Voor de rest vertrouwt hij
erop niets te ze en te hebben; m.a.w. hij
wil niet afgeleid worden door zogenaamde
onderwerpen, hij wil gewoon innerlijk bevrijd zijn van al wat niet 'zuiver-lyrisch' is,
opdat zijn lyrisme zich zou kunnen ontwikkelen. Die vereenzelviging van vorm en inhoud mag geenszins worden geinterpreteerd als een vrijblijvend esthetisch spel
met woorden. P. van Ostaijen verdedigt
geen inhoudloos formalisme, maar wel een
poezie die pure uitdrukking wil zijn van
een mystiek verlangen naar het onzegbare.
We hebben er reeds op gewezen dat hij getroffen werd door Gezelles magische
woordkunst die in haar sensibiliteit het
mysterie evoceert. In zijn 'Gebruiksaanwijzing der lyriek' poneert hij zonder meer dat
poezie de onzichtbare werkelijkheid waaraan ze ontspringt, dient op te roe en. Hi'
let zelfs het verband tussen de mysticus

en de dichter. Beiden gebruiken 'dezelfde
middelen van subjectieve introspectie': de
ene om visionaire, religieuze ervaringen uit
te drukken, de andere om door te dringen
tot `degeheimzinnige zijde der dingen'.
Beiden zijn vervuld van het onzegbare en
in die toestand van verrukking hebben zij
kennis omtrent het mysterie. Aileen de extase kan dan het 'thema zijn der zuivere lyriek'. Uit haar ontstaat 'de onderbewust
geinspireerde poezie', die - zoals hi' uitdrukkelijk beklemtoont - 'woordkunst' is.
Veel belang hecht van Ostaijen aan de 'sonoriteie van het woord - d.w.z. 'de vereniging van zin en klankwaarde' - juist omdat
zij de suggestie van het transcendente inhoudt. Woorden kunnengeen aanschouwelijk beeld even van het transcendente,
maar het wel evoceren dank zij hun sensibiliteit, hun muzikaliteit, hun onderlinge
spel van 'acties en reacties', hun 'vriendschappen'... En de dichter zelf is pas oorspronkelijk, wanneer hij 'onbekende resonanties', die de ding en als nieuw doen verschijnen, hoorbaar maakt.
P. van Ostaijen beseft echter ten voile dat hetgedicht niet kan gerealiseerd
worden. Hi' ontkent de mogelijkheid om
iets absoluuts te ze en en aanvaardt nederig het dichterschap als een 'pis-aller': 'Niet
hetgeschreven gedicht heeft belang - het is
eenpis-alley maar wel het niet geschrevene'. Het unieke, definitievegedicht dat in
hem schuilt, moet ongeschreven blijven.
Het is de volstrekte vervulling van zijn
'heimwee naar een vaderland van het volmaakte weten'. Het schrijven van poezie
wordt dan een exploratie van onbekende
gebieden, een ultieme poging om iets van
het mysterie te ervaren en uit te drukken.
In die zin krijgt het woord een reddende
functie: het voert naar de oppervlakte wat
anders in vergetelheid opgesloten blijft en
voor de buitenwereld gewoonweg dood is.
Het droombeeld van het volstrekt autonome gedicht wordt dus gerelativeerd en hoeparadoxaal ook - tegelijkertijd een metafysische grondslag gegeven. P. van Ostaijen stelt hoe eisen aan de dichter, dock hi'
is er zich van bewust dat zijn religie van de
poezie, niet de religie zelf kan vervangen.
In 'Zo ookgaat de geliefde...' schrijft hi':
Het is een verre weg
naar depassieloze berg
van het blote schouwen
Logos
Tao
Verscheidene van zijn latere gedichten (o.a. Melopee, Geologie, Jong landschap, Avondgeluiden, Onbewuste avond,
Facture baroque) blijven in wezen de uitdrukking van dat 'heimwee naar een vaderland van het volmaakte weten', zelfs al
willen ze volstrekt autonoom zijn en d.m.v.

taalmagie slechts hun eigen werkelijkheid
scheppen. Zoals Mallarme met zijn gedichten ('les portions faites') steeds heeft willen
bewijzen dat het absolute, totale boek ('Le
Grand Oeuvre') bestaat4, zo ook heeft de te
jong gestorven Van Ostaijen het eenzame
avontuur gewaagd om van het absolute gedicht dat alle geheimen van de werkelijkheld omvat, echo's op te van en. Poezie die
zo'n hogere, geheime kennis nastreeft
noemt hi lesoterisch-bepaald'. En conform
de gedachte dat vorm en inhoud een zijn,
stelt hi' dat in het zuiver lyrische gedicht
`de esoteriek de techniek zelve isgeworden' Dergelijk gedicht vertoont een organische opbouw. Vooreerst is er de 'thematihe premissezin' , gevormd uit de stof die
sc
door het onderbewustzijn wordt geleverd.
Uit die zin moet zich dan hetgedicht logisch kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig organisme, waarin de woorden op zich
de organen zin die het geheel bepalen en
tegelijkertijd door het geheel worden bepaald. Het bewustzijn ten slotte dient ervoor te zorgen dat de 'zinnen niet de grens
van depremisse overschrijden'. Hoe P. van
Ostaijen zijn ars poetica in de praktijk heeft
toegepast, leert ons o.a. het gedicht Guido
Gezelle, een soort van hommage aan 'zijn
grote voorganger':

5

so

Plant
fontein
scheut die schiet
straal die spat
tempeest over alle die
storm over alle vlakten
wilde rozelaars waaien
stemmen van elzekoningen bloot
Diepste verte
verste die to
bloemekelk die schokt in de kelk
van bei' mijn palmen
en lief als de madelief
Als de klaproos rood
o wildepapaver mijn

We hebben juist dit gedicht gekozen,
omdat het P. van Ostaijens affiniteit met het
'dichter-fenomeen' Gezelle uitdrukt. Het
brengt op organisch expressionistische wijze de bevestiging van zijn visie op zijn
'voorganger.'
Met 14 versregels - langer dan de
'Gebruiksaanwijzing' voorschrijft5 - dringt
P. van Ostaijen door in het mysterie van
Gezelles dichtkunst, meer bepaald in de geheime krachten van haar oorsprong. Het
gedicht is sterk evocatief en bezit een hechte, innerlijke structuur, die door haar dynamiek het mysterie a.h.w. organisch tracht
vorm tegeven. Markant is dat het gedicht
niet aanvangt met een premisse-zin, maar
wel met een woord, een naakt substantief,
vrij algemeen qua betekenis. Opgeroepen

Paul van Ostaijen (1896-1928)
op 26-jarige leeftijd.

introduceert 'plant
door poezie
Gezelles'
het oerelement aarde(symbool van vruchtbaarheid, geboorte, groeikracht), terwijl het
woord 'fontein' expliciet verwijst naar het
element water als levensbron en middel tot
zuivering, en in tegenstelling tot 'plant'
meteen beweging evoceert. De innige
verbinding tussen beide woorden wordt
bevestigd door de twee volgende verzen.
Uiteraard zijn verzen 3 en 4 uitbreiding en
nuancering van respectievelijk en 2, maar
aan de andere kant veroorzaken ze samen
('schiet' en 'spat') een intensifiering van de
beweging. De spanning die zich in dit eerste deel vrij vlug ontlaadt als 'tempeest en
storm over alle diepten en vlakten', komt stilistischgezien - vooral expressief tot uiting in de opeenstapeling van harde, stemloze medeklinkers (s/t/p). De die ere betekenis van het woord 'storm' blijkt dan uit
de twee volgende verzen. De waaiende
wind wekt in de wilde 'rozelaars' mysterieuze stemmen. Juist bier krijgt het gedicht
zijn voile mythische draagwijdte. In de natuur maken zich de luchtgeesten of elfen
kenbaar; zijvertrouwen de dichter (in casu
Gezelle) hungeheimen toe via de roos,
symbool van lief de en schoonheid Opmerkelijk is dat de plaatsbepalingen 'vlakten'
en 'die ten' waarin zich twee elementaire
krachtlijnen manifesteren, te weten de horizontale en de verticale, herhaald worden in
het chiasme 'diepste verte/verste diepte'.
Het suggereert wat de stemmen openbaren,
nl. dimensies die verder reiken dan de zintuiglijke wereld. En die dimensies vormen
een onverbrekelijke eenheid. Verte verbonden met eengrenzeloze die to en die to
verbonden met eengrenzeloze verte kunnen dan een verwijzing inhouden naar het
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Het definitievegraf (sedert 8.11.52) van
Paul van Ostaijen op de erebegraafplaats
van het Schoonselhof (Antwerpen).
Het beeld van een en el die aan de grand
luistert van OscarJespers werd reeds in
1937 op het vorige graf geplaatst.

onbereikbare en onverwoordbare, m.a.w.
naar wat in de afgrond van het onderbewustzijn
anwezig
a
is als object van het
diepste verlangen. Maar plots is het een
Gezelle wezenlijk betekent, heel nabij en
concreet. 'Plant' wordt in het laatste deel
van hetgedicht 'bloemekelk, madelief,
klaproos, papaver'. Deze verschuiving gaat
gep aard met een finale schokkende beweg
in en een sterke ectiverin
subjg van het
gebeuren, die uitmondt in de gevoelsontlading 'o wilde papaver mi'n'. Het dubbele
beeld van de kelk symboliseert de intieme
band tussen Van Ostaijen en Gezelle, waarvan het fysieke karakter een religieuze wijding krijgt dank zij het sacrale, offerende
ebaar van de handen. Als hulde aan de
g
Westvlaamse meester wil P. van Ostaijen
ons deelachtig maken aan zijn schokkende
ervaring van het wonderlijk geheim van
eenpure, spontane, oorspronkelijke poezie.
Die intense ervaring leidt dan bij hem tot
een simpele, ontroerende liefdesbetuiging
die om zo te ze en neerkomt op de bekentenis dat Gezelle in hem leeft. De beelden
drukken innigheid en tederheid uit. De
zachte medeklinkers 1 en m krijgen de overhand (net zoals de w,l,z in v.7-8) en verhogen samen met het spel van de heldere en
donkere vocalen (b y de i/o-wisseling in
v.12-13) de sonoriteit. Verzen 12-13 vormen
v endien een tweede chiasme, waarin het
bo
rood van de lieflijke klaproos verwijst naar
de lieflijkheid van de witte madelief. Het
beeld van de veldbloemen en het subtiele
woordspel met 'lief' en 'roos/rood' vestigen niet alleen de aandacht op de schoonheid van Gezelles poezie (het esthetisch asect), maar ze en ook iets over de dichter
p
zelf. Verzen 12-13 laten immers vermoeden
hoegevoelig hi' was voor het ongerepte,
kwetsbare en broze in de natuur; ze suggereren een gevoeligheid die we kunnen bestempelen als de vrouwelijke kant van zijn
persoonlijkheid. Het adjectief 'wild' daar46
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entegen (v.14) herinnert aan de 'wilde rozelaars' en de 'storm'(v.6-7), of de mannelijke
kant. Depapaver ten slotte, synoniem van
klaproos, betekent de triomf van de rode
kleur en haar connotaties van levenskracht,
jeugd, hartstocht. Zij vertegenwoordigt de
aarde en refereert net als 'madelief' aan het
p
remisse-woord 'plant', wat eens te meer
bewijst dat Van Ostaijen gestreefd heeft
naar een hechte, innerlijke samenhang. Zijn
gedicht kan, algemeen beschouwd, geinterpreteerd worden als een terugkeer naar de
bronnen van depoezie, en meer in het bijzonder als eenpoging om enkele wezenlijke aspecten van Gezelles dichterschap
bloot te le en. Het toont Welke fundamentele krachten werkzaam kunnen zijn in een
creatiefproces. Het is echter geen voorbeeldgeworden van zogenaamde ik-loze
poezie. In het laatste deel treedt immers het
ik op de voorgrond en krijgt zelfs de volle
nadruk met 'min' als slotwoord van het
helegedicht. P. van Ostaijen heeft zich Gezelle toegeeigend en slaagt er niet helemaal
in zijn emoties te onderdrukken of uit te
schakelen (cf. de uiting van verrukking in
v.14). Maar hi' heeft geluisterd en de stem
van de meester laten spreken. Hi' heeft bewezen dat Valery's uitspraak: 'Dans le poete: I Yoreilleparle,/la bouche ecoute'6,
grondvoorwaarde is voor elk waarachtig
dichterschap. Het gedicht 'Guido Gezelle':
'portion faite' 7; het denkbeeld van het autonomer, volmaaktegedicht: een heerlijke,
utopische theorie die de onrust van de kunstenaar wakker houdt.
1 Music-Hall. Eenprogramma vol charlestons, grotesken,polonaises en dressuurnummers van Paul van
Ostaijen, samengesteld en ingeleid door Gerrit Borgers;
Daamen N.V./Den Haag, 1955, p. 188-189.
2 Music-Hall, p. 144-148.
3 Music-Hall, p. 161-178.
4 Zie Mallarmes Lettre a Verlaine. - Francois De
Miomandre, Mallarme, Bader-Dufour, Paris, 1948,
p. 174-176.
5 Music-Hall,p. 178: 'En overigens: een gedicht mag
nooit langer zijn dan twaalf regels. Heeft het er meer,
dan los ik de kwestie zo eenvoudig mogelijk op: ik
gel.
schrap alles vanaf de dertiende reel.'
6 Paul Valery, Tel Quel, Gallimard, 1941, p. 142.
7 zie noot 4.

Andre Demedts:
een heruitgave van
'De eer van ons yolk'
RUDOLF VAN DE PERRE

N.a. v. de voorstelling van de heruitgave van 'De eer van ons yolk' en de 'Verzamelde
gedichten' van Andre Demedts op 19 december
1995 in het Andre Demedtshuis in Sint-Baafs-

Vijve hield essayist Rudolf van de Perre een toespraak die we hier met dank opnemen.
Een houten kroon, het sluitstuk van
de vierdelige romancyclus De eer van ons
yolk, eindigt op een soort epiloog, waarin
Andre Demedts, in de traditie van de grote
klassieke vertellers, de verdere lotgevallen
van de familie Gillemijn ter sprake brengt.
Het lag zeker niet in zijn bedoeling de mogelijke nieuwsgierige lezer te bevredigen,
hoe interessant en aanlokkelijk het ook is,
te weten of te laten weten wat er verderebeurt metpersonages, die de lezer na honderden bladzijden lectuur zó vertrouwd
g
eworden zijn. Het is er Andre Demedts
veeleer om te doengeweest ons, bij monde
van Karel Gillemijn, ongetwijfeld de belangrijkste woordvoerder van de auteur
zelf, de opzet van zijn romancyclus toe te
lichten. Binnen dit bestek is het niet mogelijk de vier afzonderlijke delen voor te stellen. Daarom wou ik hiergraag de aandacht
vragen voor de wezenlijke drijfveer achter
de tetralogie en wil ik me even op dat aspect van het geheel toespitsen.
Het kan niet ontkend worden dat
deze opzet er duidelijk op gericht is, het
erfgoed van het verleden, inclusief de eigen
familiegeschiedenis, vast te le en en van
generatie op generatie door te geven. Het
antwoord op de vraag naar deze gedrevenheid, geeft ons meteen ook een antwoord een van de antwoorden - op het waarom
van de romancyclus en in ruimere zin ook
op het schrijverschap van Demedts.
Tijdens zijn laatste levensmaanden
vertelde Karel Gillemijn op lange wan
linen aan zijn kleinzoon Hugo allerlei zaken over het verleden, aangevuld met zijn
eigen wijsheid. Nadat zijn zonen er herhaaldelijk hadden op aangedrongen dat
alles eens op te tekenen, besluit Karel het

De Belgische
Republiek

ANDO DENIEFIl::

uiteindelijk toch to doer, getroffen door
Lauwreyns woorden: 'Schrijf alles op, vader, en dan zullen mijn zonen en dochters
weten wat er allemaalgeweest is en wie zij
zelf zijn. Dat zal hen helpen mens to worden.'
Karel heeft het begrepen. 'Werd
schrijven voortaan een tijdpassering? Veel
meer dan dat, een taak, een opdracht, die
hi' alleen kon vervullen en nog tot een
goed einde moest brengen.' En hi'eef
schr
neer wat hi'j wist over het verleden en over
zijn familie, in de hoop 'dat er nog lezers
zouden zijn en misschien ook dat er iemand een vervolg op zijn werk zou schrijven'. Zijn eigen geschiedenis heeft Karel
niet kunnen voltooien en dat vervolg erop
heeft Andre Demedts zelfgeschreven, want
op een morgen: vonden zij hem (Karel),
met zijn hoofd op de tafel neer gezonken
en buiten lag naar alle zijden de wereld
wit. Dat wees op een geboorte. Straks zou
het opnieuw lente worden, meiavond, SintPietersdag, oogst, oktober en de nieuwe
zaaitijd voor de tarwe. In een nooit eindig
ende wederkeer.'
Die 'nooit eindigende wederkeer'
wijst andermaal op de verbondenheid van
degeslachten. Het is immers als schakel in
de ketting van de generaties, dat het individu zijn eigen beperktheid en vergankelijkheid overstijgt en zich in duurzaamheid bestendigt. Dit verklaart zeker de drang naar
het zogenaamde autobiografische schrijven
dat bij Andre Demedts na De dag van gisteren steeds sterker op de voorgrond trad.
Meer nog hi' had de familiegeschiedenis als
kind vernomen uit de mond van zijn grootvader, op zijn beurt kleinzoon van het
hoofdpersonage Karel Gillemijn. Hi'
d
werd
in zijn voornemen nog gesteund en aangemoedigd door het schrift dat zijn eigen vader reeds begonnen was en de titel Boek der
overleveringen had gekregen. Daarmee is de
cirkelgesloten en is de vereenzelviging van
auteur enpersonage nog reeler en intenser,
zeker op geestelijk vlak.
Tochgaat het in De eer van ons yolk
om meer dan de overlevering van het erf-

Goede avond

E en houten
kroon

ANIVL DLVIRS

oed. Andre Demedts wou niet alleen de
g
rechtstreekse erfgenamen, maar eventueel
een zo ruim mogelijke kring van lezers inzicht geven in de algemene en nationale geschiedenis. Al een rode draad loot doorheen de romancyclus de gedachte dat een
yolk dat zijn g eschiedenis niet kent, geen
yolk meer zal blijven.
Die zorg is van bij de aanvang aanwezig. Zij is tevens vervlochten met de sociale bewogenheid van de vooruitstrevende
Karel Gillemijn, die reeds in De Belgische rep
ubliek opkomt voor de rechten van dat
yolk. Hi' heeft de eenvoudigen lief 'omdat
zij de bewaarders zijn
anvonze eigenheid
als yolk'. Elders zegt Karel 'Wat in het yolk
leeft, kan niet slecht zijn. God leeft in het
yolk, omdat hetgehoorzaamt aan zijn natuur. Het is zuiver als tin, eerlijk als goud. '
Horen we hier niet opnieuw de stem
van Andre Demedts zelf? In Hooitijd geeft
de begrijpende kanunnik Arnout Gillemijn,
alsgrootoom en dooppeter van de afgedwaalde' Gillis, hem in een brief de raad:
'Keer terug tot je yolk, als je ooit inziet dat
je ervan afgedwaald bent. Je zult nergens
op de wereld veiliger zijn, wij hebben geen
andere thuis dan ons yolk.'
En in Goede avond, tijdens de jaarlijkse kermistafel op De Neringen, waar de
politieke situatie besproken wordt, is het
eveneens Arnout Gillemijn die, wars van
alle opportunisme, zegt: 'Het gaat niet om
wat hetprofijtigst uitkomt, maar om de eer
en het voortbestaan van ons yolk'. Hiermee
neemt hi' tevens de titel van de romancyclus in de mond. Dezegedachten groeien
naar een climax in Een houten kroon, waar
Karel de woorden van de inmiddels overleden Arnout overneemt. Op meer dan een
plaats lezen we 'dat een yolk dat een geschiedenis maakt uit degeschiedenis verdwijnt' of, zoals ik reeds aanstipte, bij gebrek aan kennis van zijn verleden, geen
yolk meer zal blijven.
Achter deze woorden schuilt onder
meer de specifieke bekommernis van
Andre Demedts, dat de ontvoogdingsstrijd
van het Vlaamse yolk, dus dat wat is door

Verzamelde
gedichten
AN'
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de komendegeneraties slechts kan begreP en worden in het licht van wat geweest is.
Daarom koos hi' als achtergrond voor zijn
romancyclus de ongemeen belangrijke periode, volgend op de Franse Revolutie
(1789-1815), waarin de grondslag werd geled van de huidige politieke en sociaaleconomische verhoudingen. Een periode zo
noodzakelijk om het latere ontvoogdingsproces to begrijpen.
Via de familiekroniek,gebaseerd op
documenten en overleveringen, heeft hi'
ook depoort geopend op het wereldgebeuren. Vanuit de microkosmos van De Nerinen, de fictieve naam voor de hoeve De
g
Elsbos, hier in Sint-Baafs-Vijve, heeft Andre
Demedts de macrokosmos van het toenmalige Europa verkend. Wij worden op de
hoogte gebracht van en krijgen een visie op
het tijdsgewricht, op de grote nationale en
internationalegebeurtenissen, die op
nauwkeurige en correcte wijze - dat werd
door historici bevestigd - opgeroepen werden. Belangrijker dan deze uiterlijke gebeurtenissen is de weerslag ervan op onze
bevolking over het algemeen en op het gezin van Karel Gillemijn in het bijzonder, dat
als kristalisatiepunt van de overvloedige
ebeurtenissen kan beschouwd worden.
g
Wij mogen immers niet vergeten dat
De eer van ons yolk in de eersteplaats een
indrukwekkende romanschepping is met
de allures van een epos. De tetralogie bezit
alles wat aan een epos zijn bestaansrecht
verleent. Dan denk ik niet alleen aan de onuitputtelijke verbeeldingskracht en aan het
verfijnde poetische aanvoelen, maar ook
aan de werkelijke epische adem. Zich ontwikkelend op en gedragen door verschillende naast en door elkaar heen lopende
verhaalniveaus, ontvouwt het boek een
breed fresco van mensen en feiten, die ook
kennis bijbrengen op het universeel-menselike vlak. Hiervoor staan zowel model de
bewoners van De Neringen en allen die in
direct dienstverband met de familie Gillemijn verbonden zijn, als de vele personages
uit de dorpsgemeenschap (Aksele = een
synthese van Wakken en Sint-Baafs-Vijve)
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en de streek en ten slotte ook de officiele
wereld van gezagsdragers, de groten der
aarde. Allen beleven ze hun grotere of kleinere drama's in een bewogen tijd en worden ze psychologisch indringend benaderd.
De geschiedenis, heeft Andre Demedts ooit
gezegd, biedt 'de ideale achtergrond voor
het levensecht verhaal van mensen met altijd dezelfde weerkerende behoeften en
verzuchtingen'.
Dat verhaal is hier - ik heb er al herhaaldelijk op gewezen - tevens doordrenkt
met het geloof dat een yolk, dat zichzelf
eerbiedigt, nog een toekomst heeft. De belangstelling en de liefde voor de eigen aard
komt in De eer van ons y olk ook tot uiting in
het taalgebruik, versierd met bewuste archaismen, dialectismen, volkse gezegden
en wijsheden en met sagen en legenden. Ze
zijn inherent aan elke vorm van 'nationaal
epos', dat mede het culturele erfgoed van
een yolk bewaart.
Andre Demedts zou echter zichzelf
niet geweest zijn, als hij in deze romancyclus uiteindelijk zijn subjectieve romaninstelling zou verloochend hebben, met
andere woorden: als hij zijn persoonlijke
visie op het leven en de zin van het bestaan
niet via zijn personages had verkondigd.
Deze culmineert zowel in zijn geloof in de
eeuwige bestemming van de mens als in
zijn haast utopische droom van een mooier
en rechtvaardiger wereld, waarin vrede en
'geluk voor iedereen' is weggelegd.
Ook in deze is Karel Gillemijn een
afsplitsing van zijn auteur. Hij heeft een
open oog op de wereld, verdedigt humane
waarden en progressieve ideeen. Op het
einde komt hij echter tot het berustende inzicht dat een verander(en)de wereld niet
noodzakelijk de mensen verandert. Zij blijven dezelfden met hun zelfde problemen.
Lang had hij gedacht dat vooruitgang, onderwijs, kennis en opvoeding, meer vrijheid, gelijkheid en vriendschap onder de
mensen zouden brengen, maar de woelige
gebeurtenissen hebben zijn vertrouwen
daarin geschokt. Ouder geworden gaat zijn
aandacht steeds meer naar het bestaansmysterie zelf.
Deze bedenkingen bieden me nog
even degelegenheid om de brug te le en
naar de Verzamelde gedichten, die samen met
Deer van ons yolk* op zo een prachtige en
stijlvolle wijz e door het Davidsfonds werden heruitgegeven. Het is geweten dat het
werk van Demedts een coherent geheel
vormt. De verschillende literairegenres
overstijgen en doorkruisen elkaar, omdat ze
in feite hetzelfde ideeengoed behandelen,
vanuit dezelfde artistieke instelling. Alleen
bood hetproza hem meer armslag om zijn
'opheldering van het levenslot' - voor hem
de functie van het schrijven - in een ruimer
48
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menselijk perspectief te plaatsen. Proza is
breedvoerig, poezie - bij wijze van spreken
- 'versmalt'. Lyriek is in wezen een vorm
van alleenspraak over datgene wat de dichter voelt, daarbij denkt en vertolkt in een
steeds individueler taalgebruik.
De poezie van Andre Demedts heeft
de waarde van een innerlijk dagboek, een
vaak schrijnend eerlijke levensbiecht, die
dezelfde evolutie volgt als in zijn proza en
dezelfde existentiele thema's behandelt. Die
zijn eveneens gekleurd door de aangeboren
weemoed en het oeverloze eenzaamheidsgevoel dat, ondanks het streven naar een
gemeenschappelijk geluksideaal, nooit opgeheven wordt, omdat de dichter voor zijn
'lijden aan het leven' op deze aarde geen
genezing vindt. Evenals in zijn latere proza
en uiteraard het meest in De eer van ons
y olk, is het autobiografische element in zijn
poezie met de jaren opvallender geworden
en de visie op het leven milder. Wat me in
zijn poezie bovendien treft, is de overeenkomst die er in vele gedichten bestaat, niet
alleen op het vlak van de anekdotiek (bijvoorbeeld aandacht voor het voorgeslacht,
de familie, de 'lof van mijn land'), maar
vooral op het vlak van de denkwereld en
de levenshouding, die ook deze van zijn romanhelden zijn. Gedachten over geloof en
God, leven en dood, lijden en offer, de
menselijke beperktheid en onvervulbaarheid, komen vaak in haast identieke bewoordingen voor.
Dat Andre Demedts, ondanks een
tijdelijk afscheid aan de poezie, ten slotte
toch gedichten is blijven schrijven, is te verklaren door het belang dat hij aan de poezie heeft gehecht als taalscheppende factor
van een yolk, als laatste schutse van de oergrond van de taal, die de ziel van het yolk
vastlegt, zoals uitgedrukt in een van zijn
laatste gedichten:
Mijn moedertaal
die eeuwen Lang gegroeid,
het al in zich bewaart,
in dicht en lied steeds openbloeit
en woorden geeft
aan wat ons al bezielen mag,
het zij in vreugd of Teed
ons wezen openbaart,
al zeggend, wat niet ieder weet,
of heeft beleefd.
Daarmee kom ik weer tot mijn uitgangspunt en is het, hoop ik, duidelijk welke betekenis een romancyclus als De eer van
ons yolk en deze Verzamelde gedichten voor
een volksgemeenschap bezitten.
In een tijd dat het gezin als hoeksteen van de samenleving steeds meer in
vraag gesteld wordt en het gevaar bestaat
dat een yolk als geheel zijn identiteit dreigt
te verliezen, is hetgoed dat het werk van
Andre Demedts opnieuw onder de aan-

dacht wordt gebracht. Dit is echter slechts
een bijkomende reden, want ik zou, tot slot,
nog eens willen beklemtonen, dat de waarde en de betekenis van De eer van ons yolk
en in het verlengde de Verzamelde gedichten,
vooral te vinden zijn op het literaire vlak.
Het strekt het Davidsfonds tot eer, dat het
tot de weldaad van een heruitgave is overgegaan. De eer van ons yolk is een groot
werk van een groot auteur en een groot
mens, een onvervalste en voor onze letteren
zeldzame romanschepping. Twaalf jaar geleden heeft Anton van Wilderode hier gezegd, dat het verschijnen ervan in elk ander
taalgebied een literaire gebeurtenis zou geweest zijn. Die uitspraak blijft ook vandaag
nog geldig.
* 'De eer van ons yolk' & 'Verzameldegedichten',
Davidsfonds/Clauwaert, Leuven, 3500 fr. - voor hetgehele

p
akket, met naschrift van R. van de Perre.

De Vlaamse poezie in 1995
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STEFAN VAN DEN BOSSCHE

Het voorbije jaar zal niet meteen de
geschiedenis in aan als het jaar van de
Vlaamsepoezie. Het bleef vrij rustig op de
meeste fronten: er vielen geen opvallende
debuten te noteren, er werden weinig of
geen opzienbarende essaysbliceerd
gepu,
er was bijgevolg relatief weinig debat over
poezie, en ook het aantal verzamelde gedichten en bloemlezingen bleef miniem.
Een en ander doet vermoeden dat onze actuelepoezie een stevige injectie best kan
gebruiken.
Wat de bloemlezingen betreft was
er bijvoorbeeld de keuze van Johan van
Ise hem Iic ben niet dan in uw aarde (Stichting Kunstboek ,
Brugg e , 223 p.), met de
nadruk op klassiekere gedichten, of van Jos
Versteegen en Victor Vroomkoning de selectie funerairegedichten uit de moderne
Nederlandsepoezie, Een zucht als vluchtig
eerbetoon(Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 192 p.). Uit de jaarlijkse
bloemlezingen van Hubert van Herrewe hen en Willy Spillebeen maakte Dirk de
Geest tergelegenheid van dertig jaar DFbloemlezingen een voor onze actuele dichtkunst representatieve keuze onder de titel
Dichter in de bloemen (Davidsfonds, Leuven,
111p.). De samensteller detecteerde aspecten alspersoonlijkheid, harmonie en evenwicht als belangrijke exponenten van de
dominerende literatuuropvatting, met een
voorkeur voor het meer romantisch-expressievegedicht, iets dat overigens in het verlengde lit van het profiel van de uit ever.
Verzameld werden degedichten van
Roel Richelieu van Londersele - een keuze
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uit de dichtbundels die hij publiceerde tussen 1975 en 1995 - (Poeziecentrum, Gent,
96 p.) en vooral ook van Andre Demedts
(Davidsfonds, Leuven, 272 p.), waarvoor
Rudolf van de Perre het uitleidende essay
schreef (zie elders in dit nummer).
Vernieuwd klassiek
Het is genoegzaam bekend dat een
aantal dichters dat destijds door Bernard
Kemp werd 'gecataloge erd' onder de noe'romatische
classici' zich de recente
n
mer
j aren grondig west te vernieuwen. Hun
poezie oogt fris en verwijdert zich in min of
meedere mate uit het poeticale en versificatorische keurslijf van toen. Hun namen
doen het meer dan ooit in ons actuele
letterenland: Hubert van Herreweghen,
Christine D'Haen en Anton van Wilderode.
Elk hebben ze hun eigen poetisch idioom,
geheel los van elkaar - ze hebben altijd geweigerd een generatie te vormen of te zijn en met enkele aanverwante dichterlijke zielen, onder wie Bert Decode (1915), die in
zijn bundel Kwatrijnen voor heel het jaar
(Antwerp en, De Vries-Brouwers, 79 p.) aan
deze nude vierregelige vorm een gedurfde
en puntige invulling wist te even. Hi
schreef een kwatrijn voor elke dag van het
(schrikkel)jaar en aarzelt niet om in vitalistische bewoordingen uit te varen teen
ijdelheid en opschepperij.
In de lijvige dichtbundel Het oudste

Karakol
Gedirbte rr

geiuk (Tielt, Lannoo, 143 p.) nestelt Anton
van Wilderode (1918) zich vormelijk en the-

matisch in een uitgesproken klassieke traditie, met gedichten die zich afwisselend
thuis en in zuidelijk Europa situeren.
Zuidelijk Europa: de reis naar de antieke
bodem van onze beschaving. In de thuisgedichten in deze bundel blijft de intense
tijdsbeleving en de eigen landelijke om eing voor de dichter het richtsnoer voor
v
weloverwogen en herinnerde zintuiglijke
ervaringen.
Hubert van Herreweghen (1920)
schreef met Karakol (Tielt, Lannoo, 56 p.)
een verzenbundel die thematisch en conceptueel nauw aansluit bij zijn vorige bundel Korf en trog. De dichter werkt aan een
minutieus geconstrueerd verband tussen
natuur en cultuur, actualiteit en historiek,
anekdoten en geobjectiveerde werkelij kheld. Dit leidt tot versificatorisch gedur fde
combinaties die worden ondersteund door
typografische bewegingen, een stevige ritmiek en een verregaande klankexpressiviteat. Met de dichterlijke liefde voor de bijna
vervlogen taal en alle vreemdsoortige en
welluidende bewoordingen en benamingen
vandien, blijft Van Herreweghen een aangename stem in onze literatuur.
Christine D'Haen (1923) hanteert in
Morgane (Amsterdam, Querido, 54 p.) een
trefzekere en vormvaste opbouw voor haar
gichten:
zes sonnetten, tien dizains en
ed

negen neuvains. De veelduidigheid van de
titel zegt alles over de gedichten. Morgane
is een goed- of kwaadaardige fee uit de
Keltische sagen, maar ook de koningin van
Avalon of staat model voor nog een aantal
mythologische figuren of gewoon ook verwijzend naar de fata morgana. Het is genoegzaam bekend dat de dichteres werkt
en weeft met intertekstuele elementen en
haar eruditie in haar poezie rijkelijk etaleert.
Jan Veulemans (1928) bevestigt met
Ogen krijgen (Leuven, P, 48 p.) de eenvoudige zegging en de beeldrijke inhouden die
we kenden uit zijn bundels Nu en eeuwig
(1982) en Want ik zeg stilte (1987). De gang
der jaargetijden toont zich in deze poezie
in tijdeloze symbolen: stilte, schaduwen,
dromen, vogels. Het evasiemotief is met
andere woorden manifest aanwezig, en het
poetisch woord blijft het middel bij uitstek
om lotsbestemming en vanitas te beschrijven en zo mogelijk ook te beheersen.
Twaalf jaar hebben de literatuurliefhebbers gewacht op een nieuwe dichtbundel van Willy Spillebeen (1932). Voor wie
houdt van authentieke, doorleefde verzen
die refereren aan jeugdjaren en andere biografische elementen, is de bundel Land van
vergeten (Gent, Poeziecentrum, 71 p.) een
welgekomen verademing in onze vaak nogal stormende actuele poezie. In gesymboliseerde en sterk visuele bewoordingen be-
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handelt de dichter enkele klassiek ogende
thema's: de kindertijd, de natuurlijke omgeving, de reizen, het gemijmer, het vergankelijkheidsbesef. Een milde terugblik op het
vergeten land van zowel de thuishaven als
de bezochte reisoorden.
Dejager heeft een zoon (Leuven, Van
Halewyck, 43 p.) van Jozef Deleu (1937) is
een handzaam boekje met beheerste, ingetogen verzen die getuigen van een grote omzichtigheid om met woorden om te gaan.
de natuur en de menselijke omDe din
geving worden in hun alledaagsheid met
het ongewone bekleed van verwondering,
tederheid, met poezie dus. De woorden blijven naakt en suggereren verinnerlijking.
Ten slotte kan ook Christiaan
Germonpre (195o) in de lijn worden geplaatst van voornoemde romantisch-klassieke dichters. Ook bij hem, in zin bundel
Onsterfelijk blauw (Gent, Poeziecentrum,
47 p.), staan sterk symbolisch geladen gedichten, met motieven als het herinnerde,
idyllisch ogende landschap en met de aanwezigheid van een dominante vaderfiguur,
en ten slotte de taal als enig schuiloord.
Engagement

Net zoals de neo-romantische vlucht
uit de werkelijkheid steeds mee de literatuur heeft beheerst, is ook de andere pool,
het maatschappijkritische element, het
geengageerde, in onze actuele dichtkunst
sterk aanwezig. In de poezie is dit evenwel
mate het geval dan in het litein min
raire proza.
Een auteur die, zijn hele literaire
loopbaan lang, aan dit engagement heeft
vastgehouden, is Mark Braet (1925), ook gekend als literair vertaler van o.m. werk van
Pablo Neruda. Herknoop het in de herinnering
(Brugge, Pablo Nerudafonds, 96 p.) bevat
een lijvige verzameling historisch gesitueerde gedichten omtrent enkele minder
lo s aren en van de
fraaie kanten van de oorgj
latere zogenaamde Koude Oorlog. Een aantal gedichten bleef tot nu ongepubliceerd,
de meeste verzen evenwel werden geplukt

uit vroeger verschenen bundels, vandaar
k de relatief rote verscheidenheid in
oo
vorm, thematiek en muzikaliteit.
Over engagement in onze literatuur
kan bezwaarlijk worden gepraat zonder
Stefaan van den Bremt (1941) te signaleren.
In zijn dichtbundel Verbeelde boedel
(Antwerpen, Manteau, 64 p.) evoceert hi'
het landschap van zijn kinderjaren, deels
gesitueerd in een natuurlijke en deels in
een stedelijke omgeving. De verbeelde boedel van de dichter staat voor herinneringen
en ervaringen die een symbolisch en esthetiserend geheel uitmaken, met aardige sonnetten als voelbaar gevolg.
Willie Verhegghe schrijft in een meer
sobere en directe stijl. Hi' publiceerde de
bundel Marcinelle (Gent, Poeziecentrum,
72 p.), gedichten over de grootste mijnramp
uit de Belgische geschiedenis. Bijna vier decennia later wordt deze zwarte geschiedenisbladzijde aangegrepen en gestold tot
droefgeestige, door de tragiek getekende
gedichten, waarvan enkele vanuit het gezichtspunt van de negenjarige knaap die de
dichter toen was.
Verhegghe staat bekend als een van
de belangrijkste sociaal-geengageerde dichters, gevoelig voor de harde tekening van
mensen die lijden of ontroostbaar zijn. In
een soms krachtdadige, soms vertederende
stijl noemt hij de dingen en de emoties bij
naam, met het uiteindelijke doel een soort
schokeffect te sorteren bij de lezer.
In Omgewoelde aarde (Leuven, P.
8 p.) beschrijft debutant Ivan Godfroid
4
(1957) geweld en leed uit de Rwandese burgeroorlog. De dichter werkte als ontwikkelingswerker in dat land, de betrokkenheid
met het thema ligt dan ook voor de hand:
Godfroid schetst intrigerende portretten en
taferelen, en de beschreven situaties zijn
poetische mengsels van gebruiken en dreigingen, alles in een eenvoudig beeldengoed. Godfroid is er niet op uit om aan te
klaen
g of o ordelen te vellen, wel om in
poetische bewoordingen aanwezig te stellen en ogen te openen.

Stefan Hertmans

Francesco's
aradox

B
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een van de meest eigengereide geluiden uit
onzepoezie. De versregels zijn kort, waardoor hetgedicht een slanke, wat uitgerekte
vorm verwerft. In Nuange en andere gedichten (Gent, Poeziecentrum, 51 p.) poogt de
dichter eens te meer een vergelijk te vinden
tussen vorm en betekenis van zijn gedicht,
en om het klankexpressieve element te onen hanteert Van der Hoeven een
derstrep,
aanzienlijke reeks namen. Een en ander releveert de persoonlijkheid van het gedicht,
en hetgedicht als personificatie van zijn
n zi van
auteur, haast ook in de lichamelijke
het woord.
Ook de taalbehandeling van
LucienneStassaert (1931) is een merkwaardig gegeven. In haar jongste bundel Blind
vuur (Gent, Poeziecentrum, 79 p.) ex loreert ze haar gekende thema's: dood en
vergankelijkheid, gemis en eros, en haar
werkelijkheid die hieraan enigszins ten onder gaat. De poetische leefwereld van
Stassaert wordt overigens gedomineerd
door het dualistische samenspel van onrustwekkende, aftakelende figuren enerzijds, geplaatst in een gemoedelijke en vertrouwde omgeving anderzijds.
Voor Stefan Hertmans (1951) betekende het afgelopen jaar het voorlopige hoogte punt van zijn loopbaan als dichter. Zijn
voorlaatste bundel Muziek voor de overtocht
werd bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs, en ook zijn recente werk, Francesco's
paradox (Amsterdam, Meulenhoff/Kritak,
71awed
p.), in de literaire pers bijzonder
goed onthaald. Uiteenlopende din en in de
werkelijkheid worden op elkaar betrokken
in eengedicht, zoals ook Petrarca dat deed
om zijn subject te sublimeren. Poezie die inhaakt in andere kunstwerken, kunst die intrinsiek betrokken wordt op andere kunst.
Het is de wezenstrek geworden van
Hertmans' poetisch ceuvre. Hi' schrijft hermetische poezie, het gedicht laat zich door
de lezer niet meteen strikken, of soms zelfs
helemaal niet. Maar desondanks zitten er

A 1Z !)

A A lz

Vil , 1F Di I

land van Steen
en tang
en ben reynders

50

Modernisme
Jan van der Hoeven (1929) zorgt voor

Levend
GUIDO CLOET

,
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kleine herkenningspunten in, re en naar
de werkelijkheid en haar transparantie.
(Minder) nieuwe namen
Het was zestien jaar geleden dat Ben
Renders (1945) nog een dichtbundel publiceerde. Land van steen en zang (Leuven, P.
48 p.) is dan ook gerijpte poezie, waarin
wordtgewerkt aan een samengang van de
versteende, geobjectiveerde werkelijkheid
en degezongen, poeticale toevoeging aan
de werkelijkheid. Het levert verstilde tekeningen op en intieme verbanden, zonder
dat de dichter zijn contekstuele gegevens
moet forceren, zonder zoeken naar literaire
effecten. Poezie die vrijblijvend wil zijn.
Ook Guido Cloet (1953) wachtte tien
jaar op de publikatie van een nieuwe bundel. Dat werd dan Levend (Leuven, P. 48 p.),
een verfijnde, intimistische tekening die,
met vitale lijnen, uit de soms bedrukte en
overmatige realiteit tracht te isoleren wat
authentiek is en levend. De dichterponeert
een existentieleproblematiek: het leven als
een doorreis, in afwachting van een grenzeloospoetisch verband.
Herman Leenders (196o) schrijft visuelegedichten die de vertrouwde samenhang van de din en en herinneringen wel
eens uiteen halen. Na het succes van zijn
vorige bundel Ogentroost C. Buddingh'prijs en Hugues C. Pernathprijs) waren de
verwachtingen in Landlopen (Amsterdam,
De Arbeiderspers, 59 p.) hoog gespannen.
Ze werden uiteindelijk niet echt ingelost,
ondanks de originele thematische invalshoek: de landlopende enkeling die, dakloos
g
en rusteloos, aankijkt teen
de onderkoelde
Umwelt en daarin verloren dreigt te gaan.
Iemand die steeds nadrukkelijk aanwezig is geweest als dichter en als recensent in het literaire landschap van tijdschriften, is Bernard Dewulf (196o). Hi' publiceerde in zowat alle toonaangevende
tijdschriften en debuteerde feitelijk in de
programmatische bloemlezing Twist met
ons, waarin hi' met Dirk van Bastelaere,
Erik Spinoy en Charles Ducal de aanzet gaf
tot een nieuwe, haast onomstootbarepostmodernepoetica, evenwel nadien fel gecontesteerd. Waar de egel gaat (Amsterdam,
Atlas, 49 p.) is de eerste dichtbundel van
Dewulf. In het bedrijven van de dichtkunst
exploreert de auteur raaklijnen met een authentieker en intultiever soort werkelijkheid, eengedroomde wereld. Door middel
van het medium taal wil hi' barrieres opheffen. Niettemin wordt het vergankelijkheidsbesef in deze verzen zo uitgebalanceerd en fijnzinnig bewerkt, dat ze een
vage, wat doorschijnende schoonheid
genereren.
Heel watprestigieuze bloemlezingen uit de actuele Nederlandstalige poezie
sluiten of met een of verschillendegedich-

ten van Peter Ghyssaert (1966), die met
Sneeuwboekhouding (Amsterdam, Bert
Bakker, 52 p.) inmiddels toe is aan zijn derde dichtbundel. De dichter hanteert een terugkerend procede: het beschouwen van
ogenschijnlijk rustige, maar tegelijkertijd
ook wisselvallige en een zekere aftakeling
implicerende taferelen. Uit de bewuste stillevens releveert hi' details die de vergankelijkheid incorporeren. Sneeuw evoceert een
klimaat waarin rust en verveling de toonaangevende bestanddelen zijn: de tijd
wordt in zekere zin stilgezet, en in het kader van zijn gedicht plaatst de dichter de
ouders om ze, met verbale middelen, te
isoleren en te behoeden voor naderende
aftakeling.
Tot slot
Er is iets met de Vlaamsepoezie.
Het hoeft niet noodzakelijk als negatief te
worden beschouwd dat sommige grote uitgevershuizen boven de Moerdijk blijkbaar
hun deuren voor Vlamingen iets wider zijn
aan openen. Bij de selectie van Vlaamse
g
auteurs worden door literatuurcritici de
laatste tijd no al eens vraagtekens geplaatst. Een en ander moet, me dunkt,
gaan leiden tot een soort herwaardering
van depoezie-uit
bij ons: Lannoo,
Poeziecentrum, nu ook de ambitieuze uiteveriej P, di in haar inloopperiode toch
g
poetisch werk uit of van Karel Sergen,
Patrick Lateur en Jan Veulemans.
Het woord is inderdaad aan de
Vlaamse uit ever. Het is opvallend dat 'gecanoniseerde' 'on ere dichters niet uitdrukkelijk hun kunnen hebben bevestigd met
nieuw en verrassend werk, en dat de oudere garde zich op originele wijze wist te vernieuwen. Datpleit voor onze poezie en
voor ons literairpatrimonium. Maar het
onderstreept het vluchtige en het relatieve
van literaire roem en succes.

en 1921 verzamelde hi' een unieke collectie
van 6.000 schilderijen, tekeningen, collages,
montages en beeldhouwwerken afkomstig
uit verschillende Europese inrichtingen.
Deze verzameling is uniek in de wereld en
wordt thans bewaard in het Psychiatrisch
Instituut van de Universiteit van Heidelberg. De avant-garde kunstenaars uit die
tijd zoals Max Ernst, Paul Klee, Alfred Kubin waren enthousiast verbaasd over deze
werken. Zij beschouwden deze kunstenaars, opgesloten achter de muren van hun
inrichtingen, bijna als hun gelijken. In zijn
dagboek in het jaar 1912 noteerde Paul
Klee: 'Lach niet, lezer, kinderen kunnen het
ook. Hoe hulpelozer ze zijn, des te boeiender voorbeelden treffen we bij ze aan. Een
daarmee vergelijkbaar bie
ged is het werkk
van geestesgestoorden'. P. Klee was op
zoek naar de innerlijke bron van het zuiver
scheppen, de creatieve oerdrang. De pa pieren hallucinaties van krankzinnigen gaven,
zo dacht hij, een nieuw zicht op de on ekende beeldenrijkdom die in ieder van ons
borrelt.
In het Palais des Beaux Arts van
Charleroi werden3oo van deze uitzonderlike werken voor de eerste keer tentoongesteld. Hetpluridisciplinaire karakter van
deze werken, die reeds de sporen van de
moderne kunst en alle avantgarde-kenmerken in zich meedragen, maakt deze collectie des te boeiender. Psychiaters die tevens
vertrouwd zijn met de wereld van artistieke schepping zullen `La beaute insensee'
zeker als een uitzonderlijke tentoonstelling
ervaren hebben.

Alfons Frenkl, Model van een
luchtvaartuig, 1906; potlood op
tekenpapier, h: 35 cm - br: 27,4 cm.

Waanzinnige schoonheid
MARK DELRUE

Van 14 oktober 95 tot 28 januari 96
liep in het Paleis voor Schone Kunsten in
Charleroi een wat vreemdaandoende, maar
toch zeer boeiende tentoonstelling. Het thema was: Kunst en Waanzin.
Hans Prinzhorn interesseerde zich
als eerste dokter sterk aan de werkengerealiseerd doorgeesteszieken (189o-1921). De
psychologische betekenis en de innerlijke
artistieke waarde van deze werken plaatste
hij op gelijke voet. Als dokter, psycholoog
en kunsthistoricus schatte hij het belang
van de artistieke uitdrukking in van zieken
inpsychiatrische instellingen. Tussen 1919
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De stoel van Vincent van Gogh vertelt ons niet het verhaal van die stoel, maar
ontplooit en openbaart ons de complex
boeiende wereld van dit genie. Zo was het
ook enigszins met de dubbelzinnige gekkenkunst van deze geesteszieken.
Jackson Pollock schreef terecht:
'Schilderen is een levenshouding... Schilderen is het ontdekken van zichzelf. Elke
schilder, deze naam waardig, schildert wat
hij is'.

/Gezicht op Delft'
(doek,96,5 x 115,7
cm) door Jan Vermeer
(1632-1675), geschilderd omstreeks 166o1661. Het werk wordt
in het Mauritshuis in
Den Haag bewaard.
(Foto: Mauritshuis,
Den Haag).

Jan Vermeer: de schilder
van poetische rust en
dichterlijke stilte
JEAN Luc MEULEMEESTER

Niemand zal betwijfelen dat de barokschilderkunst op zich vrij uiteenlopend
is van stijl en iconografie. In die periode
krijgen we namelijk niet alleen de dramatische clair-obscureffecten van het caravaggisme, het volbarokke triomfalisme van
Rubensiaanse voorstellingen, de sublieme
inhoudelijke ondertoon van vele Franse
schilderijen, de geladen ingetogenheid van
Rembrandts werken, de realistische kleurenpracht van Velasquez' portretten, historische en godsdienstige onderwerpen of de
zeemzoete religiositeit bij sommige Spaanse
of Italiaanse creaties. Daarnaast weerspiegelen de meeste Hollandse schilderijen uit
de 17de eeuw hoofdzakelijk een burgerlijke
sfeer en sluiten hierbij nauw aan bij de politieke en economische structuur van dit land
op dat ogenblik. Zelfvoldane bestuursleden
van allerlei gilden, rijke kooplieden en stedelijke functionarissen bestelden er gretig
(gps-)portretten
en allerlei taferelen om
roe
hun ambtsgebouwen en woningen te versieren. Deze taferelen waren eigenlijk voor
dietijd grotendeels vernieuwend qua onderwerp: stillevens, stads- en zeegezichten,
landschappen, marines, dieren, interieurs
van kerken en woningen. Ze waren in de
loop van de geschiedenis nog nooit in zo'n
groot aantal geproduceerd, besteld of aangekocht. Vernieuwend? In feite stonden ze
als het ware aan een eindpunt van een lange evolutie. Al in de middeleeuwen doken
deze thema's in de schilderkunst op, niet
op zichzelf staand, maar onderdelen vormend van g rotere voorstellingen. Nu
met
werderlan denNe
den ze in de Noordelijke
een rote technische vaardigheid, een sterk
realisme en een bewonderenswaardige
kleurenpracht zo uitgevoerd dat ze, meer
dan in de zestiende eeuw, een eigen leven
gingen leiden. De ze werken bleken daarbij
sterk
alom
doin bij
sterk gewaardeerd
en
rijke burgers. Ze pasten ten andere volkomen in deze tijdsfeer. Grote meesters van
52
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dit genre - elk beroemd omwille van hun
eigen specialiteit - zijn voldoende bekend:
Pieter de Hooch, Carl Fabritius, Emanuel
de Witte, Jan Steen, Gerard ter Borch,
Willem Kalff, Jacob en Salomon Ruysdael,
Gerard Houckgeest, Meindert Hobbema,
Jan van Goyen... Ook Jan Vermeer hoort
daarbij. Toch verwierf deze laatste een grotere faam en bekendheid. De reden ligt ongetwijfeld vooral in zijn verheven werk zelf
en in het beperkt aantal met zekerheid aan
hem toegeschreven schilderijen - amper
een 36-tal -, maar misschien ook in het
schandaal uit de jaren dertig en veertig van
onze eeuw, toen Han van Meegeren (18891947) de volledige kunstwereld schokte met
sublieme vervalsingen van o.a. werk van
deze Noordnederlandse kunstenaar.
Het oeuvre van Jan Vermeer(16321675) uit Delft dient zeker gesitueerd in de
historische en artistieke context van de zeventiende eeuw in de Verenigde Provincies.
Stijl en thematiek aan dikwijls op werk
van andere schilders uit die tijd terug. Toch
biedt hij eigenlijk meet Daar waar zijn tijdgenoten de door hen uitgekozen onderwerP enkel met uiterste nauwgezetheid
weergeven, zet hij ons met dit realisme aan
tot een innerlijke beschouwing. Het merende van zijn doeken stellen eigenlijk gewone mensen voor, bezig met alledaagse huishoudelijke karweitjes, met hun hobby of
dagdagelijks werk of met hun persoonlijke
(kleine) probleempjes; geen wereldschokken de gebeurtenissen, maar doodeenvoudig hun eigen (enge) intieme leefwereld.
Zijn schilderijen kunnen als 'stillevens met
mensen' worden omschreven. De tijd staat
erplots werkelijk stil. Vermeer laat ons echter niet zo maar in zijn dromerige huiselijke
taferelen binnendringen. Hi' doet ons vragen stellen en laat ons zoeken naar de die-

pere betekenis van zijn voorstellingen. In
tegenstelling tot de meeste andere Noordnederlandse kunstenaars uit die produktieve era de verzacht hij zijn kleurengamma.
Zijn voorkeur gaat vooral uit naar blauwe
en gele tinten, die soms bijna doorzichtig
op het doek worden gelegd, zoals in de
Brieflezende vrouw in het blauw (Amsterdam,
Rijksmuseum). Hi' geeft ze meteen een importante tactiele waarde, zonder de textuur
rvan prijs te even. Ter illustratie halen we
e
hier zijn Vrouw met wee Schaal in de National Gallery van Washington aan. Ook oosterse parels, tulbanden of andere exotische
n boeien hem
hoeden en zware tafeltapijte
en zijn op zo'n manier geschilderd dat we
ze werkelijk aanvoelen. We denken hier aan
het Meisje met de parel (Den Haag, Mauritshuis), aan het Meisje met de uit (Washington, National Gallery) - dat niet met zekerheid aan hem wordt toegeschreven - en
aan de Muziekles in de verzameling van het
Britse vorstenhuis. Muziekinstrumenten
komen inderdaad veelvuldig in zijn oeuvre
voor. Misschien hebben ze wel een symbolische betekenis? En zijn wetenschappelijke
interesse kan worden aangetoond door de
aanwezigheid van globes en wandkaarten,
die regelmatig de wanden van de (huis-)
sieren. De aanschouwer wordt er
kamers
soms door aangetrokken en komt dichter
bij om het exemplaar in detail te kunnen
bestuderen. Tevens geven ze het schildert'
een meerwaarde, getuigen van wijsheid en
rijkdom en creeren een grotere dieptewerking op het doek.
Het licht van Vermeer mogen we natuurlijk niet vergeten. Hi' blijft er voortdurend door gefascineerd. Is het daarom dat
hij soms de 17de-eeuwse impressionist
wordt genoemd? Het is niet toevallig dat
de kunsthistorische belangstelling voor

Vermeer groeide met de opkomst van deze
negentiende-eeuwse Stijl. Het licht valt er
geregeld binnen door een (openstaand)
venster, omfloerst huiselijke voorwerpen,
meubilair en vooral mensen en bezorgt het
schilderij ruimtelijkheid. Juist door de aangebrachte schaduwen en door de weerkaatsingen op de weergegeven objecten
voelen we dit diffuus spel van licht en donker des te beter aan en vervagen de contouren dikwijls tot onscherpe lijnen. Met dunne geglaceerde kleurtonen en een fragiele
toetsentechniek bouwt hij zijn werken op.
Als voorbeeld halen we het al geciteerde
Meisje met de parel aan of het Meisje met de
rode hoed, dat in de National Gallery van
Washington hangt.
Dit atmosferische licht doortrilt ook
zijn bekend panorama op Delft (zie afb.) uit
circa 1660-1661, een hoogtepunt uit de verzameling van het Mauritshuis in Den Haag.
Dit horizontaal gecomponeerd doek (96,5 x
115,7 cm) sluit qua thema aan bij de algemene stadsgezichten uit de zeventiende
eeuw, waarvan twee derden door een (dikwijls dreigende) lucht worden ingenomen.
Toch is het werk niet zo traditioneel. Vanop
een kade toont de kunstenaar ons de stad
namelijk in rust, in stilte. Er lijkt nauwelijks

wat te beleven. Enkel vooraan staan twee
toevallige groepjes mensen wat te kletsen.
Van een eventuele drukke havenactiviteit
vinden we niets terug. Delft manifesteert
zich niet. En toch vervullen deze spaarzame figuurtjes geen onbelangrijke rol in
het totaalbeeld. Ze kleden het als het ware
aan. Ook de perspectivische kijk is nieuw.
Vermeer bezorgt ons geen stadsoverzicht
vanop een afstand, zoals dat toen gebruikelijk was, maar koos voor een blijkbaar weloverwogen detail, een close-up met de
hoog oprijzende laat-gotische toren van de
Nieuwe Kerk. Juist deze bidplaats valt op
door de breking van het zonlicht erop in
het blijkbaar gepasseerde onweer. Daar bevindt zich namelijk Binds de eerste helft
van de eeuw het grafmonument van Willem I van Oranje, een plaats van nationale
betekenis. Heeft dit schilderij misschien een
politiek-symbolische inhoud? Wetenschappers maakten uit dat dit Gezicht op Delft
vermoedelijk voor een stuk werd geschilderd met behulp van de camera obscura en
tevens vanuit een verdieping van een huffs.
Vermeer hield bij de opmaak van dit schilderij zeker rekening met de voortdurend
wijzigende atmosfeer, met het veranderende licht, dus met andere woorden met de
tijd. Dit is vooral in de tinteling van het wa-

ter en door de weerkaatsing van de gebouwen erin te zien. De kunstenaar brengt ons
dit gedeeltelijk topografische zicht met een
krachtige toets, trefzeker geschilderd. Hij
wist wat hij Wilde. Hij bereidde het vermoedelijk duidelijk voor. Rontgenfotografie
en infraroodreflectografie bewezen dat hij
er zeker veranderingen heeft op aangebracht. In dit werk bereikte hij een onovertroffen eenheid. Dit laatste komt zeker ook
door het kleurgebruik, overwegend bruin
en oker met enkele gele en rode accenten.
We ervaren er de ruwheid van de stenen,
voelen het bout van de boten en de kilte
van het spiegelende wateroppervlak. Ken.merkend zijn zeker ook de grote verscheidenheid aan hoogsels die de textuur ongetwijfeld meer uitdrukkingskracht geven.
Het doek blijft de toeschouwer boeien,
telkens opnieuw tasten we het of op zoek
naar iets nieuws. Het is, zoals het in de
catalogue van de Vermeertentoonstelling*
wordt omschreven, 'kalm en waardig
als een icoon'. Iets wat op vele werken
van deze Noordnederlander van toepassing
is.

* De Jan Vermeertentoonstelling loopt in het Mauritshuis in Den Haag nog tot 2 juni 1996.
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Wij huldigen
Wij gedenken
Publicist
Valeer Deschacht70
Valeer Deschacht is
geboren in Veurne,
de Westhoek, Bachten de Ku e. Een
yolk bekend om
zijn trouw, historisch algewaardeerd om zijn noeste ontginningswerk,
maar ook om zijn
vrijheidsliefde en, jawel, om zijn regulerende behoudszin. Zijn vrienden kennen hem
als dusdanig, ondernemingsbelust met
twee voeten op de grond en dat na veel
overleg en die nadenken. Dus veelzijdig,
door ervaring mensenkenner, via zijn geschriften mensenvriend. Zijn dagelijks
werk vereist zoiets wel alspriester en
leider. Hi' is een bekend publicist. Met de
regelmaat van een klok verschenen van zijn
hand sinds 1967, jaar na jaar, teksten en gebeden,gebundeld in een keurig, soms pittig geillustreerd geheel. Tijdens de jongste
jaren le de hi' vooral zijn oor te luisteren
naar bomen, bloemen en vogels. In het recentste boekje luisterde hi' vooral naar
mensen: naar hun blijdschap en hun pijn,
hun arbeid en hun rust, hun angst en onmacht maar vooral naar hun soms moeizaam zoeken naar zingeving en geloof. Zijn
kinderjaren, zoon van een zelfstandig ambachtsman, waren speels en zijn collegejaren sportief. Seminarie en Belgisch College in Rome maakten van hem een all-round
priester. Zijn opdrachten als proost een
kenner van de Middenstand. Met wijlen
Berten De Clerck, Roger Windels, Gab
en zovele anderen, organiseerVande
dee hij het Vormingsinstituut voor K.M.O. in
West-Vlaanderen. Dat bracht hem dan de
veelzijdigheid bij die hem kenmerkt. Zijn
vele medewerkers zijn immers zo verscheiden als de lesgevers, van alle niveaus: sociaal, intellectueel, politiek of religieus gedachtengoed. De opsomming van alle actien van de
viteiten zou een dik boek verg,
resultaten een boeiend Tiber amicorum. Dat
zo'n man, zo'npriester, deken van Kortrijk
werd, verbaast niemand, omdat niemand
hem als een gepensioneerde kan indenken.
Een 7o-jarige met een hart en een werkkracht die vele jongeren alleen maar kunnen bewonderen.
JOS VANDENHOVE
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Musicus-organist
Kamiel D'Hooghe
Kamiel D'Hooghe
Bronzen beeld van
Rik Poot,
ingewerkt
in de wand van het
salon van de
Concertzaal van het
Koninklijk
Conservatorium in
Brussel.

In het Brussel,
waarvan wij beiden
houden, hebben,
hoe kan het anders, onze we en zich
geregeld gekruist. Aanleiding voor deze
kruising, was telkens een van de passies
die hem dreven: de muziek of het Koninklijk Conservatorium. Toen hi' directeur
werd van het Koninklijk Conservatorium
van Brussel, stond hi' voor de moeilijke,
maar belangrijke taak om deze nieuwe autonome Vlaamse instelling uit te bouwen
en een eigen identiteit te even. Deze opdracht heeft hi' met verve volbracht. Hi'
trok docenten aan, autoriteiten in hun yake,bied
die instaan voor een kwalitatief
g
hoogstaande opleiding van de jonge musici. Hi' gaf aan de instelling een uitstraling,
die ook in het buitenland weerklank vond,
etui ge de talrijke buitenlandse studenten
g
die er zich komen vormen. Bij dit alles is
het zijn verdienste dat dit Vlaams Conservatorium in het hart van Brusselgevestigd
bleef. Ik herinner me nog levendig dat hi'
verwoed zocht naar mogelijkheden om dit
doel te realiseren en dat hi' me op zekere
dag in 1988, samen met mijn collega Coens,
uitnodigde voor een bezoek aan een pand
op de Kleine Zavel, dat te koop werd aangeboden en bijzonder geschikt bleek te zijn
om bepaalde afdelingen van zijn instelling
in onder te brengen. Op die dag heeft hi'
ons zo overtuigd, dat het toenmalig Fonds
der Schoolgebouwen meteen werd aangespoord om dit gebouw te verwerven.
Brussel bleef dus zijn Vlaams Conservatorium behouden, in een bijzondere symbiose met de Franstalige collega's met wie
hi' in een deel van de gebouwen samenwoonde. Deze symbiose heeft uiteindelijk
als voordeel dat het gemeenschappelijk patrimonium, waaronder de merkwaardige
muziekbibliotheek, niet op een arbitraire
wijze gesplitst moest worden, wat een onherroepelijke schade zou teweeggebracht
hebben. Door zijn beslommeringen als directeur heeft zijn carriere als uitvoerend
musicus misschien niet de vlucht gekend
die zijn talent verdient. Toch was hi' zeer
vaak te beluisteren op zowel de nationale
als de internationale podia - of moet ik
zeggen - doksalen. Hi' heeft een reputatie

uitgebouwd als eminent pedagoog en hi'
stelde zijn kwaliteiten ter beschikking ter
gelegenheid van internationale orgelcursussen. Hij is ook be aan met de kwaliteit van
het orgelpatrimonium in Vlaanderen. Als
lid van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen ijvert hi'
terecht voor het behoud van dit rijke patrimonium. Hi' brengt deze problematiek
voortdurend onder de aandacht van het
beleid en hetpubliek via het tijdschrift
'Orgelkunst', waarvan hi' de hoofdredacteur is. Kritisch als hi'j is, een kwaliteit die
ik in hem steeds hoog gewaardeerd heb,
heeft hi' het de gezagsdragers in dit land
niet steedsgemakkelijk gemaakt, door hen
te wizen op hun plichten. Hi' steunde hiervoor op het gezag dat hem wordt verleend
door zijn rote ervaring en zijn grondige
kennis van de muzieksector. Zo sprong hi'
enige jaren geleden nog in de bres voor het
behoud van onze filharmonische orkesten,
omdat hi' vindt dat iedere afbouw op dat
vlak een onherroepelijke culturele verarming betekent. Hi' heeft ook aanvaard om
zijn ervaring en inzichten terbeschikking te
stellen van degemeenschap in een meer officiele context en dit als lid van de Vlaamse
Adviescommissie voor de Muziek. Als
symbool van de dankbaarheid van de
Vlaamse Gemeenschap overhandigde ik
hem dan ook bij zijn op ruststelling op
o/3/1995 graag een kunstwerk, dat in
3
mijn opdracht gemaakt werd door de jonge
Vlaamse kunstenaar Philip Aguirre. Het
werk draagt als titel 'De Bron' en is heel
toepasselijk voor de gevierde.
HUGO WECKX

Beeldend kunstenaar
Wim van Pete em 65
Op de Grote Markt
van Diest troont op
een sokkel, het
beeld van Nicolaas
Cleynaerts, de humanist die in de
Oranjestad geboren
is. Het is een werk
in brons, door kunstenaar Wim van
Pete em die hier
een inwijkeling is, maar er zich definitief
genesteld heeft. Zijn loopbaan als leraar
l astische kunst is daar niet vreemd aan.
p
Wim van Petegem werd in Lierde geboren
op 19 februari 1931, maar ruilde de landelijke rust van de Vlaamse Ardennen voor het
bruisende leven in de Demerstad. Als zoon
van een kerkdecorateur ontwikkelde hij,
zeer jongen
wereld vaneig
artistieke
, een
waarden. Hi' volgde een opleiding aan
het Sint-Lucasinstituut in Gent, aan de
Academie van Keulen en de 'Grande Chau-

miere' van Parijs. Hij groeide uit tot een geprezen graficus, tekenaar, beeldhouwer en
decorontwerper (o.a. voor een Diesters toneelgezelschap). Zijn schilderijen die een
groot respect voor het landelijke leven vernmerkt
tonen,
zijn
geke door de warme
kleurentaal. Hi' schildert al jaren niet meer,
maar zijn 'Pieta's' blijven getuigen van zijn
groot scheppingsvermogen. Hi' is vooral de
schepper van een omvangrijk grafisch
werk, in contrastrijk zwart-wit, dat overal
in Vlaanderen en daarbuiten werd tentoongesteld (jarenlang had hi' een permanente
of van Diest).
tentoonstelling in het Begijnh
Na medewerking aan de uitgaven van
't Prieeltje, werkt hij zowat als 'vaste' illustrator voor het tijdschrift Creare hi' is bestuurslid van degelijknamige kunstkring).
Weinigen als hi' voelen aan wat een dichter
bezielt en zo vormen zijn illustraties een
echte eenheid met hetgeschreven woord.
Zijn voorkeur gaat uit naar werken, die
naar de kern van het bestaanpeilen.
Bovendien is zijn werk zeer dikwijls geinspireerd door bijbelse motieven. Uit dat
reusachtige grafisch werk onthouden we
vooral de verzameling van 12 lino's van het
vijftiende eeuwse toneelstuk 'Elckerlyc,'
maar nog tal van andere indrukwekkende
reeksen en houtskooltekeningen met de
'Exodus' als thematiek. Werk dat slechts tot
stand komt na een lane
g
reeks voorstudies.
Ten slotte is er de beeldhouwer, die vooral
g
raag snijdt in polystyreenschuim, o.a. een
kerstretabel voor de kerk van O.L.-Vrouw
ter Duinen in Koksijde en andere werken
zoals het beeld van Vladimir voor de
'OekraIense Kerk' in Genk. Wim van
Pete em beoefent zijn kunst in een persoonlijke stij1 van hedendaags expressionisme, met ernst en onverzettelijkheid.
Hiervoor verdient deze vijfenzestigjarige,
zonder twijfel, ons die respect. (Veemarkt
, 3)
29 Diest
250
WILLY COPMANS

Kunstschilderes
Sorina Viktoria70
Dit jaar wordt de
kunstenares Sorina
70 jaar. Haar origine ligt in de NoordKaukasus (USSR).
Zij werd door de
Duitse bezetter in
1942 opgeeist om in
Duitsland tewerkgesteld te worden. Na het beeindigen van
het oorlogsgeweld in 1945 heeft zij zich in
Belgie gevestigd en door het huwelijk de
Belgische nationaliteit bekomen. Zij woont
sinds 1953 in Berchem-Antwerpen waar de
start van haar kunstopleiding be on. Ze
studeerde Pedagogie en Kunstgeschiedenis.

g
Sorina is Laureate aan het Nationaal Hoer
Instituut in Antwerpen. Zij heeft 17 jaar een
leraarszetel bekleed aan de Stedelijke Academie Plastische Kunsten District Berchem.
De kunst van Sorina straalt vitaliteit uit, op
te merken in haar koloriet, hetperspectief,
de lijn en vorm en de frisheid waardoor zij
de schoonheid wil uitdrukken met de verscheidene disciplines die zij beheerst. Zij
vervaardigt ook Russisch-Orthodoxe Iconen. 'Uitgestrekt is mijn geboorteland/Met
brede stromen/Uitgestrekte bossen en vlakten Met verre horizonten/ / Rijk is het
Vlaandrenland./"t Zijn weiden als wiegende zeeen' zingt Veremans / In dit wiegen,
/In die deining/In het land/aan/de steeds
bewegende,/nooit rustende Noordzee/
Heb ik mij aan die rijkdom gelaafd.' (door
J. Smeets opgedragen aan de kunstenares).
Hetportret staat bij Sorina centraal. Ook
bier tracht zij niet alleen de buitenlijn, maar
ook het innerlijke een betekenis te geven.
Zij heeft meerdere tentoonstellingen op
haar actief en ze behaalde verscheidene eretekens en erkenningen in het buitenland.
(St.-Lamertusstraat io8, 2600 Berchem).
Js

In memoriam
acques Van Baelen
Over de flood heen was vriendschap de
stut van mijn leven -

Op so november
1995 overleed
Jacques Van Baelen
elt na een
in Neerp,
kortstondige ziekte,
in de leeftijd van
67 jaar. Hi' werd op
29 mei 1928 geboren in Bree. Jacques Van
Baelen waspriester-dichter-schrijver en
woonachtig in Bocholt. Hi' was priester van
het bisdom Limburg, licentiaat toegepaste
theologie, diocesaan begeleider B.L.O.,
godsdienstleraar in Tongeren, Herk-de-Stad
en Neerpelt. Als letterkundige was hi' sinds
2 december 1959 lid van de V.V.L., waar hi'
van 1973 tot 1992 secretaris was van het
solidariteitsfonds. Daarna werd hi' ondervoorzitter van deze vereniging. Bij
'Kunstenaars voor de jeugd' nam hi' van
1973 tot 1979 de taak als voorzitter waar.
Geruime tijd zetelde hi' in de redactieraad
van 'Vlaanderen'. Verder was hi' ondervoorzitter bij het Lavki-comite en sinds
1983 secretaris. In 1984 werd hem het ereteken van ridder in de Leopoldorde toegekend. Als literairgeInteresseerde was hi' lid
van Scriptores Christiani, CFKV, K.V.L.S.,
en Sabam. Daarnaast was hi'j secretaris en
p
ennin gmeester bij 'Vruchtbare Kalahari'
vzw, hoofdredacteur van 'Abdijleven' en
redactielid van het tijdschrift 'Diogenes'.

Jacques Van Baelen was een zeer trouw
man en hi' vervulde al deze taken plichtsbewust en nauwgezet. Hi' nam alles ter
harte, de kleine en de grote din en hi'
reep naar elke kans om zich dienstbaar te
g
stellen voor zijn medemens. Ins990 drukte
hi' de wens uit om na zijn dood zijn lichaam ter beschikking te stellen aan het
Vesalius Instituut in Leuven voor onderwijs
en onderzoek in degeneeskunde. Vooral
be aan met het woord schreef hi'ende
volg
dichtbundels: 'In Memoriam', 'Hongaarse
Rapsodie', `Kanttekening', 'Interlinie' en
'Onder de bolster'. Daarnaast verschenen
nog 'Van wieg tot graf' een jeugdroman,
'Bijna een dode anjer' een essay over
Hubert Lamp,
o een verhalenbundel 'Rode
schilfers en stenen' en een levensbeschrijving van Amanda van Schakkebroek onder
de titel 'Heldin van China'. Verderpubliceerde hi' nog gedichten, boekbesprekingen
en essays in tijdschriften. Men kan ze en
datJacques als priester en als schrijver een
zeer rijk gevuld leven had. De meeste mensen kenden hem als een integer man, die
droeg. Zelden of
steeds een stille.
nooit verhief hi' zijn stem. Uit zijn poezie
straalde een zekere rust; in dezepoezie kon
hi' een dromer zijn. Maar toch ging Jacques
de realiteit niet uit de we g,
want leven was
sterven en sterven hoorde nu eenmaal bij
het leven. Het was een man die steeds de
vriendschap op handen droeg en geloofde
in Gods barmhartigheid. Geen enkele
vraag, een enkele angst zal Jacques nog
kennen, wel de rust en hetgeluk om in
Gods nabijheid te zijn. Jacques laat bij velen
een lee to na, hi' was een mens die steun
engenegenheid kon delen. Het was mooi
om samen met hem tegroeien in liefdevolle
verbondenheid. Over dit afscheid been zullen zijn woorden bij ons blijven, gegraveerd
met zachte stam, als een zonnestraal die
valt op ochtendgras.
EDITH OEYEN
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Prijskampen,
wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van
het tijdschrift 'Vlaanderen, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op het nr. 051140.81.64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 261 moeten die
berichten ons bereiken voor 1 juli 1996.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Brasschaat - Beeldende kunsten
Paul Gees bekroond

Uit de 120 ingezonden kunstwerken werd
'Dakstoel' van Paul Geesgekozen, beeldhouwwerk dat bij het nieuwe gebouw van de gemeente komt (Bredabaan407). Op en 12 mei is er
een tentoonstelling van de achttien geselecteerde
werken.
Info: Gemeentebestuur Brasschaat,
Bredalaan 182, 293o Brasschaat, tel. (o3) 663 10 00.

Henegouwen
e Charleroi - Beeldende kunsten
Manag,
Doorkijkwedstrijd

Hetgemeentebestuur van Manage organiseert
een wedstrijd voor de realisatie van een kunstwerk in dehuwelijkszaal van het gemeentehuis.
Er isgeen thema - maar de voornaamste grondstof moetglas zijn ('Cite du verre'). Maquettes en
ontwerpen worden verwacht teen 10/5. Info en
volledig reglement op dit adres:
Monsieur Christian Gilbeau, Bourgmestre,
Administration Communale, Place Albert I", 1,
7170 Manage, tel. (064) 51 82 11.

Limburg
Hasselt - Fotografie
Fotowedstrijd 'Translumen'

Door het Stedelijk Modemuseum van Hasselt
wordt een eenmalige fotowedstrijd georganiseerd onder de benaming 'Translumen'. Deze
wedstrijd kadert in de internationale textielroute
'Wirework',georganiseerd door v.z.w. 'Kant als
Kunst'. Het thema is de 'transparantie' in de textielkunst en meer bepaald de mode. Elke deelnemer kan vijf foto's inzenden. Deelnemingsformuher (op te vragen op het info-adres) en foto's
moeten voor3o mei ingeleverd worden.
Info: Stedelijk Modemuseum Gasthuisstraat 11, 350o Hasselt, tel. (011) 23 96 21.

Vlaams-Brabant
Haacht - Beeldende kunsten
Nationale Wedstrijd Grafische Kunsten 1996

De 'Kunststichting Perspectief vzw' organiseert
de tweejaarlijkse 'Nationale Wedstrijd Grafische
Kunsten 1996'. Er zijn twee disciplines: de
'Kulturamaprijs' (schilderkunst, grafische kunsten, aquarel,
pastel; per kunstenaar wordt
slechts een discipline toegestaan) en de prijs
'Grafische Kunsten'. Het inschrijvingsrecht voor
beide wedstrijden is 500 frank. Uitgebreid re lement op dit adres:
`Kunststichting Perspectief vzw',
,15Haacht.
3
Mercatorlaan 250
Leuven - Beeldende kunsten
El de Dirk Boutsprijs

De 'Dirk Bouts Stichting' van Leuven organiseert
voor de elfde keer de 'Dirk Boutsprijs' voor beeldende kunsten, in samenwerking met de Stad
Leuven. Deprijs bedraagt o.000 frank. Er wordt
geen thema opgelegd. Deelname gebeurt door de
inlevering van drie recente werken in de inkomhal van de Kunstacademie 'De Lei' op maandag
6 mei. Degeselecteerde werken worden tentoonPRIJSKAMPEN KUNSTEN EN LETTEREN
5
6

esteld. Reglement en info op dit adres:
g
Kunstacademie 'De Lei', Koning Albertlaan
o , 3000 Leuven, tel. (016) 22 21 21.
5
Tielt-Winge - Beeldende kunst
Diploma's en meterschap

Suzy Van Bever werd meter van de 'Orde van
Goeswinus' (Goetsenhoven). Zij mocht eveneens
diverse diploma's en oorkonden in binnen- en
buitenland (o.a. Duitsland, Brazilie, Italie en
Frankrijk) in ontvangst nemen voor haar schilderkunst.

West-Vlaanderen
Bredene - Beeldende kunsten
Anto Diez Prijs voor Grafiek 1996

Dit jaar organiseren het gemeentebestuur van
Bredene en mevrouw Anto Diez voor de tiende
maal de 'Anto Diez Prijs voor Grafiek'. De wedstrijd die beurtelings bestemd is voor schilderkunst engrafiek gaat nu dus naar grafiek. De
wedstrijd staat open voor alle Vlaamse kunstenaars tussen 21 en45 jaar. Drie werken indienen
op 11,
12 of 13/9 in het Cultureel Centrum Anto
Diez, Bosduivestraat 22, Bredene. De bekroonde
engeselecteerde werken worden er tentoongesteld van 22/9 tot 13/10/1996. Het reglement is
te bekomen op dit adres:
Gemeente Bredene, Centrumplein, 8450
Bredene, tel. (059) 33 91 91.
Damme - Beeldende kunsten
Exlibriswedstrijd 'Ti 'l Ullenspieger

De Stad Damme organiseert een internationale
exlibriswedstrijd met als thema 'Tijl Uilenspiegel'. Het thema kan zowel vanuit de volksboeken
benaderd worden als vanuit het boek van Charles de Coster. De wedstrijd start op mei 1996 en
eindigt op 1 mei 1997. Er is een prijzenpot van
100.00o frank. Er is een specialepnjs voor een
'one kunstenaar (tot 3o par). Er volgt een tentoonstelling en vermoedelijk ook een boek. De
tentoonstelling zal ook in de stad Sint-Niklaas te
zien zijn. Reglementen in diverse talen op dit
adres:
Dienst voor toerisme, cultuur en recreatie,
Secretariaat Uilenspiegel-Exlibriswedstrijd,
Stadhuis, Damme, tel. (050) 35 33 19.
Harelbeke - Letterkunde
Drijvende kracht overleden

De drijvende kracht achter de 'Literaire Prijs van
de Stad Harelbeke', Andre Velghe, is in februari
plotseling overleden, enkele dagen na de 19de
uitgave van de 'Dag van het Woord' waarop de
laureaten werden bekendgemaakt. Er waren
170 deelnemers verdeeld over twee categorieen.
Bij de min-25-jarigen ging de eerste prijs naar
Lim Vervueren (Brussel). Bij de +25-jarigen werd
Paul Soete (Oostende) bekroond.
Hulste - Muziek
Tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge componisten

Om het componeren van kamermuziekwerken in
eigen land te bevorderen, schrijft de Raad van
Beheer van de Muizelhuisconcerten voor de
zesde maal een compositiewedstrijd uit. Deelnemers(tot 35 jaar) sturen aangetekend maximum drie originele composities in voor twee tot
zes musici (io tot 24 minuten), onder kenspreuk
met identificatie-envelop. Afsluitdatum: 31/8. Er
zijn voor meer dan ioo.000 frank prijzen. De bekendmaking van de uitslag heeft plaats op 14/9.
Info: 'Muizelhuisconcerten vzw',
Secretariaat, Muizelhof5o, 8531 Hulste,
tel. (056) 66 94 33.
Izegem - Letterkunde
Negende Izegemse poezieprijs

De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid organiseert met medewerking van het Stadsbestuur van
Izegem de 9de poeziewedstrijd. Iedere deelnemer
moet driegedichten in vijfvoud insturen onder
schuilnaam met identificatie-envelop, teen 15/9.
Deprijs bedraagt 20.000 frank. Reglement op dit
adres: Stad Izegem, Stadhuis, Korenmarkt io,
8870 Izegem.

Kuurne - Beeldende kunsten
Prijs van het landschap Michel De ere

De 'Prijs van het landschap Michel De ere'
wordt voor de negende keer georganiseerd door
de 'Koninklijke Kunstkring Evariste Carpentier'
in samenwerking met het gemeentebestuur van
Kuurne. Deprijs bedraagt 70.00o frank. Het bekroonde werk waarin het thema 'landschap' benaderd wordt, krijgt een plaats in het gemeentehuis. Deelnemers dienen drie werken in op
18/5/96. Er is een tentoonstelling van de bekroonde engeselecteerde plastische werken en er
wordt een catalogus gepubliceerd. Reglement en
info op<dit adres:
'I oninklijke Kunstkring Evariste
ere, voorzitter, Kerkstraat
Carpentier', Jos De
59, 852o Kuurne, tel. (0596) 71 13 40.
Roeselare - Muziek
Eersteprijs compositiewedstrijd

Willy Soenen behaalde de eerste prijs in de internationale compositiewedstrijd uitgeschreven
door de 'Confederation Musicale de France' voor
koor en harmonieorkest met het werk 'Paroles'
op tekst van zeven gedichten van Jacques
Prevert. Deze componist behaalde reeds heel wat
prijzen in binnen- en buitenland, waar ook zijn
werken met succes uitgevoerd worden.
Info: Willy Soenen, Graafschapsstraat 17,
8800 Roeselare, tel. (051) 22 77 02.

Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nr. 051140.81.64. Ons volgend nummer (nr. 261) verschijnt eind
juli 1996. Berichten voor dat nummer kunt u insturen tot eind
mei 1996. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Paul van Ostaijen 10c,

Het herdenkingsprogramma 'Paul van Ostaijen
100' wil eigentijds ziin en niet enkel de figuur,
maar ook degeest van deze kunstenaar gedenken. Dit initiatief van de stad Antwerpen is volgens Eric Antonis, Schepen voor Cultuur, bibliotheken en monumentenzorg 'het aflossen van een
historische schuld om haar bekendste werknemer
- Paul Van Ostaijen werkte ooit als klerk op het
stadhuis - op deze manier te eren. Dit initiatief is
een eerbetoon aan zijn werk, de invloed die het
had op zijn tijdgenoten en de inspiratie die ervan
uitgaat voor kunstenaars en huh publiek vandaag.' De uitgebreide activiteitenkalender is op
dit adres te verkrijgen:
Stadsbestuur Antwerpen, Stadhuis,
Culturelepromotie en internationale culturele betrekkingen, 2000 Antwerpen.
Antwerpen - Muziek
Azie in Antwerpen

'Azie in Antwerpen' bundelt vijf traditionele
muziektheaterprodukties die tot 12/5/96 to en
el maar ook in het
niet alleen in&Sing,
Zuiderpershuis en in het CC Berchem. Uit het
bredeprogramma werden in Antwerpen muziektheaterprodukties uit Korea en India naast een
opera uit Tibet en hofdansen uit het Javaanse
Sologekozen. Daaraan werd nog een schaduwpoppentheater uit Java toegevoegd. Dit zijn vi'
verschillende benaderingen van traditioneel muziektheater uit Azie.
Info: 'deSingel', Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, tel. (03) 248 38 00.
Antwerpen - Muziek
11-daagse Vlaanderen-Europa

Naast de ondersteuning van een aantal muziekfestivals zullen er in 1996 een aantal nieuwe ma-

nifestaties worden opgezet. 'Rock Vlaanderen
2002 ' , een roots popfestival op 11/7/96 waarop
de belangrijkste Vlaamse en Nederlandse popgroepen zullen optreden naast Europese groepen
in eigen taal. 'Festival 2002 ' : een festival rond
volksmuziek in Gooik en de 11 juli-festivals in
vijf Vlaamse provincies. De n-daagse
Vlaanderen-Europa 2002 ziet de n-daagse als
een apotheose van een volledige jaarwerking
rond het thema 'Vlaanderen ontmoet Europa'.
Info, aansluiten of logistieke steun op dit adres:
Jean-Marie Staelens, 11-daagse VlaanderenEuropa 2002, Baron Dhanislaan 20 bus 5,
2000 Antwerpen, tel. (03) 238 73 09.
Boom - Muziek
Regenboogconcert

Op zondag 9/6 heeft het jaarconcert van het
`Gemengd koor Musica Nova' plaats onder het
motto 'Regenboogconcere. Op het programma
o.m. het werk van Vic Nees, Johannes Brahms,
Edward Grieg. De leiding is in handen van Roger
Leens. Het koor treedt ook op in de Basiliek van
Tongeren (radiomis) op 23 juni en in de SintMichielskathedraal van Brussel op 7 juli.
Info: 'Gemengd koor Musica Nova' vzw,
J.B. Corremansstraat 146, 2850 Boom,
tel. (03) 888 27 82.
Zoersel - Letterkunde
Vier onder vuur

'Vier onder vuur' is een manifestatie waarbij de
romanciers Frank Liedel, Willy de Bleser, Paul
Loeckx en Jos Smeyers geregeld naar buiten treden om hun werk meer bekendheid tegeven. Jan
Vorsselmans (literair criticus) treedt daarbij op als
moderator. Iedere ontmoeting is rond een bepaald
thema opgebouwd (vb. 'Ontmoeting met de geliefde').Toekomstige thema's: 'Oorlog en vrede',
`Mijn vader (moeder) en ik' e.d.m. De auteurs lezen elk een fragment uit hun werk dat het thema
illustreert. Daarna kan hetpubliek reageren.
Info: Jan Vorsselmans, Bethanielei 122,
St.-Antonius-Zoersel, tel. (03) 83 64 96.

Limburg
Hassell - Letterkunde
Zestig jaar K.V.L.S.

Op io mei 1936 had de stichtingsvergadering
pIaats van de 'Vereniging van Limburgse Schrijvers'. Hoofddoel is nog altijd het samenbrengen
van schrijvende Limburgers, voornamelijk door
het organiseren van literaire avonden of middagen. Viermaal per jaar verschijnt het literaire
tijdschrift 'Oostland', ook viermaal per jaar patroneert de vereniging de uitgave van een monografie in de reeks 'Limburgse monografieen', onder redactie van Dries Janssen. Evenveel keer
organiseert de vereniging een literaire voormiddag. Onder het voorzitterschap van Emmy
Swerts zal tijdens het week-end van io tot 11 mei
dit zestigjarig bestaan gevierd worden..
Info: 'Koninklijke Vereniging Limburgse
Schrijvers'.

Oost-Vlaanderen
Gent - Letterkunde
Eerstejaarboek Johan Daisne

Het 'Studiecentrum Johan Daisne' bracht zijn eerste Jaarboek uit. Degeillustreerde uitgave bevat
onder meer referaten van een colloquium dat op
11/1o/95 in Gent rond de figuur en het werk van
Johan Daisne werdgehouden. Het boek kan besteld worden door overschrijving van 365 frank.
Lidmaatschap: 3oo frank of i000 frank (erelid).
Info: 'Studiecentrum Johan Daisne', Rik
Lanckrock, voorzitter, Voskenslaan 98, Residentie
Argenteuil,9000 Gent, Rekeningnummer 7374260203-06, tel. (09) 222 35 83.
Gent - Muziek & Zang
Vlaanderen, dog en nacht

Onder het thema 'Vlaanderen, dag en nacht'
heeft op 19/4 het 59ste Vlaams Nationaal Zangfeestplaats, voor het eerst in 'Flanders Expo' in
Gent. De regie is in handen van Herman Slag-

mulder; Oscar Van Malder is verantwoordelijk
voor de choreografie. Aan de hand van liederen,
teksten, dansen en andere elementen worden
ideeen gebracht rond liefde, natuur, cultuur en
trouw die terug te vinden zijn in het gelijknamige
lied van H. von Fallersleden en F. Van Du se.
Kaarten kunnen (ook telefonisch) besteld worden
op dit adres:
`Algemeen Nederlands Zangverbond' vzw,
Baron Dhanislaan 20, bus 2, 2000 Antwerpen,
tel. (03) 237 93 92.
Ninove - Letterkunde
'Point' en 'Costa Poetica'

Dichter Germain Droogenbroodt brengt via
`POINT' (P0ezie INTernationaal) al meer dan
tien jaar buitenlandse poezie in vertaling, maar
ook onze literatuur exporteert hi' naar het buitenland, o.m. naar Spanje (in Altea is zijn tweede
thuis), Groot-Brittannie, Duitsland, Mexico tot
zelfs in China). Hij organiseert poezierecitals
(met gitarist Jean Van der Schueren) en literaire
manifestaties. In 1995 zette hi' o.a. in Altea een
Internationaal Poeziefestival op,
'La Costa
Poetica' (wellicht nog Valencia in 1997). Er was
o.m. een hommage aan de dichter P.G. Buckinx
en aan de Spaanse dichter Miguel Hernandez.
Tergelegenheid van dit festival werd een anthologie gepubliceerd met werk van de deelnemende dichters. Germain Droogenbroodt le de
ook literaire contacten met Thailand en in ZuidKorea was hi'j op het tiende 'World Congress of
Poets'. Hij werkt aan vertalingen van Vlaamse
auteurs in het Thais en van Thaise dichters in het
Nederlands. InJapan was hi' eveneens gastdichter. In India staat een vertaalproject op het getouw. Dezepoetische globetrotter is de echte ambassadeur van Vlaanderen.
Info: 'POINT' vzw, Germain Droogenbroodt,
Brusselsesteenweg 356, 9402 Ninove,
tel. (054) 32 47 48.
Temse - Beeldende kunst
Monotype

`Gallery 40' organiseert workshops van 15 tot en
met 17 augustus 1996 met monotype als techniekvorm. Graficus Mark van Hove bezit zowel de
rondige technische als praktische kennis van
g
deze techniek, maar hi' kan een groep ook uitstekend begeleiden en motiveren. Inlichtingen op
dit adres:
`Gallery 40', Veerstraat 8, 9140 Temse,
tel. (03) 771 48 74.

Vlaams-Brabant
Koekelberg - Letterkunde
Geroerd door het licht

Op 28/4/96 heeft de poeziemanifestatie plaats
onder de titel 'Geroerd door het licht / Emu -Dar
la lumiere' in de Nationale basiliek van het Eeilig
Hart in Koekelberg. Gewezen Eerste Minister
Mark Eyskens leidt in en er werken o.m. dertig
dichters uit het Nederlandstalig gebied mee.
Deze manifestatie heeftplaats met de steun van
diverse literair-culturele organisaties.
Mark Meekers, Leo Dartelaan 20,
3001 Heverlee, tel. (016) 22 63 98.
Leuven - Cultuur
Fernand Vanhemelryck Davidsfondsvoorzitter

Fernand Vanhemelryck (°Ukkel, 1940) wordt de
twaalfde nationaal voorzitter van het Davidsfonds. Hij woont in Sint-Genesius-Rode, promoveerde tot doctor in degeschiedenis aan de
Gentse Universiteit, werd hoogleraar, decaan
van de rechtsfaculteit en werd rector van de
K.U.Brussel. Hij doceert ook aan de K.U.Leuven.
Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het
strafrecht en de criminaliteit en publiceerde hierover talrijke boeken en artikels. Hij stichtte de
`vzw Zenne en Zonien'. Uit tal van publikaties,
activiteiten engelegenheidstoespraken blijkt zijn
inzet voor het culturele leven in Brabant. Hij
wenst hard te werken aan de interne vernieuwing van de vereniging en zal daarbij rote aandacht hebben voor wat leeft bij de 'one leden en
bestuursleden.

Info: Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 7981,
3000 Leuven, tel. (016) 22 18 01.
Mechelen-Brussel Geloof
Vlaamse Kerkdagen 1997

Van 18/4 tot 20/4/97 hebben in leper de tweede
'Vlaamse Kerkdagen' plaats rond drie kernen:
Jezus Christus, verzoening en vrede. Er zal een
wor
rond
worden
boden aangedd
gevarieerd programma
eloof, kunst, cultuur en wetenschap. 'De steen is
g
weggerold' als thema verwijst naar Jezus als
hoeksteen om alle stenen we g te rollen: de stenen
die op ons hart liggen, van wonden die niet genezen, de stenen van de muren tussen de mensen,
groepen, kerken en volkeren, de stenen en het beton waaronder wij de natuur bedelven; de grafstenen van de dood en het zinloze lijden. Het is
de voorbereiding op het derde millennium met
eengemeenschappelijke bezinning op onze verantwoordelijkheid als christenen voor de toekomst.
Info: Secretariaat Vlaamse Kerkdagen,
Voorplein van de Basiliek 1, io8o Koekelberg,
tel. (015) 21 65 01.

West-Vlaanderen
Brugge - Cultuur
Fernand Bonneure: cultuurvoorzitter

In opvolging van Robert Dooms werd de Brugse
letterkundige Fernand Bonneure (lid van de redactie van 'Vlaanderen') verkozen tot nieuwe
voorzitter van de Stedelijke Culturele Raad van
Brugge. Onze hartelijke wensen!
geluk
Brugge - Letterkunde
35jaar VWS

De 'Verenigin van Westvlaamse Schrijvers' bestaat35 jaar. Zij werd gesticht op 13 mei 1961 en
heeft tot doel het contact tussen Westvlaamse
schrijvers te bevorderen en hun werk ruimere bekendheid te geven. Om dit te bereiken worden literaire avondengeorganiseerd en publikaties uitegeven. De zesdelige 'Lexicon van Westvlaamse
g
8) kreeg een 'vervolg' met het
auteurs' (1984-199
'Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars' (1992). Ook de monografieen, de 'VWSCahiers', zijn heel bekend. r verschenen er al
175. In 1996 komen volgende auteurs aan bod:
Ludo Abicht, Walter Haesaert, Emile Lauwers,
Hedwig Speliers, Johan Sonneville en Jan Deloof.
Tergelegenheid van de 35ste verjaardag kunnen
vroegere nummers teen een gunstprijs gekocht
worden.
Info op dit adres: 'Vereniging van
Westvlaamse Schrijvers t, p/a Lieve Terrie,
Betferkerklaan 187, 820o Brugge,
tel. (o o) 39 14 47Koksijde - Muziek
Zomeracademie voor vocale muziek

De 'Zesde Internationale Zomeracademie voor
Vocale Muziek' heeft plaats van4 tot 14/7. Op
hetprogramma staat 'The Messiah' van G.F.
Handel en er worden koorwerken a capella uitgevoerd. De slotconcerten hebbenplaats op 13/7 in
de Kerk O.L.V. ter Duinen, Koksijde. De docenten
zijn Michael Scheck, Ignace Thevelein en
Karolien
De Meinfo
yer. Aanmelden
tot 15 mei; in
op dit adres:
Hotelschool Ter Duinen - Gasterie,
Housaegerlaan40, 8670 Koksijde,
tel. (058) 52 13 77.
Kortrijk - Letterkunde
Periodiek van 'Mayapan & (vormen)'

an' heeft zich als poezievereniging al vijf'Ma
tien jaar verdienstelijk gemaakt in de Kortrijkse
re io. In de lezingen die ze organiseerde, stelde
ze zowelgevestigde waarden, debutanten als zogenaamde tweederangsdichters voor aan een
klein, maar trouw en aandachtig publiek. De factor dat debutanten-oezie,
werk van dichters met
p
een weinig mediatiekprofiel, dichtwerk met experimentele klemtonen of interessante, verdienstelijke poezie niet de nodige aandacht krijgt, is
doorslaggevend geweest om met een nieuwe periodiek, 'facture baroque' (Van Ostaijen) te starKUNSTEN EN LETTEREN
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ten. De poezie-avonden krijgen daardoor een ondergeschikte rol. In het eerste nummer komen
Alain Delmotte, Gie De Vos en Bart Vonck aan
bod.
Info: 'Mayapan', 'Facture baroque', Modest
Huyslaan 14, 850o Kortrijk, tel. (056) 25 98 10.

Vlaanderen' (Duits, Esperanto en Nederlandse
versie). Info op dit adres:
Raf Seys, Ringlaan 1, 868o Koekelare,
tel. (051) 58 94 70.
Rotterdam - Christelijke kunst
Chairos 1996

Kortrijk - Letterkunde
Eerstejaarboek Stijn Streuvelsgenootschap

Het 'Stijn Streuvelsgenootschap' werd op 2 juli
1994 opgericht op de Kortrijkse Campus van de
K.U. Leuven. De vereniging heeft tot doel de studie van
den
en het werk
van Stijn Streuvels te bevorderen. Ze wil een systematisch en
volwaardig opgezette Streuvelsstudie stimuleren
en coOrdineren. Onlangs verscheen het eerste
jaarboek ('Een tweede eeuw?') met bijdragen van
o.a. V. Nachtergaele, H. Speliers, P. Thomas,
J. van Hulle en R. Vanlandschoot. Onderwerpen
als de correspondentie Streuvels-Claes, de Duitse
verfilming van De Vlasschaard', Speliers' biografie van Streuvels en Streuvels' oorlogsdagboek
worden er in behandeld. Info, lidmaatschap en
bestellingen op adres:
'Stijn Streuvelsgenootschap' vzw,
p/a KULAK, Voorzitter: Prof. dr. Piet Thomas,
h. Sabbelaan53, 850o Kortrijk, tel. (056) 24 6111.

De 'Associate van Christian Artists Europe' organiseert van 17 tot 23/8 het '16de Christian Artists
Symposium' in het conferentiecentrum SBI in
Doom. Het symposium is bedoeld voor christenen die zich voorbereiden op eenprofessionele
loopbaan op het artistieke vlak en afgevaardigden van organisaties in politieke, sociale, artistieke, culturele en educatieve sectoren. Het thema
is 'Youth and Future' (de jeugd en de toekomst).
Er zijn veertien workshops: pop, gospel, contemporary; klassieke muziek; theater; beeldende
kunst). Er zijn ook diverse lezingen. Een brochure
met alle informatie is aan te vragen op volgend
adres:
'Christian Artists Europe', Contactpersoon
Judith Verstraeten, Postbus 81065, 3009 JD Rotterdam, tel. (olo)456 86 88.

De Heemkundige Kring 'Cuerna' publiceert ter
gelegenheid van de 'Open Monumentendag
1996' het fotoboek 'Oude herbergen te Kuurne'.
Er worden 255 cafés besproken: van het schepenhuis, de afspanning voor paarden, lokalen voor
verenigingen tot de gewone edoch gezellige
volksherbergen. Ook de ontspanningsmogelijkheden worden bekeken: vankoffiebal, zangcrochet, pintje dek, Russische biljart tot de juke-box.
Er kan vooraf ingetekend worden op het rekeningnummer van 'Cuerna': 9oo frank, daarna
1050 frank. Ook info op dit adres:
Heemkundige Kring 'Cuema', 465-316395137 Kuurne.
Stichting Ons Erfdeel 25 friar

De 'Stichting Ons Erfdeel' werd in 1970 opgericht
als vzw. Het is een Vlaams-Nederlandse stichting
die levensbeschouwelijk en politiek onafhankelijk
i
s. 'Ons
Erfdeel' verscheen voor het eerst in
1957, 'Septentrion' werd gepubliceerd vanaf
1972. In 1995 lie het derde Engelstalig jaarboek
'The Low Countries' van de pers. 'De Franse
Nederlanden/Les Pays-Bas Francais' is een
tweetalig wetenschappelijk jaarboek over de
Franse Nederlanden dat voor het eerst in 1976
verscheen. De brochures over Nederlandstalige
prozaschrijvers en hedendaagse Nederlandstalige dichters werd onlangs aangevuld met 'Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen'.
Door middel van deze uitgaven en boeken zet de
Stichting zich in voor de culturele samenwerking
tussen Nederland en Vlaanderen en draagt ze bij
tot het bekendmaken in het buitenland van de
cultuur van de Lage Landen.
Info: 'Stichting Ons Erfdeel', Murissonstraat
260, 8931 Rekkem, tel. (056) 41 12 01.

Buitenland
Noordpeene, Frankrijk - Varia
2oste zwijgende voettocht

De '2oste zwijgende voettocht door het slagveld
van de Peene'
plaats op 27/4 (samenkomst
om 14.30 u aan de kerk van Noordpeene, afstand:
7 km). De slag aan de Peene (11/4/1677) had
voorgevolg dat een stukje Vlaanderen door
Frankrijk werd ingelijfd. Op 11/4/77, de 3ooste
verjaardag, had voor de eerste keer deze voettochtplaats, tocht die niet afgestemd is op de
spieren, maar op bezinning, zo stelt Raf Seys die
dit initiatief nam; hi' stichtte daarna op 3/5/1980
het 'Comite van de Peene' en op 9/11/1985 het
'Westvlaams Comite van de Peene', dat het broedercomite in Frans-Vlaanderen aanmoedigt en
steunt. Van Raf Seys verscheen 'Kathe Kollwitz in
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TENTOONSTELLINGEN

Iriscopie

Fotokring 'Iris' brengt een fotoproject met als titel
'Iriscopie van Emile Verhaeren'. Een tiental fotog
rafen van deze vereniging lieten zich inspireren
door de versregels van deze dichter uit SintAmands. Naast deze seizoententoonstelling is er
ook de permanente expo rond leven en werk van
Emile Verhaeren. Op de honderdste verjaardag,
later dit jaar, wordt een creatie gebracht door
negentig uitvoerders rond de liederencyclus
'Les Heures Claires' en dit in het kader van het
Festival van Vlaanderen. Het Provinciaal
Museum isgesloten op maandag en vrijdag.
Info op dit adres: 'Stichting Emile Verhaeren'
vzw, Provinciaal Museum Emile Verhaeren,
Kaai 22, Sint-Amands-aan-de-Schelde,
tel. (052) 33 32 6.

Oost-Vlaanderen
Deinze - Beeldende kunsten

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan
het Redactiesecretariaat van het tijdschrift Maanderen,
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nr. 051/40.81.64. Het eerstvolgend nummer (nr. 261) wordt
gepubliceerd eind juli 1996. Berichten voor dat nummer kunt u
insturen tot eind mei 1996. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Ka el in de kapel, een vernieuwd testament

Rekkem Letterkunde

Sint-Amands-aan-de-Schelde Beeldende kunsten

DIRO

Kuurne - Heemkunde
Oude herbergen te Kuurne

15/12). Open alle dagen behalve op maandag en
dinsdag.
Info: Jordaenshuis', Reyndersstraat 6,
2000 Antwerpen, tel. (03) 232 84 28.

Onder deze titelgaat het resultaat schuil van een
roject, een workshop waaraan tien kunstenaars
p
uit diverse disciplines uit Nederland en Belie
deelnamen. De 19de-eeuwse neo-gotische kapel
moet een en ander teweegbrengen bij deze kunstenaars. Het interieur, de kleuren en de religieuze sfeer moeten inspiratie leveren voor het
kunstwerk. Deze tentoonstelling loot van 19/5
tot 28/6. Dit is een initiatief van hetDepartement
audiovisuele en beeldende kunst van de Karel de
Grote-Hogeschool in Antwerpen.
Info: 'Kapelgalerie', Sint-Jozefstraat 35,
2018 Antwerpen, tel. (03) 272 57 71.
Antwerpen - Textiel
Onsterfelijke stoffen

Onder de titel 'Onsterfelijke stoffen. Hergebruik
en recyclage van kleding en textiel' loot tot
3o/11 in het 'Provinciaal Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof' een merkwaardiv tentoonstelling. Voor de museumopstelling ging men op
zoek naar oude en minder oude textilia die hermaakt, hersteld en veranderd zijn. Daarnaast is er
aandacht voor hedendaagse ontwerpers, voor de
geschiedenis van de Antwerpse oudekleerkopers
en hun opvolgers op de vrijdagmarkt en voor de
verwerking van lompen tot vezels en poetsdoeken. Er zijn educatieve activiteiten voor jongeren
rond recyclage. Info op dit adres:
'Provinciaal Textiel- en Kostuummuseum,
Schildesteenweg 79, 252o Oelegem/Ranst,
tel. (03) 383 46 80.
Antwerpen - Varia
Kunst in 1996

In 1996 zullen een tiental kunstenaars de ruimtes
van het historisch Jordaenscomplex inpalmen.
Dit jaar wordt ook samengewerkt met Gynaika.
Volgende kunstenaars komen nog aan bod: Jan
Verleye (tot 12/5), Cel Crabeels (van 17/5 tot
23/6), Chantal Chapelle (van 28/6 tot 4/8), Hans
Bruyneel (van 9/8 tot 15/9), Santiago Nasar (van
20/9 tot 27/10) en Francine Moe (van 2/11 tot

Twee kunstenaarskolonies

Nog tot 16/5 loopt in het 'Museum van Deinze
en de Leiestreek' de tentoonstelling in samenwerking met Worpswede (Noord-Duitsland) 'SintMartens-Latem - Worpswede 1880-1914, twee
kunstenaarskolonies'. Van de twee do en wordt
de eerste generatie met elkaargeconfronteerd.
Het is debedoeling de gelijkenissen en de to enstellingen in het werk van beide kolonies aan te
tonen. Er zijn lio kunstwerken verzameld. Deze
tentoonstelling loot
p
daarna in Duitsland van
3
1/5 tot 28/7. Er wordt ook aandacht besteed
aan de twee literatoren die elk in hun eigen dorp
eengrote geestelijke invloed hadden op hun
vrienden-kunstenaars: Karel van deWoestijne en
Rainer Maria Rilke.
Info: 'Museum van Deinze en de Leiestreek',
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze,
tel. (0)
9
386 00 11.
Gent - Beeldende kunsten
Deense keramiek - Europese glaskunst

Het 'Museum voor Sierkunst en Vormgeving' in
Gent stelt tot5/5/96 twee tentoonstellingen
voor: 'Deense keramiek' en 'De nieuwegrenzen
van de Europese Glaskunst'. De tentoonstelling
'Deense Keramiek' is samengesteld uit de eigen
collectie en aangevuld met een selectie uit een
particuliere verzameling en bestaat uit ruim 250
objecten zoals vazen, serviesgoed en unica uit
multiples als massagoed. Het tweede deel van de
tentoonstelling toont de hedendaagse glascreatie
in Oostenrijk, Zweden en Finland.
Info: 'Museum voor Sierkunst',Jan Breydelstraat5, 9000 Gent, tel. (09) 225 66 76.

Vlaams-Brabant
Brussel - Varia
Albert I-Tentoonstellingen

De 'Koninklijke Bibliotheek Albert I' zet volgende tentoonstellingen op voor de tweede helft
van 1996: 'Emblemataboeken' (in de 17de eeuw
ontworpen door leerlingen van Jezifieten, en bewaard in de afdeling Handschriften), van 28/6
tot 24/8; 'De Orde van het Gulden Vlies van
Filips de Goede tot Filips de Schone (143o-1505r:
een evocatie van verschillende aspecten uit de
geschiedenis van de Orde, n.a.v. de 600ste verjaardag van de geboorte van Filips de Goede (van
27/9 tot 15/12); 'Getijdenboeken van Brussel':
schitterende miniaturen van dit handschrift (van
8/11 tot7/12); 'Le livre au ferninin': boeken geschreven,gefflustreerd of ingebonden door vrouwen (van 13/1296 tot 11/1/97).
Info: 'Koninklijke Bibliotheek Albert I',
Kunstberg, Brussel, Keizerslaan 4, 1000 Brussel,
tel. (02)519 53 54.

West-Vlaanderen
Brugge - Beeldende kunsten
Het mythische paradijs

De tentoonstelling 'Nangara - Het mythische paradijs' met kunst uit het Aboriginal Australia
lootp
nog tot 2 3/6/9 6 in 'Oud Sint-Jan' in
Brugge. Tekeningen en schilderwerken die tot
dan toe uitgevoerd werden op het lichaam of in
het zand, werden, onder impuls van leraar
Geoffrey Bardon, met duurzame materialen, verf
ver
de
verhalen
Zij
en Belgisch linnen, gerealiseerd.
d in het Anmatyerre vertaald als
Droomtij,
'Nangara'. Dit verwijst naar het scheppingsverhaal en de daaraan verbonden legendes. De meer
dan driehonderd schilderijen uit de EbesCollectie worden voor het eerst in haar totaliteit
tentoongesteld. Inlichtingen ook voor groepsrondleidingen op dit adres:
Veerle Heyndrikx,
Oud Sint-Jan, Mariastraat
38, 8000 Brugge, tel. (05o) 33 56 66.
Oostende - Beeldende kunsten
De baden van Oostende

Van9/6 tot 29/9/96 heeft de dubbeltentoonstelling plaats `De baden van Oostende - James
Ensor, satiricus' die zalplaatsvinden in de
Venetiaanse Gaanderijen aan de Zeedijk van
Oostende. De Oostendse Gidsenkring 'Lange
Nelle' verzorgt op aanvraag geleide bezoeken
met deskundige uitleg over de tentoongestelde
werken. Info op dit adres:
Stad Oostende - Stadhuis - Martine Meire,
Leopold II-laan ,
840o Oostende,
tel.(059) 8o 55 00.
Oostkamp - Beeldende kunsten
Beeldingen, Ombeeldingen

Onder deze titel heeft een expositie plaats met
sculpturaal werk van Adelin De Craene waarbij
het bronsbeeldgemaakt naar Anton Van
Wilderode centraal staat. Erik Kempinck schreef
bij het werk 'Ombeeldingen'. Ter gelegenheid
van de opening van deze tentoonstelling wordt
zijn dichtbundel 'Met bronzen vinger' voorgesteld: eenpoeziebundel met foto's van de 'omgebeelde' sculpturen.
Info: Gemeentelijke Bibliotheek, Kapelstraat,
Oostkamp.
Oudenburg - Beeldende kunsten
Tentoonstellingen en toneel

De dienst voor Cultuur van Oudenburg plant
volgende tentoonstellingen: 'Kunstwerken over
de romaanse kerk van Ettelgem' (23/6 tot 14/7);
'Kunstroute Oudenburg' 'Romaanse kerk
Ettelgem-Oudenburg' (3/8 tot 25/8) en 'Moderne
religieuze kunst in Vlaanderen' - Abtsgebouw
(stedelijk Museum) - Oudenburg van 3/7 tot
29/9. Van 23 tot 17 mei wordt het stuk 'Beatrijs'
opgevoerd.
Info: Stad Oudenburg, Weststraat 24,
846o Oudenburg, tel. (059) 26 6o 27.

Buitenland
's Hertogenbosch, Nederland - Varia
Aardse Paradijzen

Tuinen vormen het hoofdthema in de zomertentoonstelling van het Noordbrabants Museum van
's-Hertogenbosch. De tuin als verlengstuk van
het huis, alsplaats van recreatie, bezinning of
rust isprominent aanwezig in de Nederlandse
cultuurgeschiedenis vanaf de zestiende eeuw.
Deze tentoonstelling 'Aardse Paradijsen - de tuin
in de Nederlandse kunst, 15de-18de eeuw' loopt
van 16/5 tot 25/8. Er wordt een overzicht gebracht van honderdvijftig schilderijen, tekeningen, prenten, kaarten, wandtapijten en driedimensionale objecten. Dit is een coproduktie van
het Noordbrabants Museum en het Frans Halsmuseum (waar de tentoonstelling to zien zal zijn
van 14/9 tot 24/n). In 1997 is een vervolg voorzien: deperiode van de 19de en de 2oste eeuw.
Info: 'Noordbrabants Museum,
Verwersstraat41, 5200 BA 's-Hertogenbosch,
tel. (073) 87 78 00.

Den Haag - Beeldende kunsten
Maerlant-tentoonstelling

Naar aanleiding van de studie van Prof. Dr. P.P.
Van Oostrom wordt eind 1996 een grote tentoonstelling gewijd aan de figuur van Jacob van
Maerlant. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door het Rijksmuseum MeermannoWestreenianum in Den Haag onder leiding van
conservator J.A. Brandenbarg, Prof. Dr. Van
Oostrom van de R.U. Leiden en de sectie
Middelnederlandse letterkunde van de K.U.
Brussel. Ze zal lopen in Den Haag van oktober
1996 tot midden januari 1997, waarna ze vanaf
einde januari tot midden april 1997 in Damme zal
to zien zijn in het gerestaureerde middeleeuwse
pand Hu ze de Grote Sterre.
Info: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, DenHaag, Nederland.
DIRO

Individuele
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat het nummer verschijnt. Meer nog dan
vroeger zullen we dus rekening moeten houden met de tijdslimiet
voor het afleveren van de kopij aan de drukker. Voor het volgend
nummer (nr. 261: mei-juni 1996) is die datum 01.06.96. Eventueel
kunnen de berichten ook via onze fax (o51) 40 81 64 doorgestuurd
worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Cecile Bart
'Peinture/ecran', Museum Dhondt-Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, tot 5/5, van wo.
t/m vrijdag van 14-18 u, zater- en zondag van
10-12 u en van 14-18 U.
Jeannot Bewing
Beeldhouwwerken in staal, Athena Art Gallery,
P. Depreitere-Sagaert, H. Consciencestraat 38,
85oo Kortrijk, nog tot io/6.
Sjef Biessen
Schilderijen 'Lijdensmeditaties', Galerie Ruach,
Hedendaagse religieuze kunst, Papestraat 31,
2513 AV 's Gravenhage, nog tot 11/5, open do.,
vrij. en zaterdag van 11-17 u.
Raf Buedts
Schilderijen, CIAP, Zuivelmarkt 44, 350o Hasselt,
tot4/5, open van di. t/m vrijdag van 12-18 u, op
zaterdag van 14-17 u.
Poi Bury
Retrospectieve, PMMK, Romestraat 840o
Oostende, van 29/6 t/m 15/9.
Jan Carlier
Foto's, BLIX Galerie, Diestsestraat 82,3000
Leuven, nog tot en met 4/5, open ma.- t/m zaterdag van 9-18 u.
Ingrid Castelein
Schilderijen, tekeningen en objecten, Galerie
Path, Leo de Bethunelaan59, 930o Aalst, nog tot
2/6, open op vrijdag van 15-18 u, zat. & zondag
van 14-18 U.
Chantal Chapelle
Schilderijen, tekeningen, objecten, beelden,
Jordaenshuis, Reyndersstraat 6, 2000 Antwerpen,
dagelijks (niet op maan- en dinsdag) van 1016.45 U.
Cel Crabeels
Sculpturen en objecten, Jordaenshuis,
Reyndersstraat 6, 2000 Antwerpen, dagelijks
open (niet op maan- en dinsdag) van lo-16.45 U.
Paul De Doncker
Aquarellen en grafiek, Galerij van het theater van
het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus,
Reigerlo 10, 8730 Beernem, nog tot 7/6, open van
8-17 u van maan- tot vrijdag.

Raoul De Keyser
Schilderijen 1992-94, PMMK, Romestraat 840o
Oostende, tot 12/6.
Henk De Smet en Paul Vermeulen
Architectuurtentoonstelling, deSingel, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen, van 3/5 t/m 16/6, open van
dins- tot zondag van 14-18 u (gesloten op maandag).
Paul De Vylder
Beeldprojecten 1980-1994, PMMK, Romestraat
840o Oostende, tot 12/6.
Anna-Maria De Wilde
Schilderijen, Galerij De Valckenaere, Lisseweegsvaartje 1, 838o Lissewege-Brugge, van 8/6 t/m
7/7, van 11 tot 18 u (doorlopend), gesloten op
maandag.
Jurgen Declerck
'Schilderijen', Decascoop (benedenhal), Ter
Platen, 9000 Gent, nog tot 27/4.
Jan Desmarets
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat76, 8670 Oostduinkerke,
van 26/6 t/m ii/8.
Kris Dewitte
Foto's, De Blauwe Schuit, Vismarkt 16, 3000
Leuven, van4/6 t/m 21/8.
Xandra Donders
Schilderijen, Gallery 40 - workshop Mark Van
Hove, Veerstraat 8, 9140 Temse, nog tot 5/5, op
zat.- en zondag van 14-18 U.
Ensor-Spilliaert-Permeke-MagritteDelvaux
'Van Ensor tot Delvaux', PMMK, Romestraat
840o Oostende, van 5/10 t/m 2/2/97.
M.C. Escher
Grafisch werk, Het Paleis, Lange Voorhout 74,
2514 EH Den Haag, van 29/6 t/m 1/9, open van
di. tot zondag van 11-17 U.
Filip Francis
Schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, tot 5/5, van wo. t/m
vrijdag van 14-18 u, zater- en zondag van 10-12 u
en van 14-18 U.
Koenraad Geerard
Schilderijen, Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 370o Tongeren, 2de verdieping
Museumcafe, tot 15/5.
Carl Goethals
Schilderijen, Athena Art Gallery, P. DepreitereSagaert, H. Consciencestraat 38, 8500 Kortrijk,
nog tot 10/6.
Matthias Groebel &Joseph Nechvatal
Recent werk, Galerie In Situ, Arbeidsstraat io8,
9300 Aalst, van 4/5 t/m 23/6, open vrijdag-zondag van 14.30-18 u.
Lode Ivo
5o jaar decors en decorontwerpen, Prov. Centrum
Arenberg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen 1,
nog tot 27/5, open tijdens de voorstellingen in de
schouwburgzaal en op woens- en zaterdag van
14-17 u.
Philippe Jommeskindt
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat 76, 8670 Oostduinkerke,
van 12/5 t/m 23/6.

Ruud Kuijer
Recente sculpturen, Haas Gemeentemuseum,
Stadhouderslaan41, 2517 HV Den Haag, van 8/6
t/m 8/9, open van di. t/m zondag van 11-17 u
(gesloten op maandag).
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Kupka
Schilderijen en tekeningen, Het Paleis, Lange
Voorhout, 2514 EH Den Haag, tot 16/6, open
van di. t/m zondag van 11-17 u (gesloten op
maandag).
Gary Lang
Schilderijen, Haas Gemeentemuseum, Stadhouderslaan41, 2517 HV Den Haag, tot 26/5, open
van di. tot zondag van 11-17 U. (gesloten op
maandag).
Thomas Lange
'Het eeuwige nu', schilderijen, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 4/5 t/m
9/6, open van wo.
zondag van 14-18 U.
Walter Leblanc
Tekeningen, PMMK, Romestraat 11 840o
Oostende, van 29/6 t/m 15/9.
Guido Le rand
Schilderijen, nog tot eind juni, Kasteelhoeve 'Litzberg', 365o Lanklaar, iedere vrij-, zater- en zondag vanaf 14 u; eveneens in Roeselare n.a.v. de
opening van het 1Gezond-Sport en Recreatiecentrum Vision 21'.
Lieve Lenoir
Diverse technieken, hal St.-Andriesziekenhuis,
Krommewalstraat 870o Tielt, van 18/5 t/m
27/6, dagelijks toegankelijk.
Ward Lernout
'Brabant ontstegen', schilderijen en tekeningen,
ABB-Galerij, Hoekgebouw Diestsevest-Dieststraat,3000 Leuven, tot 15/5, op werkdagen van
9-16 u, op zaterdag van 14-17 U.
Danny Lobe
Fotografie, De Coeckepanne, Schrijnwerkersstraat 10, 350o Hasselt, tot 31/5, dagelijks (behalve op zondag) van 9-18 U.
Dirk Michiels
Beeldhouwwerken, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene, van 31/5 t/m 16/6, open
van wo. tot zondag van 15-19 U.
Raymond Minnen
'De kunst van Herr Seek', PMMK, Romestraat
80o Oostende, tot 12/6.
11,4

Hilde Van de Walle
Keramiek, Kunsthuis Galerie, Lierseweg 53, 2200
Herentals, nog tot 12/5, open vrij. 17-20 u, zat.
14-18 zondag 14-17 U.
Frank Van Hemert
Overzichtstentoonstelling van schilderijen en
werken op p apier, Haas
gs Gemeentemuseum,
Stadhouderslaan41, 2517 HV Den Haag, tot
16/6, open van di. t/m zondag van 11-17 U.
Philippe Van Snick & Manfred Jade
Recent werk, Museum Dhondt-Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 12/5 t/m
23/6, open wo., do. en vrijdag van 14-18 u, zat.,
zon. en feestdagen van 10-12 en van 14-18 u
(maan- en dinsdag gesloten).
Jan Van Wilgenburg
Sculpturen, Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat7,
6 8670 Oostduinkerke,
van 12/5 t/m 23/6.
Nera Vandendriessche
Aquarellen, hal St.-Andriesziekenhuis, Krommewalstraat 11 870o Tielt, van 18/5 t/m 27/6, dagelijks toegankelijk.
Chris Vanderschaeghe
Recent werk, Romaanse kerk Ettelgem-Oudenburg, van 1-16 juni 1996, dagelijks van 14-18 u.
Koen Vanderstukken
Glassculpturen, Arts and Crafts, Kerkhofstraat
12, 8377 Houtave, van 3/5 t/m 3/6, open wo.
van 13.30-19.3o zat. van 13.30-17 u en zondag
van 16.30-19.30 U.

Justine Vanoppen
Schilderijen, Golfhotel La Reserve, Wiemesmeerstraat 105, 3oo Genk, tot 3o/9, dagelijke van 922 U.

Jan Verleye
Recent werk, Jordaenshuis, Reyndersstraat 6,
2000 Antwerpen, dagelijks (be aloe maan- en
dinsdag) van 10-16.45 U.
Anja Vermeir
Keramiek, Gallery 40, Workshop Mark van Hove,
Veerstraat 8, 9140 Temse, van /5 t/m 14/7.

Anita Mizrahi
Tekeningen en etsen, De Groene Hendrickx, Zuivelmarkt 25, 3500 Hasselt, tot 31/5, dagelijks van
9-24 u.

Robert Vollekindt
'De weg naar elders', environment met accent op
de fotografie, Administratief Centrum f t Brugse
Vrije, Burg, 8000 Brugge, van 5 t/m 28/10, dagelijks van, 15-18 u, ook op zondag.

Rudi Pillen
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat76, 8670 Oostduinkerke, van
26/6 t/m ii/8.

Roger Wauman
Gouaches (landschappen en figuren), ArTELIER,
Plezantstraat 140, 910o St.-Niklaas, nog tot 12/5,
maan- t/m vrijdag van 20-22 u, zater-, zondagen
en 1/5 van 10-12 u en van 14-18 U.

Marie-Rose Robyn
Grafiek, schilderijen, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450 Bredene, nog tot 5/5, open van
wo. tot zondag van 15-19 U.
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Veerle Rooms
Grafiek, Gallery 40, Workshop Mark van Hove,
Veerstraat 8, 9140 Temse, van 11/5 t/m 14/7.
August Sander (1876-1964)
Overzichtstentoonstelling van deze Duitse fotograaf, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 (groepen) en Koningsstraat io, woo
Brussel, nog tot 12/5, open van di. t/m zondag
van 10-17u, gesloten op maandag, op 1/5.
Leon Spilliaert
Retrospectieve, Het Paleis, Lange Voorhout,
2514 EH Den Haag, van 29/6 t/m 1/9, van di.
t/m zondag van 11-17 u (gesloten op maandag).
Isabelle Stienon
Beeldhouwwerk, St.-Lucaspassage, St.-Jozefstraat
35, 2000 Antwerpen, nog tot 3/5, open van 916.30 U.
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- Jeroom, Rolanda en Rita Blanckaert, schilderijen, Academie voor Schone Kunsten, Pastoor De
Nevestraat 26, 9900 Eeklo, van 19/4 t/m 9/6 en
van 1 t/m3o/9, open maan- en dinsdag van 1820.30 u, woensdag van 13.30-20.30 vrijdag 1720.30, zaterdag 8.30-17.30 u en zondag 9-12 U.
- 'Living Tomorrow', Indringingsweg 1800
Vilvoorde, groepsexpo in het kader van 'Gynaika
1996', met werk van Justine Vanoppen, Agnes
Maes, Suzy De Laet, Annie Andriessen, Yolande
Philippens, Ulrike Bolenz, Dan Lobe, Linda
Beirnaert, Krystyna Jedynak, Tina Kalahne,
Hedwige Lauwaert, Arlette Vereecke, Christine
Berben, op zat. & zondag van 10-17 U.
- 'Berghe, Bleus, Vermeulen'. Drie Verhalen, een
tentoonstellingsproject, van Kunst in Huis, in het
kader van Gynaika, C.C. Scharpoord, Meerlaan
32, 83oo Knokke-Heist, tot 5/5.

'Keramiek' werk van studenten van de Sted.
Academie voor Schone Kunsten, Kunstlaan 12,
350o Hasselt, nog tot 14/5, open di., do. en vrijdag van 18.30-21.3o u, op wo. van 14-21.30 u, op
zaterdag van 14-17 u, gesloten op maandag.

Bibliotheek
Werk ter bespreking insturen naar:
Redactiesecretariaat 'Vlaanderen,
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 8700 Tielt.

CATALOGI
P. Andries, L. Roosens
Honderdjaar Lieven Gevaert, Afga-Gevaert NV,

Septestraat, 2640 MOrtSel, 1994, 287 x 217 mai,
16 en44 blz., geniet in cassette (gratis). - Ter gelegenheid van de iooste verjaardag van de oprichting van de firma Lieven Gevaert & C° werd in het
Antwerpse Museum voor fotografie een tentoonstelling opgezet onder de titel Het beste merk voor
fotowerk, gewijd aan honderd jaar Gevaert-redame. De catalogus bestaat uit twee katernen,
gepresenteerd in een cassette, - fraaie grafische
vormgeving. De eerste katern is een bondig levensverhaal van Lieven Gevaert (1868-1935) dat
ook de chronologie bevat van het bedrijf dat door
Gevaert werd opgericht. De naam Gevaert komt
thans voor in de groepsnaam Agfa-Gevaert van
de werkvennootschappen
die tot de Baer-roe
pp
behoren en ook in de naam van de holding
Gevaert N.V., waarvan de aandelen op de beurs
zijn genoteerd. De tweede katern is de eigenlijke
catalogus bij de tentoonstelling van Gevaert-redame die eengoed beeld geeft van de evolutie
van de design van deze fotografische industrie
met haar accenten op illustratieve fotografie (uiteraard) en op technische informatie. In een epiloog wordt het verhaal verteld van het ontstaan
van het Museum voor fotografie uit het jarenlange
werk van een klein comite van enthousiaste
Gevaert-mensen o.l.v. wijlen Ir. Karel Sanoen Dr.
Laurent Roosens. Ook voor zijn fraaie illustratie
in een knappe maquette is deze catalogus een
collectors item voor wiegeinteresseerd is in de
geschiedenis van de fotografie.
KVD

Jacques Sonck (foto's)
Willem Elias en Johan M. Swinnen (essays)
Lotgenoten, De Kunstbank, Vaartstraat 3o, 3000
Leuven, 1995, 6o ill. (duotone), 287 x 235 mm,
96 blz., paperback 950 fr. - Jacques Sonck had een
mooie overzichtstentoonstelling in het vernieuwde Museum voor fotografie in Antwerpen
(tot5.2.95), zijn thuisbasis als fotograaf van de
Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen. De
titel: Lotgenoten. Meteen is de toon gezet voor een
verrukkelijke portrettengalerij: kinderen en 'ongelui, bejaarden in close-up en ten voeten uit,
koppels en tweelingen, de face en in profiel. Een
vreemde familie. Het zijn mensen dieJacques
Sonck op straat gezien heeft en laat poseren voor
een (meestal) neutrale achtergrond, ter plekke of
in zijn studio. Wonderlijk hoe de zachtzinnige fotograaf erin slaagt zijn modellers te doen acteren
als hetpersonage dat ze zelf zijn. Hi' zegt niet te
willenpsychologiseren; hi' registreert alleen de
buitenkant van mensen, maar vaak zie je hoezeer
innerlijkheid aan de buitenkant is of te lezen.
Sonck is iemand die kzjkt en getroffen wordt door
het bijzondere, het afwijkende, het particuliere, dat wat kenschetsend is voor het zelbeeld dat
mensen hebben. Al deze rare vogels en opvallend
gewone mensen zijn zoals ze zich opmaken en
aankleden, hun houding, het plotselinge gebaar.
Dus toch, dacht ik, hoe dan ookpsychologie. Je
merkt het vooral aan het kijken (en wegkijken)
van dezeposerende menselijke fauna, - dat geconditioneerd is door het kijken van de fotograaf
dat ik zou kenschetsen als van een vriendelijke
medeplichtige meewarigheid. Mensen kijken zoals ze bekeken worden. Er zit veel milde humor

in dezeportretten en de anekdotiek wordt niet
geschuwd, maar toch is het zo dat de klip van het
pittoreske en de folklore omzichtig omzeild
wordt. Dit zijn portretten van de menselijke
soort, lotgenoten. De foto waar ik een paar keer
met
naar teruggebladerd heb, is blin
39:deeen
een begeleidster (zijn vrouw, zijn zus ?) die de
witte stok vasthoudt. Als je de foto's ziet van
Jacques Sonck, moet je wel denken: zo is het leven. De voortreffelijk gedrukte catalogus bevat
twee essays: Jacques Sonck zoekt De Mens en vindt
de mens (Willem Elias) en Jacques Sonck, de socioloische geschiedenis van de evolutie van de blik (Johan
g
M. Swinnen).
KVD

Willy Van den Bussche
Retrospectieve Paul van Hoeydonck, uitg. Stichting

Kunstboek, Blankenbergsesteenweg 14, 8000
Brugge, pillustreerd met reprodukties in veelkleurendruk 285 X 245 111111, 336 blz., genaaid,
1.200 fr. - Naar aanleiding van de zeventigste
verjaardag van Paul van Hoeydonck bracht het
PMMK in Oostende een retrospectieve tentoonstelling van zijn oeuvre. Bij die gelegenheid worden het twaalftal werken dat tot de vaste collectie van het museum behoort uitgebreid tot meer
dan tweehonderd. Zonder de uitbreiding van
het museum zou dergelijk ruimtelijke oeuvre
wellicht niet tot zijn recht komen. Van Hoe ydonck mag omwille van zijn visionaire kijk op
het ruimtegebeuren de Jules Verne van de kunst
genoemd worden. Zijn wereldwijdse reputatie
heeft hi' niet alleen te danken aan het feit dat zijn
beeldje op de maan is achtergebleven, maar
vooral omdat hi' het geheel van de ruimtetechnologie in beeld heeft gebracht. Hi' visualiseerde
de verovering van de ruimte en plaatste haar in
een historische context. Zo kreeg een ruimteongeval de allure van de Icarus' val. Conservator
Van den Bussche wist het monografisch werk,
dat in 198o bij Lannoo verschenen was, waardig
te vervangen door een lijvig boekwerk, dat
dankzij een gezochte en beredeneerde lay-out
het oeuvre van deze wereldburger opnieuw en
rijkelijk in het daglicht stelt.
RMDP

Jan Dewilde (red.) e.a.
Charles Degrou en het realisme, uitg. Gemeente-

krediet, Pachecolaan44, woo Brussel, 1995,
reeks 'Monografieen over Moderne Kunst',
3
,
0 5 x 255 mm, gill. met zw.-w.- en kleurenfoto's
168 blz.,gebonden 1450 fr. - Naar aanleiding van
de voltooiing van de restauratie van twaalf tekenip en uit het Stedelijk museum in leper pakte
deze stad uit met een retrospectieve van Charles
De roux (1825-1870). Deze tentoonstelling was
een revelatie omdat niemand onder ons ooit de
gelegenheid had een overzicht te krijgen van het
oeuvre van deze vergeten kunstenaar, die nochtans aan de wieg stond van het sociaal realisme
in Europa en die Eugene Laermans en Constantin Meunier voorafging. Naast een kleine wandel ids brengt deze monografie een totaalbeeld
van CharlesDegroux. De beredeneerde catalogus is een onontbeerlijke bron daartoe, temeer
daar hi' wordt voorafgegaan door boeiende teksten, die een tijdsbeeld geven, De roux vergelijken met Courbet en Millet in Frankrijk, zijn religieuze thema's in het daglicht stellen, waarvan
de Bedevaart naar Die em het pronkstuk is en
ten slotte zijn evolutie van de historische schilderkunst brengen, thematiek die door Juliaan
De Vriendt werd verdergezet. leper herstelde
een belangrijk kunstenaar in ere honderdvijfentwintig jaren na zijn dood.
RMDP

Elizabeth Armstrong e.a.
In degeest van Fluxus (Nederlandse vertalin bij

cat. van Walker Art Center, Minneapolis (U A),
verdeeld door het Hessenhuis, Falconrui 53,
Antwerpen, 1995, 3oo x 230 MITI, 194 blz. plus
86 blz. Nederl.,paperback 900 fr. - Bij deze
Amerikaanse tentoonstelling, In de geest van
Fluxus, in het Antwerpse Hessenhuis, werd de
originele Engelstalige catalogus aangeboden met
Nederlandse vertaling. De overvloedige illustra-

tie roept de sfeer op van de jaren 6o in de beeldende kunst en tegelijkertijd evenzeer die van de
dada-beweging (1915-22). Fluxus ontstond in
Duitsland en de Verenigde Staten als 'de radicaalste en meest experimentele kunstbeweging
van de sixties'. Ze is te situeren tussen het modernisme en hetpost-modernisme. In deze bloeiende catalogus zijn een zestal essays opgenomen
die Fluxus van verschillende invalshoeken bekijken. Owen E Smith schetst de ontwikkeling van
de Fluxus-performances en -publikaties. De oorsprong van Fluxus gaat terug op Duchamp en
Johndekunst
Cage, de naoorlogse avant-g,
ar
het
collectivisme, de denormalisering en de desethetisering van de kunst. Simon Anderson wijst op
'de totale vrijheid' die kunstenaars elkaar geven
bij de interpretatie van hun werk. Maciunas
bracht uitgaven 'die noch uniek, noch waardevol
(eigenschappen die gewoonlijk aan kunst worden toegeschreven), maar empatisch waren'. Het
p
ubliceren is volgens Anderson de kernactiviteit
van Fluxus. Voor Kristine Stiles begint Fluxus bij
deperformances waarbij 'het lichaam' belangrijk
is (de body art). Als wapen tegen de sociale conventies wordt de humorgebruikt, waarvan 'de
banale en ordinaire din en van het alledaagse leven een belangrijke basis vormen.' Hier wordt
ookgefilosofeerd over de achtergronden van de
performances. Douglas Kahn bespreekt de
Fluxus-muziek ('elk soortgeluid kan in potentie
muzikaal zijn'). Kan het geluid van een fladderende vlinder als muziek worden beschouwd?
Dat soortproblematieken. Bruce Jenkins schrijft
over Fluxus en de film. Hi'j refereert aan het idee
voor een film die zou bestaan uit een urenlange
opname, vanop een vast statief, van een boom,
een berg, een bloem. Andreas Huyssen ten slotte
plaatst de Fluxus-beweging in een ruimere context, waarbij hi' wijst op wat Armstrong noemt
'het unieke amalgaam van Duits-Amerikaanse
gevoeligheden', 'de dadaistische erfenis met
haar verzet teen
g
verheven kunst en de wortels
van de experimentele muziek van de 2oste eeuw,
vooral die van Cage.' Armstrong, conservator
van het Walker Art Center en medeorganisatrice
van de Fluxus-tentoonstelling besluit als volt:
'Fluxus was eenprefiguratie van het vervagen
van degrenzen tussen de traditionele kunstvormen, tussen artes majores en artes minores, tussen kunst en niet-kunst,
ja, tussen kunst en leven
en ook van de men el van alternatieve bewegingen, ideeen en tendensen die met de jaren
ontstonden en groeiden.' Voor wiegeintrigeerd
is door actuele kunst is deze Fluxuscatalogus interessant, ook omdat er verhelderende verbanden wordengelegd tussen de avant-gardes van
deze eeuw.
KVD

Luc Dens,
Y e.a.
Kunst in het Jordaenshuis 1995, uitg. Stad Antwer-

p
en, Culturele Promotie en Internationale
culturele betrekkingen, verdeeld aan balie,
Jordaenshuis, Reyndersstraat 6, Antwerpen;
210 X 3oo
32 blz. - Sinds 1979 stelt de Stad
Antwerpen het Jordaenshuis ter beschikking van
''one, beloftevolle en tegelijk ook controversiele
kunstenaars'.Jan Fabre was een van de eersten
die destijds aan bod kwamen. De laatste jaren
waren het vooral de jone
afgestudeerden die
g
een kans kregen, maar sinds het Cultuurstadjaar
93 wil het Jordaenshuis' de voorkeur gaan geven aan kunstenaars 'met een hoger artistiek niveau die reeds
kunneneenvoorleggen'. Dit nieuwe concept wil de Stad ook
promotioneel ondersteunen, — vandaar deze catalogus die elk de elf kunstenaars presenteert die
in de loop van 95 hun werk in het Jordaenshuis
hebbengetoond: Wladimir Moszowski, Zhou
Shan lie Jan-Pieter Cornelis, Ronny Delrue,
Peter de Koninck, Raf Thys, Pierre Mertens,
Dany Lobe, Luc Verbis, Ivo Toreman, Giles Thomas. Voor elke exposant twee pagina's illustratie
en tekst. Traditioneel was de zaal gereserveerd
aan Antwerpenaren, maar nu wordt die binding
zeer ruimgeinterpreteerd. Dat er gestreefd
wordt naar interessant werk dat dan ook enige
promotie meekrijgt is natuurlijk een goede zaak.
KVD

Eric Gubel e.a.
Egypte onomwonden. Egyptische oudheden van het
museum Vleeshuis, Uitg. Stad Antwerpen/ Pan-

dora/Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 464,
000 Gent, 1995, kleuren- en zw.-w.-illustraties,
9
305 x 25o ITlIT1, 279 blz., gebonden 98o fr. - Deze
schitterende catalogus die verscheen n.a.v. de
gelijknamige tentoonstelling in het Vleeshuis
in Antwerpen, dient tevens als nieuwe wetenschappelijke fondscatalogus van de verzameling
Egyptische oudheden van het museum. De blijvende waarde van dit boekwerk blijkt al duidelijk uit de vier artikels vooraf: 'Van Nijl tot
Schelde' (E. Gubel), 'Alexandria aan de Schelde'
(E. Warmenbol),
'Antwerpen en Allemant' (M.-P.
Vanlathem) en 'De Egyptische verzameling van
het Museum Vleeshuis uit de recente briefwisseling' (T. Oost). Nadien worden de negen 'afdelinen' van de tentoonstelling in woord en royale verluchting beschreven: Beeldhouwkunst (in
steen, bout, brons, faience), Vaatwerk, Smuk en juwelen, Amuletten, Stempelzegels, Varia, Mummies,
mummiewindels en -doeken, Faraonisch en Koptisch
textiel en Curiosa en vervalsingen. Dit komt neer

op ca. 7oo tentoongestelde stukken. Zonder twijfel een echte 'schatkamer' waaraan de kunstliefhebber een ongemeen kijk- en leesgenoegen beleeft. Vermelden we ten slotte nog dat het boek
afgerond wordt met samenvattingen in het
Frans, Duits en Engels en meteen is dit kunstboek ook een ideaalgeschenkboek voor buitenlandse relaties!
uv
John Sillevis (red.)
Rodin, Catalogus bij de dubbeltentoonstelling

'Rodin'. Museum Het Paleis, Den Haag/Singer
Museum, Laren, 1995, uitg. Haags Gemeentemuseum, Stadhouderslaan41, 2517 HV Den
Haag, gal. met kleuren- en zw.-w.-reprodukties,
310 x 245 mm, 252 blz., genaaid. - De Franse
beeldhouwer Rodin behoort ongetwijfeld tot de
grootste kunstenaars aller tijden. Dat er recent
aan zijn oeuvre in Nederland een dubbele tentoonstelling werd gewij,
d ma ons geenszins
verwonderen en kan ons alleen maar verheugen.
Aan deze expositie is een fraaie catalogus gekoppeld, waarin zowel zijn sculpturen als zijn tekenip en worden behandeld. feite werd het een
blijvend standaardboek met verschillende overzichtelijke bijdragen, waarbij hi' ook in zijn tijd
wordtgesitueerd. Ook de relatie met Nederland
komt uitvoerig aan bod. De kleurenillustraties
erin zijn belangrijk om zijn oeuvre beter te leren
kennen, te waarderen en te begrijpen.
JLM

Willy Tillie
Henry Cleenewerck, catalogus n.a.v. de retrospec-

tieve tentoonstelling t.g.v. 25 jaar Heemkring
Aan de Schreve, uitg. Heemkring Aan de
Schreve, 8970 Poperinge, Heemkundig Tijdschrift, 1995, nr. 3, 270 x 210 Min, kleuren- en
zw.-w.-illustraties, geniet. - Onze aandacht werd
evengetrokken door de retrospectieve tentoonstelling Henry Cleenewerck (Watou 1818-Brussel
1901) ter gelegenheid van 25 jaar heemkring Aan
de Schreve (okt.95),
waarbijde stadsarchivaris
van Poperinge, Willy Tillie, ook van de plaatselike heemkundige kring gebruik maakte om een
catalogus samen te stellen, die aan de hand van.
tekst en beeld deze romantische landschapschilder bij ons bekend maakt, die onlangs nog bij
Christie's in New-Yorkgeveild werd. Aldus
werden de41 schilderijen die het legaat van de
Vlaams-Amerikaanse kunstenaar vormden en
zich op de zolder bevinden van het Poperingse
stadhuis van hun stof ontdaan. Corot, met wie
hij destijds exposeerde, pronkt nu in het Grand
Palais! De publikaties van Willy Tillie werden
onlangs bekroond met de Provincialeprijs voor
Volkskunde, waarmee we hemgraag wil en feliciteren.
RMDP

Leo De Ren
Zilver uit Finland, catalogus bij tentoonstelling in

het Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum, Hooftvunderlei 16o, Antwerpen/Deurne
BIBLIOTHEEK
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(tot 10.12.1995), 273 X 210 111111, 48 blz., 250 fr. In de reeks catalogi van het Sterckshof-museum,
Studies, is dit het tweede nummer dat een tentoonstelling begeleidt van zilverwerk uit Finland. Finland is sinds de jaren 50 ook bij ons
bekendgeworden voor zijn schitterende industriele vormgeving, - design die het dagelijks gebruiksvoorwerp tot een perfect 'thing of beauty'
maakt en daarbij functionaliteit voorop stelt
(Bauhaus). Conservator Leo de Ren schrijft een
boeiend historisch overzicht van de edelsmeedkunst in het land van de Kalevala, het Finse epos
waarin de smid Ilmarinen een belangrijke rol
speelt. Achtereenvolgens worden de vier exposanten voorgesteld met korte biografieen: Tapio
Wirkkala (1915-85), Bertel Gardberg (1916), limo
Sarpaneva (1926) en Pekka Piekainen (1945). De
illustratiesgeven een goed beeld van de kwaliteit van het Finse zilverwerk. Het Antwerpse
Zilvercentrum ontwikkelt met zijn tentoonstellinen
g
en meertalige catalogi een activiteit die
het niveau heeft waarmee het van internationale
betekenis aan het worden is.

Haacht,gen!. met kleuren- en zw.-w.-reprodukties,35o x 25o mm, 167 blz. gebonden 1450 fr Werchter is degeboorteplaats en het geliefd verblijfsoord van Frans Van Leemputten (185°194
1), die dankzijeth initiatief van de Haachtse
geschied- en oudheidkundige kring uit de vergetelheid wordtgehaald en voor het eerst te boek
gesteld wordt. Dit boek brengt een levensschets
en een oeuvrecatalogus van een kunstenaar, die
het ambachtelijke leven uit de Kempen en uit de
Schelde older nauwgezet uitschilderde en door
wiens tekentalent dit landschap en zijn gebouwen bewaard kunnen blijven voor het nageslacht. De studie over de streekdrachten van
Dr. H. Vannoppen bewijst hoe waardevol zo'n
tijdsbeeld is om vastgelegd te worden. Of zijn
de 'Kaarskenprocessie te Scherpenheuvel' of
'Palmzondag in de Kempen' geen doeken die
een tijdperk beschrijven, waar onze voorouders
leefden in deemoed en diep geloof? Deze rustgevende taferelen zijn ons spijtig genoeg wereldvreemdgeworden.
RMDP

KVD

J.J.M. Gonzalez, red.
Vlaanderen en Castillay Leon. Op de drempel van
Europa, cat. van tentoonstelling in de Antwerpse

kathedraal, uitg. de Bisdommen van Catilla
y
Leon en de Kathedrale Kerkfabriek van

0.-L-Vrouw Ten Hemel Opgenomen, 1995,
303 x 243 mm, XXV + 535 blz., paperback,
1.000 fr. - Deze schitterende tentoonstelling in de
Antwerpse kathedraal kreeg van de Vlaamse reering de titel mee van 'Cultureel Ambassadeur
g
van Vlaanderen' en zeer terecht. Ze is het vijfde
luik van een reeks exposities die onder de titel
'Los Edades del Hombre' (De leeftijden van de
mens) opgesteld waren resp. in de kathedralen
van Valladolid (1988), Burgos (1990), Leon (1991)
en Salamanca (1993). De thema's waren die van
de beeldende kunst als we g naar de onzichtbare
God, de kennis en wijsheid van het boek en de
geschreven documenten, de troost van de muziek, desymbiose van geloof en cultuur waarin
de mens verschijnt als beeld van God. De Antwerpse tentoonstelling gaf een beeld van gemeenschappelijke gelovige christelijke Europese
cultuur. De exponaten dateren uit de 15de/ 16de
eeuw, de tijd waarin de Zuidelijke Nederlanden
(1504-1714) deel uitmaakten van het Spaanse
wereldrijk onder Filips de Schone en de Vlaamse
Keizer, Karel V. De tijd ook van het afscheid van
de middeleeuwen op de drempel van de nieuwe
tijd. Er was in die periode niet alleen Alva, bloed
en tranen, maar ook een rijk cultureel leven
waarin de wederzijdse bevruchting van Castiliaanse en Vlaamse cultuur bijzonder kostbaar
was. Castilie was het land van drie culturen (de
christelijke, de joodse en de arabische) waarin
'de Vlaamse kunst met luister werd opgenomen'
(H. Nieuwdorp). De tentoonstelling en de voortreffelijk uitgegeven catalogus geven daar een
heerlijk beeld van. Er werd een knappe selectie
gemaakt van kunst en kunstambachtelijke stukken, die in een functionele architectuur, mooi
verlicht, goede bijschriften, een onvergetelijke indruk nalieten. De catalogus geeft je de gelegenheid om achteraf meer te lezen over watje gezien
hebt. Het boek wordt ingeleid door vier essays:
Vlaanderen en Castilie, twee eeuwen gekruiste
levenswegen (Werner Thomas en Eddy Stols); De
spiritualiteit: een terrein van verstandhouding en
samenwerking (M.A. Martin); Een bepaald
Europa, een bepaalde opvatting van de mens
(J.J. Lozano); De Vlaamse kunst in Castilie en
Leon (J.J.M. Gonzalez). Politiek en economie,
schrijft de laatste auteur, hebben ongetwijfeld een
grote rol gespeeld in deze culturele opbloei, maar
evenzeer is de Devotio Moderna een inspiratiebrongeweest voor deze lteder-religieuze kunst'.
KVD

Dirk Van Eldere
Frans Van Leemputten 1850-1914, uitg. Pandora/

Snoeck-Ducaju & Zoon Begijnhoflaan 464,
9000 Gent, 1995, in opdracht van de Haachtse
Geschied- Oudheidkundige Kring, p.a.
Dr. J. Vandesande, Kloosterstraat3o, 3150
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Willy Van den Bussche e.a.
Retrospectieve Jozef Peeters (1895-196o), PMMK -

Museum voor Moderne Kunst, Oostende, 1 juli 24 september 1995, uitg. Petraco-Pandora en
uitg. Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 440,
9000 Gent, 1995, 297 x 245 mm, vierkleuren en
z-w-illustraties, 175 blz., genaaid. - Met de retrospectieve Jozef Peeters (1895-1960) wordt de
generatie van de twintigers opnieuw in herinnering gebracht. Gemeenschapskunstenaar Jozef
Peeters, wiensgeboortejaar hiermee herdacht
wordt, behoort samen met Felix De Boeck, Victor
Servranckx, Michel Seuphor, Georges van
Tongerloo tot de voorlopers van de abstracte
kunst in ons land. Met de tijdschriften 'Het
Overzicht' en 'De Driehoek'gaven ze volle expressie aan hun denkbeelden. Uit de briefwisseling met o.m. Mondriaan en van Doesburg blijkt
duidelijk dat ze tot de avant-gardestroming in
West-Europa behoorden en hun ideeen gemeengoed aan het worden waren de Eerste Wereldoorlog. Door de studies van J. Buyck (Chronologie 1895-1960 en J.P. en de kring moderne
kunst), B. Co ens (J.P. en Het Overzicht) en
N. Toussaint (r.P. en De Driehoek en bijdragen
vanJ.P. aan tijdschriften) is de catalogus van het
PMMK in Oostende een belangrijker instrument
geworden dan de tentoonstelling zelf om deze
Breton van onze avant-garde kunst gestalte te
geven. Boeiend hierbij is de opname van een selectie uit zijn gepubliceerde teksten.

Oostendse museum een toonaangevend museum voor de hedendaagse kunst maakt.
RMDP

Anne Adriaens-Pannier & Norbert Hostyn
Spilliaert, uitg. Museum Schone Kunsten ,

Wapenplein, 840o Oostende, gen!. met zw.-w.- en
kleurenfoto's, 28o x 245 mm, 232 blz., gebonden
1200 fr. - Deze sublieme uitgave overstijgt in ruime mate zijn functie als catalogus voor de opeenvolgende Silliaert-retrospectieven
Pin Oostende
en Den Haag. Dit opus, d-at druktechnisch en
illustratief van uiterste zorg getuigt omvat een
essay van Anne Adriaens en een brede beredeneerde catalogus door stadsconservator
N. Hostyn. Een biografie, documentalia, een
bibliografie en een tentoonstellingenoverzicht
ronden hetgeheel documentair voortreffelijk af.
Panniers opstel: 'Leon Spilliaert: de ongebonden
geest van een visionair' is een glansstukje waarin
de auteur zich verdiept in leven en denkwereld
van degeraffineerde visionair Spilliaert. De bijna
obsessionele individualiteit vanpicturale taal en
waarneming, de welhaast dialectische beweging
van en tussen realiteit en fantasie, en despiritualiteit van de materie (of andersom!) die
Spilliaerts werk kenmerken worden diepgaand
geanalyseerd. Bijdragen over b.v. de compositie
tonen aan dat de auteur volledigheid heeft
nagestreefd. In weerwil van de diversiteit die
haar essay kenmerkt, is A. Pannier er bovendien
ingeslaagd haar feitenmateriaal en interpretaties
periodisch knap te structureren, zodat de lezen er
het noorden niet bij kwijt raakt. Dat de schrijfster
nooit uit het oog verliest dat zij een zeer discontinuepersoonlijkheid als onderwerp heeft (bij
wie -bijwijze van spreken - zwart ook een vorm
van wit kan zijn) siert haar intellectuele oprechtheid. Van de bijdragen van Norbert Hostyn,
inmiddels reedsgeconsacreerd als kunsthistoricus en auteur over schilderkunst, onthouden
we vooral de catalogus die, over zowat 180
nummers, een voortreffelijk evolutionair beeld
(in meervoudige betekenis!) geeft van Spilliaerts
artistiek kunnen. Dat Hostyn, tijdens de voorbereiding van de expo, enkele to werken wist te
(her-)ontdekken en in het boek voor te stellen,
betekent eengelukkige verruiming van de bekende iconografie. Als dusdanig is deze catato us een must naast alle oudere Spilliaertuitgaven.
CAW

JEUGDLITERATUUR

RMDP

Willy Van den Bussche & Bram Bogart
Bram Bogart Retrospectief. PMMK, Museum voor

Moderne Kunst, Oostende, 17 juni - 24 september 1995, Catalogus met interview door W. Van
den Bussche, uitg. Stichting Kunstboek, Blankenbergsesteenweg 14, 8000 Brugge, 1995, 285 x 245
mm, vierkleuren en z-w-illustraties, 256 blz., genaaid95o fr - Het PMMK in Oostende bracht
van de in Delftgeboren kunstenaar Bram Bogart
(°1921) een boeiende retrospectieve tentoonstelling en putte hiervoor zowel uit de collecties van
musea, als uit hetprive-bezit. Ondanks zijn verhuis van Parijs naar Rome en van Brussel naar
Ohain om in Kortenbos te belanden is hi'j trouw
gebleven aan de verwerking van kleur in de materie, waardoor hi'j een eigen profiel toegemeten
krijgt. Derhalve een kunstenaar met stijl, die op
hetgeometrisch model van Mondriaan voortbouwend zijn emoties veruitwendigt, in een
kleurrijke en cementachtige materie. Getuige
hiervan is de catalogus (in een knappe lay-out
gepresenteerd), waar het interview dat conservator Van den Bussche maakte van de kunstenaar,
de nadruk legt op de overdaad aan kleur en de
lyrisch-abstracte evolutie met een internationale
dimensie. De uitbreiding van hetprovinciaal
museum, waar hoofdzakelijk recente werken in
hun frisse kleurencombinaties zijn opgesteld,
ast biezonder goed voor dat soort werk. Waar
p
de bestaande lokalen van het museum heel wat
kleine ruimtes bevatten, komt hiermee een ensemble vrij, dat perspectief biedt en van het

Maxim Rose Schur
De kring van Mendel, uitg. L. Vanhaecke, Boeverie-

straat78, 8000 Bmgge, 1994, 220 x 145 mm,
128 blz.,gebonden 55o fr. - Uitgeverij L. Vanhaecke heeft zich sinds enkele jaren gunstig geprofileerd met jeugdboeken die vertaald zijn uit het
Engels en met werk van de uit ever-auteur Luc
Vanhaecke zelf. Dit werk van de Amerikaanse
Maxine Rose Schur vertelt een historisch verhaal
datgesitueerd is in de joodse gemeenschap in het
tsaristische Rusland van vorige eeuw. Het geeft
een levendig beeld van het antisemitisme, zoals
dat in Rusland tot 1855 (de dood van Nicolaas I)
in de samenleving geaccepteerd en gepraktiseerd
werd.Joden mochten alleen wonen binnen het
zg. Verplicht Joods Vestigingsgebied en militaire
dienstplicht werd opgelegd aan joodse 'on ens
tussen elf (!) en achttien jaar. Eerst kregen ze
christelijke catechese en een militaire opleiding;
daarna volgde een diensttijd van vijfentwintig
jaar! Vele knapen bekeerden zich en vele andere
stierven van de ruwe behandeling. Het was de
tijd van de klandestiene migratie van Russische
joden naar Amerika. Het verhaal is dat van de
peripetieen van de 'on en Mendel die naar
Duitsland vlucht om van daaruit naar New York
te emigreren: een ontroerend verhaal van vriendschap en solidariteit, waarin ook de joodse tradities in het dagelijkse leven worden geschetst. De
kring van Mendel is de kring die volgens de
joodse wijsheid moet worden gesloten. Het betekent dat de kennis van de enegeneratie op de andere moet worden doorgegeven, 'want als je

geeft, krijg je kracht: dan wordt de cirkel gesloten'. Eengoed gedocumenteerd en ook spannend
verhaal van een stuk joodse geschiedenis dat niet
zo bekend is bij het rote publiek.
KVD

Els Beerten en EvaJaspaert
Zoveel te zien, zoveel te horen, uitg. Davidsfonds/

Infodok, Brabanconnestraat 95 A, 3000 Leuven,
220 X 150 mm, met zw.-w.-tekeningen van
Gerda Dendooven, 89 blz., gebonden 445 fr. Hoogst origineel is het minste wat je van dit
boek kunt ze en. Moeder en dochter schrijven
samen een boek over een no al pittig en koppig
kind dat zo kwaad wordt op papa en mama dat
ze besluit nooit meer met hen tepraten. Dat
houdt ze echter maar heel even vol. Er komt een
wat vreemde 'on en op bezoek en tijdens een
harde storm worden beiden erg bang. Op we
naar de burengebeuren rare dingen. De samenwerking tussen moeder en dochter bij het schrijven van dit jeugdboek leidde tot een hoogst verhaal.
makelijk
ver Gezien en beleefd door het
kind en door de moeder in de juiste vorm gegoten. Een aanrader.
DVDB

Kristien Bocken
.
Een doolhof in mijn hoofd , uit Davidsfonds/

Infodok, Brabanconnestraat 95 A, 3000 Leuven,
van
w.
gel met z-w.-tekeningen
,
220 X 150 mm
Mieke Lamiroy, 73 blz., gebonden 445 fr. Michael en zijn moeder worden op een nacht
door Michaels vader het huis uitgegooid. De jongen snapt er niks van. Samen met zijn trouwe
hondgaat hi op zoek naar de waarheid. Bij Opa
Baard verneemt hi' het een en ander over zijn
vader. Dat maakt hem zo van streek dat het in
zijn hoofd een echte doolhof wordt. Michaels
ouders gaan scheiden en hi'j geeft zichzelf de
schuld.Hij klampt zich vast aan zijn hond en
zijn opa. Een vlot geschreven, spannend en ontroerend verhaal voor kinderen vanaf9 jaar.
DVDB

POEZIE
Kees Hermis
De dood weersproken. Gedichten over en teen de
dood, uitg. Dabar-Luyten, verspreid door Boek-

bedrijf Pijl, Bleekhofstraat 87, 2140 Antwerpen,
1995, 210 X 135 111111, 48 blz., genaaid 35o fr. - 'Om
wat vervaagt', 'Woordmens' en 'Wuiven naar
licht' zijn de drie cycli, meteen de stevige onderbouw van deze waardevolle bundel. De vergankelijkheid van het leven wordt op een zo klare eenvoudige en doordringende haastmanier vertolkt, dat het vanzelfsprekend is dat
de dood alom tegenwoordig in de gedichten
doorklinkt, ook al blijft doodgaan... het eenzaamste bedrijf van heel je leven' Cp. 9). Hermis verldeonderkoe
taal de stadia van
tolkt in een bijna
verzet en opstand tot aanvaarding, dank zij het
s
geloof in 'die ene Mens' , meteen het overganggedicht naar de tweede cyclus, 'Woordmens': het
credo van 'het hoogste woord'. De dood kan dan
ook het laatste woord niet zijn, ook al is er de
twijfel: 'Wat als er niet bent?' (p. 35), ook al is er
het gemis dat een wonde achterlaat: 'Wat snijdt is
de wondpijn, wetenschap / dat zij opnieuw gestorven
is 1 en als een zerk op slot'p
(. 37). De dichter die

achtergelaten, enkel de herinneringen kan koesteren, maar ook ervaart hoe die vervagen. Zijn innerlijke tocht eindigt in de lijn van de opbouw
van de bundel, duspositief: 'nog voor hi monddood is 1 nog voor zonsopgang wordt opgehangen
zal eens wat nacht en ontij was I van licht en rede
zijn' (p. 43). De bundel eindigt op 'Bevrijding':

alleen voor wie echt wil zoeken wordt de dood
uiteindelijk weersproken. Een bundel van Kees
Hermis lezen is meeleven, zich herkennen in de
fundamentelequeeste naar de zinvolheid van het
bestaan.
DIRO

Fernand Florizoone
Grens van zand en wind. Frontiere de sable et de vent,

uitg. De Klaproos, Klinieklaan 7, 863o Veurne,

1995, 2de vermeerderde druk, vertaling van
M. Hennaert, illustr. van A. Gaillarde, 210 x
150 mm, 79 blz., genaaid 400 fr. - Fernand
Florizoone is een dichter die enkel aandacht
vraagt voor en door zijn poezie. Hi' leeft in zijn
schrijfkamer en niet in de openbaarheid. Hi' is
een ingetogen en wat teruggetrokken man op de
`revs van zand en wind'. Vergeleken bij zijn
vroegste werk (hi' publiceerde niet minder dan
elf dichtbundels) is zijn schrijftrant wat losser geworden, zonder aan helderheid en verstaanbaarheid in te boeten. Fernand Florizoone is een meditatief auteur wiens verzengeinspireerd zijn
door een intense waarneming van alles wat op de
vaste, voelbare aarde en erboven bestaat en bewee t: wolken en vogels, merels en meeuwen,
zee en zand, huizen en hoeven, rozen en seringen, huizen en hoeven, - en alle torens. Dit boek
Aeeft een duidelijk motief: het beminde, waar enomen land aan beide zijden van de 'schreve', de
geschiedenisgestold tot poezie, de sporen van
het bijna-vergeten onverloren, weer behoedzaam
opgespoorde taal. In vele versregels van zijn authentiek dichterlijke taal vinden wij de goudkorrels die tot herlezen dwingen: 'de zwijggrond van
zoveel water', 'de bijen van de korenvelden',
'het bruidsbed van de zee', 'de wierook van het
Houtland', 'het vochtig voorland', 'het oneindige
achter de din en' ,
'de liturgie der velden'... 'Het
land houdt van zijn handen'. Het zijn niet alleen
'middagen vanpoezie' ,
maar volle dagen van
ochtend tot deemstering. Een dichter die zijn
naam eer aandoet, want Ferdinand is etymologisch 'moedige beschermer'.
AVW

Willem H. Veldhuizen
Vergeten vaderoren, uitg. De Beuk, Prinsengracht

1065, 1017 JG Amsterdam, 1995, X mm, blz., fl.
Het debuut Verschrompelde beentjes (1994) van
Willem H. Veldhuizen had mij in gunstige zin
verrast. Ik was dan ook benieuwd of ik in zijn
nieuwe bundel Vergeten vaderoren (1995) - de titel
memoreert een kinderlijke carnavalimpressie dezelfdegewone en tegelijk verrassende poezie
zou aantreffen. De tweede bundel van een auteur
is, denk ik, altijd de moeilijkste, omdat men gaat
vergelijken en het element van de surprise we
valt. Willem Veldhuizen echter weet zich overtuiend te handhaven, ofschoon de nieuwe verzen
g
eigenlijk over hetzelfde onderwerp gaan: een
stille Limburgse gemeenschap waarin de gewoonste din en als met de toverstaf van de taal
zin verwerworden aangeraakt en een die
ven: voorwerpen als stoel, skelter, trein, au kenP en behangselboekje; gebeurtenissen als het
slachten van een kalkoen, het wassen van een
auto, zich verkleden op school, het bezoek aan
een vlooientheater; mensen als degezinsleden
(moeder, vader, broers, oma), een gehate leraar,
de dochter van de tandarts... Alles verkrijgt betekenis, alles is verband. De eigen-geaarde poezie
van Willem Veldhuizen is van nu af aan veel
meer dan een belofte. Zij is diepzinnig zonder
daarvan de schijn te hebben. Het bundeltje sluit
af met zes uitstekende vertalingen van vreemde
edichten.
g
AVW

Ingrid Lenaerts
Dwars-Fluiten, uitg. De Dilbeekse Cahiers, Span-

jebergstraat 9, 1710 Dilbeek, 1994, 220 x 140 mm,
32 blz. gelijmd. - Vanuit een tegengestelde, met
scherven doorwaaierde invalshoek beschouwt de
dichteres de wereld. Hierin rijst vooreerst een
mannelijke tegenpool op in een paar archetypische figuren (Vader, Frans). In deze 'hij-gedichten' ervaart de lezer naast een erotischegeladenheid de thematiek van aftakeling, ondergang en
dood. Een 'zij-figuur' (vermoedelijk het dochterarchetype) contrasteert met de realistische 'ikfiguur' die niet alleen de absurditeit van het bestaan, maar ook de onmogelijkheid het bestaan in
woorden te vatten, in soms beklemmende uitdrukkingen verwoordt. De stijl in I. Lenaerts getuigt van een rote beeldrijkdom en haar uitdrukkingsmodaliteit lijkt van een sterk gebalde
kracht.
GDC

Herman Vos
Zeekanaal, uitg. De Dilbeekse Cahiers, Spanje-

bergstraat 9, 1710 Dilbeek, 1994, 220 X 140 mm,
39 blz., gelijmd. - Vanuit een rustig glijden op de
Cat door een winters zeekanaal laat de dichter
zijn beschrijvende inspiratie onrustig klapwieken
op zoek naar de Muze, ideale Vrouw die stimulerend zijn fantasie tot vruchtbare creativiteit aanspoort. Maar alle pogen om haar in zijn woord te
vatten mislukt, tot in het midden van de bundel
de dichterplots de 'ik-figuur' wordt die weer
kan ho en en dromen ondanks de vrees, die als
een van zijn bestaanscomponenten steeds aanwezig is. De geliefde Muze behoort tot een andere
wereld, de wereld van zijn ziel, van zijn onderbewustzijn waar de zinnenroes als een trillende
snaar is blijven nazinderen en waar de dichter als
een boetserend kunstenaar zijn geliefde tot nieuw
beeld kan vormen. De thematiek van het we gvlietende leven doorweeft als een kort Leitmotiv
de verhaalstructuur van dezegedichten. De bundel munt uit door verbeeldingskracht en draagt
in zijn conceptie nog sterk het verhalende stemel van Herman Vos.
p
GDC

Hannie Rouweler
Rivieren en ravijnen, uitg. Holmsterland/SKF,

Krabeweg 72, 9718 JV Groningen, 1995, 215
x 130 mm, met een 'Uitleiding' door Karel ter
Voorde,39 blz., genaaid f 19,50 - H. Rouweler
'Brieven'
schrijft gedichten , waarin zij, zoals in 'Brieven
met woorden 'omgebogen tot/volledigheid van
zinnen', gedachten afgerond en tastend, spontaan
naar communicatie zoekt. Alledaagse din en en
een Iringloop van gedachten' betekenen voor
haar de'binding' met de omgeving. 'Rivieren en
ravijnen', de zevende bundel sinds haar debuut
88 bevat de smeekbeden van een mens, die
in 19,
gelooft in een 'later voortbestaan', het verlangen
van remand die blindelings (ijle) wolken najoeg.
Ondanks de 'schaduw van vergankelijkheid '
heeft zij een plek gevonden om te wonen: 'in ieder woord'. En dat redt haar uit de onzekerheid.
Hannie Rouweler schrijft in een geheel eigen
toon, enigszins willekeurig en zoekend naar de
(noodzakelijke) vorm.
WCO

Patrick Lateur (vertaling)
Pervigilium Veneris. Een lentelied, uitg. P. St.-Anto-

niusberg 5, 3000 Leuven, 1996, bibliofiele uitgave
op 500 exemplaren, 215 x 170 mm, 29 blz., gebonden495 BF f fl. 270.
,5
- Een huldelied aan fiefde
en lente, dat met een frisse tint ons toezingt vanuit ver vervlogen tijden, waar Venus en Amor als
spilfiguren fungeren, waar rozen symbool staan
voor alle maagdelijkheid, waar Amor, ongevaarlijk, hetpad der meisjes ma betreden. De lof van
Venus, 'stammoeder der Aeneaden', als vruchtbaarheidsgodin bij uitstek, wordt in dit heerlijk
broke poezie in alle toonaarden bezongen. De
vertaling van Patrick Lateur laat bevroeden dat
de vertaler een juiste toets heeftgevonden om zowel de klankrijkdom van het Latijnse vers als de
ritmiek tot hun recht te laten komen in het
Nederlands. De uitgave is een pareltje dat thuishoort in de bibliotheek van elke bibliofiel!
GDC

Jan Veulemans
Ogen krijgen, uitg. P, St.-Antoniusberg 5, 3000

Leuven, 1995, 210 x 130 aim, 48 blz. 395 fr. - De
rijkdom aan ervaringen en gevoelens en een volmaakte taalbeheersing doen 'Ogen krijgen' in het
hedendaagse poetisch landschap tot ver boven
de middelmaat stijgen. Jan Veulemans, sterk verbonden met de natuur heeft zich schijnbaar voorbereid op de onvermijdelijke tocht 'naar de overkant'. Zijn poezie is daarom ook een terugblik op
het leven: 'mi'n jaren achterna I lezend in het
boek ervaring'. De dichter heeft inzicht gekregen
in wat hi' van het levengeleerd heeft. Het is de
dag (zelf) die voor hem 'het dagelijks gedicht'
schrijft. 'Dag aan dag' ontdekt Jan Veulemans opnieuw 'de taal van de schepping'. 'Taal schiet tekort' om degevoelens kenbaar te maken, klaagt
de dichter, doch daar is in 'Ogen krijgen' gelukkig niet veel van te merken. Poetische verklanBIBLIOTHEEK
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king, vorm en thematiek zorgen samen voor een
briljante bundel.
wco

Hans Kilian
Erotischegedichten, uitg. Het Prieeltje vzw,

Demerstraat32 bus 7, 3290 Diest, 1995, voorplat.
geffl. door Daniella Hasenbroekx, 240 x 165 mm,
8
4blz.,
gelijmd (abonnement) boo fr. - Eros en
thanatos - maar vooral het laatste, de titel van de
bundel ironiserend, want intenser dan de erotiek
is de vergankelijkheid van de lief de en het
schone: dit is een basisconcept van Hans Kilians
poezie. De gedichten moeten het niet hebben van
de lichtheid van het bestaan, want 'Vlug geef ik je
mijn woord, voordat mijn lie
I in letters uiteen
valt' (p. 8). Het 'ik hou van je, ik hou niet van je'
deint uit in in mijn hart is het herfst' (p. io). De ge-

dachte aan afscheid nemen, verliezen, tot stof
vergaan, zet de toon, waarbij vooral de schuldvraag naar het mislukken vooraan staat: 'Maar
niemand ziet wat want / mijn bult zit van binnen'
(p.33) en 'Zelfs voor de dood kom ik to laat' (p. 42).

We zien hier 'enpassant'. Deze bundel graaft
diep naar de zingeving van het bestaan, en de
`erotiek' is slechts de aanzet tot tali g zoeken naar
menselijk contact tot in het mislukken of beeindigen van relaties - dus ook tot in de dood.
DIRO

Gie deVos
Beweeglijk wit, uitg. Poeziecentrum vzw, Hoorn-

straat i i9000 Gent, 1994, reeks 'De Bladen voor
de Poezie, 210 X 135 mm ,
46 blz., abonnement
(6 afleveringen) 150o fr. - 'Beweeglijk wit' is een
poetische handleiding 'plastische kunsten', ook al
leidt de dichter de lezer als het ware bij de hand:
'Bekijkl ... de vlaktegrondenl ... de zuivere geometrie '

(p. 9). De poezie van Gie deVos drukt integendeel
een zeerpersoonlijke visie uit op schilderkunst in
het algemeen, op een aantal schilders in het bijzonder, maar vooral op zijn eigen appreciatie van
echte artisticiteit. Vier keer zesgedichten in evenveel cycli ingedeeld: 'Antraciet', 'Vol aanwezigheid', 'Onbegonnen stilte' en 'Beweeglijk wit'
vormen de stevige basis van deze opmerkelijke
en opgemerkte debuutbundel. In het eerste gedicht van de eerste cyclus wordt de toon gezet en
is de allusie op de titel 'Beweeglijk wit' duidelijk:
schilderen evolueert naar het summum van alle
kleuren: het wit: 'Alsof ik ze voel: I de naamloze
landtekens / die vallen of staan, II die wandelen naar
het wit.' P
(. 8). Opvallend is hoe de stem van de

dichter in de beschrijving van de schilderijen
doorklinkt, waardoor de schilder zowel visueel
als tekstueel in degedichten uitgesproken aanwezig is. Schilderen is dan ook wezenlijk deel
van het leven, wit is monumentaal aanwezig in
het (wel)zijn van de dichter: 'Ik laat het zonlicht als
een hartslag hameren' P
(. 29). Wit staat voor,
stilte
bewustzijn, innerlijke rust. Wit is ook het ultieme
creatieve kunstwerk, en de laatste cyclus is een
oetische ode aan Mondriaan, Morandi,
alevitsj, Mir& Barnett Newman en Etienne van
Doorslaer. Een bundel om langzaam to lezen, als
het opnieuw bekijken van een schilderij, steeds
nieuwe vormen en kleuren ontdekkend. In het
wit tussen de regels lezen.
DIRO

Dirk De Geest & Patrick Peeters
(samenstelling)
Bloemlezing uit de poezie van Hugues C. Pernath,

uitg. Poezie-Centrum, Hoornstraat 1, 9000 Gent,
1995, reeks Dichters van Nu 5, zw.-w.-illustraties,
200 X 125 mm, 251 blz., paperback 698 BF; 34,90
fl. - De jonggestorven dichter en dandy Hu es
C. Pernath (1931-1975) was bij zijn dood 'gouverneur' van de 'Pink Poets', een Antwerps 'elitair
genootschap, gesticht door Nic van Bruggen en
Patrick Conrad, dat zich hoofdzakelijk bezighield
met exquis tafelen, het schrijven van de initialen
pp achter de eigen naam' - zoals de paters dat
doen - 'en het cultiveren van de broederschap'.
Aldus de inleiders-samenstellers. Hun bloemlezing bevat gedichten uit 'Het uur marat' (1958),
`De adem ik' (1959), 'Het masker man' (1960),
'Mi'n gegeven woord' (1966), 'Mijn tegenstem'
(1966-1973), en een aantal nagelaten verspreide
64
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en onuitgegeven gedichten. Half uitgeschreven
zinnen, haperende beelden , syncopische herha lingen,pessimistische gedachten hebben Pernathspoezie 'weerbarstig' gemaakt, een epitheton waar hi' niet van of raakte. Zijn kunst blijft
moeilijk en hermetisch. Na 1960 en vooral met
'Mijngegeven woord' ging hi' minder uit van de
p
iekerende zelfreflectie en meer van de concrete
werkelijkheid en werd zijn poezie toegankelijker.
De 'Tiengedichten van de eenzaamheid' (19721973 ) (.
p 214) zijn
anvde gaafste en vooral sterkst
uitgesproken opwellingen in de Vlaamse poezie.
Met 'de sprakeloze plaag van de taal' (p. 223)
heeft Pernathgrote kunst gemaakt. Deze evenwichtig samengestelde bloemlezing zal, zoals de
inleiders verwachten, ervoor zorgen dat Pernath
niet alleengewaardeerd, maar ook gelezen
wordt. Aansluitend bij deze bespreking verwijzen we meteen naar het H.C. Pernath-nummer
van het tijdschrift 'Revolver' (red. G. Segers,
L. Burchardstraat35, 2050 Antwerpen, jrg. 22/1,
1995). In dit themanummer wordt de 2oste verjaardag van het overlijden van de dichter herdacht. 'Ik bemin, ik schrijf en onderga de vriendschap': Joris Gerits gaat van deze versregel uit als
sleutel op het dichterschap van Pernath. Onder
de titel 'Het heilige gebied van viand en vriend'
schrijft Yves T'Sjo
en over waarheid en stilte in het
poetische oeuvre van Pernath en Snoek, vaak een
literaire tweeling genoemd en volgens de auteur
veeleer tegenpolen. In zijn boeiend en uitvoerig
onderbouwd essay onderzoekt hi' de poezie van
beide signaturen en gaat wat dieper in op het
orakel Pernath en deprofeet Snoek. Dit nummer
bevat ook Pernathsgedicht 'Aan mijn vrienden
die ik niet wil vernoemen', fragment uit zijn laatste ongepubliceerde tekst en de reproduktie van
tweeportretaquarellen van Jan Vanriet.
FB

Daan Cartens (samenstelling)
Bloemlezing uit de Poezie van Patrick Conrad, uitg.

Poezie-Centrum, Hoornstraat 11 000 Gent,
1995, reeks 'Dichters van nu' dl. 6, geffl. met
zw.-w-foto's, 200 x 125 mm, 187 blz., paperback
698 fr. - 'De dichter speelt met zichzell in ontelbare vermommingen'. Zin uit de uitvoerige en
boeiende inleiding van samensteller Daan
Cartens. De dichter Patrick Conrad (1945),
Antwerpenaar van Pruisische origine, is hiermee
ten voeten uitgetypeerd: nerveus, grillig, driftig,
beinvloedbaar, onrustig, gedreven, vragen stellend. Hi'j is ook regisseur van films, tekenaar en
graficus, auteur van verhalen en romans, maar
'de essentie van de din en die hi' doet is poezie'.
Zijn dichtkunst is los en vrij van vorm. De inhoud straalt meestalpessimisme uit 'een groeiendgevoel van grenzeloos want tevergeefs geluk'. Deze bloemlezing bevat gedichten uit drie
van de vijftien bundels van Conrad: 'Conrad life
on stage' (1973), 'De vernieling' (1985) en 'De tranen van Mary Pickford' (1991). Achteraan in het
boek is opgenomen 'Bij dageraad', een cyclus van
tien sonnetten, die hier voor het eerst verschijnen. Ze zijn streng van vormgeving, vertonen
veel alliteraties, maar zijn anderzijds beheerster,
degelijker, iets rustier dan al hetgeen voorafgaat. Het edicht 'Het huis van deemoed' (p.146)
is naar mijn gevoel een die
de zelfverkenning en een bijzonder geslaagde veruiterlijking.
FB

Christine D'haen
Morgane. Gedichten, uitg. Querido, Amsterdam,

1995, verspreid door Uitgeverijen Sin el 262,
Edelinckstraat, 2018 Antwerpen, 200 X 150 mm,
54
blz., genaaid 55o fr. - Deze dichtbundel bevat,
naast een openings- en slotgedicht, een zestal
sonnetten, tien 'clizains' en negen 'neuvains'.
Vanuit deze vormelijke zekerheid is ongetwijfeld
heel wat mogelijk met de inhoud van de gedichten. De titel alleen al opent pluriforme thematischeperspectieven: Morgane is niet enkel een fee
uit de Keltische sagen, maar ook een figuur uit
het Arthur-verhaal, of verwijst naar de-Fata
Morgana. En dat zijn nog maar een drietal van de
mogelijke betekenissferen die deze naam oproe t. Aan een intuitieve, natuurlijke lectuur
wordt door de auteur een culturele, historise-

rende laag toegevoegd. Met de van D'haen geroemde intertekstualiteit en beheerste, virtuoze
tekstbehandeling is ook deze 'Morgane' een intigrerende en verrassende bundel verzen geworden.
SVDB

INGEZONDEN WERK
Amandus Bussels, 9o... Diamant achterna.
Gedichten van een oude monnik III uitg. Smite

Parvulos, Abdij, 393o Achel, 220 x 140 mm,
71 blz., gelijmd.
Marjan Verhaeghe, Houten tulpen, uitg. De Beuk,
Amsterdam, verspreid door Veritas Boekhandel,
Huidevettersstraat 21, 2018 Antwerpen, geffl. met
tekeningen van de auteur, 195 x 125 mm, 39 blz.,
genaaid-.
Rik van Daele, Ruimte en naamgeving in 'Van den
Vos Reynaerde' , uitg. Kon. Academie voor Ned.

Taal- en Letterkunde, Koningstraat 88, 9000 Gent,
240 x 160 mm, geill. met kaarten en plans,
6o7 blz. paperback 1450 fr.
MariusDegeest, Lieve Dingetjes. Poetische cursief'es en cursieve poezietjes..., in eigen beheer (Am-

bachtstray 15, 3930 Hamont-Achel), geffl. met
tekeningen 220 X 150 mm, 106 blz., gebonden
45o fr.
Annie Reniers, Luchtgeest, uitg. Point,
Brusselsesteenweg 356 , 9402 Meerbeke-Ninove,
1995, reeks Point nr. 34, geffl., 210 X 145 Trim,
48 blz., genaaid 295 fr.
Jan Nies, Depapavers, 1995, uitg. Zuid & Noord,
Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1995,
210 X 145 mm, 47 blz., enaaid 395 fr.
Willy Cieters, Een kraal nestelt in mijn hart, 1995,
uitg. Zuid & Noord, Hanebergstraat 75, 3581
Beringen, 1995, 210 x 145 mm, 38 blz., genaaid
375 fr.
Piet Labian, Depianist, 1995, uitg. Zuid & Noord,
Hanebergstraat 75, 3581 Beringen, 1994,
210 X 145 Mal, 39 blz., genaaid 35o fr.
Lidy De Brouwer, Een lint van kleuren, 1995, uitg.
Zuid & Noord, Hanebergstraat75, 3581 Beringen,
1995, 210 X 145 mm, 32
genaaid 35o fr.
Marc Wildemeersch, Noem onsgeen helden, uitg.
Zuid & Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen,
1995, ill. van Henk Devynck, 210 X 145 11-1M,
125 blz., genaaid 475 fr. (jeugdroman).
Christiane Luyten, Het buitentijdse uur, uitg. Zuid
& Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beringen,
1995, geffl. door de auteur, 210 x 145 mm,
146 blz., genaaid 495 fr. (jeugdroman).
Marie Gevers en Emile Verhaeren, uitg. Prov. Museum Emile Verhaeren, St.-Amands aan de Schelde, 1995, tentoonstelling v an 25/ 3 t/ m 29.10.1995,
zw.-w.-illustr., 210 X 200 mm,44 blz., geniet.
ZOEKERTJE

Te koop: de volledige verzameling, compleet
met alle nummers en jaaroverzichten van
Vlaanderen + Westvlaanderen van nr.1 tot
nr. 260. In zeer oede staat. Losse nummers uit
deze collectie niet verkrijgbaar. Schrijven:
E.H. Hubert Lahousse, Binnenhof 12,
8560 Gullegem.
Te koop: ± 180 nummers van het tijdschrift (vanaf
1968), in goed verzorgde staat. Inlichtingen:
Paul Gerits, Jan Palfijnlaan 26,
1020 Brussel
(tel.: 02/478 33 20)
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Waarom staat
uw advertentie
bier niet ? !
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Contactadres:
BEL 016/24 24 24 EN VRAAG
HET ADRES VAN DE ABB-AGENT IN UW BUURT.

C.V.KV.
Tijdschrift `Vlaanderen'
p/a Adiel Van Daele
Lindenlaan 18
8700 TIELT
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ABB

verzekeringen

Telefoon 051/40 21 22

Van Mozart tot Schonberg

HENRI MEIRESONNE

Lexicon van de Romantische
en Moderne Muziek
VANMOZART
TOT SCHONBERG

Ten ronduit schitterend werk, zowel qua idee als qua uitwerking, is Henri Meiresonnes Lexicon van de Romantische en Moderne Muziek. De opzet van het boek is de liefhebber, maar leek,
van klassieke muziek, een leidraad to geven bij het samenstellen
van zijn CD-verzameling. Elke componist van enig belang is in
dit naslagwerk opgenomen evenals zijn belangrijkste romantische composities. In het totaal worden een 5000-tal muziekstukken aangehaald. U zonder enige schroom aanbevolen.'
UIT Wii

544 BLZ. - GEBONDEN MET STOFOMSLAG - 1495 BEF

HET BOEK IS OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
Uitzonderlijk aanhod voor onze lezers: U kan het boek bestellen aan het gunsttarief van 1350 bef i.p.v. 1495 bef
VOORBEHOUDEN VOOR ABONNEES VAN HET TIJDSCHRIFT VLAANDEREN
Wijze van bestellen: Stort het verschuldigde bedrag (verzendkosten gratis) op rekening 712-1102147-19 van C.V.K.V.
p/a Adiel Van Daele, Lindenlaan 18, 87oo Tielt met vermelding Lexicon van de Romantische en Moderne Muziek.
Het boek wordt u toegestuurd.

Macintosh ?
15 jaar geleden nog
een extraatje...
Nu dagelijkse kost
Wie had gedacht dat het allemaal zo een vaart zou !open?

Onderhand weet iedereen wel dat st'e't stet hebben over
een snoepje, maar over "De MA ". Dankzij de link tussen
traditionele fotogravure en de gebruiksvriendelijke,
wijdverspreide "MAC's", kunnen we op elk niveau riot en
komplementair samenwerken met onze klanten.
Verwerking vats huge resolutiebeelden en importeren ran
MAC files zijn (liar slechts een ottderdeel van. Door onze
ekstreem hoge standaard qua scherpte en kontrast en een
uer doorgedreven kwaliteitsbewustzijn, kunnen zee u
dagelijks, en dit sinds 15 jaar, fotogravurewerk le veren
ran een !tit zonderlijk niveau. Dus toch out van to snoepen!
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129 Verantwoording

Tweemaandelijks tijdschrift
voor kunst en cultuur,
een uitgave van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond (C.V.K.V. vzw)

131 Musea in Zeeland. Een kennismaking
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Verantwoording

en vijftal jaar geleden nam
de redactie van het tijdschrift
Vlaanderen het initiatief om
een reeks themanummers samen te stellen
over musea in Vlaanderen. Per provincie
zouden vooral een aantal kleinere musea
zich als het ware kunnen presenteren, zonder evenwel de bedoeling volledigheid na
te streven. Vlaanderen bezit namelijk een
al te mime waaier aan dergelijke instellingen. En zoals prof. dr. G. Keersmaekers,
toen voorzitter van de redactieraad, in zijn
woord vooraf bij het verschijnen van het
eerste themanummer in maart-april 1991
schreef: 'er is haast geen enkel terrein van
werkzaamheid, bewegen en creativiteit
waaraan niet hier of daar, vaak zelfs: hier
en daar, een museum gewijd is'. Telkens
dienden in de verschillende artikels aspecten als beheer, conservatie, presentatie,
educatie, wetenschappelijk onderzoek,
structuur, verzamelconcept... aan bod te
komen. De selectie gebeurde meestal op
basis van de afwisseling, van de aard en
van de verspreiding ervan over de provincie. Iedere samensteller vulde 'zijn' num-

E

mer op zijn eigen manier in, soms beantwoordend aan het oorspronkelijke doel,
soms afwijkend. Ook dit getuigt van de
rijke verscheidenheid van het Vlaamse
museumlandschap. Na het overzicht van
de musea van West- en Oost-Vlaanderen
(nrs. 235 en 239) volgden Limburg (nr. 246)
en Antwerpen (nr. 253) en vorig jaar nog
Vlaams-Brabant (nr. 254).
Historisch bekeken loopt
Vlaanderen uit over onze landgrenzen
heen. Het is daarom zeker passend deze
reeks van themanummers eventjes uit te
breiden en ook musea in Frans-Vlaanderen
en in Zeeuws-Vlaanderen te bespreken.
Met dit nummer brengen we een bezoek
aan Zeeland. Van het oorspronkelijke opzet
weken we niet af. Dit betekent dat
(kunst)galerijen, antiekzaken of dergelijke
ook nu niet worden behandeld. Uit de
bijna veertig musea in deze Nederlandse
provincie kozen we er een tiental op basis
van variatie, beheer en geografische verspreiding over de streek. Telkens vroegen
we aan de desbetreffende conservator, directeur of beheerder een bijdrage te schrij-

/Gezicht op Zierikzee', schilderij in het Maritiem Museum van Zierikzee. Foto: T. Quispel

yen waarin de hierboven aangehaalde aspecten zouden worden behandeld. De museumconsulent van Zeeland nam de inleiding van dit nummer voor zijn rekening.
Tot voor kort bezat geen enkele Vlaamse
provincie een dergelijke functie. Na een
interprovinciale studiedag i.v.m. lokale
en regionale musea in Middelburg
(24 november 199o) stelde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen eveneens een
museumconsulent aan, die tot taak heeft
de museumwerking te stimuleren, te coOrdineren en hulp te bieden aan kleinere
soortgelijke instellingen. Dit kan ons alleen
maar verheugen en het is hopelijk meteen
een stimulans voor de andere Vlaamse
provincies om ook een museumconsulent
aan te werven. Het nut van zo'n bureau
werd al voldoende in Nederland bewezen.
Tot slot rest ons nog, namens de redactieraad, alle auteurs hartelijk te bedanken voor hun medewerking, zeker de museumconsulent van Zeeland. Hij stond
eigenlijk mee aan de basis van het concept
dat hierna wordt gepresenteerd. Ook het
provinciebestuur van Zeeland willen we
danken voor hun morele en financiele
steun bij de realisatie van dit nummer.
Hopelijk is deze uitgave een stimulans
voor de Zeeuwse musea om verder voor
hun doel te blijven ijveren en voor de lezer
om ook eens enkele minder bekende musea bij onze noorderburen te bezoeken.
Zilveren drinkschaal uit 1580, in het
Stadhuismuseum van Zierikzee.
Foto: L. Koper
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et doet mij bijzonder genoegen dat het tijdschrift
'Vlaanderen' besloten heeft
een Zeelandnummer uit te brengen. Het
thema 'musea' sluit goed aan op onze gezamenlijke interesses en achtergrond.
Tenslotte zijn we Buren en hebben we eeuwenlang elkaars invloed gevoeld en ondergaan. En waar wind je de geschiedenis
beter terug dan in de musea.

H

'Beter eengoede buur dan een
verre vriend'. Deze uitdrukking is naar
mijn mening met name van toepassing op
de relatie Vlaanderen-Zeeland.
Na de verzelfstandiging van Belie
is degrens een scheidslijn geworden. We
leefden bij wijze van spreken in huizen
met de achterkanten naar elkaar toe met
de achterdeur op slot. Contact via de vooreur, tee
d
w maal bellen a.u.b.
Als directe buren met gelijkgestemde gedachten en belangen kun je beter regelmatig bij elkaar aan tafel zitten.
Het aardige hiervan is dat je veel
gemeenschappelijks herkent, wat bindt,
maar ook veel verschillen ontdekt, wat
scheidt.
juist dit maakt het spannend om
met elkaar te 'verkeren'.
Voor Zeeland be on de 'verkering'
met de provincies Oost- en West-Vlaanderen in 1981 toen gezamenlijk een intentieverklaring werd ondertekend om op
cultureel vlak samen te gaan werken. In de
15 jaar dat we nu samenwerken, hebben
we elkaar beter leren kennen en hebben
we er beiden ons voordeel mee gedaan.
In 1989 werd de samenwerking
verbreed door het ontstaan van de Euregio
Scheldemond en sinds 1992 is er ook een
rkingsverband tussen de drie
samenwe
Zuidnederlandse provincies en de
Vlaamse Gemeenschap van de grond
gekomen.

130 VOORWOORD

De grens is voor een belangrijk gedeelte geslecht, zodat we gemakkelijker bij
elkaar naar binnen lopen. Onze gezamenlijke taal maakt contacten gemakkelijk.. De
verschillen in volksaard blijven. Gelukkig,
want anders verviel de meerwaarde van
het uitwisselen. We kunnen nog veel van
elkaar leren.
Bij deze uitwisseling spelen de musea, als kijkkamers van onze cultuurgeschiedenis en hedendaagse ontwikkeling,
een belangrijke rol.

Kennismaken met de Zeeuwse
Musea kan voor de Vlamingen een interessante ontdekkingstocht zijn.
Ik hoop dat deze uitgave een stimulans mag zijn voor veel Vlamingen (en ook
voor Zeeuwen) eens een of meerdere musea te bezoeken.

Drs. G.L.C.M. DE KOK
Gedeputeerde cultuur
provincie Zeeland.

Het 'Wapentapijt' met de beeltenis van Prins Willem van Oranje naar een ontwerp van Carel van
Mander, geweven in het atelier de Maecht in Middelburg in 1603-1604. Afmeting 266 x 276 cm.
Middelburg, Zeeuws Museum.

W.H.P.

SCHOLTEN

Musea in Zeeland. Een kennismaking

Hoe bestaat het!
eeland is met zijn oppervlakte van 312.000 hectare,
waarvan 132.5oo hectare
water, en366.000 inwoners een kleine provincie. Toch zijn er vijfendertig musea en
dat is veel. Musea zijn dan ook te vinden
in iedere regio van Zeeland, met een zeker
zwaartepunt op Walcheren. leder van de
27 gemeenten in Zeeland, in inwonertal
varierend van ongeveer 2.5oo tot ongeveer
44.500 , heeft in zekere mate wel bemoeienis met een museum. De musea zelf, zijn
vrijwel alle kleinschalige organisaties, die
met bescheiden middelen een plaats- of
streekgebonden collectie beheren en pren de
senteren. Het moge duidelijk zij,
schaal waarmee de musea in Zeeland hebben te maken is klein. Dat heeft zijn nadelen, rote investeringen zijn vaak moeilijk
te realiseren, maar zeker ook zijn voordelen. Het draagvlak bij de eigen bevolking
is hecht, de bezoekers voelen zich vaak

Z

persoonlijk te gast, er is sprake van structurele ondersteuningsstructuren en met regelmaat leidt intermuseale samenwerking
tot aansprekende projecten. Dat alles wil
natuurlijk niet zeggen dat het museumwerk in Zeeland zich probleemloos voltrekt. Door de jaren been zijn de taken van
het museum uitgebreider en bepaald ook
gecompliceerder geworden. Neem bijvoorbeeld de taak om het museum als instelling goed te laten functioneren. Er is een
groeiende noodzaak om met een scherp en
vooral zakelijk oog naar de huisvesting, de
financien en de personeelsorganisatie te
kijken. Subsidies en andersoortige financiele bijdragen worden niet langer 'zonder
meer' verstrekt. Het museum moet in bedrijfsmatig opzicht op eigen benen kunnen
staan. Ook het beheer en behoud van de
verzamelingen vergen de laatste tijd meer
en gecompliceerdere voorzieningen dan in
het verleden. Het Touter en alleen in bezit
hebben en houden van een hoeveelheid

Detail van het schilderij 'Gezicht op Vlissingen' van J.B. S e hers. Het detail laat, ter weerszijden van
het Keizersbolwerk, de koopmanshaven en de vissershaven zien. Op de achtergrond de Jacobskerk.
Derde kwart zeventiende eeuw (Stedelijk Museum Vlissingen).

voorwerpen, hoe waardevol deze ook kunnen zijn, is voor een museum onvoldoende. De voorwerpen dienen alleszins
verantwoord te worden bewaard en onderhouden. Het materiele verval moet tot het
absolute minimum worden beperkt.
Daarbij komt dat de verzamelingen pas
bruikbaar zijn indien ze via registratie en
documentatie zijn ontsloten. Voor de musea in Zeeland is vooral ook de publieksfunctie van groot belang. De verzamelingen zijn over het algemeen niet van dien
aard dat ze uitsluitend op grond van hun
autonome kunst- of cultuurhistorische
waarde publiek trekken. Het is juist de relatie met de geschiedenis of de natuur van
de eigen plaats of regio die voor het publiek - van binnen en buiten de provincie aantrekkelijk is.
Op al deze punten proberen de
Zeeuwse musea, individueel maar meer
nog in onderlinge samenwerking, hun
kwaliteit te verbeteren, daarbij gesteund
door de Vereniging van Zeeuwse musea,
het Bureau provinciaal museumconsulent
Zeeland, de verschillende overheden en instellingen als de Stichting Steunfonds voor
de Zeeuwse musea.
Het niet bestaande, gemiddelde
museum in Zeeland is ontstaan uit de
behoefte van eengroep geinteresseerde
particulieren, al of niet door de overheid
gesteund en gestimuleerd, om een verzamelong meer of minder interessante vooren,
bewaren of
wren
bijeen
te te
breng
ep
tentoon te stellen. Zo is het in 1769 in
Vlissingen opgerichte Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen als eerste in
Zeeland begonnen met het bewust verzamelen van 'oudheden en naturalien'. Deze
verzamelingen van het nog steeds bestaande en verzamelende Genootschap zijn
nu in beheer van het Zeeuws Museum in
Middelburg. Soms werkt een jubileumfeest
of een tentoonstelling als katalysator voor
allang sluimerende museumgevoelens. Een
in 1927 ter gelegenheid van een landbouwtentoonstelling georganiseerde historische
expositie leidde in Hu1st tot de oprichting
van de Vereniging Oudheidkundige Kring
De Vier Ambachten, die in 1929 een
MUSEA IN ZEELAND
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museumwerk: registratie en documentatie,
behoud en beheer,
publiekstaken en
bedrijfsvoering.
Zeven maal een verhaal
over Zeeland

Beschouwen we de musea als plaatsen waar aan de hand van authentieke
voorwerpen op een bijzondere wijze een
verhaal wordt verteld over de cultuur en
de natuur, dan zijn er in Zeeland vele interessante verhalen te beluisteren. Zeven van
die verhalen mogen bij een kennismaking
als deze niet ontbreken.
Zeeland Overzee

Gezicht op de Stormvloedkering in de Oosterschelde. De foto is genomen vanaf het dakterras van het
ir. J. Topshuis, het bedieningscentrum van de kering. In het Topshuis is ook Delta Expo gevestigd.

Oudheidkamer opende, thans uitgegroeid
tot het Streekmuseum De Vier Ambachten.
Ook het Streekmuseum De Meestoof in SintAnnaland is een, zij het verlaat gevolg van
een tentoonstelling. In 1966 vierde de stad
Tholen zijn zeshonderdjarig bestaan. Een
van de activiteiten die deel uitmaakten van
de jubileumviering, betrof een overzichtstentoonstelling. In de jaren daarop werd
nogmaals een dergelijke tentoonstelling georganiseerd. Uiteindelijk culmineerden
deze initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking in de vestiging van het museum,
dat in 1973 officieel de deuren opende.
De stedelijke verzamelingen van
voornamelijk oudheidkundige voorwerpen
van Veere en Goes, hebben in respectievelijk het Museum De Vierschaar en het
Museum voor Zuid- en Noord-Beveland na de
Tweede Wereldoorlog een verantwoorde
bestemming gevonden. Ook dat ma op
het co to van het particuliere initiatief
worden geschreven. De oudheidkamer in
het stadhuis van Veere had zijn ontstaan en
functioneren in hoofdzaak te danken aan
de vrijwillige inzet van de gemeentebode.
Een vergelijkbare situatie deed zich voor in
Goes. Daar was het de stadsarchivaris die
in de vorige eeuw een eveneens in het
stadhuis ondergebrachte oudheidkamer
realiseerde. De combinatie van functies en
het op basis van vrijwilligheid uitoefenen
daarvan, mag typerend worden genoemd
voor de personeelsorganisatie van het gemiddelde Zeeuwse museum. Slechts eenderde van de musea heeft de beschikking
132
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over medewerkers in loondienst. In musea
ls het Gemeentelijk Archeologisch Museum
a
Sluis-Aardenburg, het Visserijmuseum
Breskens en het Museum de Burghse Schoole
is dat een persoon, de beheerder.
Tweederde van de Zeeuwse musea werkt
uitsluitend met vrijwilligers. Deze musea
kunnen overigens een relatief omvangrijke
ersoneelsor ganisatie hebben. De
P
Stoomtrein Goes-Borsele heeft bijvoorbeeld
dertig vrijwilligers 'in dienst', die volgens
strikte richtlijnen hun werkzaamheden
verrichten. Omdat het museumwerk zo
uitermate divers is, heeft dat in depraktijk
totgevolg dat museummedewerkers in
Zeeland veel verschillende din en doen.
Ze zijn dan ook in de eerste plaats generalisten. Hoewel de medewerkers die voor
hun functie zijn opgeleid, op de vingers
van twee handen zijn te tellen, is de professionaliteit van de museummedewerkers
door de band genomen vrij behoorlijk.
Daarbij speelt een rol dat er voor de geinteresseerde museummedewerker redelijke
mogelijkheden zijn om aan deskundigheidsbevordering te doen. Er is in Zeeland
een wisselend aanbod aan studiedagen en
cursussen om zich (verder) te bekwamen
in het museumvak of onderdelen daarvan.
nn is in dit kader in Zeeland ook beIn 1995
gen
met het aanbieden van zogeheten
o
basiscursussen. Deze landelijk opgezette,
praktische cursussen van ongeveer vier a
vijf dagdelen bieden museummedewerkers
de kans om zich te bekwamen in een van
de vier onderscheiden taakvelden van het

De zee is dichtbij in Zeeland en het
is dan ook logisch, dat de handel overzee
van oudsher een economische factor van
betekenis was. Aanvankelijk beperkte de
handel zich tot het Europese continent.
Kooplieden vervoerden hun lading vanuit
steden als Zierikzee, Goes en Middelburg
naar degebieden rond de Middellandse
Zee en de Oostzee in schepen als de vrachthoeker, waarvan een model in het Maritiem
Museum Zierikzee is te bewonderen. In de
zeventiende eeuw breidde de handel zich
uit tot verderweg gelegen gebieden. De
Verenigde Oostindische Compagnie (opgericht in 1602) en de Westindische Compagnie (opgericht in 1621) zorgden voor
een lucratieve handel op Azle, Afrika en
Amerika. De Kamer Zeeland van de VOC
was na die van Amsterdam de belangrijkste. Vlissingen en vooral Middelburg voeren daar wel bij. De fraaie zeventiende- en
achttiende-eeuwseporseleinen voorwerpen
in het Zeeuws Museum, eens het trotse bezit
vanpatriciers ,,
regenten en handelaren
getuigen daar nog van. De winstgevende
handelsvaart kwam niet zonder verliezen
tot stand. Veel Zeeuwse schepen keerden
tengevolge van oorlog, kaperij, weersomstandigheden of averij nimmer naar hurt
thuishaven terug. In een enkel geval voltrok zich het noodlot zelfs op het moment
dat het schip de reis nog nauwelijks was
begonnen. De ondergang van de Oostindievaarder 't Vliegent Hart in 1734 is daarvan
een schrijnend voorbeeld. Het schip lie p
vast op een zandbank in de monding van
de Westerschelde en verging met man en
muis. Een deel van de lading is in de jaren
tachtig van deze eeuw boven water gebracht. Degouden en zilveren munten,
zwaardklingen, wijnflessen en gebruiksvoorwerpen worden nu bewaard en gepresenteerd in het Stedelijk Museum Vlissingen.
Met de liquidatie van de grote handelscompagnieen in het laatste decennium van de
httiend e eeuw, komt voor Zeeland het
ac
definitieve einde aan de grootschalige overzeese handel.

Verborgen Zeeland

Vanaf de prehistorie hebben er
mensen in Zeeland gewoond. Allen hebben
zij hun sporen in de bodem achtergelaten.
De meeste daarvan zijn in de loop der tijd
weer verloren gegaan, terwijl een enkel
spoor blijvend is teruggevonden. Soms
wordt, met opzet of bij toeval een nieuw
spoor aan het licht gebracht. Ongeveer
10.000 jaar geleden was er in het huidige
Oost-Zeeuws-Vlaanderen, bij NieuwNamen, voor het eerste sprake van menselijke bewoning. Het bewijs wordt gevormd
door een klein aantal vuurstenen gebruiksvoorwerpen in het Streekmuseum De Vier
Ambachten. De pijlspitsen, krabbers en
messen doen vermoeden dat de eerste
Zeeuwen zich in leven hielden door middel van de jacht, waarschijnlijk op rendieren.
De bewoning van Zeeland bleef
marginaal en onregelmatig tot de komst
van de Romeinen in de eerste eeuw voor
Chr. Vanaf dat tijdstip vond er bewoning
op ruimere schaal plaats. Een van de belangrijkste plaatsen in Romeins Zeeland
was Aardenburg, gebouwd als een vesting
ter verdediging van de kuststrook.
Omstreeks 275 na Chr. werd Aardenburg
door de Romeinen verlaten. Onder de
voorwerpen die in het stadje zijn opgegraven en geexposeerd in het Gemeentelijk
Archeologisch Museum Sluis-Aardenburg, is
een bronzen beeldje van Bacchus in een
kenmerkende, halfliggende houding.
Archeologisch het meest karakteristiek
voor Zeeland zijn de burgen en de vliedbergen. Middelburg, Burgh, Oost-Souburg
en Domburg zijn gebouwd op oorspronke-

Slaglijstendorsmachine gemaakt door Kddel
en Bohm uit Launingen (Duitsland) en
geleverd door W. de Schrijver uit
Middelburg. De machine is het laatst
gebruikt in 197o in het Zeeuwsvlaamse
Graauw. Circa 193o (Streeklandbouwmuseum Agrimuda).

lijk laat negende-eeuwse verdedigingsburgen. De ligging van deze burgen is nog in
de huidige plattegronden van de plaatsen
te herkennen. De vliedbergen, kunstmatige
verhogingen ter bescherming tegen het
water, zijn in de laatste eeuw voor een belangrijk deel afgegraven. Van de honderd
die we aan het begin van deze eeuw dateren zijn er thans nog maar een veertigtal,
de meeste op Walcheren. De diverse bodemvondsten belichten sours op een heel
directe wijze het dagelijkse leven. De kookpot met afgesleten poten, de rammelaar, de
bikkels, het miniatuurkeukengerei, de
haarkam en dergelijke in de lokale en regionale musea vertellen in al hun eenvoud
hun eigen verhaal. Van alle tijden is de behoefte our geld op te potten. Al brengt dat
enig risico met zich mee. Dat bewijst de
muntvondst die in 198o in St.-Maartensdijk
is gedaan. De oorspronkelijke eigenaar, die
in het eerste kwart van de zeventiende
eeuw het potje met 378 gouden munten in
de grond verborg, heeft nimmer profijt van
zijn spaarzin gehad! Het potje en enige van
de munten zijn te zien in het Streekmuseum
De Meestoof in St.-Annaland.

Opstelling in het keukentje van de
Oudheidkamer van Bruinisse.
De Oudheidkamer is gevestigd in een
achttiende-eeuwse arbeiderswoning.

dediging van het land. Voor de kustverdediging is de maritieme inbreng namelijk
van wezenlijk belang. In de vorige eeuw
patrouilleerde het ramschip Schorpioen, nu
een in Middelburg afgemeerd museumschip, voor de Nederlandse kust.

Zeeland Waterland

Het vele water in Zeeland heeft zowelpositieve als negatieve aspecten. De
ositieve aspecten hebben vooral te maken
p
met de handel en visserij. Het belangrijkste
negatieve aspect is dat het land, vrijwel geheelgelegen beneden de normale hoogwaterstand, kwetsbaar is voor overstromingen. De commerciele visserij vindt vanaf
de veertiende eeuw voornamelijk plaats op
de stromen en in de buurt van de kust. De
visserijmusea in Breskens en Bruinisse bieden
daar een beeld van. Van oudsher was de
mossel- en oestervisserij van belang.
Mosselen en oesters vonden in de Zeeuwse
wateren hun natuurlijke voedingsbodem.
Met het in cultuur brengen van de mosselen oesterbanken werd in de negentiende
eeuw begonnen. In het Museum Yerseke in
Yerseke is daarover het nodige te zien.
Van het einde van de vorige eeuw tot aan
de Tweede Wereldoorlog varen de vissers
in houten schepen als de typisch Zeeuwse
hoogaars. Daarvan zijn nog enkele exemplaren bewaard gebleven. Ze werden gebouwd op Zeeuwse werven als die van
Duyvendijk op Tholen of Meerman in
Arnemuiden. De bescherming van Zeeland
tegen het water werd voltooid in 1987.
Vanaf dat jaar was de stormvloedkering in
de Oosterschelde operationeel. De kering
telt 65 betonnen pijlers met 62 stalen schuiven. Delta Expo, gevestigd op het voormalie werkeiland Neeltje Jans, geeft een afwisselend overzicht van de strijd tegen het
water in de regio Zuidwest-Nederland. In
een enkelgeval dient het water ook de ver-

Zeeland en de kunst

Stel honderd mensen de vraag wat
kunst is en de kans isgroot dat er honderd
verschillende antwoorden wordengegeven. De beoordeling van kunst lijkt voor
een belangrijk deel een kwestie van persoonlijke smaak. En daar valt volgens het
spraakgebruik niet over te twisten. In ieder
g
eval zijn objectieve maatstaven voor
kunst niet of nauwelijks te geven, al pretenderen musea nog wel eens over dergelike maatstaven te beschikken. En met succes, want voor velen is kunstpas kunst als
het in een museum is ondergebracht.
Terecht of niet terecht, het is een felt dat
een voorwerp 'kunstwaarde' krijgt zo
gauw het in een museum is geexposeerd.
Datgeldt ook voor historische of cultuurhistorische voorwerpen. Is een zestiendeeeuwse bronzen, zogeheten gerechtshand,
in het Museum De Vierschaar of een aan de
Inheems-Romeinsegodin Nehalennia
g
ewijde altaarsteen in het Museum voor
Zuid- en Noord-Beveland wel of geen kunst?
Sommige musea in Zeeland zijn gevestigd in gebouwen die op zichzelf als
kunstwerken kunnen worden beschouwd.
Datgeldt bijvoorbeeld voor het Museum De
Schotse Huizen in Veere. Het isgevestigd in
twee zestiende-eeuwse koopmanshuizen,
ingericht met veel 'echte' kunst waaronder
een fraai Zeeuws sterkabinet en porselein.
Zilver wordt op grond van het materiaal al
snel tot de kunstgerekend. In het Zeeuws
Museum isprachtig Zeeuws zilver uit de
zeventiende en achttiende eeuw te zien.
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Ook de schilders die gedurende die periode in Zeeland werkzaam waren,
de 'kleine meesters' als Francois Rijckhals,
Adriaan Coorte en J.F. Schutz, zijn in dat
museum vertegenwoordigd. De Walcherse
badplaats Domburg is niet alleen bekend
vanwege de voor de kust gevonden overblijfselen van een Nehalenniatempel, maar
ook vanwege het feit dat zij omstreeks
19oo in trek was bij een aantal bekende
schilders. Jan Toorop, zijn dochter Charley,
Piet Mondriaan, Ferdinand Hart Nibrig en
Jacoba van Heemskerck brachten er hun
zomers door en hielden er tentoonstellingen in een speciaal daartoe door Jan
Toorop ontworpen houten gebouwtje. Dit
is in 1994 gereconstrueerd en nu in gebruik
als Marie Tak van Poortvlietmuseum.
Zeeland onder dak

Om enigszins gerieflijk te kunnen
leven en werken is onderdak noodzakelijk.
Onderdak is er in verschillende vormen, al
naargelang de functie en de beschikbare
gelden. Een kerk vergt logischerwijs een
andere vorm dan een boerderij en een molen verschilt uit de aard der zaak van een
woonhuis. Ook een museum vergt een speciaal soort onderdak, al betekent dat in
Zeeland in de meestegevallen aanpassing
van bestaand onderdak. De Zeeuwse musea zijn ondergebracht in zulke verschillende gebouwen als een boerderij, een
woonhuis, een stadhuis, eengevangenis en
een abdij.
In veel musea is eenplaatsje ingeruimd voor het leven in Zeeland onder
dak. Daarvan maken de voor deze provincie zo kenmerkende streekdrachten een be-

Po en gehuld in de streekdracht van
Arnemuiden rand 1900. De man is gekleed
als visser. De vrouw draagt een juk met
manden waarin de vis werd vervoerd.
De vis werdgewoonlijk in Middelburg
uit event (Oudheidkundig Museum
Arnemuiden, Arnemuiden).
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Zeeland in bedrijf

De toegangspoort van Fort Rammekens.
Fort Rammekens werd in 1547 gebouwd
naar een ontwerp van de Italiaanse bouwkundige Donato de Boni Pellezuoli. Vanaf het
fort konden de schepen van en naar de toen
belangrijkste Westeuropese havensteden
den
Antwerpen en Vlissingen worden
gecontroleerd.

langrijk onderdeel uit. De grote verscheidenheid aan Zeeuwse streekdrachten is
deels te verklaren uit het isolement van de
vroegere eilanden en het bestaan van
hechte dorpsgemeenschappen. Uit de zestiende- en zeventiende-eeuwse burgerkostuums ontwikkelden de verschillende
streekdrachten zich min of meer onafhankelijk van elkaar. Ze werden gedragen
door de heleplattelandsbevolking en ook
wel door de ambachtslieden in de dorpen.
Tegenwoordig is het dragen van de streekdracht zeer sterk afgenomen. Zeeland is
echter nog wel de provincie waarin de
streekdracht het meest wordt gedragen.
In het Streekmuseum Het Land van Axel,
het Streekmuseum De Vier Ambachten,
het Streekmuseum West Zeeuws-Vlaanderen
Presenteert, het Museum voor Zuid- en
het Streekmuseum De
Noord-Beveland,
Meestoof, het Stadhuismuseum Zierikzee en
natuurlijk het Zeeuws Museum zijn fraaie
rbeelden van Zeeuwse streekdrachten
voo
te bewonderen.
Van de vele voorwerpen die deel
uitmaken van het leven in Zeeland onder
dak is het oorspronkelijke gebruik niet altijd volstrekt duidelijk. Dat kan er in een
extreem geval toe leiden, dat aan een voorwerp een functie wordt toegemeten, die
omgekeerd evenredig is aan de oorspronkelijke. Zo is een tinnen beker in het
Burgerweeshuis in Zierikzee altij d beh ouwd als een bierkan. Tot het moment
sc
waarop een expert duidelijkheid verschafte: de beker blijkt geen bierkan, maar
een urinaal!

De bedrijvigheid in Zeeland kent
vele facetten. In de musea is het vooral de
landbouw die de aandacht opeist. En niet
geheel zonder reden. De landbouw vormde
en vormt nog steeds een belangrijke bron
van inkomsten. Het verschil met vroeger
zit hem vooral in de werkgelegenheid. Een
efficientere bedrijfsvoering en een verregaande automatisering zorgden ervoor dat
heden ten dage door minder mensen meer
werk wordt verricht. Veel moderne landbouwmachines zijn voor meerdere doeleindengeschikt. Deze multifunctionaliteit is
echter niet voorbehouden aan de to enwoordige tijd. Het molbord in het Streek- en
landbouwmuseum Agrimuda is daarvan een
sprekend voorbeeld. De grote houten
schop, die met paardekracht over de grond
werdgetrokken, is vanaf de zestiende
eeuwgebruikt bij onder meer de aanleg en
het onderhoud van di ken en we en het
effenen vangrond en het schoonhouden
van drinkwaterputten. Vlak na de Tweede
Wereldoorlog kreeg het nog een volstrekt
nieuwe, zij het kortstondige toepassing. Bij
het lossen van Liberty-schepen in de haven
van Terneuzen zorgen molborden ervoor,
dat de lading van graan en zaden eenvoudig uit de ruimen viel op te hijsen.
Vlasteelt en vlasnijverheid hebben
overal in Zeelandplaatsgevonden, met
co
n centraties in Zeeuws-Vlaanderen en
Schouwen-Duiveland. Een boeiend overzicht biedt de opstelling in het Streek- en
landbouwmuseum Schouwen-Duiveland.

De verwerking van vlas was in de periode

Bronzengerechtshandje. Met dergelijke
deelden
handjes konden fortuinlijke veroordeelden
hun straf afkopen. Zestiende eeuw
(Museum De Vierschaar, Veere).

tot circa 195o een kleinschalig gebeuren.
bete kende het een
Voor veel landar beiders
welkome bron van inkomsten gedurende
de wintermaanden. Een kenmerkend bedrijfsgebouwtje was de vlaszwingelstal,
een klein houten loodsje waarvan een reis te vinden in de turn van het
constructie
Streekmuseum De Vier Ambachten. De meekrapteelt was een belangrijke vorm van
agrarische bedrijvigheid, al wordt die zo'n
honderd jaar niet meer in Zeeland beoefend. Gedurende vele eeuwen was meekrap echter het meest winstgevende produkt van de Zeeuwse boer. Het gewas
werd geteeld om de wortel, die de grondleverde voor een rood-bruine ,
verf
stof
waarmee textiel werd gekleurd. In 1870
stortte de meekrapteelt desastreus in als
gevolg van de uitvinding van een kunstmatige kleurstof. De eggen en ploegen die
bij de meekrapteelt werden gebruikt zijn
vaak voorzien van een typische, eenvoudige lijndecoratie zoals bijvoorbeeld in de
Oudheidkamer van Bruinisse is te zien.
Het openbaar vervoer is een bedrijf
op zich. In de eerste helft van deze eeuw
voltrokken de ontwikkelingen zich in een
snel tempo. De spoorwegmaatschappij
Zuid-Beveland vroeg bijvoorbeeld in 1915
een concessie aan voor een drietal lokaalspoorwegen. Hoewel het stoomtijdperk in.middels voorgoed verleden tijd is, kan tegenwoordig op een van die linen nog
altijd een rit met de stoomtrein worden gemaakt. Deperrons en de stationnetjes van
de Stoomtrein Goes-Borsele ademen de sfeer
dertig.
van deg

Natuurlijk Zeeland

Zeeland is een prachtig land en dat
heeft het vooral te danken aan de nog zo
nadrukkelijk aanwezige natuur, zij het dat
deze in belangrijke mate door mensenhand
is gevormd. Bepalend voor de Zeeuwse
natuur is het getijdenverloop van het omr
i gende water, waardoor de schorren en
slikken konden ontstaan. De schor fungeert voor vogels als uitwijkplaats bij normaal hoog water en het aangrenzende slik
als voedselplaats. De grootste schor van
Europa wordt gevormd door het zogeheten Verdronken Land van Saeftinghe. Sinds
de grote stormvloed van 153o is dit land
overgelaten aan het spel van wind en water. Langs de lane kustlijn van Zeeland
komen veel meeuwen, sternen, steltlopers
en strandlopers voor. De geringe verstedelijking van de provincie is gunstig voor
lijsterachtigen, kwikstaarten, leeuweriken
en zwaluwen. In de winter vinden eenden,
en zwn
aneer hun voedsel en een
ga nzen
rustplaats. Het Zeeuws Biologisch Museum
biedt verschillende introducties op de
Zeeuwse natuur. Aan de kust komen ruim
170 verschillende soorten schelpen voor,
die vooral met oostenwind in grote hoelheden aanspoelen. De natuur heeft er
vee
lang geleden totaal anders uitgezien. De
fossielen van wisanten, hertachtigen, mammoeten en neushoorns die met regelmaat
in de Oosterschelde,
de Westerschelde en
voor de kust van West Zeeuws-Vlaanderen
worden opgevist bewijzen dat. Sommige
van deze fossielen zijn meer dan3oo.000
Jr oud. In het Bezoekerscentrum 't Zwin

Het 'Hoogeveen's verbeterd leesplankje'. Met behulp van dit leesplankje hebben generaties
Nederlanders hun taalgeleerd. Circa 193o (Museum De Burghse Schoole, Burgh).

Hemel lobe. Stellage van drie verstelbare
hemellichamen waarbinnen negen draaibare
star en met bolletjes de planeten voorstellen.
Op de middenstang een ivoren bol die de zon
voorstelt. Aan de stang met drie radertjes de
aarde met de maan. Achttiende eeuw
(Museum De Schotse Huizen, Veere).

zijn de fossiele haaietanden te zien die op
het strand werden (en worden!) gevonden.
De zeven verhalen ten slotte, laten
zich pas ten voile genieten bij een bezoek
aan een van de vijfendertig musea. De
kleinschaligheid die zo kenmerkend voor
Zeeland en de Zeeuwse musea is impliceert een prettige, welhaast persoonlijke
kennismaking met het vele fraaie dat is
tentoongesteld.

Model van de 'BR-17' uit Breskens.
Het schip is een zogeheten hoogaars,
een type schip dat tot aan de Tweede
Wereldoorlog veelvuldig op de Zeeuwse
kust- en binnenwateren te zien was
(Visserijmuseum Breskens, Breskens).

MUSEA IN ZEELAND

135

ARCO WILLEBOORDSE

Gemeentelijk Archeologisch Museum in Aardenburg

B

Opgravingen en museum
ij velen roept de naam
Aardenburg onmiddellijk
een aantal associaties op:
geschiedenis, cultuur, Vlaamse handels- en
havenstad, St.-Baafskerk. Maar bovenal:
opgravingen en archeologie. Het
Gemeentelijk Archeologisch Museum is
het directe resultaat van laatstgenoemde.
Tal van archeologen, uit binnen- en buitenland zijn in de loop van de jaren bij de opgravingen betrokken geweest en hebben
zich er verdienstelijk gemaakt. Zonder anderen tekort te willen doen moeten vooral
vier namen met eregenoemd worden:
J. van Hinte, de nestor van de Aardenbur se archeologie, M. Kegel, wiens
streekkennis vangroot belang was bij de
opgravingen ter plaatse en J.J. Rosseel,
president-kerkvoogd van de Nederlands
Hervormdegemeente Aardenburg en gids
van de monumentale St.-Baafskerk. Zij
hebben zich tevens sterkgemaakt voor de
eerste museale expositie in de voormalige
oudheidkamer,
gevestigd aan de Markt te
Aardenburg. De vierde naam is J. Trimpe
Burger, die aanvankelijk als medewerker
van de Nederlandse Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, later
alsprovinciaal archeoloog van Zeeland,
de leiding had over het jarenlange archeologisch onderzoek in Aardenburg.
Alsgevolg van de spectaculaire
oudheidkundige vondsten, zowel in
kwantitatieve als in kwalitatieve zin, in het
centrum van Aardenburg kreeg de oudheidkamer al snel te kampen met ruimtegebrek en onaantrekkelijke presentatie.
In 1963 besloot de gemeente Aardenburg
daarom om een 18de-eeuws monumentenpand aan de Marktstraat aan te kopen en
dat, onder begeleiding van conservator
J. Trimpe Burger, in te richten als archeologisch museum. Na een grondige verbouwing werd in 1968 de eerste officiele gast
verwelkomd: de toenmalige koningin
Juliana. Pas een jaar later was de inrichting definitief voltooid, zodat het museum
op 24 juni 1969 plechtig kon worden
geopend.
Sindsdiengeniet het museum
vooral in archeologische kringen nationale,
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Wellicht het bekendste Romeinse aardewerk is het luxueuze terra sigilata (estem
peld aardewerk). Dit
g
'Romeinse wedgewood' werd met behulp van matrijzen in serie vervaardigd in rote pottenbakkerijen.
Over de wijze waarop de mooie oranje-rode kleur werd verkregen heeft lane tijd onzekerheid bestaan.
Waarschijnlijk werd een kom, bord of kan gedompeld in een soort kleipap met veel ijzerhoudende
bestanddelen. Vervolgens werd het gedroogd en in een grote oven geplaats. Daar werd het onder op een
hoe temperatuur (700-1000°C.) in een relatief zuurstofrijke atmosfeer gebakken. Tijdens het bakproces
zorgde de oxydatie van de ijzerbestanddeeltjes voor de oranje-rode kleur.

zelfs internationale bekendheid, niet zozeer vanwege de grootte van het museum,
maar vooral om de kwaliteit van de collectie en het relatiefgrote aantal tentoongestelde terplaatse gevonden voorwerpen.
Organisatie
Hetgrootste deel van de collectie is
tevoorschijn gekomen bij, zoals hierboven
vermeld, reguliere opgravingen in
Aardenburg en dus eigendom van de
Nederlandse Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek. Deze
collectie werd indertijd aan de gemeente in
bruikleengegeven.
Het museum opereert binnen de
gemeentelijke organisatie, waarbij een aantal museale taken, zoals beheer en exploitatie, aan een museumcommissie is overgedragen. De commissie organiseert
bovendien activiteiten als de inrichting van
tentoonstellingen, deelname aan evenementen,
onderhouden van intermuseale
contacten, e.d.

GEMEENTELIJK ARCHEOLOGISCH MUSEUM IN AARDENBURG

Collectie en presentatie
De huidige opstelling van het museum beoogt, aan de hand van het een bij
oudheidkundig bodemonderzoek werd gevonden, een beeld tegeven van de geschiedenis van Aardenburg tot het einde van de
middeleeuwen. Gegeven de beperkte
ruimte heeft men streng geselecteerd uit
Aardenburgs vondstmateriaal, waarbij als
voornaamste criteria werdengehanteerd:
representativiteit, zeldzaamheid en/of
esthetische eigenheid. De nadruk ligt
op drie perioden: de midden-steentijd, de
Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Uit de midden-steentijd (55oo
V. Chr.) dateren enkele tientallen microlieten, vuurstenen werktuigen, die gebruikt
werden voor de jacht, het vervaardigen van
kledij, e.d. Tussen deze en de volgende bewoningsperiode, de Romeinse, gaapt een
archeologisch gat van meer dan 5000 jaar.
Over de oorsprong van de Romeinse
site is nog weinig bekend. Het meeste on-

derzoek is verricht binnen een zogenaamd
castellum. Deze militaire nederzetting
werd als onderdeel van een reeks kustversterkingen waarschijnlijk rond 175 aangelegd en heeft bestaan tot ca. 273 toen het
door 'noorderlingen' werd verwoest.
Uit deze periode zijn meerdere
soorten Romeins aardewerk tentoongesteld. Het inheemse Menapisch-Romeinse
aardewerk werd vervaardigd en gebruikt
langs de Vlaamse en Zee se kust. De bekendere Romeinse aardewerksoorten zijn
afkomstig vanelders en dus geimporteerd.
Hiertoe behoren o.a. het fameuze terra sigillata, terra nigra, Belgische waar en dikwandig aardewerk als wrijfschalen en amforen. Zij dienden voor opslag en transport
van levensmiddelen. Sieraden werden gevonden in de vorm van fibulae, Naar ennen, ringen en ringstenen, armbanden, enz.
Tot de fraaiste voorwerpen behoort een
aantal terracotta en bronzen cultusbeeldjes,
Hetgroengeglazuurd ceramiek is een van de aantrekkelijkste produkties van de middeleeuwse Aardenbur se aardewerkindustrie. De pottenbakker heeft het luxueuze effect van zijn produkten nog eens extra
verhoogd door versiering met behulp van een radstempel. Dit was een soort wieltje met versieringen,
dat men hield tussen duim en wijsvinger en over de wand van de kruik liet to en. Zo ontstond bij de
linker kruik een soort streepjesspiraal in drie banden. De rechter kruik is anders van vorm, maar is op
dezelfde wijze versierd. Voor de kruiken lit een masker dat diende als versiering op een donkergroen
geglazuurde kan. Het is niet onmogelijk dat het vervaardigd is in En eland en van daaruit werd geexporteerd naar Aardenburg, aangezien gezichtsmaskers op Engels aardewerk vanaf de tweede helft van
de 13de eeuw vrij veel voorkomen. Onder de mond is nog juist een handje to zien.

In Aardenburg werden verscheidene bronzen en terracotta beeldjes gevonden van Romeinse goden en
godinnen. Een klein beeldje van Bacchus, god van de vruchtbaarheid, oerdrift, leven en dood, is zonder
twijfel het beste bewaard gebleven. De god is uitgebeeld als een naakte mollige peuter die een bloemenkrans om zijn hood vasthoudt. In zijn linkerhand staat een mand met bloemen, een bekend symbool
van vruchtbaarheid en voorspoed. Aan de achterzijde bevindt zich een klein gat, waarmee het beeldje
bevestigd kon worden op een groter voorwerp. Misschien was dit een panter, een Bier waarmee
Bacchus vaker is afgebeeld.

voorstellendegoden als Bacchus en
Mercurius engodinnen als Minerva en
Isis-Fortuna. Bouwmateriaal is vertegenwoordigd met dakpannen, siertegels, beton, fragmenten van muurschilderingen,
delen van een verwarmingssysteem e.d.
Hetgave skelet van een ca. 40 jaar nude
man, be raven in hurkhouding, wordt gedateerd op het einde van de derde eeuw.
Waarschijnlijk behoorde de man tot de
plunderaars van Romeins Aardenburg; de
ingeslagen schedel wijst op een gewelddadie dood.
Na de Romeinseperiode was bewoning in en rond Aardenburg slechts op beperkte schaal mogelijk. Vanaf de achtste
eeuw wordt Aardenburg in historische
bronnengenoemd. Tussen de lode en de
14de eeuw ontwikkelde het zich van een
onaanzienlijke agrarische nederzetting tot
een omvangrijke Vlaamse haven- en handelsstad aan het riviertje de Ee en de zeearm 't Zwin. Even voor 1187 werden aan
Aardenburg stadsrechten verleend, waarna
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In een afvalkuil van eenpottenbakkerij werden naast veel 'misbaksels' twee blauwgrijze en een wit eel
spaarpotje gevonden. Het zijn de voorlopers van onze huidige spaarvarkentjes: wanneer ze vol waren
(of eerder, als men snelgeld nodig had) werden ze kapot gegooid. De zeer dunne gleufjes tonen de
geringe dikte van het toenmalige geld aan. Het hartvormige model was ten tide van hun
vervaardiging in de 14de eeuw als vruchtbaarheidssymbool al eeuwenoud. Behalve als spaarpot diende
het ook als een soort collectepotje. Bekend is dat op het feest van Onnozele Kinderen tussen Nieuwjaar
en Driekoningen bedelaars, lammen en kreupelen met deze potjes in roe en langs de deuren mochten
gaan om voor zichzelf to collecteren - de enige dag in het jaar overigens.

eenperiode van bloei inzette, vooral op het
gebied van handel en nijverheid. Van de
13de tot de 16de eeuw was de stad bovendien een bedevaartplaats van belang. In de
14de eeuw zette echter een snel verval in,
zodanig dat er rond 150o nog slechts 6o gezinnen woonden.
De middeleeuwseperiode wordt in
het museum voornamelijk geillustreerd
aan de hand van aardewerk. De kleine,
maar bijzondere collectie Angelsaksisch
(5de/6de eeuw), Merovingisch (6de/7de
eeuw) en reliefband-aardewerk (8ste-iode
eeuw) toont aan dat er in de vroege middeleeuwen, alsgevolg van ongunstige
woonomstandigheden, slecht schaarse bewoning was. De meeste voorwerpen dateren uit deperiode 12de-15de eeuw.
Hieronder bevindt zich een aantal zogenaamde 'misbaksels', afkomstig uit een afvalkuil van eenpottenbakkerij. Het eenvoudigste soort is het bekende blauwgrijze
aardewerk. Daarnaast komen veel roodbruine kannen, kruiken, enz. voor. Fraai
van uiterlijk is het in allerlei typen voorkomende groengeglazuurde aardewerk. Een
belangrijk percentage daarvan was bedoeld voor de export. Tot het mooiste aardewerk behoren enkele gekleurde borden,
mogelijk huwelijksgeschenken. Vermeldenswaard zijn voorts vogelfluitjes met
duivelskop, spaarpotjes en braadpannen.
De zware vuurklokken werden als brandreventie gebruikt voor het afdekken van
p
vuurhaarden van b.v. ovens. Een vroege
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reeks roodbruine vloertegels is versierd
met witgele figuren als de fleur de lys,
klimmende leeuw, zwijn, ridder, bazuinblazende en el enz. Van de benen en metalen voorwerpen vallen vooral de glissen
en eenpronkkandelaar op. Middeleeuws
bouwmateriaal werd ingrote hoeveelhedengevonden, een lijst met een vuurspuwende draak behoort daaronder tot de
topstukken.
Achter het museum bevindt zich
eengrote tuin met een keur aan kruiden,
bloemen, struiken enplanten , overwegen d
inheems van aard. In het achterste deel
van de tuin liggen de restanten van een
elders in Aardenburg opgegraven GalloRomeinse tempel. Op deze wijze is een
aardige combinatie gemaakt van cultuur
en natuur.

GEMEENTELIJK ARCHEOLOGISCH MUSEUM IN AARDENBURG

Praktische gegevens

Bezoekadres:
Marktstraat 18, 4527 CL Aardenburg
Postadres: Postbus 15,
4527 ZG Aardenburg
Openingstijden:
• laatste week april t/m juni, september:
zondag en maandag 13.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.30-12.00/
13.00-17.30 uur
• juli en augustus:
zaterdag en zondag 13.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.30-12.00/
13.00-17.30 uur
• buiten openingstijden op afspraak
Inlichtingen:
• gedurende openingstijden:
0031-117-492888
• buiten openingstijden:
0031-117-475544

ELS CLEMENT

Visserijmuseum Breskens

an de haven van Breskens,
bij de vismijn, temidden
van binnenkomende vises
of en aan rijdende karretjes
se
met viskisten en altijd nieuwsgierige toeschouwers: een betereplek kan een visserijmuseum zich niet wensen. Een minpunt
slechts: voor wie de collectie wil bekijken
en van het uitzicht wil genieten wacht een
lastige klim, want het museum is gesitueerd boven de vismijn en is tot nu toe alleen te bereiken via een smalle trap.
Het visserijmuseum is nog een 'on
museum. Op 1 april 1995 vierde het zijn
vijfjarig bestaan.
Eenvoudig begonnen: een verzameling fossielen, waaronder een grote collectie beenderen vanpleistocene zoogdieren,
opgevist door de vissers van Breskens.
Verder een twintigtal modellers,
voornamelijk van typisch Zeeuwse vissersschepen zoals hengst, botter en hoogaars,
oude foto's over degeschiedenis van het
vissersdorp en een tweetal maquettes die
een situatie in het verleden weer even. Dit
alles aangevuld met schilderijen gemaakt
door een oud-visser en een aantal zeer informatieve films over de visserij op platvis
engarnalen.
In de loop van de vijf jaren groeide
het museum en de collectie werd en wordt
nog meer afgestemd op de korte maar
rijke geschiedenis van het vissersdorp.
Ook is er elk seizoen een thematentoonstelling. In 1993 was dat een tentoonstelling
over de werkzaamheden die in ZeeuwsVlaanderen verricht zijn aan de dijken en
duinen na de watersnood in 1953. In 1994
een tentoonstelling over schelpen en in
1995 over twee potvisstrandingen die in
Breskens hebbenplaatsgevonden.

A

Een rondgang
Een wandeling maken door het
museum betekent een wandeling maken
door de tijd: beginnend bij de fossielen uit
het cambrium: trilobieten en ammonieten,
via de voetsporen van een saurier naar de
haaietanden uit het eoceen en mioceen om
te eindigen in de stuurhut van een garnalenkotter anno 1960.
De fossiele haaietanden die op de

n den van Cadzand, Nieuwvliet en
stra
Breskens te vinden zijn, stammen uit het
Tertiair. Dit tijdvak dat zo'n 62,5 miljoen
as heeft geduurd, is onderverdeeld in 5
j
erioden: Paleoceen, Eoceen, Oligoceen
p
,
Mioceen en Plioceen. De tanden die men
kan vinden, komen uit de laatste vier van
bovengenoemde perioden. De afzettingen
uit dezeperioden liggen bij Cadzand relatief dicht onder het pleistocene dekzand.
Eb en vloed zorgen er voor dat er
steeds nieuwe fossielen uit het zandgespoeld worden. Ook als na een storm zand
van de zeebodem opgezogen wordt om het
trand weer te vullen komen de fossielen
s
mee.
Van het mioceen naar hetpleistoceen is in het museum maar twee stappen.
Een imposante mammoet doemt op,
levensgroot getekend op een scherm.
Verschillende botten zijn al vastgemaakt:
een rechterkaakhelft metprachtige kiezen,
een scheenbeen, een opperarmbeen, zelfs
een klein middenhandsbeentje. Al deze
botten, van de mammoet, maar ook van de
wolharige neushoorn, edelhert en steppewisent, werden opgevist door de Breskense
vissers.
Tijdens de ijstijden lag de zeespiegel
lager dan gewoonlijk. Ook tijdens de laatste ijstijd, die zo'n io.000 jaar geleden eindi de. En eland zat vast aan West-Europa
en in de huidige Noordzee woonden zelfs
mensen.

Reconstructietekening met beenderen van
een mammoet in het visserijmuseum van
Breskens.

Een sprong in de tijd
De wereld van depleistocene zoogdieren en de wereld van de hedendaagse
visser komen hier bij elkaar. Tijd dus om
n s naar de geschiedenis van Breskens te
ee
kijken. Enkele jaartallen: halverwege de
vijftiende eeuw komt men voor het eerst
schorren en slikken teen
g
met de naam
Breskenszand (of Breskens Sande) gelegen
n de noordzijde van het ambacht
as
Oostburg bij de in an van de Honte. Van
een do Breskens of van een haven is dan
nog geen sprake. In 1487 kreeg Philips van
Kleef, heer van Ravestein, toestemming
van Maximiliaan van Oostenrijk om met
de bedijking van Breskenszand te beginnen. Door de burgeroorlog in Vlaanderen
van 1488-1492 werd de inpoldering uitgesteld. In 1509 begint Philips van Kleef met
de bouw van een kerk ter ere van de
Heilige Barbara. Aan de hand van gegeyens omtrent de kerkbouw kan worden
aangenomen dat rond het jaar 1517 het
dorp Breskens is ontstaan. Gevist werd er
toen waarschijnlijk op garnalen en platvis
en dan enkel in de zomer in kleine vaartuigjes voor eigen gebruik. Maar in de
16de eeuw was er al een bloeiende handel
ingedroogde schol, die bijvoorbeeld in
Antwerpen op de Pinkstermarkt door
Zeeuwse vissers werd aangeboden.
Rond 1700 beyond zich aan de
noordoostpunt van Breskens een palenhoofd met de vermelding: veer op
Vlissingen. Maar van geregelde veer
stenop de Westerschelde is dan nog geen
sprake, die komen pas in 1828. Rond die
tijd was voor verschillende bewoners van
Breskens de visserij een bron van bestaan
geworden. De Bressiaanders (zoals de inwoners van Breskensgenoemd worden)
zouden ditgeleerd hebben van de
Arnemuiders.
Hoogaarzen, tjalken, aken, boeiers,
jachten en poonschuiten maakten van de
haven aan het begin van deze eeuw een
bont schilderij. De vissersvloot bestond in
dejaren negentig van de 19de eeuw uit 14
hoogaarzen. Een hoogaars is een typisch
Zeeuws schip. In het museum zijn enkele
prachtige modellen van dit sierlijke schip
te zien. Ook de hengst, een ander platVISSERIJMUSEUM BRESKENS
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boomd vaartuig werd in Breskens gebruikt. De afbeeldingen van dergelijke
schepen dateren allemaal uit de 19de en
2oste eeuw. In vergelijking met andere
scheepstypen bestaan er weinig oudere afbeeldingen van deze schepen. De modellen
in het museumgeven een mooi overzicht
van de verschillende wijzen van tuigen
van de zeilen en de typen blokken die gebruikt werden om de zeilen op te takelen.
Hoogaarzen waren algemeen getuigd met
het spriettuig, maar door de vele nadelen,
zoals het snelle omslaan van de schepen bij
stormweer,gebruikte men na 1930 het gaffel of bezaantuig.
Op so mei 1940 stonden volgens het
Centraal Visserij Register 41 vaartuigen in
Breskens ingeschreven, in grootte varierend van forse motorkotters tot kleine roeiboten. Tijdens de oorlog werden er nog 9
bijgevoegd. 29 schepen zijn tijdens de oorlog verloren gegaan. Ook de haven van
Breskens en hetgrootste gedeelte van het
dorp werden bij het bombardement van
11 september 1944 onherstelbaar verwoest.
Een kleurige maquette, enkele schilderijen
en een collectie foto's laten zien wat er verloren isgegaan.
Tijdens de bezetting werd er weinig
gevist. Daardoor was de hoeveelheid haring in de Noordzee toegenomen. Na 1945
werd er dan ook op haring gevist. Urkers,
Texelaars, Scheveningers en Katwijkers kozen Breskens als aanvoerhaven. Deze haringtijd bracht brood op de plank voor veel
gezinnen in Breskens en duurde tot de
helft van de jaren 6o. In diezelfde tijd werd
ook de aanlegplaats van de veerpont
Vlissingen-Breskens op een plaats buiten
het dorp aangelegd en groeide de jachthaven. Ook van de situatie in de jaren 5o is in
het museum een maquette te zien, waarin
modellen van degrote kotters, de trots van
Breskens, tonen hoe de boomkorvisserij er
in depraktijk aan toegaat.
Voor die visserijmethoden waarbij
met eengesleept net vlak boven of over de
zeebodemgevist wordt, is het van belang
dat de schipper, naast de informatie over
de die to en de bodemgesteldheid, ook de
aanwezigheid van vissoorten kan observeren. Toen het echolood zijn intrede deed in
de visserij konden deze opsporingsmethoden verder ontwikkeld worden.
Oorspronkelijk gebruikte men het echolood om de die to te bepalen, maar al in
1933 constateerde een En else schipper,
dat naast de sterke echo van de zeebodem
ook zwakkere echo's werden waargenomen, die van de scholen vis afkomstig
bleken.
De commissie Historische
Apparatuur van Radio Holland BV. stelde
bij de opening van het museum in 1990 apparatuur beschikbaar uit de jaren vijftig en
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Dude foto met zicht op de vissershaven in Breskens.

in 1991 werd rond deze apparatuur een
stuurhut gebouwd. Zendontvanger en marifoon staan bij de kaartentafel, een echolood van het schrijvend type hangt aan de
wand. Bij dit type echolood zendt een
transducer continugeluidssignalen naar de
bodem van de zee en vangt de door de bodem teruggekaatste signalen weer op.
Door het tijdsverschil tussen uitzenden en
weer opvangen van het signaal te meten
kan de visser metgrote nauwkeurigheid
de vis opsporen en de die to bepalen.
Eenprachtig uitzicht, vanuit de
stuurhut, over de haven van Breskens
maakt dat niet alleen kinderen zich of en
toe even schipper willen wanen binnen de
veilige muren van het museum.
Ann o 1995
Aan het eind van onze rondwandeling door de tijd kunnen we nu plaats nemen in de filmzaal waar films vertoond
worden over de hedendaagse visserij: platvis-, garnaalvisserij en mosselteelt. De
p
raktisch ingestelde bezoeker kan zich een
poosje achter de knooptafel zetten om zelf
eens eenpaar schippersknopen uit te proberen en kinderen kunnen, gewapend met
een kompas door het museum zwerven
aan de hand van een speurtocht die hen
van opdracht naar opdracht voert zoals:
`Vouw zelf eenpotvis' of: 'Bereken de
vaarsnelheid van de reddingsboot de
Javazee'.
Op een grote kaart kunnen met
lichtjes de visgronden opgezocht worden
en voor de schatzoekers is er tenslotte behalve de haaietandencollectie ook een verzameling schelpen van de Noordzeekust te
bezichtigen.

Bronvermelding
Bij het schrijven van dit artikel heb ik
gebruik gemaakt van de volgende boeken en artikelen:
'Bressiaanse vissers', door H. de Winde.
J. Vader en A. Kal, uitg. Pirola, Schoorl; 'Onze
Noordzeevisserij in woord en beeld' door
E. de Boer en C. van der Meulen. uitg. De Boer
Maritiem. Het artikel 'Fossiele haaietanden uit
het tertiair van Cadzand' uit Grondboor en
Hamer, nr.3/4 1995 van de Nederlandse
Geologische vereniging.
De foto's zijn eigendom van het
Visserijmuseum Breskens.

Praktische gegevens

Het museum isgeopend: april, mei, juni,
september en oktober op woensdag en
zaterdag van 10-12 en 14-17 uur
zondag van 14 tot 17 uur.
Juli en augustus alle dagen
op dezelfde tijden.
Voorgroepen op afspraak altijd geopend.
Adres: Visserijmuseum Breskens.
Kaai 1 Breskens
Correspondentieadres: Goedleven 4,
4508 PE Waterlandkerkje.
tel: 0117-301711 of 383656

FRANK DE KLERK

Het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland in Goes

e oude stad Goes geldt als
centrum voor het hele omligg ende gebied, vroeger
een handvol eilanden, thans een aansluitendgeheel. Van oudsher staat het 'Goese
Land
bekedn als Beveland, een naam die
Lan
vermoedelijk is afgeleid van de St.-Baafsabdij uit Gent. Monniken uit deze abdij
voeren hier in de negende en tiende eeuw
veel ontginningswerk uit. Eigenlijk ligt
Goes dus in Bavoland.
In dit gebied van schorren en slikken ontstaan wegen en bewoningskernen
op een natuurlijk patroon van kreekruggen. Door offensieve bedijkingen bieden
die vanaf de elfde en twaalfde eeuw meer
veils head aan de bewoners. Dit part van
Zeeland maakt deel uit van Zeeland
Bewesterschelde, dat dan nog een leen is
van degraaf van Vlaanderen. De noordwaarts gerichte expansie van deze graaf
botst met de zuidwaarts gerichte gebiedsuitbreiding van zijn Hollandse opponent.
Na veel strubbelingen komt Zeeland
Bewesterschelde in het begin van de veertiende eeuw vast in handen van de
Hollandse graaf. Een periode van economischegroei en bloei begint. Goes kan
hiervanprofiteren en wordt rond 1400
stad. De oude kerk wordt in episodes herbouwd en een nieuw stadhuis, schuttershoven en kloosters verrijzen.
Als na degodsdiensttwisten en de
oorlogshandelingen uit de late zestiende
eeuw de Republiek ontstaat, komt dit deel
van Zeeland redelijk beschut te liggen,
weg van oorlogshandelingen. Een nieuwe
bloeiperiode begint. Het wegvallen van de
naburige stad Reimerswaal, die na jarenlane strijd in 1634 prijs moet worden gegeven aan de Oosterschelde, geeft Goes
een extragroeistuip.
In de volgende honderden jaren
blijft de stad Goes het economisch centrum van het wide platteland in de omgeving. De modernisering van de infrastructuur luidt een nieuweperiode in. Door de
afdamming van het Kreekrak kan de
spoorlijn tot Goes worden doorgetrokken
(1868). Eerder al komt het Kanaal door
Zuid-Beveland (1866) tot stand. Enkele jaren later volt de afdamming van het Sloe

D

(1872), waardoor de trein door kan rijden
tot Vlissingen. De nieuwe tijd betekent ook
e en schuchter be gin van industrialisatie in
rond de sad.
t Het moderne verkeer
en
t het stadsbestuur om een deel van de
poop
stadswallen te egaliseren en alle stadspoorten te slopen.
In de tweede helft van de vorige
e euw richt een archivaris/ conservator /
predikant een stedelijke oudheidkamer in
het stadhuis in. Hierin krijgen alle attributen met een historische achtergrond, en teyens alle rariteiten die eigendom van de
gemeente zijn, een plaatsje. In 193o komt
een Bevelandse museumvereniging tot
stand, die alle gemeentelijke voorwerpen
van oudheidkundige betekenis uit de verschillende gemeenten in bruikleen krijgt.
oudheidkamer wordt ontruimd en een
De
zeer oud monumentaal and op de
Turfkade wordt als museum ingebruik genomen. De museumvereniging, een particuliere vereniging die wat overheidssteun
geniet, gaat begin jaren zeventig over in
een gemeenschappelijke regeling van de

Bevelandse gemeenten (dan nog zes, thans
vijf). Het sfeervolle, doch zeer ongeschikte
pand aan de Turfkade wordt verruild voor
een andere historische omgeving: het vroegere klooster van de Zwarte Zusters, dat
na de Reformatie gedurende ruim driehonderd jaar weeshuis van de stad is. Dit pand
lijkt de eindbestemming van het museum,
gelegen in het centrum van de stad, tegenver de middeleeuwse Grote of Maria
o
Magdalenakerk.
De voorzijde van het museumgebouw is tot in de tweede helft van de vorige eeuw als voormalige kloosterkapel
herkenbaar, metgotische vensters en versieringen. Dat deel van het gebouw krijgt
helaas in die tijd een bestemming als wezen- en armenschool en wordt ingrijpend
gemoderniseerd. De achterste gedeelten
van het kloostercomplex zijn echter nog in
originele staat: laat-gotische houtskeletbouw uit de vijftiende eeuw. Zware moerbalken, gebeitelde balksleutels, plavuizenvloeren, kromme muren, al deze elementen

Degevel van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland.
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scheppen een authentieke sfeer in het
grootste deel van het museum. De voorzijde van het gebouw ma dan wat ono
vallend aan een drukke straat liggen, de
achterzijde vormt een zeer stemmige afscheiding aan de noordkant van het weeshuisplein. Dit plein wordt gedomineerd
door een honderd jaar oude kastanjeboom,
waaronder vroeger de weeskinderen elk
jaar kastanjes hebben geknuppeld. Oude
gevelstenen en gedenkstenen die van elders komen zijn op sokkels op het plein
geplaatst. De binnenplaats vormt een soort
hofje. Naast het museum lit een tweede
hofje, dat deel uitmaakt van het Oude
Manhuis, het zeventiende-eeuwse bejaardenhuis van de stad. Boven de in an van
ditpand symboliseren twee stenen bejaarden het oorspronkelijke gebruik. Datzelfde
eldt voor de twee stenen weeskinderen
g
boven de in an van het weeshuisplein.
Het Museum voor Zuid- en NoordBeveland is een streekhistorisch museum.
Het verzamelbeleid is breed geformuleerd.
Er zijn zeer uiteenlopende thema's te zien.
Het meest kenmerkend voor de wat recentere geschiedenis van de streek zijn wellicht de klederdrachten. In de periode
vanaf ongeveer i800 tot ver in deze eeuw
schrijft elke streek, eiland of soms zelfs
dorp in Zeeland zijn eigen (vrouwen-)
dracht voor. Het dragen van dure stoffen,
kanten mutsen,
gouden en bloedkoralen
sieraden is in die tijd een manier om de
welstand van de familie te onderstrepen.
Op het eiland Noord-Beveland dragen de vrouwen een opvallend kostuum,
dat enigszins verwant is aan datgene wat
gedragen wordt op de eilanden Schouwenland en Tholen. De muts evolueert in
Duive
de vorige eeuw tot een lane afhangende
sue die gedragen wordt op een lange
zwarte jurk. De klederdracht van Zuidziet er heel anders uit. In de
Beveland
Biedermeiertijd zijn zowel de mannen als
de vrouwen opvallend gekleed in geborduurde kledingstukken, met zilveren knopen op het mannenvest, en veel goud op
en aan het vrouwenhoofd. Aan de schoenen hangen grote zilveren gespen. De kanten vrouwenmutsen zijn klein. Vaak wordt
daarboven eengrote platte strohoed met
kleurige linten gedragen.
Rond 19oo is dit fleurige beeld geheel verdwenen. De mannen aan vrijwel
geheel in het zwart gekleed. Op kleine onderdelen na wordt ook de vrouwendracht
somberder.
De vrouwenmutsen worden
somber
steeds groter. Al enorme schelpen omgeven ze het hoofd. De oorspronkelijk kleine
gouden hoofdsieraden groeien uit tot imposante gouden plaatjes, de 'stukken'. Vijf,
zes,
zeven toeren bloedkoralen worden aan
de hals gedragen, gesloten met een groot
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Groepsportret van de Schutterij van Sint-Sebastiaan in Goes, geschilderd ca. 1634 door
Cornelis Willemsz Eversdijck. Het paneel hangt in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland,

gouden slot. De bekende afbeelding op de
pakjes boter van het merk 'Zeeuws Meisje'
is een Zuid-Bevelandseprotestantse vrouw
met de dracht uit deze tijd. Rooms-katholieke vrouwen in klederdracht komen voor
hungeloofsovertuiging uit. Hun mutsen
hebben een totaal andere vorm, vierkant
aan de onderzijde en meer langs het hoofd
naar beneden gevouwen. In het straatbeeld
verdwenen.
zijn de klederdrachten vrijwe
l
Er bestaan gelukkig enkele verenigingen
die de oude streekkostuums in ere houden
en met kennis van zaken tonen bij bijzonderegelegenheden.
De klederdrachtafdeling van het
museum in Goes vangt aan met miniatuurpoppen van alle drachten in de provincie.
Tot in het detail zijn ze gekopieerd naar de
originelen. Zelfs van de sieraden zijn replica's op schaal gemaakt. Vervolgens worden enkele levendige klederdrachtscenes
getoond waarin verschillende periodes aan
bod komen. Die zijn in 1996 alle vernieuwd. Het museum bezit een aantal antieke wassen koppen. Deze zijn in 1913
speciaal voor het tonen van Zeeuwse klederdrachtengemaakt door het wassenbeelj
denatelier va n Willy Weber te Berlin.
Daartoe zijn indertijd foto's gemaakt van
de oorspronkelijke Zeeuwse bevolking. De
kostuumpoppen hebben dank zij hun koppen een levensechte uitstraling.
De begane grond van het museum
biedt vender een verzameling sierdoosjes,
porselein, bestekken, naaigerei, en dergelijke zoals dat in gebruik is geweest bij de
boerenstand. In een vitrine wordt aandacht
besteed aan een bijzondere teelt die vroeger in Zeeland veel is beoefend: de meekrapteelt. De meekrap wordt in twee of
driejaar op de akkers gekweekt, waarna
de wortels worden gerooid. De wortels
kunnen, nadat zegedroogd en vermalen
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, gebrurden
zijnikt
wo om rode kleurstof
van te maken. Deze bewerking vindt
plaats in karakteristieke gebouwen,
meestovengenaamd, waarvan er nog enven.
kele bewaard zijn
gebleEen aantal
Bevelandse dorpen heeft tegenwoordig
nog steeds een Stoofweg, Goes zelfs een
Stoofstraat. Tot ca. 1870 blijft meekrap veel
gevraagd. Daarna komt een kunstmatig
vervaardigde kleurstof op de markt en
stort de meekrapteelt in.
In de achterste museumruimte is de
collectie archeologie opgesteld. Ze begint
metenkele vondsten uit de Romeinse tijd,
als een inheemse bevolking contacten onerhoudt met de Romeinen. Dit resulteert
d
in de bouw van enkele tempels in Zeeland
voor de inheems-Romeinsegodin
Nehalennia. Handelaren smeken haar om
bescherming voor een veilige overtocht
naar en vanuit En eland. Een van haar
tempels heeft gestaan waar thans de
Oosterschelde bij Colijnsplaat stroomt.
Talrijke kleine altaarstenen zijn de laatste
25 jaar door vissers in hun netten boven
water gehaald, waarvan er enkele in Goes
staan. De bewoners trekken zich aan het
einde van de derde eeuw na Christus grotendeels uit Zeeland terug omdat de zeespiegel begint te stijgen.
Pas een vijftal eeuwen later ontstaat
hier weer opnieuw bewoning. Vanaf die
tijd zijn er voorwerpen die het archeologische verhaal voortzetten. Uit alleperiodes
daarna zijn er vondsten gedaan die in het
museum zijn te bewonderen: aardewerk,
keramiek, hout, metaal, been, leer. Een bijzondere verzameling metaal is afkomstig
uit het Verdronken Land van ZuidBeveland. Hier hebben ooit een tiental dorpen en de stad Reimerswaal gelegen. Van
enkele dorpen bevinden zich nog steeds
fundamenten op de Oosterscheldeslikken.

Deze middeleeuwse dorpen zijn
grondig archeologisch onderzocht, het een
een schat aan metaalvondsten heeft opgeleverd. Het zijn: pelgrimsinsignes, riem- en
boekbeslag, erotische insignes, enz. Al deze
voorwerpen dateren van voor de grote
overstromingen, dus van voor 1530.
Dergelijke kleine metalen voorwerpen verto meestal in de bodem. Door de bijzondere bewaaromstandigheden waarin ze in
dit gebied hebben verkeerd zijn ze in grote
aantallen behouden gebleven.
Op de eerste verdieping wordt in
de schutterszaal de as ndacht getrokken
door vier rote schilderijen. Deze houten
panelen van het formaat ca. 2 X 3 meter
zijn afkomstig van twee schuttersgilden uit
Goes. Ooit zijn er in de stad drie van dergelijke verenigingen geweest. Ze hebben
eigen schuttershoven gehad, die vol hebbengehangen met schilderijen. Het is
jammer dat daarvan slechts de vier
genoemde schuttersstukken zijn overgebleven.
oudset twee stukken vormen
De
samen het complete St.-Joris- of voetbooggilde met 41 leden. De panelen zijn gemaakt na de nieuwbouw van het
schuttershof, en dateren uit 1616. De maker is de uit Goes afkomstige kunstschilder
k. De andere
Cornelis Willemsz. Eversdijc
tonen een aantal leden van het St.-Sebastiaan- of handbooggilde. Het ene is uit
1624, ook van de hand van Eversdijck, het
andere uit ca. 1650. Dit is geschilderd door
een zoon van genoemde schilder, Willem
Eversdijck. Het St.-Sebastiaansgilde heeft
een schuttershof bezeten dat grensde aan
dat van St.-Joris. Van het derde schuttersgilde, dat van St.-Adriaan waarvan de leden de haakbus gebruikten, zijn een portretten bewaardgebleven. In de Franse Tijd
worden alle gilden, ook die van de schutters, opgeheven. De schuttershoven komen
leeg te staan en de goederen vervallen aan
de stad.
In het midden van de vorige eeuw
beschikt de stad Goes over niet minder
dan zeventien schilderijen afkomstig van
de schuttersgilden. Helaas worden ze alle
in 1864 verkocht. In 1908 kunnen enkele
kapitaalkrachtige Goesenaars de vier nog
bestaande terugkopen van het Museum
Boymans van Beuningen in Rotterdam,
waar ze in het depot teveel ruimte in beslag nemen. De gemeente Goes geeft ze
uiteindelijk in bruikleen aan het museum.
In vergelijking met schuttersportretten uit
andere, Hollandse, steden uit diezelfde tijd
zijn de Goese schilderijen ouderwets van
uitvoering. In het door overstromingen, beschietingen en oorlogshandelingen geteisterde Zeeland zijn de Goese schuttersstukken echter uniek.

Vragenderwijs
(BIJ DE HERVORMDE KERK
VAN IJZENDIJKE)

Hangen hier de wedergalmen
eeuwenverre eeuwenlange
van devoot gezongen psalmen,
verft het zonlicht op de vloeren
kleurgedaanten en kontoeren
die onopgemerkt verroeren,
zit in de zeegroene banken
onder zachte orgelklanken
de gemeente om te danken,
vliegt, terwijl de tranen drogen
of de ziel diep wordt bewogen,
uit het halflicht van de Bogen
hier de geest aan van den hoge?
Anton van Wilderode
(uit: En het dorp zal duren,
Lannoo/Davidsfonds, 1986)

In deze museumruimte zijn verder
voorwerpen van een aantal oude 'sportverenigingen', zoals duivenclubs, kolfsocieteiten en dorpsschutterijen te zien. De eerste
verdieping herbergt verder een aantal attributen die samenhangen met het religieuze
leven op de Bevelanden. De verschillende
oude kerkgenootschappen die hier hebben
bestaan of nog steeds bestaan komen aan
de orde. Ook is er het porcelein, tafelzilver,
en overige zilveren snuisterijen van de stedelijke elite uit vroegere eeuwen uitgestaid.
Een heel bijzondere verzameling
vormt het zilver van de Goese ambachtsgilden. Van alle elf hoofdgilden die er in de
stad zijn geweest zijn zilveren attributen
bewaard gebleven. Dit zijn de begrafenisschilden en dito draagtekens van de gildebodes. De schilden zijn gebruikt bij talloze
begrafenissen van gildeleden. Als symbool
van het gilde hebben ze tijdens de begrafenissen op de kisten gehangen. De afbeeldingen op de schilden verwijzen naar de
activiteiten van het gilde: een weegschaal
voor het kramersgilde, tonnen voor het
brandewijnverkopersgilde, een schaar voor
het kleermakersgilde, enz. Verder beschikt
het museum over een aantalproefstukken
van diversegilden, zoals schoenen en
schrijnwerkersproducten.

In deze zaal is verder de collectie
`dorps- en stadsbestuur' opgenomen.
Hierin vinden we oude zegelstempels,
burgemeestersketenen, voorzittershamers,
rechtspraakattributen, geldkisten, maten
en gewichten, enz. Een blikvanger is het
schaalmodel van een oude brug van Goes,
de Ganzepoortbrug. Naar het nog bestaande bestek uit 1618 is deze brug een
vijftiental jaren geleden gebouwd in over-leg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze brug is in het midden van de
zeventiende eeuw vervangen door een stenen brug, die tegenwoordig de enig overgebleven poortbrug in Goes is.
Achter deze zaal is met een klein
trapje de vroegere kastelenzaal bereikbaar.
Opebruik
dit moment is deze ruimte in g
als tijdelijk depot. Het is de bedoeling dat
in de winter van 1996/7 de tentoonstelling
over de Bevelandse kastelen, die in de zomer van 1995 te zien was, hier permanent
opgesteld wordt.
Rest nog slechts de zolder van het
museum. Hier is in enkele lane vitrines
antiek speelgoed uit de streek geplaatst.
Samen met een grote verzameling zogenaamde Centsprenten biedt deze ruimte
een feest van herkenning voor ouderen, en
en.
een bron van verrassing voor de jonger

Praktische gegevens

Het museum is open van dinsdag
tot en met vrijdag van 10-17 uur en
op zaterdag van 13-16 uur.
Inlichtingen:
Singelstraat 13 in Goes
tel.: 0113-228883

HET MUSEUM VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND IN GOES
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Streekmuseum De Vier Ambachten in Hulst

Het gebouw
et streekmuseum is gehuisvest in het pand
Steenstraat 28. Een van
oorsprong zestiende-eeuws pand, op de
plek waar in de eeuwen daarvoor het
Steen stond, de gevangenis van de stad
Hulst. In de loop van de zestiende eeuw
kwam het gebouw in handen van de abdij
van Duinen, die het gebruikte als refugium,
toevluchtsoord binnen de veilige stad
Hulst in tijden van nood. In de zeventiende eeuw werd het pand verhuurd als
woonhuis aan de opperbevelhebber van
het Spaanse Leger. Na de verovering van
de stad Hulst door de Staatse troepen onder leiding van Frederik Hendrik van
Nassau, prins van Oranje, werd het refugium als geestelijk goed in beslag genomen
en overgedragen aan het Huis van Oranje.
Vanaf die tijd diende het tot woonhuis.
Eind achttiende eeuw is een rigoreuze ver-

H

De voorgevel van het Streekmuseum
De Vier Ambachten in Hulst.
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bouwing van de voorgevel uitgevoerd. Zo
werd onder meer de voorgevel circa 1,2.0
meter opgetrokken en het leien dak vervan en door een pannendak. De fraaie zijtrapgevels met banden van natuursteen en
de achtzijdige traptoren met een op een
boo es uitkragende torenkamer, verkeren nog in de oorspronkelijke toestand.
Hetgebouw is, zoals het er nu staat, een
restant van een groter gebouw dat in de
hoofdconstructie en vormgeving in hoofdzaak uit het einde van de zestiende eeuw
stamt.
De laatste bewoner verkocht het
pand in 1973 aan de gemeente Hulst. In
1979 werd het gebouw, na een omvangrijke
restauratie, in gebruik gegeven aan de
Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten.

De collectievorming
Inovereenstemming met het motto
van de Oudheidkundige Kring (opgericht
in 1929) 'het erfdeel der vaderen met liefde
toegewijd', lag en ligt de nadruk bij de
collectievorming op voorwerpen uit de
streek. In de eerste jaren met name op alles
wat betrekking had op de kostuums van
het Land van Hulst en Axel, op de werktuigen die gebruikt werden voor de verbouw en bewerking van meekrap en op
voorwerpen met betrekking tot gilden,
volksspelen, gewoontes en gebruiken. Na
afloop van het eerste jaar kon de beheerster van de collectie een lijst opstellen met
166 schenkingen aan het museum! Dat gegeven bracht haar tot de verzuchting: 'waren we maar eerder beg onnen met verzal en'. Hoeveel oorbellen waren er niet
me
aan de deur verkocht voor eenpaar gulden
om te worden omgesmolten! De collectie
werd ondergebracht in een vertrek dat tegen het nude stadhuis was aangebouwd.
Gebouw en inrichting waren eigendom
van de gemeente. Deze oudheidkamer werd
in 1931 opnieuw ingericht, waarna het museum iedere zondag- en maandagmiddag
was geopend. Het lijkt erop dat op dat moment bij de leden van de Kring de mening
postvatte dat het werk was gedaan. De
volgende jaaropgaven van de beheerster
bevatten een veel kleinere list van schenkingen; het ledental van de Kring lie te-
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rug tot 8o in 1937! De jaarlijkse zomerexcursie werd dat jaar vanwege de geringe
belangstelling afgelast. De Tweede
Wereldoorlog le de de werkzaamheden
van de Oudheidkundige Kring helemaal
stil. Mei 1940 werden de kostbaarste voorwren uit de collectie ondergebracht bij
de leden. De rest van de collectie in het
museum overleefde ongeschonden de
oorlog.
Na de oorlog be on de restauratie
van het stadhuis en de oudheidkamer. Het
duurde vervolgens tot 1953 voordat de
Kring weer levensvatbaar was. In het eerste naoorlogse jaarverslag, dat in dat jaar
verscheen, bracht de beheerster naar voren
dat vreemdelingen het museum wel wisten
te vinden, maar dat de inwoners van OostZeeuwsch-Vlaanderen het museum niet
kenden! In de jaren vijftig was het museum
alleen op zaterdagmiddagen geopend, op
de andere dagen slechts na afspraak met
de beheerder. De verslagen over de jaren
zestig maakten melding van geringe belangstelling voor het museum. Ook de collectievorming stond op een laag pitje. In
1974 begonnen de besprekingen met de gemeente over vests in van het museum in
hetpand Steenstraat 28. Op 27 75
juni 19
waren deplannen rond en werd begonnen
met de restauratie van hetpand. De openin van het nieuwe museum zou uiteindelijk
samenvallen met de herdenking van
e
het50-jarig bestaan van de Kring in 1979.
Nog steeds wordt de collectie voornamelijk
aangevuld door middel van schenkingen
en inbewaargevingen. De laatste jaren
neemt dat aantal weer toe. Het museum
c.q. de Kring staat ondertussen bekend als
een instelling die zorgvuldig omgaat met
de voorwerpen in de collectie en zorgt
voor een goede presentatie ervan. Tot en
met 1995 werden zo'n 4.000 schenkingen
en inbewaargevingen geregistreerd.
De presentatie

In het nieuwe streekmuseum werd
de collectie gegroepeerd in een aantal afdeLin en. archeologie en gebruiksaardewerk
in de kelder, klederdrachten op de begane
grond, vestingwerken met de nadruk op
de vesting Hulst en de historisch-geografi-

sche ontwikkeling op de eerste verdieping
en op de zolderverdieping nijverheid en
folklore.
bodemy ondsten dateren uit de
De
periode van de dertiende tot de achttiende
eeuw en zijn afkomstig uit de Hulster binne
n stad en van de Westerscheldeoevers.
Enkele opvallende stukken in de verzameling zijn een pelgrimsinsigne, dunwandig
melkwit glaswerk, de glissen en de huisraad die werd gevonden op het terrein van
het voormalige Minderbroedersklooster.
Op de eerste verdieping bevindt zich een
vitrine met vondsten uit de prehistorie,
met name uit de oudste nederzetting van
Zeeland: Nieuw-Namen. Er zijn stenen
werktuigjes gevonden die erop wizen dat
hier zo'n 10.000 jaar geleden, in de oude
steentijd, al mensen woonden.
De nadruk bij de klederdrachten
ligt op de dracht van het Land van Hu1st,
het Land van Axel en het Land van
Cadzand. Het kostuum van de vrouwendracht uit Hulst is compleet, inclusief sieraden, in het museum aanwezig. Van de
mannendracht is weinig bekend. Voor het
o z wel de vrouwen- als
Land van Axel zijn
mannendracht en de kinderkleding compleet aanwezig. Op de eerste verdieping
komen in een vertrek de onderwerpen
Saeftinghe, molens en gilden aan de orde.
De molens vooral in de vorm van foto's en
voorwerpen die werden gebruikt door de
molenaar. Van degilden worden onder
en medaillons en
meer vaandels, handbog,
een staande wip getoond.
De nadruk ligt echter op de ontwikkeling en de geschiedenis van de vesting
Hulst met alles wat daar bij hoort.
Daarvoor is een vertrekgereserveerd.
Centraal in de opstelling staan de maquettes van de stad Hulst anno 1980 en van de
Bollewerkpoort. Deze poort werd begin
16de eeuwgebouwd op de plek waar de
haven van Hulst (de verbinding met de
Westerschelde) de stad bereikte. Door de
de haven inwaterpoort konden sche
en uitvaren, terwijl twee bruggen de landwe en verbonden met de stad. Voor die
tijd een technisch hoogstandje! De Bollewerkpoort overleefde de aanleg van de
nieuwe verdedigingswerken, die heden
ten dage nog om de stad heen liggen, niet.
De ruine van depoort werd onder de
nieuwe aarden wal be raven. Het duurde
tot 1957 voordat het bouwwerk werd opegraven. Kaarten uit de collectie van de
g
Oudheidkundige Kring completeren het
beeld van de ontwikkeling van de vesting
Hulst. Te zien zijn originele kaarten van de
hand van beroemde kaartmakers als
A. Mair, j. van Deventer, W. Blaeu,
J. de Busschere, N. Visscher en de familie
Hattinga.
Kenmerkend voor de vesting Hulst

zijn de linies van communicatie die in oostelijke en westelijke richting verbinding
maakten met een groot aantal forten. Mede
vanwege deze verdedigingslinies werdd de
stad Hulst onneembaar geacht. De linie
naar het oosten, met de hierin opgenomen
forten, is vandaag de dag nog in het landschap te bewonderen. De geschiedenis van
de vesting wordt, ten slotte, zichtbaar gemaakt door archivalia die betrekking hebben op de aanleg en de instandhouding ervan en op de inkwartiering van soldaten
n de daarmee verband houdende lasten
e
voor de burgers.
Op de zolderverdieping van het
museum valt allereerst de kapconstructie
in het oog. Een indrukwekkend staaltje
vakmanschap. Deze ruimte is gevuld met
voorwerpen die betrekking hebben op leyen en werken in het Land van Hulst en
wijde omgeving. Te zien zijn onder meer
werktuigen in gebruik geweest bij landbouwers en ambachtslieden, schoolmeubilair en speelgoed.
Bestijgt u ter afronding van de
rondgang de trap van het torentje van het
museum, dan kunt u boven genieten van
eenprachtig uitzicht over de stad Hulst.
Achter het museum vindt u nog een
(kruiden)tuin met daarin een travalje en
smidse en een dependance waarin een
klompenmakerij en een vlasserij zijn ondergebracht.
De museumcommissie

De museum-collectie van de
Oudheidkundige Kring wordt beheerd
door een museumcommissie, samengesteld
uit leden van het bestuur van de Kring,
gewone leden en (deskundige) niet-leden.
De commissie is verantwoordelijk voor de
openstelling van het museum, de registratie van de aanwinsten, de materiele verzorging van de voorwerpen, de inrichting van
het museum en de jaarlijks wisselende expositie. De wisselende expositie wordt ingericht in een vertrek op de begane grond.
In de meestegevallen wordt daarvoor een
beroep gedaan op de collecties en verzamelingen van derden. In 1996 zal de wisselende expositie gewijd zijn aan de (bouw-)
geschiedenis van de, aan de Heilige
Willibrordus toegewijde, basiliek van
Hulst. Deze basiliek staat de laatste jaren
vooral in de belangstelling vanwege de
hoognodige, kostbare, restauratie. Een verzameling heiligenbeelden, kerkschatten,
prenten en archivalia zullen een beeld geven van hetgebruik en de strijd om het behoud van dit kerkgebouw door de eeuwen
heen.
De museumcommissie krijgt voor
de openstelling van het museum hulp van
enkele tientallen vrijwilligers, die de be-

zoekers ontvangen en optreden als toezichthouders.
Plannen voor wijziging van de opstellingen in het museum zijn in voorbereiding. De commissie wil meer nadruk leggen op de stad Hulst als vesting en op de
verdedigingswerken in de onmiddellijke
nabijheid van de stad. Tweede pijler zal het
verhaal van Reinaert de Vos moeten worden. Volgens menig deskundige speelt
Hulst een rol in dat middeleeuwse epos,
zoals overigens vele plaatsen in het Land
van Was. In het seizoen 1996 zal voor het
eerst de vernieuwde opstelling over de
vesting Hulst te bezichtigen zijn.

Hulst
Benedendijks hurken de huizen
zoals ze bestaan op de buiten.
(De stad ligt een steenworp verder
met hogere daken en kerken
aan pleintjes van blauwe plavuizen.)
Hier kan je naar binnen kijken
en buren zijn en gelijken,
de keukengeruchten horen,
of en aan de golfslag van woorden
tussen hiaten van zwijgen.
(Vlakbij snijdt een wig van wagens
op het stramien van vier straten
de vree van de middag doormidden.
Op zomerterrasjes zitten
bezoekers gescheiden tezamen.)
Hier NW- je een deel van de zomer
onder vrijuit waaiende bomen
in het vrolijke gras op de bermen.
(De stad ligt een steenworp verder
te ver om er binnen te komen.)
Anton van Wilderode
(uit: En het dorp zal duren,
Lannoo/Davidsfonds ,)
1986

Praktische gegevens

Adres: Streekmuseum 'De Vier Ambachten'
Steenstraat 28
4561 AS Hulst
tel. 0114-320692
Openingsuren: 14.00-17.00 dagelijks, m.u.v.
zondag, in de periode vanaf de paasvakantie tot en met de herfstvakantie. In de
maanden juli en augustus ook op zondag.
Inlichtingen:
Secretariaat museumcommissie:
Magdalenastraat 26
45
66 BB Heikant
tel. 0114-312311
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Een geweven strijd
Zes unieke wandtapijten in het Zeeuws Museum in Middelburg

De verzamelingen van het
Zeeuws Museum
n het centrum van de stad
Middelburg ligt het twaalfdeeeuwse Norbertijner klooster.
De abdijgebouwen en de kerken zijn na
het bombardement in de Tweede
Wereldoorlog gerestaureerd en deels herbouwd. Sinds 1972 is het Zeeuws Museum
in een vleugel van de Abdij gevestigd. De
collectie van het museum bestaat uit een
groot aantal verzamelingen waarin de
rijke, eeuwenoude Zeeuwse geschiedenis
weerspiegeld wordt. In de vaste presentatie zijn onder andere te zien: archeologische vondsten, votiefstenengewijd aan de
din Nehalennia, een rariteitenkabinet
go
uit de achttiende eeuw, een verzameling
Chineesporselein en Zeeuws zilver, een
overzicht van de Zeeuwse streekdrachten
en diverse collecties schilderijen. Geregeld
wordt aan de hedendaagse Zeeuwse kkunst
aandacht besteed door middel vanpresentaties. Daarnaast organiseert het museum
tentoonstellingen die aansluiten bij de
diverse deelgebieden van de verzameling.

I

In naam vanOranje
In de historische omgeving van de
abdij wordt in de Tapijtenzaal van het
Zeeuws Museum een indrukwekkende
se zestiende-eeuwse wandkleden gepresenteerd. In 1972 werd deze collectie door
het provinciaal Bestuur van Zeeland aan
het museum in langdurig bruikleen gegeven. Deze reeks beeldt de strijd uit van de
Geuzen to en de Spanjaarden op de
Zeeuwse rivieren gedurende de Tachtigjarige Oorlog. De gevechten vonden in de
jaren 1572 tot en met 1576 plaats en waren
een belangrijke factor in de verdrijving
van de Spaanse overheersers. In naam van
de Prins van Oranje vochten de Zeeuwse
watergeuzen in de rote opstand teen
Filips II.
lan
d, maar vooral Walcheren
Zee
was strategisch van root belang. Het eiland beheerste de toegang tot de Schelde
en daarmee de haven van Antwerpen. In
1572 kozen de steden Veere en Vlissingen
de zijde van de prins van Oranje. Dit was
een gevoelige klap voor Filips II en hi'
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stelde alles in het werk om Walcheren te
ontzetten. Alleen Middelburg was nog in
Spaanse handen.
In het begin concentreerde de
Zeeuwse vrijheidsstrijd zich op Walcheren.
Tot deze fase behoren de op de tapijten afgebeelde gevechten bij Rammekens en Den
Haak met alsglorieuze finale de slag bij
Bergen op Zoom in januari 1574. Kort
daarop, op 21 februari, volgde de overgave
van de stad Middelburg aan Oranje.
Er brak eenperiode van rust aan
waarin met Pinksteren een verrassingsaanval op Lillo werd uitgevoerd. Het tweede
deel van de vrijheidsstrijd laaide in 1575
weer op als gevolg van het Spaanse off en-

sief teen Zierikzee. Ruim negen maanden
is op de Oosterschelde en de rivier de
Gouwegevochten. De strijd die op de
Zeeuwse wateren werdgevoerd is van
invloedgeweest voor het verdere verloop
van de Tachtigjarige Oorlog. Deze was te
vergelijken met een `Titanenstrijd' waarin
enkelegewesten het opnamen teen het
machtige wereldrijk Spanje.

Een 'camer-tapijten'
De Staten van Zeeland besloten in
1591 na de overwinning op de Spanjaarden
dat deglorieuze gevechten op een wandtapijt vereeuwigd zouden worden. De Slag
bij Bergen op Zoom op 29 januari 1574

Detailopname uit het tapijt 'Het beleg van Zierikzee'; een Spaanse galei wordt aangevallen door de
geuzen. Naar ontwerp van Hendrick Vroom geweven in het atelier van Hendrick de Maecht in
Middelburg in 1599-1603. Zeeuws Museum, Middelburg.

werd gezien als de meest cruciale fase uit
de vrijheidsstrijd en daarom kreeg het eerste tapijt deze slag als onderwerp. Na de
levering in 1595 besloten de Staten van
Zeeland om een 'camer' tapijten te bestellen. Deze serie van in totaal zes wandkleden zou dienen ter verfraaiing van het
Prinsenlogement, dat toen deel uitmaakte
van de abdij van Middelburg. Vijf zeegevechten tegen het Spaanse offensief werden geweven op vijf tapijten. Een wapentapijt bedoeld voor boven de schoorsteen
werd gewijd aan het portret van de aanvoeder, Prins Willem van Oranje, de stadhouder van Holland en Zeeland. In zijn
naam werd de vrijheidsstrijd gevoerd.
Het Delftse atelier van
Francois Spierincx
Het eerste tapijt 'De Slag bij Bergen
op Zoom' werd in Delft besteld bij de uit
Antwerpen gevluchte wever Francois
Spierincx. De slag vond plaats op 29 januari 1574 toen Middelburg op het punt
stond zich over tegeven aan Oranje. De
Spaanse landvoogd De Requesens rustte
twee vloten uit om Middelburg te bevoorraden. Een vertrok vanuit Antwerpen naar
de Westerschelde en een vanuit Bergen op
Zoom naar de Oosterschelde. Alleen de
laatste vloot is in afwachting van hoog water bij Bergen op Zoom op het wandkleed
afgebeeld. De Zeeuwse admiraal Lodewijk
van Boisotging snel tot actie over. Zijn
vloot is links op het tapijt zichtbaar. Hier
en daar sluiten Zeeuwse schepen een
Spaans schip in. De Spaanse schepen zijn
herkenbaar aan hun vlag; een rood
Andreaskruis op een wit veld. De Zeeuwse
vlag bestaat uit horizontale rood-witblauwe banen, soms driemaal onder
elkaar. Onder in het midden, op de landtong, staat De Requesens hevig gebarend
de Spaanse onder an gade te slaan.
Daarboven wordt zijn admiraalsschip aangevallen door Zeeuwse schepen. In de benedenrand is een mythologische afbeelding waar te nemen waarin de held
Hercules, die symbool staat voor de
Zeeuwen, de rover Cacus (de Spaanse
viand doodt.
De Zeeuwse overwinning bij
Bergen op Zoom had tot gevolg dat
Middelburg zich op 21 februari over of
aan de Prins. Helaas is de ontwerper van
dit eerste tapijt onbekend. De stijl laat zich
herkennen door 'horror vacui', een angst
omplekken lee te laten. Het wandkleed
kenmerkt zich door een veelvoud van
scheepsformaties. Op grond hiervan is de
toeschrijving aan de ontwerper van de andere Zeeuwse tapijten, namelijk de marineschilder Hendrick Vroom niet mogelijk. De
composities van Vroom kenmerken zich
door helderheid waarbij een gebeurtenis,

Detailopname uit de 'Slag bij Bergen op Zoom'. De Spaanse landvoogd De Requesens kijkt hevig
gebarend toe. Atelier Francois Spierincx in Delft in 1593-1595. Zeeuws Museum, Middelburg.

vaak de belangrijkste, centraal in het beeldvlak isgezet. Spierinxc werkte ruim vier
jaar aan de bestelling uit Zeeland. In dezelfde periode werd in zijn Delftse atelier
gewerkt aan tien 'Armada-tapijten', een bedracht
langrijke
op uit En eland. Deze serie
was eveneens ontworpen door Vroom,
maar is helaas door brand in het Londense
Parlementsgebouw in 1834 verloren gegaan. De Zeeuwse reeks is door het verrand van de 'Armada-tapijten' echt
be
uniek in de wereld. Tapijten met zeeslagen
als onderwerp zijn zeer zeldzaam.
Gelukkig werd de Zeeuwse reeks kort
voor het oorlogsdreigen van de Tweede
Wereldoorlog in veiligheid gebracht.
Doordat de tapijten elders waren onder ebracht bleef hun het lot van de 'Armadatapijten' bespaard. Want bij het bombardement van Middelburg in mei 1940 werd de
Abdij zwaar getroffen.
In Middelburg vervaardigd
De andere vijf tapijten zijn in het
atelier van De Maecht in Middelburg geweven. De wever Jan de Maecht, afkomstig
uit Brussel, vestigde zich zoals zoveel immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden
in Middelburg. Door de godsdiensttroebelen en de val van Antwerpen in 1585
vluchtten velen naar het Noorden.
De ontwerpers van de in Zeeland
eweven tapijten zijn wel bekend. Voor de
g
zeeslagen tekende de schilder Hendrick
Vroom en voor het wapentapijt Carel van
Mander. Vroom werkte sinds 1592 in
Haarlem en wasgespecialiseerd in de marineschilderkunst. Behalve schilderijen en

tekeningen maakte hi' ook ontwerpen voor
wandtapijten. De geweven zeeslagen tonen
de verschillende kanten van het vakmanschap van de marineschilder. Zowel stadsg ezichten, portretten van schepen , als
scheepsformaties en gevechten zijn in de
composities aanwezig. Helaas zijn de kartons, de ontwerptekeningen, verloren gegaan. Om de werkelijkheid zo realistisch
mogelijk weer te geven baseerde Vroom
zijn ontwerpen niet alleen op topografische
kaarten van de strijd. Waar mogelijk orienteerde hi' zich ter plekke en sprak met ooggetuigen van de gevechten, zoals de viceadmiraal Joos de Moor.
Van Mander is vooral bekendgeworden door zijn 'Schilderboeck' dat in
1604 verscheen en waarin de levens van
Duitse, Vlaamse en Nederlandse schilders
worden beschreven. Hi' kreeg in 1601 opdracht het 'Wapentapijt' te ontwerpen met
eenportret van de Prins van Oranje. Van
Mander heeft zich voor de beeltenis moeten baseren op bestaande portretten, want
Willem van Oranje was immers al zeventien jaar dood. De Prins is op het tapijt als
een jonge man afgebeeld, een min of meer
g
eidealiseerd beeld. Als voorbeeld heeft
eenportret, getekend met zilverstift door
Hendrick Goltziusgediend. Deze bevindt
zich in de collectie van het Rijksmuseum in
Amsterdam.
In de boord van het schoorsteenstuk zijn de wapenschilden van de stemgerechtigde steden weergegeven:
Middelburg, Goes, Vlissingen, Zierikzee,
Tholen en Veere. In het midden van de
compositie is het wapen van Zeeland met
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de gravenkroon geweven. Links van het
wapen staat Neptunus, de god van de zee,
en rechts de oorlogsgod Mars. Het wapentapijt vormt de bekroning van de serie en
het is een weergave van de status van soeverein gewest die Zeeland tijdens de opstand heeft verworven.

kathedraal te zien. De Spanjaarden probeerden tevergeefs de stad te bereiken
maar de Zeeuwen met hun lichtere en kleinere schepen zeilden sneller. Het gevecht
liep voor de Spanjaarden uit op een catastrofe want hun vloot werd deels vernietigd
en deels verbrand.

Het pendant van 'Bergen op Zoom',
'De Slag bij Rammekens', is op dit moment
nog in restauratie en zal pas in het jaar
2000 naar het Zeeuws Museum terugkeren.
In de linker bovenhoek, onder het wapen
van Zeeland, is het gevecht vermeld als:
Naumachia ad Zeeburgum'. De opdracht
van dit en de andere tapijten kon worden
verstrekt aan de in Middelburg neergestreken wever Jan de Maecht. Hij signeerde in
de hoofdvoorstelling. Op een stuk aangespoeld wrakhout op het strand tekende hij
in de rechter onderhoek met 'I.D. Maecht'.
De Staten gaven de voorkeur aan
Hendrick Vroom als ontwerper van de zeeslagen, waardoor een eenheid in de compositie van de reeks ontstond. Bij het ontwerp van 'Rammekens' ging hij uit van de
formaten van 'Bergen op Zoom'. Om uniformiteit binnen de reeks te versterken
werd ook de boord van het Delftse tapijt
gecopieerd. Het afgebeelde gevecht vond
plaats een jaar nadat Vlissingen de zijde
van de Prins koos. De Hertog van Alva liet
in april 1573 een aanval op het eiland
Walcheren uitvoeren. Vanuit Sluis trok de
Spaanse vloot met zogenaamde 'zabres',
dit zijn grote transportschepen, op weg.
Bij het vallen van de avond moest de vloot
bij Fort Rammekens voor anker gaan. De
Vlissingse admiraal Ewout Pieterszoon, bijgenaamd 'Worst', ging tot de aanval over.
Van twee kanten bestookten de geuzen met
brandende boomstammen de Spaanse
schepen. De Spanjaarden werden totaal
verrast en veel van hun schepen gingen in
vlammen op.

De zoon van Jan de Maecht,
Hendrick, weefde van 1600 tot 1603 'Het
beleg van Veere' in twee delen. Te zamen
vormen zij wel een tapijt, want de voorstelling loopt door. De twee delen geven elk
een eigen episode van de vrijheidsstrijd
weer. Beide gebeurtenissen vonden op verschillende momenten plaats, maar er werd
op dezelfde plek voor de Walcherse kust
gevochten. De Spanjaarden zijn twee keer
geland tussen Veere en Vrouwenpolder, bij
fort Den Haak. De eerste landing vond
plaats in mei 1572 en is op het grote deel
afgebeeld. Op de voorgrond is de entering
van het Spaanse admiraalsschip van
d'Avila door Zeeuwse schepen te zien.
De tweede invasie in augustus 1573 is op
het smalle deel weergegeven. Daar zien
we de Spaanse vloot op de vlucht.
De Spanjaarden probeerden tevergeefs de
stad Middelburg te bevoorraden en een
overgave aan Oranje te voorkomen.

De 'Slag bijL illo' is veel kleiner van
formaat en werdgeweven in Middelburg
d iseen carVan 1597 tot 1598. In de boord
touche met een Latijnse spreuk geweven:
'Terwijl de Spanjaard in victorieroes zijn
vloot bij Lillo bouwt, waarmee hij hoopt de
Zeeuwen te verslaan, wordt hij in overmoed, door onverwachte list verslagen, en
buit wordt hij, tot as verteerd, zijn dood
komt snel.'
Uit angst voor muiterij ging de
Spaanse vloot op 3o mei 1574 vlak boven
Antwerpen, bij Lillo, voor anker. Terwijl de
Spaanse troepen na de Pinkstermis feest
vierden in de stad trokken de Zeeuwen ten
strijde. Het was een volkomen verrassing;
de overval is op het wandtapijtolle
in v
gang. Op de achtergrond is het silhouet
van Antwerpen met de 0.-L-Vrouwe148
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worden genoemd, is herhaalde malen ter
discussie komen te staan.
Desondanks is de Provincie
Zeeland blijven kiezen voor restauratie,
omdat men de uniformiteit binnen de
reeks belangrijk vond. Bovendien hadden
de tapijten een representatieve functie. Bij
de restauratiemethode van de Werkplaats
worden de tapijten grondig hersteld, de
restauratoren volgen de wens van hun opdrachtgever. De restauratie van de
'Zeeuwen' zal met de terugkeer van de
'Slag bij Rammekens' in het jaar 2000 voltooid zijn. Na bijna vijftig jaar zal de reeks
van zes tapijten weer te zamen in volle glorie in haar oorspronkelijke omgeving, de
Abdij van Middelburg, hangen.

De laatstegevechten, geweven op
het tapijt het 'Beleg van Zierikzee' duurde
1575
ruim negen maanden van het najaar
tot de zomer 1576. Hoewel het bier om een
verloren strijd ging is deze toch op een
wandkleed afgebeeld als voorbeeld van
het dappere optreden en de volharding
van de Zeeuwse watergeuzen.
De Spanjaarden hadden rondom de
stad versperringen aangebracht. De rivier
de Gouwe werdgebarricadeerd met palen,
kettingen en boten. De Zeeuwen ondernamen diversepogingen om voedsel en munitie naar de stad te brengen. Alle pogingen mislukten en een van deze is op het
wandtapijt weergegeven. Zierikzee gaf
zich ten slotte aan de Spanjaarden over in
juni 1576.
De Zeeuwen

ren vijftig wordt aan de
Sinds de ja
restauratie van de Zeeuwse wandtapijten
gewerkt. Een voor een zijn de tapijten naar
het restauratie-atelier de 'Werkplaats tot
Herstel van Antiek Textiel' in Haarlem geaan. Toen het Provinciaal Bestuur van
g
Zeeland in 1955 het besluit nam de in
slechte staat verkerende reeks tapijten op
te knappen ,
koos men voor restauratie.
Tegenwoordig geeft men veeleer de voorkeur aan conservering, waarbij men zoveel
mogelijk oorspronkelijk materiaal probeert
te behouden. De restauratie van de
'Zeeuwen', zoals de tapijten in Haarlem

Praktische gegevens

Zeeuws Museum, Abdij Middelburg,
Postbus 378, 4331 BK Middelburg,
telefoon 0118-626655
Open: maandag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur
zondag 12.00 tot 17.0o uur.
Op 25 december en i januari gesloten.

HUGO DOELEMAN

Het Streek- en Landbouwmuseum
Schouwen-Duiveland in Dreischor

Het embryo
et be on allemaal met een
tentoonstelling van landbouwwerktuigen. Dat was
ins970. De roe om een permanente tentoonstelling was groot. Evenals het enthousiasme van eengroep mensen. Zo ontstond
het landbouwmuseum. Het kreeg een onderkomen in een overgeschoten klaslokaal
van een oude school in Dreischor. De collectiegroeide en groeide, er werden steeds
meer lokalengeannexeerd. Het schoolgebouw raakte overvol. Toen hetgemeentebestuur besloot op de plaats van de school
een nieuw dorpshuis te bouwen, moest
het museum wijken. Ze kreeg daarbij alle
steun van degemeente. Mede daardoor
kon de monumentale boerderij
Goemanszorg worden aangekocht. Dat
was in 1993.
Eengedwongen plaatsverandering
schept tevens nieuwe mogelijkh
eden.
Nieuwe ideeenpasseerden de bestuurstafel. De een nog beter dan de ander.
Maar,... tegelijkertijd was er weinig geld.

H

Doch vele enthousiaste mensen kunnen
veel, heel veel. De handengingen uit de
mouwen.
In 1996 heeft het museum haar deuren weergeopend. Nu in de gerestaureerde boerderij Goemanszorg. De gewijzigde opstelling van de collectie zal zeker
boeien. Het mime erfgeeft ontspanning
aan de toerist, die hetplatteland van
Schouwen-Duiveland bezoekt. In de lommerrijke theetuin kan de dorstige bezoeker
op verhaal komen. Welk verhaal? Daarover
nu meer.
Schouwen-Duiveland is door de
eeuwen heen vooral akkerbouwlandgeweest. De landbouw heeft in depolders,
die samen dit voormalige eiland vormen,
steeds de hoofdrolgespeeld. In het streeken landbouwmuseum worden SchouwenDuiveland en de landbouw belicht. Daarbij
is het oog gericht op de vele facetten, die
daarmee te maken hadden en die van zo'n
grote betekenis zijn geweest voor haar bewoners. De boerderij Goemanszorg heeft
de eeuwen kunnen trotserenen vormt

De gevel van het Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland in Dreischor. Het museum is
gevestigd in de voormalige ho stele Goemanszorg. Deze tekening werd gemaakt door Fransje van der
Swan-van der Heim.

thans het decor voor het verhaal van het
verleden. Het eiland, de boerderij,
en het
vee, deprodukten ,
de infrastructuur en het
transport zijn onderdelen van deze boeiende en fascinerendegeschiedenis.
In Dreischor, eenpuur voorbeeld
van een Zeeuws ringdorp, lit de boerderij
'Goemanszorg'. Zij dankt haar naam aan
Pieter Goemansde
(1825-1898), die de boer rij verfraaide met een nieuwe toegangsdeur engrotere raamkozijnen. Deze waren
afkomstig van de buitenplaats Rozegaard
bij Schuddebeurs. Een eenvoudig boerenhuis kreeg een rijker aanzien. De in de tuin
geplaatste hardstenen piedestals droegen
daar zeker aan bij. Ze staan er nog en
g
even iets voornaams aan het streek- en
landbouwmuseum.
Het voormalige woonhuis is een
monument, de schuur verbouwd in 1912 is
met haar zware binten een toonbeeld van
een Zeeuwse landbouwschuur. Ook hier
binnen heeft de tijd niet stil gestaan. Op de
plaats van de paardestallen kwamen tractoren te staan. De schaalvergroting in de
landbouw maakte dat er in de jaren tachtig
een aardappelbewaarplaats in werd gebouwd. Nu er een museum werd ondergebracht, moest deze wijken en werd een
verdiepingsvloer met vide aangebracht.
Vanaf de begane grond is de kapconstructie met de zware moerbalken nugoed gade
te slaan.
Dean
ldbouw op
Schouwen-Duiveland
In deperiode voor de aanleg van de
eerste ringdijken rond de eilanden, die later werden samengevoegd tot SchouwenDuiveland, werden de schorrengebruikt
voor de schapenteelt. Het wapen van
Dreischor met drie schapen op evenveel
stukjes schor is een fraaie illustratie hiervan.
De eilanden werden ook in een
vroegere periode benut als bron voor het
winnen van zout. Van onder de klei werd
het zouthoudende veen weggegraven. Het
veen werd verbrand en de as met zeewater
vermengd. Uit dit mengsel werd het zout
gestookt in pannen. Door het 'moeren' het we raven van het veen - ging een
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Het opkamertje met voorbeeld van klederdracht in het Streek- en Landbouwmuseum SchouwenDuiveland in Dreischor. (Foto: H. Doeleman)

deel van de vruchtbare oppervlakte verloren. Bovendien kreeg het land door het
moeren een lagere en onregelmatige ligging. In Schouwen en de Vierbannen stondengrote delen dan ook 's winters onder
water. Op de hoger gelegen gronden en in
de 'on ere polders was akkerbouw
bouw mogelijk. De polder Dreischor werd getroffen
door de stormvloed van 1288,waardoor
een nieuwe kleilaag werd afgezet. Vooral
de ho ere ligging in vergelijking met
Schouwen en Duiveland boden Dreischor
betere mogelijkheden voor de landbouw.
Er waren meer oorzaken, die het
landschap beinvloedden en daardoor de
landbouwmogelijkheden. De verdediging
van het land teen de zee gebeurde volgens conservatieve inzichten. Geen offensieve verdediging, maar een defensieve
tactiek voerde lane
g
tijd de boventoon.
Achter de zeedijk werd een inlaag aangeled. Moest de zeedijk worden prijsgegeven, dan werd de inlaagdijk zeedijk en
werd een nieuwe inlaagdijk aangelegd. Zo
verdween onder meer het Zuidland, het
zuidelijk deel van Schouwen. De toren van
Koudekerke staat daar als een symbool
van hetgevecht tussen Schouwen en de
zee. Een symbool in andere vorm is de leende van Westenschouwen. De vissers
g
van deze welvarendeplaats vingen volens het oude verhaal een zeemeermin.
g
Ondanks vurige smeekbeden van de zeemeerman weigerden zij de zeemeermin
vrij te laten. De zeemeerman vervloekte
Schouwen, de haven verzandde en de
meeste inwoners moesten naar elders verhuizen. Het is een andere treffende illustra150

tie van de haat-liefde verhouding met het
water.
Voor de landbouw was de afwatering van overtollig regenwater van groot
belang. Lange tijd waren de suatiemogelijkheden beperkt. Bovendien was het
transport van het water naar de afwateringssluizen gebrekkig. In de 17de eeuw
werden watermolensgebouwd, maar deze
functioneerden niet naar wens. Lange tijd
bleef met name in de oudepolders het lozen van het water eenprobleem. In de
winter stondengrote delen onder water.
Daarentegen was er in de zomer vaak gebrek aan water. Eerst in de 19de eeuw ging
men ertoe over om te zoeken naar ingrijpende oplossingen. In 1845 werd een lange
ringdijk door de polder Schouwen aan eg
led
om deze in tweeen te verdelen.
Daardoor konden extreem lage waterstanden voorkomen worden. De suatiesluizen
voldeden maar ten dele, daarom werd aan
de zuidzijde van Schouwen, bij de kadeboezem, een stoomgemaal gebouwd
(1877). Het was het eerste in Zeeland.
Een jaar later kwam een stoomgemaal
in de Vierbannen van Duivelandgereed.
Dreischor volgde, na felle discussies, in
1882.
Ook oorlogen hadden invloed. In
1944 werd door de Duitse bezetter het eiland onder watergezet.
Ongekend in kracht en vernietigend
van karakter was de watersnoodramp van
1953. Een groot deel van het eiland overstroomde.531 mensen kwamen om het leven. De materiele schade was enorm. Na
'de ramp' kwam het Deltaplan, dat onder
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meer de opheffing van het isolement tot
gevolg had. In 1965 kwamen de Grevelingendam en de Zeelandbrug gereed. Aan
de zeekant volgde in 1972 de Brouwersdam en in 1986 de Oosterscheldekering.
Schouwen-Duiveland werd beter bereikbaar. In nog grotere mate werd het voormalige eiland aantrekkelijk voor het toerisme.
Een belangrijke attractie zal een
bezoek aan het streekmuseum zijn. Hier
komt hetplattelandsleven op SchouwenDuiveland vanaf het begin van de 2oste
eeuw tot leven.
Vele jaren is de vlasteelt erg belangrijk geweest. De zwart et rd vlasschuren in Dreischor en omgeving herinneren
hier nog aan. In het museum wordt de gehele behandeling van vlas tot linnen uit
beeld. Maar ook andere teelten krijgen aandacht, waaronder de meekrapteelt. De
wortel van de meekrapplant was vroeger
degrondstof voor de rode kleurstof.
Voor de mechanisatie was het
Zeeuws-Belgische trekpaard onmisbaar om
deploeg door de zware Zeeuwse klei te
trekken. De beste hen step voor de fok
kwamen uit Belie. Ook dankzij de paardenprofiteerde de infrastructuur. De
dorpssmid zorgde voor het beslaan van de
paardehoeven. De travalje aan de Ring in
Dreischor is een laatste herinnering aan de
hoefsmid. Degareelmaker leverde het tuig.
lederpaard had zijn eigen gareel, dat op
driejarige leeftijd werd aangemeten. Zo
werd hetpaard omgeven met veel zorg. De
paardenmarkt was belangrijk. Er werd gekeurd engehandeld.
Het transport op
Schouwen-Duiveland

Tot 1965 was Schouwen-Duiveland
een eiland en dus alleen bereikbaar met de
boot en het vliegtuig. Hoe het transport in
vroeger jaren plaats vond, is te zien in het
museum.
Op het Schouwse land vroeg het
transport naar de markt om een eigen
vorm. Immers vooral in de winter waren
de we en niet of nauwelijks bruikbaar.
Daarom werdgebruik gemaakt van het
uitgebreide stelsel van waterlopen door geheel Schouwen. Vervoerper water ging efficienter en sneller. Voor dat doel werd de
kloetschuit ontwikkeld, die bovendien
werdgebruikt voor personenvervoer. Een
leeg meekrapvat werd benut om de passagiers een droog onderkomen te verschaffen. In Zierikzee le den de kloetschuiten
aan in de Karnemelksvaart. De straten in
de nabijheid even het belang aan voor de
landbouw: de Lammermarkt, de Botermarkt en de Varremarkt (var betekent stier).
Boeren maakten voor het vervoer
van hunprodukten gebruik van wagens.

Maquette van een Schouwse stolpboerderij in het Streek- en Landbouwmuseum in SchouwenDuiveland in Dreischor. (Foto: H. Doeleman)

Al vroeg hadden deze hun naar achter opzijladders. Door de eeuwen heen
loende
p
bleef deze vorm tot in de jaren dertig van
de 2oste eeuw gehandhaafd. Veelal had ieder dorp zijn eigen wagenmaker, die door
kleine variaties in zijn werk zich van zijn
collega's wist te onderscheiden. In de jaren
dertig kwam de eenheids- of bakwagen in
gebruik. Dit type, afkomstig uit Groningen,
was een zogenaamde onderdoordraaier,
waarmee korter kon worden gedraaid dan
met de boerenwagen. Deze vernieuwing
speelde in op de behoefte aan betere en
vooral snellere transportbehoeften.
In het midden van de jaren dertig
gingen plaatselijke smeden en wagenmakers over tot de bouw van wagens met
grote platte bakken op luchtbanden. De
weg naar de handel moest ingekort worden. Daarom werden teen
g
het einde van
de 19de eeuw langs het gehele eiland landbouwhavens aangelegd om de lange rit
naar Brouwershaven, Zierikzee of
Bruinisse uit te sparen. Een aantal van
deze havens is nog aanwezig,
zoals die van
Flaauwers, ten zuiden van Kerkwerve.
Andere zijn daarentegen nog nauwelijks
herkenbaar. Voor het afvoeren van suikerbieten, aardappelen, hooi, stro en graan
werden deze havensgebruikt. Dat
Dreischorgerekend werd tot de grotere
dorpen ,
blijkt ook uit het felt dat deze
plaats al sinds de late middeleeuwen beschikte over een eigen haven: Beldert. In
1883 werd hier een fairbank of wee bra
opgericht. Ook elders op het eiland gebeurde dat in dezelfdeperiode. In 1910
waren er in totaal 213 inkomende en uitaande schepen in de haven.
g
Beurtschippers waren Barendregt en van
der Doe. Door de afdamming van het
Dijkwater na de watersnoodramp van 1953
werd de haven van Beldert afgesloten van

open water. Maar nog altijd is het voormalige haventje herkenbaar in het landschap.
Veel boeren hadden een driewielige
paardewipkar, in Schouwen beter bekend
als een 'perwetkarre'. Ze werd gebruikt
voor het vervoer van grond. Een ander
'manusje van alles' voor de boer was de
rolkar. Dat was een zwaar, lang, plat drieof vierwielig wagentje voor het vervoer
vanploegen ,
eggen, zaaizaad en onder
zeer natte omstandigheden ook voor kleine
hoeveelheden bieten. Voor het boerenwerk
werd ook de kruiwagen gebruikt.
De bakslee, vroeger ook slikslee genoemd, was eenplatte slee van twee meter
lang, een meter breed en 25 cm hoog, met
aan de onderkant smalleplatte ijzers. Deze
had dezelfde functie als de rolkar, maar de
afstanden moesten niet al tegroot zijn. Het
rijden met het gezin op de ouderwetse
boerenwagen werd vanaf het begin van de
18de eeuw vervangen door een rit met een
luxe speelwagen. Deze kreeg meer comfort
door het ophangen aan riemen, waardoor
de Schouwse riemwagen ontstond. Naast
dit type maakten de rijkere boeren na 1875
gebruik van hun met bladveren uitgeruste
Gelderse of Utrechtse wagen, brik, sees of
tilbury. Het meest luxe rijtuig was de vierwielige barouchette, die in gebruik was bij
een aantalgrote boeren, de dokter of de
notaris. Een automobiel konden voor de
Tweede Wereldoorlog alleen de grote boeren zich veroorloven. De motorfiets werd
vooral bij de boerenzoons en handelaren
populair. De arbeider werd dank zij de
fiets meer mobiel. Een bekende verschijning op het platteland was de hondekar.
Kleine middenstanders en ambulante handelaren maakten ergebruik van om hun
waren uit te venten. Vooral voor de verkoop van melk werd de trekkracht van
honden benut.

De verbinding met het wasteland
werd belangrijk verbeterd door de geregelde veerdiensten. In 190o kwam de tramverbinding Steenbergen-ZierikzeeBrouwershaven tot stand, waarvoor de
veerdienst Zijpe-Anna Jacobapolder werd
ingesteld. In 1931 werd het vliegveld
Haamstede in gebruik genomen. Het was
een tussenstop op de lijn RotterdamVlissingen-Knokke. Na de oorlog werd het
vliegveld gesloten. De tram verdween na
de watersnoodramp. Hier kwamen bussen
voor in de plaats. Ook de beurtschippers
verdwenen door de opkomst van de
vrachtwagens. Na gereedkoming van de
brag en de dammen verdwenen alle veerdiensten.
Naast genoemde facetten is er nog
veel meer te beleven in het streek- en landbouwmuseum van Schouwen-Duiveland.

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt
van de nota 'Een aanzet voor de tentoonstelling"
van de inrichtingscommissie van het Streek- en
Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland.

Praktische gegevens
Adres: Molenweg 3, 4315 CE Dreischor
Openingstijden:
Vanaf begin maart tot en met einde november in de weekdagen tussen so en 17 uur
en op zondag vanaf 12 tot 17 uur.
Ook open in de Kerst- en krokusvakantie
(welgesloten op Kerstdag en
Nieuwjaarsdag)
Rondleidingen mogelijk.
Inlichtingen:
• museum: 0111-402303
• secretariaat: 0111-401579

HET STREEK- EN LANDBOUWMUSEUM SCHOUWEN-DUIVELAND IN DREISCHOR
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De Meestoof
Streekmuseum voor Tholen en St.-Philipsland

Ontstaan

et idee om op Tholen een
streekmuseum op te richten is niet uit de lucht komen vallen. In september 1966 was er ter
gelegenheid van het jubileumfeest 'Tholen
600jaar' in de Nederlands Hervormde
Kerk een tentoonstelling. Hier was een
Thoolse kamer ingericht en waren er onder andere voorwerpen te zien die met de
meekrap te make hadden. De belangstelling was groot.
Deze tentoonstelling was voor Het
Brabants Nieuwsblad de aanleiding om te
concluderen dat deze tentoonstelling weloor
licht de aanloop zou kunnen zijn
v een
Thools Museum.
Ins967 was er een tentoonstelling
in Poortvliet, waar naast oude landkaarten, oorkonden, boeken, oude gebruiksvoorwerpen, briefkaarten met oude dorpsgezichten ook streekdrachten en sieraden
te zien waren. De pers schreef dat het gepresenteerde assortiment boven verwachting uitviel. Ins972 werd er een voorlopig
comite gevormd met uit iedere kern op
Tholen medestanders en er werd contact
gezocht met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur reageerde positief. In 1973
konden de ideeen omtrent de oprichting
van een streekmuseum werkelijkheid
worden.
De aanleiding was het feit dat de
zeven gemeenten op het eiland Tholen
werden opgeheven en tot een eilandgemeente werden samengevoegd. Dat betekende dat er van de zeven gemeentehuizen enkele lee kwamen te staan. Tijd dus
om te trachten een streekmuseum van de
grond te krijgen. Sint-Annaland leek het
geschiktste. Het gemeentehuis was vrij
nieuw, in 1940 gebouwd van de hand van
de bekende Zeeuwse architect Rothuyzen,
met een aantrekkelijk uiterlijk, vrij groot
prkeergelegenheid.
park en meta
Hetgemeentebestuur antwoordde
dat men het streven om te komen tot de
oprichting van een Streekmuseum bijzonder waardeerde, omdat op deze wijze het
historisch eigene van het eiland voor het
nageslacht bewaard zou blijven. Bovendiengaf men toestemming voor het in

H
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Streekmuseum De Meestoof in het voormalige gemeentehuis van Sint-Annaland.

gebruik nemen van het voormalige gemeentehuis van St.-Annaland. Dit was
aanleiding om ook St.-Philipsland te benaderen en ook daar sloot men zich aan bij
het voorlopig comite.
De oprichtingsdatum werd 4 aril
1973 en op 2 juli volgde koninklijke goedkeuring. De doelstelling in artikel 3 van de
Statuten luidt: de vereniging heeft tot doel
de stichting en instandhouding van een
museum op het eiland Tholen, het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen,
geschriften, boeken, kaarten, tekeningen,
enz. van oudheidkundige, culturele en geschiedkundige aard en van zodanige zaken, Welke uit dat oount
gp
in de toekomst
van waarde kunnen worden voor de gemeenten Tholen en St.-Philipsland.
Zo ging het museum van start, subsidles werden gevraagd en verkregen, de
plaatselijke bevolking werd via de plaatselijke pers om steun gevraagd en voor f io,per jaar kon men lid worden, men kreeg
daarvoor een gratis-toegangsbewijs. De leden schonken historisch belangrijke zaken

ofgaven deze in bruikleen en zo werd het
begin gemaakt van een nog steeds groeiende collectie uit een ruim duizend jaar
oudgebied. Een gebied waar niet meer zo
heel veel terug te vinden was, omdat er
door de inundatie en evacuatie in 1944 en
de watersnoodramp van 1953 veel verdwenen was.
De naam De Meestoof

Het museum moest een naam krijgen en daarom werd de bevolking gevraagd om lets te bedenken. Uit de vele inzendingen werd de naam 'De Meestoof'
ekozen, een naam die verwees naar de
g
teelt van meekrap, een plant waarvan de
wortels de grondstof voor een rode kleur
bevatten.
Deze plant werd reeds in de 14de
eeuw in Zeeland verbouwd en verwerkt.
Tot de 14de eeuw la en gebieden waar
meekrap werd verbouwd, hoofdzakelijk
lang de belangrijkste handelswegen in de
Elzas en Silezie. Maar in de loop van die
eeuw ontwikkelde zich in sneltempo in

Zeeland en de aangrenzende zeekleigebieden van Noord-Brabant en Holland een
nieuw produktiegebied dat al spoedig alle
bestaande streken waar meekrap werd verbouwd zou overtreffen. In de 16de en 17de
eeuw waren er een gebieden die zich met
Holland en Zeeland konden meten.
Op Tholen en Sint-Philipsland
stond vroeger in iedere plaats een 'stoof',
in Oud-Vossemeer en Tholen zelfs twee. In
totaal stonden hier tien 'stoven'. De bereiding van de verfstof uit de wortels geschiedde in de 'meestoof'. Dit was eengebouw dat van buitengezien op een grote
schuur leek. Hierin werden de meekrapwortels gedroogd en tot poeder gestampt.
Ditpoeder werd door de ververs gebruikt
m de wol en andere stoffen te verven.
o
Met mengmaterialen kon men naast diverse schitterende kleuren rood ook kleuren als zwart,
paars en bruin maken.
Toen het in 1868 twee Duitse chemici lukte om op synthetische wijze de
rode meekrapkleur te bereiden, betekende
dit het einde van de meekrapcultuur. De
snelle ondergang van het meekrapbedrijf
vormde een ernstige aantasting van de
welvaart in Zeeland. De meeste 'meestoven' werden afgebroken en nu herinneren
nog alleen straatnamen aan dit voor deze
streek zo belangrijke produkt. Bijna elke
plaats heeft wel een Stoofdijk of een
Stoofstraat.
Sint-Annaland heeft sinds 1973 dus
weer een 'meestoof', zij het,
als museum.
In De Meestoof is te zien hoe meekrap verbouwd en verwerkt werd.

scheepsmodellen en andere historische
voorwerpen ondergebracht.
Er zijn ook grote vitrines met permanente tentoonstellingen:
- De Reimerswaalcollectie met voorwerpen die gevonden zijn in het verdronken land van Zuid-Beveland, dat in 1531
na de St.-Felixvloed verloren isgegaan. De
stad Reimerswaal lag in de middeleeuwen
drie kilometer hemelsbreed van de
maar
stad Tholen verwijderd.
Er was een veerverbinding. Bij de
vloeden van 153o en 1532 in en de stad,
het Slot Lodijke en nog 17 dorpen en gehuchten verloren. Uit de schorren en de
slikken in de Oosterschelde zijn veel vroegere resten tevoorschijn gekomen, waarbij
veel aardewerk en metalen voorwerpen,
zoals vingerhoeden, sierhangertjes (nog
heidens), gespen, broekhaken, lakenloodjes, een pelgrimsinsigne van Sint-Adrianus
uit Geraardsbergen en een versleten kolfslof.
- Een uitgebreide tegelcollectie met
grote en kleine tegeltableaus.
- Poppen met streekdrachten en de
r ende Thoolse sieraden, waarvan de
schitte
gouden oorijzerhangers en mutsenspelden
bij de Thoolse sluiermuts gedragen werden. Er is ook een mooie collectie rouwsieraden, zwart engemaakt van glas, hout,
been, ofgitten.
- Bijbelse en andere voorwerpen die
een rol speelden in het leven van de die
gelovige bewoners van deze streek. Naast
de Keur-, Mortier- en een Julianabijbel is er
het befaamdgeworden boek van Cornelis
de Bruyn, waarin deze in 1698 zijn reizen

naar het Midden-Oosten beschreef. Ook
zijn er kinderbijbels en allerlei zaken die
met catechisatie en zondagsschool en godsdienst te maken hebben. Er zijn gedroogde
planten die in de bijbel vernoemd worden.
- Een collectie inktpotten en inktstellen.
- Glas en aardewerk van de uit
St.-Annaland afkomstige Chris Lanooy.
- Bewerkt leer en schilderijen van
de eveneens van Sint-Annaland afkomstige
Marie Slager.
Gepoogd wordt om van hedendaagse kunstenaars van de beide 'eilanden' werk aan te schaffen.
In de kleinere vitrines is een vaste
collectie opgesteld van onder andere munten, zilverwerk, kralenbeursjes, porselein,
mutsen, kinderkleding, boeken , eel oed
schelpen, speelgoed, enz.

Landbouwcollectie
Voor de uitgebreide landbouwcollectie werd achter het museum een
Zeeuwse landbouwschuurgebouwd. In
deze schuur is een grote hoeveelheid handgereedschap te zien en kleinere landbouwwerktuigen zoals onder andere een zaaiviool.
Om degrotere landbouwwerktuigen (waaronder een Thoolse boerenwagen,
een rijtuigje, een koolzaadslee, een rechtstrooier, tractoren, apparatuur van de veearts, alles voor hoefbeslag alsmede een
wor
smidse) eenplaatsje te geven , worden
plannen voor een wagenschuur en een
tweede landbouwschuur ontwikkeld. Als
alles volgens plan verloopt zal in 1996 met

De collectie
De collectie moest toengevormd
worden en ze moest eengoed beeld geven
van het leven op Tholen en Sint-Philipsland, De Meestoof wilde zich echt als
'streekmuseum' ontwikkelen.
Veel mensen reageerden enthousiast
en kwamen metgiften,
rote en kleine, in
natura. Zo ontstond in de loop van de jaren een collectie van voorwerpen die jets
met de streek te maken hadden, sommige
collecties werden verder uitgediept, zoals
die van de meekrap en de Reimerswaalcollectie, tegels en tegeltableaus, onderwijsmateriaal en textiel waaronder een uitgebreide collectie merk- en stoplappen,
landbouwgereedschap en landbouwmachines, inktstellen, enz.
Om deze collectiegoed tot z'n recht
te laten komen zijn er in De Meestoof verschillende stijlkamers ingericht, onder andere twee woonkamers met in een daarvan
een bedstee met een krib, een dokters- en
schipperskamertje en een winkeltje.
In deze stijlkamers zijn onder meer
meubels, portretten, schilderijen, streekdrachten, wiegen, secreten, merklappen,

Stijlkamer met poppen in de streekdracht.
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de bouw begonnen worden. In de bestaande schuur is ook veel lesmateriaal op
landbouwgebied aanwezig, zoals een vogelkast, modellen van planten, een miniatuur zaaimachine, miniatuur landbouwwagens en kaarten met afbeeldingen van
rundvee.
Schoollokaal
Achter in de schuur is een klaslokaal uit het begin van deze eeuw te vinden. Veel groepen jongeren en ouderen
hebben hier met plezier kunnen zien hoe
het onderwijs er vroeger uitzag: van de
kroontjespen met houder voor het rechthouden van de wingers tot de nuttige
handwerken en roestige breinaalden, verschillende leesplankjes, tel- en rekenraampjes, schoolplaten, schoolboekjes, enz.
Zittend in de houten schoolbankjes
met de schuifjes voor de inktpotten, komen
herinneringen terug van schrijven met griffels op een lei, krassend krijt op het schoolbord, zittend op het strafbankje en zweterige handjes die met roestige breinaalden
kousen met de grote en de kleine hiel
moesten breien.
Tentoonstellingen
leder seizoen worden er in De
Meestoof naast de vaste collectie, wisseltentoonstellingen gehouden. Hiervoor wordt
uit de eigen voorraad geput en van bruiklenen van bevriende musea ofparticulieren
gebruik gemaakt. Bij deze tentoonstellingen wordtgekeken of er voor 'elk wat
wils' is, er wordtgeprobeerd om De
Meestoof ieder jaar weer aantrekkelijk te
maken voor zowel de streekbewoners als

totgebruiken als het lopen met de rommelpot. Natuurlijk ook kinderspelen, kinderkleding, kijkkasten, treintjes, poppenhuizen en ander speelgoed, het schoolleven,
feesten, enz.
Bodemvondsten,
gebruiksaardewerk uit
de 16de Om de 19de eeuw

Zeeuwse landbouwschuur.

voor de bezoekers van elders. Mede hierdoor stijgt het bezoekersaantal in De
Meestoof gestaag, en ondanks de betrekkelike rust die er op Tholen en Sint-Philipsland heerst, weten steeds meer mensen
Sint-Annaland te vinden.
In 1996 zijn er twee tentoonstellingen die het hele seizoen te zien zijn:
Kind in het spel

Alles over het leven van het kind
op Tholen en Sint-Philipsland, vanaf de
wieg, de vuurmand en luiermand waar je
kunt zien hoe het komt dat een kind 'te
heetgebakerd is' of 'in de luren is gelegd',

Aardewerk wat niet meer gemaakt
wordt en wat onder andere gevonden is in
het Verdronken Land van Reimerswaal. Er
zijn voorwerpen uit de oude keuken, zoals
beslagkommen, melkkannen, kookpotten,
roompotten, grapers, vetvangers, evenveeltjes, enz. Voorwerpen die met licht te maken hebben, olielampjes en kandelaars.
Dingen die met drinken te maken hebben:
wijnbekers, bierkannen en waterkruiken.
Drinkbakken voor dieren.
Door zijn uitgebreide en veelzijdige
collectie is er in De Meestoof voor elke leeftijdsgroep van alles te beleven. Voor groeP en en scholieren zijn er speur-, kijk of
puzzletochten. Voor groepen zijn er ook
buiten degewone openingstijden en buiten
het seizoen mogelijkheden om het museum te bezoeken.
Dank zij de vele vrijwilligers die
De Meestoof een warm hart toedragen en al
vanaf het ontstaan de schouders onder het
vele werk hebbengezet, is het streekmuseum uitgegroeid tot een gezellig, actief
museum dat zijn plaats veroverd heeft in
de streek, maar ook daarbuiten. Veel
streekbewoners steunen het museum jaarlijks met een financiele bijdrage en dank zij
een subsidie van degemeente en de vele
giften kan De Meestoof zich nog steeds verder ontwikkelen.
Geraadpleegde bronnen: 'Zichtbaar Verleden',
Ir. M.A. Geuze en 'Ode aan de Meekrap',
J.P.B. Zuurdeeg.

Schoollokaal rond 191o.

Praktische gegevens
Openingstijden
vanaf 20 april t/m eind oktober
dinsdag t/m zaterdag
14.15 - 16.45 uur
Adres en inlichtingen:
Streekmuseum De Meestoof
Bierensstraat 6
4697 GE Sint Annaland
Tel. oo31 1666 52649
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Ramschip Schorpioen in Middelburg

and 186o begint een nieuwe
periode van oorlogvoeren
op zee. In een eeuw waarin
de zeeslagen uitgevochten worden door
houten schepen die elkaar met ijzeren
kogels uit tientallen lopen bestoken, verschijnt daar ineens dat vreemde la ijzeren schip met die venijnige punt aan de
voorzijde. De ramtorenschepen en de ramschepen zullen het beeld op zee sterk veranderen. Zij verschillen totaal van de oude
oorlogsschepen, de rote drijvende paleizen waarover nog steeds in romantische
bewoordingen gesproken wordt. Taferelen
van in flardengeschoten zeilen die, aan
gebroken masten de daar zich onder bevindende zeelieden verpletteren, liken

R

vanaf dan voorgoed tot het verleden te behoren. Hoewel Nederland in die tijd een
behoorlijke kennis op het gebied van
scheepsbouw heeft, moeten we de bouw
van zulke vernuftige rammers toch aan het
buitenland overlaten. In augustus 1867
wordt bij de Societe des Forges et
Chantiers de la Mediterranee in Seyne-surMer in de nabijheid van Toulon de kiel geled voor het ramschip Schorpioen. Op 18
januari 1868 wordt de Schorpioen te water
gelaten onder bouwnummer 409. Vier
maanden later op 17 mei in dienst genomen door Kapitein-Luitenant ter Zee
W.K. van Gennep. Op 16 mei vindt in de
buurt van Toulon deproefvaart plaats. De
totale bouwkosten van het schip bedragen

£ 1.157.408.0o. Oorspronkelijk waren de
kosten voor de bouw beraamd op ongeveer 1 miljoen gulden. Bij de behandeling
van de marinebegroting voor 1866 deelde
de minister echter mee dat deze post met
£ 600.000 moet worden verhoogd teneinde
van het schip een zeewaardig ramtorenschip te maken. Na veel bedenkingen
wordt de begroting door de Tweede Kamer
aangenomen met 4o tegen 24 stemmen en
door de Eerste Kamer met 24 tegen ii
stemmen. Voorwaarde is, dat de minister
voortaan, buiten de Wetgevende Macht
om, geen ramtorenschepen meer zal bouwen. Dat is dan ook niet gebeurd.
Tegenwoordig is het bijna routine om een
bemanning van waaruit ook naar Toulon

Foto uit 1868 met het Ramschip iSchorpioen% genomen in Toulon (Frankrijk).
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over te vliegen. In die jaren gaat dat anders. Omdat de Schorpioen een schip met
zeilvermogen is, moeten maar liefst 230 bemanningsleden van noord naar zuid verplaatst worden. Niet alleen de manschappen, maar ook een groot deel van de
inventaris-goederen moet diezelfde we g
gaan. De reis begint per radersleepboot
Valk. Vanuit Nieuwediep worden officieren en bemanning naar Moerdijk gebracht.
Men reist met eengewone spoortrein. De
vracht wordt in eengoederenwagon geladen. In Brussel onderbreekt men de reis.
Op het station wachten de Nederlandse gezant en enige autoriteiten het gezelschap
op en delen tijdens deze stop enige versnaperingen uit. Daarna gaat de reis verder
naar Parijs waar een oponthoud van zes
uurplaatsvindt. Ook hier is het personeel
van hetgezantschap aan het station.
Tijdens deze onderbreking wordt de Jardin
Botanique bezocht en fungeert de gezantschaps-secretaris als ids. Het gezelschap
blijft in de tuin tot het tijd is de reis voort
te zetten. Met slaande trom marcheert men
naar het station waar nueen expressetrein
gereed staat. Op deze mars door Parijs
heeft Janmaat heel wat bekijks en het
duurt niet lang of een menigte nieuwsgierigen volt
gt de flinke groep. Na aankomst
in Toulon marcheert de bemanning naar
het nieuwe schip waar onmiddellijk de
Nederlandse vlag en de wimpel gehesen
worden. Met een driewerf hoera wordt
deze handeling door officieren en bemanning begroet.
Eerste reis

Het is in die dagen niet erg comfortabel om dienst te doen op een schip van
dit type. Het volkslogies is een betrekkelijk
kleine ruimte, waar een flink aantal mensen in ondergebracht moeten worden.
Ook commandant van Gennep is niet onverdeeld tevreden. Zijn klachten betreffen
niet zozeer de behuizing maar meer zijn
persoonlijke veiligheid. In het verslag van
de eerste reis lezen wij: 'De geruime tijd,
dat degeheele bemanning reeds aan boord
heeft doorgebragt en de overtogt met dit
vaartuig van Toulon naar Nederland gemaakt, even mij nu reeds de magtiging
om een oordeel uit te breng en over de eienscha ppen der Schorpioen, zoowel wat
g
hare bewoonbaarheid betreft, als over hare
eigenschappen als zeilschip, waaruit vanzelfs volgt hare min of meerder bruikbaarheid, voor de speciale dienst waarvoor dit
Ramschip gebouwd is. Alhoewel de wapening, de inrigting en de behandeling van
hetgeschut in den toren en wat daaraan
verder verbonden is, zeker de voornaamste
eigenschappen zijn om te beoordelen of dit
schip aan zijne bestemming zal kunnen beantwoorden, zoo zal ik echter slechts zeer
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oppervlakkig in mijne beoordeling dienaangaande kunnen wezen, doordat de wapening zo kortelings is ontvangen en de inrigting daarvoor in den toren eerst heeft
plaats gehad'. Deze volzinnen worden aan
hetpapier toevertrouwd nadat de
Schorpioen zonder bewapening vanuit
Toulon naar Newcastle in En eland gevaren is, waar twee 23 cm Armstrong kanons
(om in marine-termen te spreken) geplaatst
zijn. Lezen we verder:
'De weinige proefschoten toch gedaan bij het verlaten der rivier Tyne te
Newcastle op den 27ste Novb.j.l. en waarvan het rapport bier tevens bijgevoegd,
kunnen nog niet voldoende beoordeling
van de doelmatigheid van de inrigting des
torens en van de makkelijkheid der bediening van het geschut dienen. Het gepantserde reduit, achter den toren, waarin zich
het stuurrad ingevegt te bezigen bevindt,
heeft naar mine mening de fout, dat het
aan de achterkant nietgepantserd is, alsmede dat het een zeer onvolkomen standplaats aanbiedt in gevegt voor den
Kommd.-45 graden achterlijk
er dan
dwarsch ingeschoten wordende is het
reduitgeheel open en zijn daardoor noch
schoorsteen noch rookgangen beveiligd-.
De stanplaats van den Kommdt. in het gevet is op een tafeltje boven het stuurrad,
zodat hi' ten halve live boven het dek uitsteekt. Mot het overbodig wezen om den
Kommdt. voor kanonvuur te beveiligen,
op een Ramschip zal het toch zeker een
hoofdvereischte wezen om voorgeweervuurgedekt te staan, daar anders met de
tegenwoordige juistheidswapenen het
bijna zeker zal mogen kunnen worden aanenomen, dat binnen een of
van 200
g
EL het vijandelijke schip genaderd zijnde,
alle vuurwapens op den Kommandant gericht zullen wezen en zijn val op het beslissende oogenblik van rammen, het mislukken der manoeuvre dezelfsgroote onheilen
tengevolge kan hebben'.
Grote onheilen voorziet de eerste
commandant van de Schorpioen in geval
van rammen. En dat is niet best voor een
schip dat speciaal voor dat doel gebouwd
is. Gelukkig is het in oorlogstijd nooit tot
rammengekomen. Maar als ramschip wil
je natuurlijk toch wel eens een keer dat geheime wapen onder de waterspiegel uitproberen. Dat gebeurt in 1870 wanneer de
houten koopvaarder 'Adriana Maria' te
dicht in de buurt van de Schorpioen komt.
Na een buitengewoon moeilijke en lange
reis vanuit de Oost (Java omprecies te zijn)
komt het barkschip,
onder de bevel van
kapitein Ruhaak, in de Zeeuwse wateren.
De passagiers, om hen voor meer ellende
te behoeden, zijn dan in Plymouth met de
loodsboot al aan wal gezet. Met sleepboothulp moet Brouwershaven binnen gelopen

worden. VOOr de stroom en veel vaart lopende wordt op de rede het anker uit
worpen. Dit houdt niet en de 'Adriana
Maria' drift achteruit teen de ramsteven
van de Schorpioen aan. De schok is niet
groot en de koopvaarder drift langs het
ramschip. Kapitein Ruhaak roept opgelucht, 'Allright, het loot best af'. De
dienstdoende officier van de Schorpioen
weet dat nog zo net niet en antwoordt:
'Denk er aan, dit is een ramschip,
U heeft
de ramgeraakt'. Meteen daarna is de confrontatie met de ramsteven merkbaar, de
'Adriana Maria' begint te zinken. Weer
moet de sleepboot assistentie verlenen. Nu
om de bark op de zandbank 'Dwars in de
Weg' te zetten om haar tegen zinken te behoeden. Zestien jaar later in 1886 komt de
Schorpioen bij het verlaten van de haven
van Nieuwediep in aanraking met de binnenlopende sleepboot Hercules. De ijzeren
voorsteven die nagenoeg loodrecht op de
eveneens ijzeren kiel van de Hercules staat,
raakt de Schorpioen stuurboord-voor. Was
de steven van de sleepboot teen
de schok
g
bestandgeweest dan zou waarschijnlijk de
toegebrachte schade veel minder zijn geweest. Na de aanvaring blijkt dat de hele
voorsteven van de sleepboot naar binnen is
gebogen zodat zij bijna dwars op de kiel
staat. Net boven de kiel is een stuk uit de
stevengebroken. Door de naar achter gedrukte kielgaat de steven als ram fungeren. Er wordt eengat gestoten van 20 bij
7
0 cm. De Schorpioen maakt water en kan
nog net binnen de schutsluizen in het natte
dok wordengezet.
Slag bij Lissa

Niet echtgeramd dus. En dat is
misschien maar beter ook, want de weinige
keren dat er werkelijk slag geleverd is met
schepen van dit type blijkt voor de commandantengeen onverdeeld genoegen te
zijn geweest. De meest spectaculaire strijd,
tussen ramschep,
en is die in de Adriatische
Zee bij Lissa in 1866. De Oostenrijkse
'Erzherzog Max' boort daar de Italiaanse
'Re d'Italia' naar de die te. De indruk van
dit rammen moet overweldigend zijn
geweest. Zo zelfs dat admiraal Von
Tegetthoff, die het bevel voert over de
'Erzherzog Max', later verklaart: 'Al zou ik
duizend jaar oud worden, ik zal nooit
meer een schip rammen, zo vreselijk is de
indruk die dit op mij gemaakt heeft. VOOr
de strijd had ik, aan al de onder mijn or-.
ders dienende commandanten, lastgegeyen om, wanneer een zeker seine even
werd, hun schip te wenden en het schip,
dat zich tegenover hen beyond, te rammen. Maar de enige die ramde was ik. En
nadat ikgeramd had, was de uitwerking
geheel verschillend van alle wat men in
een zeestrijd kan ondervinden. Het ene

Als een soort overhangende dakrand
wordt dit hout bedekt met twee ijzeren
platen van 5 cm dikte.
De ram

Bemanningsleden van het Ramschip
'Schorpioen' omstreeks 191o.

ogenblik ziet men het schip dat men aanvalt en het ogenblik nadat het is getroffen,
zinken en verdwijnen 800 man naar de bodem. Zondergeluid. Daarop volgt een ledige plaats waar alles in rust is, zonder
rook, zonder iets dat U doet voelen datgij
ingevegt zijt. Al deze din en maken zulk
een indruk op mij, dat ik onder generlei
omstandigheden ooit meer tot rammen
over zalgaan.'
Pantser

In de middeleeuwen brengen de
Noormannen op hun schepen boven de
verschansing een rij schilden aan. Een metalengordel die de bemanning enige bescherming moet bieden. Het begin van de
bepantsering. In de zestiende eeuw beveilitg
men de schepen van binnenuit door ze
te bekleden met leer en lood, zeildoek en
oud touw. De Amerikaanse ingenieur
Robert Fulton ontwerpt in 1812 de
'Demogolos', een gepantserd stoomfregat
dat onder stoom de respectabele snelheid
van4 tot 5 knopen moet to en. Het niet
minder spectaculaire antwoord op dit vernuft komt in 1858. De Franse bouwmeester
Dupuy de Lome ontwerpt het stoomfregat
dat als de 'La Gloire' in 1860 in Toulon van
stapel loot. Snelheid 13,5 knoop! In 1862,
gedurende de bekende zeeslag bij
Hampton Roads in Amerika, bewijst het
ondoordringbare pantser van de
'Merrimack' onomstotelijk haar nut. De
wanden bestaan uit3o cm dikke balken bedekt met so cm dikke eikehoutenplanken.

De moeilijkheid om met artillerie de
gepantserde schepen enige schade van betekenis te berokkenen noopt tot andere
strategie. Al 800 jaar v. Chr. worden in het
Middellandse-Zeegebied schepen waar enomen voorzien van een ramsteven. De
Fenicisch-Assyrische schepen ca. 700 jaar
v. Chr. vertonen een verlengde boeg overgaand in een zware ramsteven. In 260
v. Chr. bedienen de Romeinen, in gevecht
tee de Carthagers, zich van de corvus,
een lange enterplank met aan het uiteinde
een zware ijzeren punt. Eenmaal aan elkaar vastgeramd ontstaat een gevecht van
man teen
man. De Franse admiraal
g
Labrousse pleit ini840 opnieuw voor de
ram. De Franse marine doet in 1844 geslaagde proeven met dit geheime onderwater-wapen en besluit in 1859 tot de bouw
van tweegrote, door Dupuy de Lome
ontworpen, he en de 'Magenta' en de
'Solferino'. Met haar ijzeren voorsteven zitten deze zware dames geramd! In het midden van de negentiende eeuw bouwt
Rusland twee volkomen ronde monitors,
de Popov's 'Novgorod' en de 'ViceAdmiral-Popov'. Drie machines driven de
zes schroeven aan waarmee de schepen
een snelheid van 8.5 knopen kunnen maken. Het geschut is op een draaischijf midden op het lage dek geplaatst.
Buitenland

Geen spectaculaire oorlogshandelingen voor de Schorpioen. Geen indrukwekkende buitenlandse reizen ook. Slechts
eenmaal is de Schorpioen 'in den Vreemde'
geweest. In 1871 wordt op de rede van
Vlissingen een smaldeel geformeerd.
De schepen Buffel, Heiligerlee, Krokodil,
Schorpioen,
Tijger en Valk staan onder
commando van Schout-bij-Nacht
J.J. Wichers. Op 17 augustus wordt koers
g
ezet naar Antwerpen. Na dit vlootbezoek
neemt de Schorpioen de stoffelijke resten
mee van de Nederlandse militairen die
gesneuveld zijn bij de slag om de citadel
in 182.
3
Slechts drie ramschepen zijn op de
wereld bewaardgebleven. Dat is in
Rotterdam de 'Buffel', in Middelburg de
'Schorpioen' en in het Chileense
Talcahuana de 'Huascar' ooit buitgemaakt
op Peru, nu alle drie museumschepen.
Schepen uit een periode, een korte overgangsfase, waarin de zeilen plaats maken
voor stoom en hout vervangen wordt door
ijzer. Of de tijd van de houten schepen en
de ijzeren mannen dan ook eindigt, laten
we liever in het midden! In tegenstelling

tot de in Engeland gebouwde ramschepen
'Buffel' en 'Stier' met de afgeronde ramsteven, is de Schorpioen voorzien van een venijnige punt als ram. Duidelijk bedoeld om
een gat te boren in het vijandelijke schip,
waar dat het meest kwetsbaar is: de
daar
machinekamer of het ketelruim. Bij het
doorvaren van touwversperringen blijkt
dat dit materiaal vaak op de ram blijft liggen wat een nadeel betekent. De ram bestaat uit een massief stuk smeedwerk. Dit,
met de hand vervaardigde, steekwapen is
net als het vele klinkwerk van belangrijke
industriele waarde.
Nadat in een vroeg stadium de 2
masten en het zeiltuig worden verwijderd,
verplaatst de Schorpioen zich voortaan alleen onder stoom. Twee machines met elk
2 cilinders en4 ketels met ieder 5 vuren en
een totaal van 1760 vlampijpen moeten de
energie leveren om het schip met een snelheid van ongeveer 9 knopen door het water te doen klieven. Niet alleen stoom voor
de voortstuwing maar ook om de, midden
op het schip geplaatste, geschutstoren rond
te kunnen draaien. Op stoom wordt deze
toren in 36 seconden 36o graden gedraaid;
moet men deze bezigheid met de hand
verrichten dan zijn daar minuten voor
nodig. De Schorpioen is vervaardigd uit
uddelijzer. In het midden van het schip
p
, cm ,
heeft dit materiaal een dikte van 152
aan de voorzijde 11,4 cm en aan de achteren wand weet zich
kant76,
cm. Deze ijzer
eruggesteund door 3o cm dik teakhout. In
g
december 1904 wordt het schip uit dienst
gesteld en in 1908 verbouwd tot logementschip en biedt achtereenvolgens onderdak
aan de torpedodienst, de matrozenop leiding en de onderzeedienst. In de periode
1945/1946 sleet
de Duitse bezetter de
p
Schorpioen naar Hamburg en dient zij als
onderkomen voor het Duitse ministerie
van Scheepvaart. Terug in Nederland moeten in 1951 de mannen plaats maken voor
de vrouwen. Tot 1971 is het oude ramschip
het domein van de MARVA (Marine
Vrouwen Afdeling). In 1989 wordt in
Middelburg de loo lank uitgelegd waar
inmiddels meer dan 150.000 bezoekers
over haar dekkengeslenterd hebben. Zij
waanden zich in de vorige eeuw, om even
door maritiemegeschiedenis uit het rijke
verleden van de Nederlandse scheepvaart.
Praktische gegevens

Openingstijden
van maart t/m oktober
maandag t/m zondag
10.00 - 17.00 uur
Adres en inlichtingen:
Ramschip Schorpioen
Loskade
Middelburg
RAMSCHIP SCHORPIOEN IN MIDDELBURG
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Stadhuismuseum Zierikzee

ierikzee heeft een rijke historie. In de middeleeuwen
waren de zoutnering en de
meekrapcultuur belangrijke bestaansbronnen en de scheepvaart beleefde Naar glorschillende
fraaie monumenten,
rietijd.
Ve
zoals de stadspoorten, enkele kerken, de
St.-Lievensmonstertoren, het stadhuis en
het Gravensteen herinneren aan deze
hoogtijdagen.

Z

Het stadhuis

Het stadhuis aan de Meelstraat herbergt zowel de gemeentesecretarie als het
Stadhuismuseum. Het stadhuis is ge-

Maritiem Museum Zierikzee.
Exterieur 's-Gravensteen.
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bouwd tussen 155o en 1554. Op de begane
rond is de Vierschaar, de ruimte waarin
g
vroeger recht werd gesproken. Van alle
plaatsen uit die tijd op Schouwen-Duiveland is een wapenschildje op de balken
aangebracht. Via een eeuwenoude spiltrap,
en bangs de prachtige Trouwzaal in
Lodewijk XV-stijl bereikt u het museum op
de tweede verdieping.
De geschiedenis
van het museum

Omstreeks 1910 is een eerste poging
gedaan om op de tweede verdieping van
het stadhuis een oudheidkamer in te richten. Er werden een aantal voorwerpen opgesteld, doch de belangstelling deze te bekijken was gering. De aankoop van een
nieuw klokkenspel voor de stadhuistoren
werd de aanleiding voor de inrichting van
het gemeentemuseum. Het gemeentebestuur had besloten, dat het oude carillon in
Zierikzee moest blijven. De zolder van het
stadhuis was hiervoor een geschikte plaats.
Bovendien was dit, samen met het toenemende aantal toeristen, reden de oudheidkamer om te vormen tot eengemeentemuseum.
Dit museum werd in 193o geopend.
Het klokkenspel was toen de grote blikvan er. Begin 1964 werden de klokken van
het museum overgebracht naar de
Zuidhavenpoort.
De museale collectie werd in de
loop van de jaren met aanwinsten verrijkt
en de museumruimte uitgebreid. In 1964 is
de opstelling meer aangepast aan de eiken
van die tijd. De oude preciosa, waarvan
een deel al heel bang in het stadhuis aanwezig was, is de meest waardevolle kern
van de collectie.
Het stadsbestuur toonde deze voorwerpen vroeger aan voorname bezoekers.
Toen Lodewijk Napoleon in 1809 Zierikzee
z ocht, werd voor hem zelfs een kleine
be
tentoonstelling in het stadhuis ingericht.
Een kopie van de zilveren stadssleutel die
de koning kreeg aangeboden, nadat hi' met
zijn jacht in de Nieuwe Haven was aan ekomen,
ligt in een van de vitrines. Ook is
bekend, dat Victor Hugo in 1867 het stadhuis bezichtigde en er een schetsje maakte

van de Eskimo-kajak. In 1971 is een gedeelte van degemeentelijke collectie overebracht naar het Maritiem Museum, dat
g
thans in het Gravensteen isgevestigd.
Schutterszaal

Degrootste zaal van het
Stadhuismuseum is de Schutterszaal. Bij
binnenkomst valt de open eiken kapconstructie op. Het lijkt op de constructie van
een scheepsromp in omgekeerde vorm en
er isgeen enkele spijker gebruikt.
De eiken kast, waarin de thesauriers hun inperkamentgebonden rekening
g en bewaarden, staat als pronkstuk teen
een van de zijmuren van de Schutterszaal.
Een model van de Sint-LievensMonsterkerk, gemaakt van papier mache,
geeft een idee van de schoonheid van dit
in 1832 afgebrande gebouw. Deze kerk, de
rootste van Zeeland, was 102 meter lang,
g
had drie schepen, een dwarsschip, 9 kapellen rond het koor en 18 kapellen bangs de
zijschepen. Tot de Reformatie stonden in
de kapellen de altaren van de gilden. Later
verfraaide men het kerkinterieur met een
sierlijk gebeeldhouwde preekstoel, re entenbanken, een or el met rijk bewerkte
kast, graftombes en wapenborden van leden van voorname families, die in de stad
of op het eiland hadden gewoond. Kort na
de brand, die zeven uren duurde, werden
de bouwvallen opgeruimd. Op dezelfde
plaats werd een kleiner kerkgebouw in
neo-classicistische stijl gebouwd, de
Nieuwe Kerk. Die kwam in 1848 gBreed.
De stevige constructie van de stadhuistoren toont het houten model, dat in
het museum staat. De toren werd in de jaren 1550-1554 gebouwd. Eeuwenlang hing
rin het carillon van Peeter van den
daa
Ghein. Op de torenspits staat een verguld
koperen Neptunusbeeld als windwijzer.
Boven de schouw in de Schuttersnhangt
t over
de onderzaal
een wandtapij
ag van Westenschouwen. Dit was in de
g
e havenstad
middeleeuwen een belangrijk
n de zuidkust van het eiland en er was
as
veel scheepvaart op En eland. Deze kant
van Schouwen had echter veel te lijden
van het water. In het midden van de 16de
eeuw was Westenschouwen niet meer dan

waaraan vroeger Spaanse geldstukken zaten vastgekleefd zijn bewijzen van de gevoerde strijd om het bezit van Zierikzee.
Twee belegeringen door de Vlamingen
(1303 en 1304) en het Spaanse beleg van
1576 maken deel uit van de geschiedenis
van Zierikzee.
Meekrapcultuur

Sinds de 13de eeuw werd op
Schouwen meekrap geteeld. In tegenstelling tot andere produkten, zoals zout en
laken, heeft de meekrap tot in het derde
kwart van de 19de eeuw een belangrijke
economische rolgespeeld. Meekrap is een
rode verfstof, die uit de wortels van de
meekrapplant werd bereid. Er bestonden
verschillende kwaliteiten meekrap en ook
de streek waar ze vandaan kwam speelde
eengrote rol. De Schouwse meekrap
stond hoog aangeschreven en Zierikzee
was eeuwenlang het centrum van de handel daarvan.
Karel V had in 1531 bepaald, dat
alle meekrap van Schouwen aldaar gekeurd moest worden, alvorens ze mocht
worden uitgevoerd. Met een zilveren strijker werd de meekrap op een houten
plankje uit het monsterkastje fijn gewreven. Zodoende konden koopman en makelaar op de beurs de aangeboden meekrap keuren.
De teelt en de handel van meekrap
liep omstreeks 1870 op z'n eind door de
uitvinding van een synthetische kleurstof.

Stadhuismuseum Zierikzee. Schutterszaal.

eengehucht. Ruim honderd jaar geleden
stond er slechts de ruine van de kerktoren.
Deze werd in 1846 gesloopt. De oorzaak
van de onder an van de eens zo rijke havenstad is echter volgens de legende de
diefstal van een zeemeermin door vissers.
Haar treurende echtgenoot vroeg vergeefs
zijn vrouwtje terug en vervloekte daarom
Westenschouwen. Hi'j wierp als wraak een
hand zand voor de haven in het water van
de Oosterschelde. Spoedig groeide er een
zandplaat, die de schepen belemmerde
binnen te zeilen. Dit werd de onder an
van de eens zo bloeiendeplaats. Op het tadeisvangst van de meermin door de
p
ijt
vissers in hun net afg ebeeld en de vereefse pogg
g
in van de trouwe meerman om
haar te bevrijden.
Het wandtapijt, ontworpen door
Cuno van der Steene werd in 1959 aangeboden door de aannemingsbedrijven en
diensten, die belast warengeweest met het
herstel van Schouwen-Duiveland na de
ramp van februari 1953.
Goud- en
zilversmedengilde

Zierikzee had tot 1798 een gilde van
goud- en zilversmeden. Dat gilde moest
vanaf 1502 het werk van de leden keuren

en merken. Over de Zierikzeese edelsmeden is weinig bekend, omdat veel archiefmateriaal verloren isgegaan. Daarom zijn
de werkstukken met merken een zeer belangrijke bron van informatie.
Gouden objecten zijn er nauwelijks
of niet meet Ook zilver uit Zierikzee is erg
schaars. Het museum heeft wel een aantal
fraaie stukken in de collectie verzameld.
Het oudst bekende voorwerp met
een stadskeur van Zierikzee dateert uit
1580. Het is een prachtig bewerkte zilveren
drinkschaal. Ze is in opdracht van de thesauriers vervaardigd na het beleg van de
stad door de Spanjaarden. In het midden
van deze schaal staat een wapenschild met
naast elkaar de wapens van Zierikzee en
Duiveland. Op de buitenrand van de onderzijde staat gegraveerd CALAMITATIBVS.
VNDIQUE. IAMDVDVM. OPPRESSA. RESPIRO. Dit
betekent: Na laneg
ti 'd van alle kanten door
ram en benauwd te zijn eweest heradem ik.
Het Spaanse beleg

Enige zilveren en tinnen noodmunten, geslagen in de stad tijdens het beleg
door de Spanjaarden onder bevel van
Mondragon, een paar stalen soldatenhelmen en stenen kogels, gebaggerd uit de
vestinggracht, alsmede een opgevist anker,

Watersnood

In 1953 werd Zuidwest-Nederland
getroffen door de watersnood. In Zierikzee
vielen 25 slachtoffers te betreuren en werd
het Havenkwartier zwaar beschadigd. In
het museum zijn veel foto's en tijdschriften
over deze ramp en er is een zelfgemaakte
radiozender, die meteen na de ramp tot in
Italie te horen was.
Waterschap SchouwenDuiveland

Vanaf 1996 wordt de historische
collectie van het voormalige Waterschap
Schouwen-Duivelandgeexposeerd, zoals
gereedschappen en kaarten van SchouwenDuiveland.

Praktische gegevens

Stadhuismuseum Zierikzee
Meelstraat 6-8
Postbus5003
00 KA Zierikzee
43
Tel. 0111-454454
Geopend. mei On oktober van maandag
t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur
(met uitzondering van feestdagen)
STADHUISMUSEUM ZIERIKZEE
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Delta Expo Neeltje Jans
Een onbedoelde publiekstrekker

e Nederlandse Deltawerken behoeven geen inleiding. Het is inmiddels
wereldwijd bekend dat het nijvere volkje
aan de boorden van de Noordzee eenproject heeft gerealiseerd waardoor de veiligheld teen stormvloeden gewaarborgd is.

D

Projectvoorlichting
Veel minder bekend is de wordingsgeschiedenis van Delta Expo, de dagattractie die jaarlijks 300.000-400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland trekt.
Voor hetprille begin gaan we terng
naar het eind van dejaren zeventig.
Bij Rijkswaterstaat rijpt het idee om een
publieksinformatiecentrum te bouwen,
dat (met name) de belastingbetalende
Nederlander, maar ook de geinteresseerde
buitenlander moet informeren over dit
miljardenproject.

Achter de realisatie van het centrumgaat natuurlijk een 'gouden' PR-idee
schuil. Laat de mensen het technisch zeer
hoogstaande project van nabij zien en ze
identificeren zich ermee, worden er trots
op, en het belangrijkste.... men accepteert
hetproject. Nodig! want er was een lieve
belastingduit mee gemoeid.
Rijkswaterstaat besluit het publieksinformatiecentrum te situeren aan de rand
van eengigantische bouwput van ruim ioo
hectare op het kunstmatige werkeiland
Neeltje Jans. Daarin worden de hoofdonderdelen van de Oosterscheldekering gebouwd: pijlers van beton, met een hoogte
van wel45 meter. Een mooiere locatie was
niet denkbaar.
Exploitatie van het zogenoemde
'Informatiecentrum Stormvloedkering
Oosterschelde' wordt uitbesteed aan vreemdgenoeg - een busonderneming,

Algemeen zicht op Delta Expo Neeltje Jans met de stormvloedkering. (Foto: D. Sellenraad)

Binnenzicht in het bezoekerscentrum Delta
Expo Neeltje Jans. (Foto: Rijkswaterstaat)

ZWN. Die richt een bushalte in op
Schouwen-Duiveland waar belangstellenden een combikaartje kopen voor rit naar,
en bezoek van het centrum. Op de terugweg rijdt de bus door de enorme bouwput,
langs de pijlers in aanbouw.
Binnen enkele maanden na de opening in juli 1979 is duidelijk dat deze buslijn de best bezette buslijn is van heel
Nederland!
Expansieve groei
Het eerste halve jaar van bestaan
asseren 4o.000 bezoekers het centrum.
P
Enkele jaren na opening is dit gegroeid tot
ruim 300 000 Met dank aan de media die
het bouwen van de Oosterscheldekering paradepaardje van Nederlandse waterbouw - op de voet volgen. Gratis reclame
in overvloed.
ijke
Meerdere malen moet het tijdel
centrum uitgebreid worden om de grote
bezoekersschare fatsoenlijk te kunnen ontestaan
van en. In het laatste jaar
van b
(1985) is het centrum driemaal zo groot als
in 1979.
Delta Expo is gegroeid tot de grootste publiekstrekker van de provincie
l and. Inmiddels is ook een rondvaart
Zee
aan hetprogramma toegevoegd.
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Een permanent vervolg
Oorspronkelijk zou het centrum
blijven staan tot de Oosterscheldekering
gereed zou zijn. Daarna zou de projectvoorlichting ter plaatse ophouden te bestaan, engecentraliseerd worden. Maar
wat doe je met 400.000 belangstellenden?
Er bleken nog verstandige mensen
terplaatse. In het begin van de jaren tachtig werd besloten een permanente expositie over de Nederlandse waterbouw te
huisvesten in het op de tekentafel liggende
bedieningsgebouw voor de Oosterscheldekering.
Hierin moest niet alleen de 'kroon'
op de Deltawerken te zien zijn, maar eig
enlijk
alles
wat
er in Zuidwest Nederland
aan waterbouwgedaan is, sinds de
Romeinen hetgebied bezochten rond de
jaartelling.
Op 4 oktober 1986 werden tegelijkertijd het bedieningsgebouw, de expositie
en(natuurlijk verreweg het belangrijkste)
de Oosterscheldekering in gebruikgesteld.

Het ir. J.W. Topshuis
Het bedieningsgebouw heet naar de
wijlen Directeur-generaal van Rijkswaterstaat, de heer ir. J.W. Tops.
Op de twee bovenste verdiepingen
van dit bedieningsgebouw werd de expositiegehuisvest, ca. 2000 m2 groot.
De tentoonstelling laat in vier
hoofdstukken de bezoeker zien waar het
om draait in Zuidwest-Nederland. De eerste twee hoofdstukkengeven informatie
over 'situatie en beheersing' en 'geschiedenis' van het Deltagebied. De laatste twee
hoofdstukken respectievelijk 'het Deltaplan' en 'de Oosterscheldekering'.
Ronduit opvallend is het ontwerp
van deze expositie. Vorm, gebruik van expositiedragers, audio-visuals, opstelling en
belichting geven een heel aparte sfeer. Op

Het nieuwe maricultuurcentrum op Neeltje
Jans. (Foto: Eduard Engel)

slechts weinig plaatsen wordt informatie
chronologisch gerangschikt. Er is eerder
sprake van 'clustering' van informatie. Je
wordt- bijna gedwongen om of en toe eens terug te kijken naar andere clusters in de expositie om een en andergoed te begrijpen.
De aandachtige bezoeker ontdekt
dat waterbouw simpelweg in het breder
maatschappelijk proces van 'problemen
oplossen' wordt geplaatst.
Niet voor eenieder even duidelijk
overigens. Ik hoor die Duitse bezoeker nog
ze en 'es ist ein heilloses durcheinander'!
Feit is dat ontwerpers het medium
expositie ten voile benutten. En gelijk hebben ze! Anders had je net zo goed een boek
metplaatjes kunnen maken.

De attractie krijgt vorm
De bezoekersschare blijft onveranderdgroot, ook in de tweede helft van de
jaren tachtig wanneer de Oosterscheldekering inmiddels in gebruik is.
Delta Expo voegt een wandeling in
het binnenste van de Oosterscheldekering
aan hetprogramma toe. Een belevenis, zo
blijkt uit de publieksonderzoeken. Door
deze uitbreiding neemt ook de verblijfti
jd
toe en moet een fatsoenlijke (grote) horecavoorziening gerealiseerd.
Inmiddels is ook duidelijk dat Delta
Expo bestaansrecht heeft. Het is niet alleen
voor verblijfstoeristen uit de Delta, maar
ook voor(school)groepen en talloze dagrecreanten een dankbare bestemming geworden.
Langzaam maar zeker groeit ook de
organisatie mee en begint zich te ontwikkelen als een organisatie die bij een dagattractiepast. Privatisering kan niet uitblijven. Ditgebeurt in het begin van de jaren
negentig.
Om attractief te blijven worden
nieuwe attracties toegevoegd: een maricultuurcentrum en een dolfijnenstation.
In het maricultuurcentrum ziet de
bezoeker hangculturen van de mossel en
oester in levende live. Tevens is er een
grote buitenexpositie aan dit onderwerp
gewijd. Ook twee echte viskotters horen
hier bij; in een ervan zit een tentoonstelling
over het veranderende milieu van de
Oosterschelde, in de andere kotter zieje
hoe het leven aan boord van zo'n schip
verloopt.
Het dolfijnenstation is een samenwerking tussen Dolfinarium Harderwijk
en Delta Expo. In een groot bassin - vastgekoppeld aan het maricultuurcentrum worden dolfijnen opgeleid om weer voor
zichzelf te zorgen. Zodra zij bewezen heben dit te kunnen, worden ze vrijelaten
g in
de Noordzee. In de meestegevallen betreft
het een kleine dolfijnensoort, de Bruinvis.

Gestrande Bruinvissen worden eerst
behandeld in het Dolfinarium, waarna een
aantal van hen de 'uitwenningskuur' op
Delta Expo ondergaat.
Toch zijn deze toevoegingen onvoldoende om het enorme aantal bezoekers
tijdens de topjaren (eind jaren tachtig) vast
te houden. In 1993 passeren nog 350.000
bezoekers de kassa. In 1995 zijn dit er nog
maar 310.000. Er is meer nodig.

Een futuristisch
Waterpaviljoen
Delta Expo komt tijdig met een plan
om de teruggang in bezoekersaantallen
weer eenpositieve impuls te geven. In mei
1996 moet een Waterspeelplaats open gaan.
Eengrote kuil van 40 meter doorsnede,
om even door een ringvaart van water.
Op verschillende plaatsen kan dit water de
kuil in. Je kunt ergolven en watervallen
maken, de loop van een be k' wijzigen,
een tredmolen bedienen die het water weer
terug omhoog pompt, of gewoon een beetje
rondmodderen.
Maar klap op de vuurpijl wordt beslist een uniek waterpaviljoen, dat in april
1997 de deuren opent. Een gebouw van
ca. loo meter lang, gedeeltelijk boven- en
ondergronds, met de vorm van - laat uw
fantasie maar gaan - iets wat het midden
houdt tussen dolfijn, kikkervis enspermatozoide.
In hetavilj
poen beleeft de bezoeker
de kringloop van water. Een zoetwaterdeel
gaat over in zout. Diverse watersystemen
passeren de revue, wat kan er allemaal mis
gaan als we het milieu niet serieus nemen?
En leidt het broeikaseffectecht tot de gevreesde super-overstroming? (die je overigens door laser-techniek echt beleeft!).
We zullen het zien, we beleven het
straks in een attractie die een hoog
'Nederland-gehalte heeft. Want zegt u nou
eerlijk, waar denkt u aan als het woord
Nederland valt?

Praktische gegevens
Delta Expo Neeltje Jans
Eiland Neeltje Jans
Postbus 19
4328 ZG Burgh-Haamstede
tel: 0111-652702
fax: 0111-653164
Open: dagelijks 10.00 u-17.3o u.
In de periode nov. t/m mrt.
gesloten op ma. en di.
DELTA EXPO NEELTJE JANS
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1gemeentelijk archeologisch museum

20 zeeuws museum

2 oudheidkundig museum arnemuiden

21 delta expo

3 streekmuseum het land van axel

22 zeeuws biologisch museum

4 visserijmuseum breskens

23 bezoekerscentrum zwin

5 de vergulde garnaal
6 oudheidkamer bruinisse

24 fort rammekens
25 de meestoof

7 visserijmuseum bruinisse

26 streeklandbouwmuseum agrimuda

8 museum de burghse schoole

27 de schotse huizen

9 marie tak vanpoortvliet museum
10 streek- en landbouwmuseum schouwen-duiveland

28 de vierschaar
29 maritiem attractiecentrum het arsenaal

11 museum voor zuid- en noord-beveland

30 reptielenzoo iguana

12 stoomtreingoes - borsele

31 stedelijk museum vlissingen

13 het vlaemsche erfgoed

32 museum oud-westdorpe

14 imkerij poppendamme

33 museumyerseke

15 't wienkeltje van wullempje

34 streekmuseum west zeeuws-vlaanderenpresenteert

16 streekmuseum de vier ambachten

35 maritiem museum zierikzee

17 historama

36 museumhaven zierikzee

18 miniatuur walcheren

37 stadhuismuseum zierikzee

19 ramschip schorpioen
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Gehuisvest boven de vismijn met een
prachtig zicht op de haven. Maquettes,
modellers en een in onderdelen bij elkaar
geviste mammoet.

7. Visserijmuseum, Oudestraat 23,
Bruinisse (0111-481412)
half mei t/m september maandag t/m
vrijdag 14.00-16.30 uur

5. De Vergulde Garnaal, Markt 5,
Brouwershaven (0in-691282)
april t/m half mei en half september
t/m oktober maandag t/m zaterdag
09.00-12.00 uur, 13.15-14.15 uur
half mei t/m half september maandag
t/m zaterdag 09.00-12.00 uur, 13.1517.0o uur
november t/m april maandag t/m zaterdag 09.00-12.00 uur

Een beknopt overzicht van de visserijgeschiedenis van Bruinisse. Onder meer een
originele Kromhout-scheepsmotor.

Herinneringen aan Romeinen en middeleeuwers uit de directe omgeving. Het
Romeinse castellum beyond zich op een
steenworp afstand van het museum.

Het kleinste museum van Zeeland, gevestigd op de bovenverdieping van een oud
pandje aan de Markt.

Aandacht voor het onderwijs, de natuur en
de cultuur in een negentiende-eeuws
schoolgebouw vlakbij de Karolingische
burgh.

2. Oudheidkundig Museum, Spoorstraat
Arnemuiden (0118-601668
14,)
juni t/m augustus woensdag en zaterdag 14.00-16.00 uur

6. Oudheidkamer, Oudestraat 27,
Bruinisse (0111-481412)
half mei t/m half september maandag
t/m vrijdag 14.00-16.30 uur

Gevarieerde collectie voorwerpen met betrekking tot Arnemuiden, ondergebracht
inn voormalige werkmanswoning.

Een volledig ingericht woonhuis uit het begin van deze eeuw. Ook a andacht voor de
meekrapcultuur.

(alfabetische volgorde op plaatsnaam;
nummers corresponderen met de nummers op de afbeelding)
1. Gemeentelijk Archeologisch Museum,
Marktstraat 18, Aardenburg
(0117-492888/491910)
mei, juni en september zondag en
maandag 13.00-17.00 uur en dinsdag
t/m vrijdag 10.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur
juli en augustus zaterdag en zondag
13.00-17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag
10.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur

3. Streekmuseum Het Land van Axel,
Noordstraat ii, Axel (0115-562885)
april t/m oktober (herfstvakantie) van
woensdag t/m zaterdag 13.30-17.00
uur
juli en augustus dinsdag t/m zaterdag
13.30-17.00 uur
Een kijkje in een boerenkamer en -keuken
uit 1900. Prachtige boerenwagens en landbouwwerktuigen.
4 . Visserijmus eum, Kaai 1, Breskens
)
(011-383656
7
april t/m juni, september en oktober
woensdag en zaterdag 10.00-12.00 uur
en 14.00-17.00 uur, zondag 14.00-17.00
uur
juli en augustus maandag Um zaterdag 10.00-12.00 uur, 14.00-17.00 UUT,
zondag 14.00-17.00 uur

Foto in het Streekmuseum Het land van
Axel in Axel.

8. Museum De Burghse Schoole,
Kerkstraat 3, Burgh (0111-651529)
juni, september en schoolvakanties
dinsdag t/m zaterdag 11.00-13.00 uur
juli en augustus dinsdag t/m zaterdag
11.00-16.00 uur

9. Marie Tak van Poortvlietmuseum,
Ooststraat ioa, Domburg (0118-584618)
melt/m oktober dinsdag t/m zondag
13.00-17.00 uur
Expositieruimte in de reconstructie van het
tentoonstellingsgebouw dat op initiatief
van de schilder Jan Toorop in 1911 is gebouwd.
10. Streek- en Landbouwmuseum
Schouwen-Duiveland, Molenweg 3,
Dreischor (0111-402303)
mei Um september maandag t/m
zaterdag 13.30-16.30 uur
Presentaties over het boerenleven op
Schouwen-Duiveland in de jaren twintig.
11. Museum voor Zuid- en NoordBeveland, Singelstraat 13, Goes
(0113-228883)
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur en
zaterdag 13.00-16.00 uur
Een keur aan boeiende(kunst)voorwerpen.
Streekdrachten in levendige taferelen en de
nige schuttersstukken van Zeeland.
e
12. Stoomtrein Goes-Borsele,
Stephensonweg 9, Goes (0113-228307)
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mei en juni zondag 14.00 uur
juli, augustus en herfsvakantie zondag
t/m vrijdag 14.00 uur
kerstvakantie speciale dienstregeling
Expositie en ritten van rijtuigen, locomotieven en goederenwagons uit de periode
1920-1950. De ritten gaan door een van de
mooiste gebieden van Zeeland: de Zak van
Zuid-Beveland.

i8. Miniatuur Walcheren, Molenwater,
Middelburg (0118-612525)
april (paasvakantie) t/m juni, september, oktober (herfstvakantie) maandag
t/m zondag 09.30-17.00 uur
juli en augustus maandag t/m zondag
09.30-18.30 uur
De meest markante gebouwen van
Walcheren nagemaakt op een schaal van
1:20.

13. Het Vlaemsche Erfgoed, Slijkstraat i,
Groede (0117-372414)
april t/m oktober dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.00 uur, 13.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur
Diverse ambachtelijke werkplaatsen en
winkels aan de historische Slijkstraat van
Groede.
14. Imkerij Poppendamme,
Poppendamseweg 3, Grijpskerke
(0118-616966)
april t/m juni, September, oktober,
december dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.00 uur
juli en augustus maandag t/m zaterdag
10.00-21.00 uur

19. Ramschip Schorpioen, Loskade,
Middelburg (0118-639649)
maart t/m oktober maandag t/m zondag 10.00-17.00 uur
Het schip is in 1868 op de Franse marinewe in Toulon gebouwd in opdracht van
Neerlandse
marine. De verschillende
d
de
ruimten zijn evenzovele historische kijkj
es
in degeschiedenis van het schip.

Een educatieve attractie over de
Deltawerken, het milieu en de visserij in
de Delta.
22. Zeeuws Biologisch Museum,
Duinvlietweg 6, Oostkapelle
(0118-582620)
november t/m maart maandag t/m
zaterdag 13.30-17.00 uur en zondag
12.00-17.00 uur
april, mei, september en oktober zondag en dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00
uur en zaterdag en maandag 13.3017.00 uur
juni, juli en augustus zondag en dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag en maandag 13.30-18.00 uur en
woensdag ook van 19.00-21.00 uur
Gelegen in het schitterende natuurgebied
Westhove. Een boeiende ontmoeting met
de natuur in al haar facetten.

20. Zeeuws Museum, Abdij, Middelburg
(0118-626655)
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur en
zaterdag t/m maandag 13.30-17.00 uur
van i november tot 1 april op maandag
gesloten

23. Bezoekerscentrum 't Zwin, Gerrit van
Hoekestraat 2, Retranchement

Een overzicht van de werkzaamheden in
een imkersbedrijf. Buiten een terras met
een drachtplantentuin.

Duizenden jaren Zeeuwse geschiedenis;
van Nehalennia-stenen tot en met hedendaagse kunst.

Een boeiende introductie op de schittere de natuur van de Zwingeul.

15. 'T Wienkeltje van Wullempje,
Kerkstraat 26, Hoedekenskerke
(0113-639546)
mei en juni zondag 14.00-16.30 uur
juli, augustus, herfst- en kerstvakantie
zo t/m zaterdag 14.00-16.30 uur

21. Delta Expo, Oosterscheldedam, Neeltje
Jans (0111-652707)
april t/m oktober dagelijks van 10.0°17m uur
november t/m maart woensdag t/m
zondag 10.00-17.00 uur

Een typisch dorpswinkeltje uit de jaren
dertig van deze eeuw.
16. Streekmuseum De Vier Ambachten,
Steenstraat 28, Hu1st (0114-320692)
mei, juni en september maandag t/m
zaterdag 14.00-17.00 uur
juli, augustus maandag t/m zondag
14.00-17.00 uur
Veel verschillende voorwerpen over het leven in de streek. In de tuin een vlaszwingelstal en een klompenmakerij.
17. Historama, Abdij 9, Middelburg
(0118-616448)
april t/m oktober maandag t/m zaterdag io.00-i8.00 uur, zondag 12.00-18.00
uur
Een rondgang door de ges chiedenis van de
middeleeuwse abdij.
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Zicht in Historama in Middelburg.

(0117-392221)

april (paasvakantie) t/m augustus,
herfst- en kerstvakantie maandag t/m
zondag 13.00-18.00 uur

24. Fort Rammekens, Rammekenshoek,
Ritthem (0118-412498)
april t/m oktober dinsdag t/m zondag
13.00-17.00 uur
Gebouwd in het midden van de zestiende
eeuw. In de verschillende ruimten zijn tentoonstellingen ingericht over de geschiedenis en de natuur in de omgeving.
25. Streekmuseum De Meestoof,
Bierensstraat 6-8, Sint-Annaland
(0166-652649)
april (museumweekend) t/m oktober
(herfstvakantie) en kerstvakantie dinsdag t/m zaterdag 14.15-16.45 uur
Van alles over het leven op het platteland
in vroeger tijden. Met een volledig ingericht schoollokaal uit het begin van deze
eeuw.
26. Streeklandbouwmuseum Agrimuda,
Greveningseweg 1, Sint-Anna-terMuiden (0117-462844)
april (paasvakantie) t/m augustus
(herfstvakantie) en kerstvakantie maandag t/m zondag 13.00-18.00 uur
Het West-Zeeuwsvlaamse leven op de
boerderij in de periode 1850-195o.

27. De Schotse Huizen, Kaai 25-27, Veere
(0118-501744)
april, mei, september en oktober maandag 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur
juni t/m augustus dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00
uur
Verschillende stijlkamers die herinneren
aan het leven in Veere in de achttiende en
negentiende eeuw. De twee museum anden dateren uit de zestiende eeuw.
28. De Vierschaar, Markt 5, Veere
(0118-501253/501951)
juni t/m september maandag t/m
zaterdag 12.00-17.00 uur
Vijftiende-eeuws stadhuis met onder andere een vrijwel volledig intact gebleven
Vierschaar. Topstuk is de verguld zilveren
beker van Maximiliaan van Bourgondie
(1551).
29. Maritiem Attractiecentrum Het
Arsenaal, Arsenaalplein 1, Vlissingen
(0118-415400)
april t/m september maandag t/m
zondag 10.00-20.00 uur
oktober t/m maart dinsdag t/m zondag 10.00-18.00 uur

Maritiem spektakel in een achttiendeeeuws Marine-arsenaal. Prachtig zicht op
t ad en Schelde vanaf de uitzichttoren.
s

Eengevarieerde collectie voorwerpen met
betrekking tot de geschiedenis van het
dorp.

3o. Reptielenzoo Iguana, Bellamypark 35,
Vlissingen (0118-417219)
juni t/m september zondag, maandag
en donderdag 14.00-17.30 uur en dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
10.00-12.30 en 14.00-17.30 uur
oktober t/m mei maandag t/m zondag
14.00-17.30 uur

33. Museum Yerseke, Kerkplein 1, Yerseke
(0113-571864)
maandag 09.00-16.00 uur, dinsdag t/m
vrijdag 10.00-16.00 uur, zaterdag 09.0012.00 uur

Reptielen, amfibieen en insekten van drie
centimeter tot meer dan vijf meter. In de
babykamer worden eieren uitgebroed.
31. Stedelijk Museum, Bellamypark 19,
Vlissingen (0118-412498)
maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
en zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur
Aandacht voor het maritieme en stadshistorische verleden van Vlissingen. Michiel
de Ruyter en vondsten uit het wrak van
een VOC-schip.
32. Museum Oud-Westdorpe,
Graafjansdijk B.50, Westdorpe

De geschiedenis van Yerseke, met name
met betrekking tot de mossel- en oestercultuur.
34. Streekmuseum West-ZeeuwsVlaanderen-Presenteert, Markt 28,
IJzendijke (0117-301200)
dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur en
13.00-17.00 uur, zaterdag 13.00-17.00
uur
Een Cadzandse kamer en het verhaal van
de kampioenhengst Bart van Wijngaarden.
35. Maritiem Museum, Mol 25, Zierikzee
(0111-454491)
april t/m oktober en in de schoolvakanties maandag t/m zaterdag van
10.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur

(0115-451183)

eerste zaterdag van de maand 14.0017.00 uur

Zicht in het Maritiem Attractiemuseum Het Arsenaal in Vlissingen.

Geschiedenis van de Willem Ruys

De maritieme geschiedenis van Zierikzee
vanaf de middeleeuwen. Scheepsmodellen
in een voormalige gevangenis.
36. Museumhaven, Oude Haven,
Zierikzee (0111-454454)
juli en augustus dinsdag en donderdag
Verzameling van oude schepen, waaronder
een hoogaars,
teen het decor van de oude
haven van Zierikzee.
37. Stadhuismuseum, Meelstraat 6-8,
Zierikzee (0111-454454)
mei t/m oktober maandag t/m vrijdag
10.00-17.00 uur

Historie in zilver, glas, been en textiel. Het
oude eiken dak van het museum lijkt op
een omgekeerd schip.
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SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

In deze rubriek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is o.rn. de bedoeling het
vertalen van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het redactiesecretariaat. leder
vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografischegegevens van de
bundel of het boek waaruit het genomen werd.

TWELVE SONGS

TWAALF LIEDEREN

IX

IX

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Stop alle klokken, maak de telefoon kapot,
Belet de bond te blaffen met een lekker bot,
Leg de piano's zwijgen op en breng met stille trom
De kist naar buiten, dat de rouwstoet komt.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead,
Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

Laat vliegtuigen cirkelen kermend boven ons hoofd
En in de lucht de boodschap kerven Hij Is Dood,
Knoop elke stadsduif crepe strikken om de witte kraag,
Dat de verkeerspolitie zwartkatoenen handschoenen draagt.

He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever: I was wrong.

Hij was mijn noord, mijn zuid, mijn oost en west,
Mijn werkweek en mijn zondagsrust,
Mijn dag, mijn nacht, mijn woord, mijn lied;
Ik dacht dat liefde eeuwig was: zo is het niet.

The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.

De sterren zijn niet welkom nu: doof ze terstond;
Omwikkel de maan en ontmantel de zon;
Giet oceanen leeg en veeg de bossen schoon.
Want er is niets meer nu waar ooit nog jets van komt.

W.H. AUDEN

VERTALING: KOEN STASSIJNS

A BLADE OF GRASS

EEN GRASSPRIET

You ask for a poem.
I offer you a blade of grass.
You say it is not good enough.
You ask for a poem.

Je vraagt een gedicht.
Ik schenk je een grasspriet.
Je zegt dat dit niet goed genoeg is.
Je vraagt een gedicht.

I say this blade of grass will do.
It has dressed itself in frost,
It is more immediate
Than any image of my making.

Ik zeg dat deze grasspriet volstaat.
Hij heeft zich met rijm gekleed,
Hij is directer
Dan welk beeld ook van wat ik maak.

You say it is not a poem,
It is a blade of grass and grass
Is not quite good enough.
I offer you a blade of grass.

Je zegt dat het een gedicht is,
Het is eengrasspriet en gras
Is echt nietgoed genoeg.
Ik schenk je een grasspriet.

You are indignant.
You say it is too easy to offer grass.
It is absurd.
Anyone can offer a blade of grass.

Je bent verontwaardigd.
je zegt dat gras schenken te
Gemakkelijk is. Het is absurd.
Iedereen kan eengrasspriet schenken.

You ask for a poem.
And so I write you a tragedy about
How a blade of grass
Becomes more and more difficult to offer,

Je vraagt een gedicht.
En dus schrijf ik je een tragedie over
Hoe het steeds moeilijker wordt
Om eengrasspriet te schenken.

And about how as you grow older
A blade of grass
Becomes more difficult to accept.

En over hoe ouder je bent
Hoe moeilijker het wordt
Om eengrasspriet te aanvaarden.

BRIAN PATTEN

VERTALING: IVO VAN STRIJTEM

Dezegedichten worden opgenomen in het boek 'Wereldpoezie van de 2oste eeuw', samengesteld door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem,
dat in oktober e.k. bij Lannoo - Tielt verschijnt.
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SAMENSTELLING FERNAND FLORIZOONE EN CHRIS TORFS
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Uitziend naar het Poezielvol Hoge
neem ik mijn langharigste penseel
tussen drie vingeren en streel
van achter mijn vervulde ogen
mijn traanbloed binnen langs mijn keel
om nog een paar maal te slikken.
Dan kan ikpijnloos verzen praten
zonder ze snikkend stuk te stikken
of mensenhaters stuk te haten
tot in mijn liefste
enblikken
og
de hunne daarin vastgebeten
mij de aarde doen verlaten,
de lieve aarde in.
Toch - wat zijn wij nog mooie poeten!
Wij houden ons flunk onvergeten.

Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt met gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald: vermeld daartoe bij zedere inzending tevens uw bank- of postrekening.

PASTORALE

GERED
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Toen en thans

In grote engelse steden
hebben de vossen holen.
Camera's staan daar, het jaar
rond, verscholen opgesteld.
Bewoners van de buitenwijken
(avond pantoffels pyama)
zetten op het tuinpad eten.

Hoelang geleden al? Wij waren kinders
in dit oud dorp van veldklaver en vlinders
met boerenvolk dat in de noentijd soest.
We werden doorgeen enkele zorg
gehinderd
daar alles later nog beginnen moest.
Nu onder driegekandelaarde linden
is het bij avondkoelte heerlijk zitten
terwijl van verre een fazanthaan hoest.
De hoeven in een variatie Witten
staan achter hekkens bijna doorgeroest.
Er litg
een loopbrug tussen thans en toen.
ANTON VAN WILDERODE

En waar halen wij het vandaan?
Als er ens een kind wordt geslacht
heb ik zo weer een reel
g
of acht
en meteen is mijn smart naar de maan.
Maar hoe mooier wij minderen schrijven
hoe beter en meer wordtgeschreid
en hoe dooier de kinderen blijven
van onverteerbaarheid
onomkeerbaarheid
onweerbaarheid
eerbaarheid
1 waarheid
spjit

Aril.
p
In Bristol
werden welpen geboren
in de kelders vanjugendstilhuizen
onder de zacht-suizende
buizen van de waterleiding.
In de captatiewagens
kon men ze horen.
Eens zomer
zitten ze blond en verlegen
mooi te zijn achter de ha en
achter het smeedwerk
van ijzeren hekken. Komen
spelenderwijs aan hun trekken.
Knipperen met hun ogen.
Zo naief ontkomen
aan honden, aan vijandige dorpen,
aanjagers, aan de kleine oorlog
van een bloeddorstig graafschap.
Kijk, dacht ik, zij
hebben er iets op gevonden.
Nu wij nog.
ALEIDIS DIERICK

LEO VROMAN
Brooklyn, 8 mei 1996
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WIE NIET WEG IS GEZIEN

NAJAARSDAGEN
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1

1
Waaien
Het waaien rammelt aan de ruit. Ze loopt
mijn kamers
in en uit en vlucht naar zee waar zonlicht
flirt met water.

Oktober, en de dag ligt opgesperd
alsof het hoogseizoen niet meer bedaarde.
Rond schuur en in de middagklaarte
litg
land en vee behouden in de herfst.
Midlife, ach! Want in de korst schuilt winter,

Mijn hoofd gelooft nog steeds de
afgesproken code:
eerst ik, dan jij. De oudste wordt de eerste
dode.

liggen lege bolsters van de najaarsdagen,
het ingedrukte spoor van ongeliefde vragen
over sterven bier en overleven gfinder.

Bedroog ze mijxpres?
e
Achter mijn rug is ze verdwenen.
Zonlicht rinkelt waar ik sta.

2

Soms zijn er stemmen in de regen.
Ik loop ze achterna.

Het huis kleedt zich
bedachtzaam aan.
Een hemd, een jurk, een muts,
een rok, een jak, kousen en laarzen,
de opsmuk wordt gerijgd, gesnoerd,
gepend, omgord. De woning bloeit:
het huisgezin geborgen
tussen warme wanden
met vensters wijd open
onder het dak dat dekt
en aarde met hemel
verbindt.
LOUIS JACOBS

Niet dat de avond valt, integendeel.
Rovend kruipt zij uit de aarde,
sluipt om takken en gebladerte
en door het ademen van grassen heen.

WEDERKEER
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Hij weet dat nachtwaarts voert
de stroom van de tijd

En mij verblindt! Want nergens vind ik meer

2
Fietsen
Met losse handen kon ze, voeten op de
bagagedrager.
Geen gezicht, geamputeerd leken haar
benen.
Door de polders ging het richting duin.
In de tuin van de notaris kwamen de
sneeuwklokjes.
De vroegste stalen we meteen, soms vroor
het nog.

de regenzachte noten van verleden jaren,
de kruimels nectar op mijn koningsvaren.
En schudt de wintereik zijn zaden neer.

3
De velden vaag, een dag is rond.
En legt haar zwarte licht op land en water,
nog donkere huid wordt dichter later.
Stijgensklaar zit nevel in de grond.

dat nimmer wederkeert
het water naar zijn bron.
Alleen de echo keert terng
en vermeerdert zich
maar sterft in wederkeer.
GERMAIN DROOGENBROODT

Neemrana Indie, 14.10.95

Als rook omheen! Een sliert herinneringen

Als het weer winter is neem ik haar mee.
Herinneringen fietsen rond.
En de notaris?
Met lossen handen, zoals zij.
Onder degrond.

ERIK KEMPINCK

Bekroond in de Literaire Prijs van de
Stad Harelbeke 1996.

3

Zij
Hoe ze kijkt, lacht, praat, haar fiets neerzet
en
naar de deur toeloopt alsof ze zo naar
binnengaat.
Hoe ze zich weer omdraait en de fiets pakt,
weg
loopt van dit huis alsof het het verkeerde
is.
Hoe ik haar voel komen en gaan en niet
weet
dat zij het is wanneer ik opkijk en denk:
de postbode zeker, iemand met reclame, of
sets dat voorbijgaat, een vogel misschien,
of zij.
JOHANNA KRUIT
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reikt ver en verder weg van bier.
Vanouds klimt onder eertijds eglantier
de kleffe geur van dolle winterlingen.
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1.
de kat
evangen in de zak
g
- konijnejongen had ze doodgebeten en vader
een wraakgod
verbrijzelde haar kop
met de hamer
a
fschuwelij k voor het kind

2.
gelukzalig wees hij die zondag
naar de pauwstaartjes op de nok
maar de duiven
fladderden alleen in zijn hoofd
tot de dokter kwam
en het spuitje gaf
GILBERT COGHE

De Albert De Longiepoezieprijs van het tijdschrift 'Vlaanderen' 1996
Juryverslag
Voor de Albert De Longiepoezieprijs die het tijdschrift Vlaanderen
om de twee jaar uitschrijft en die openstaat voor jongeren van 17
tot 25 jaar, werden er voor de zevende uitgave (periode 1995-1996)
149 gedichten ingestuurd van de hand van 81 deelnemers. Zowat
de helft van de deelnemers was tussen de 17 en de 19 jaar, de rest
wasgelijkmatig verspreid over de leeftijden tussen 20 en 25.
De jury was samengesteld uit redactieleden van het tijdschrift:
Luc Daems, Fernand Florizoone, Patrick Lateur, Dirk Rommens en
Chris Torfs. Voorzitter was Prof. Dr. Gust Keersmaekers, secretaris
was Robert Declerck. De jury vergaderde op vrijdag 17 mei 1996
in Steenbrugge.
Het globale aanbod van de inzendingen werd door de jury
kwalitatief onvoldoende bevonden, zodat werd afgezien van het
voornemen eengelegenheidsuitgave te maken met bekroonde en
geselecteerde gedichten.
Toch werd deprijs, in tegenstelling tot de vorige gelegenheid,
toegekend en werden twee gedichten geselecteerd die een eervolle
vermelding verdienden. Deze vermeldingen gaan naar het gedicht
Geriatrie,
ingestuurd onder de kenspreuk Charlotte Lotus en naar
hetgedicht Groenplaats met als kenspreuk Maria-Laura. Beide

zie hoe ik verwaaid als takken aanlig teen
je transparante adem, hoe ik bestoven met
kristal, pastelle kleuren van je
maangezichten
yang, in jouw weemoeden glimlach, hang
naar elkgeluid van stem in jou
en hoor hoe jij
nog steenspreekt: waar water warmt
onder je winterhuid en jij van beekjes
wordt,
fluister ik
jou hese vogels in, toyer klanken uit
jouw hals
hier lit de plek waar je in stilte
hoorbaar wordt, de echo die je zwijgt
,

TRYGVE REYNDERS

g edichten getuigen van een authentieke p oetische adem die zich
vertaalt in een volgehouden of een originele beeldspraak zonder
overtollige ballast. Voor Geriatrie tekende de 18-jarige Isabelle
Vloeberghs uit Wilrijk. Groenplaats werd geschreven door de 20jarige Katrien Vloeberghs, eveneens uit Wilrijk.
Onder de kenspreuk even beeld werd het gedicht met het beginvers
Zie hoe ik verwaaid als takken aanlig door de jury unaniem geprezen
voor de manier waarop het liefdesthema werd behandeld. In
tegenstelling met tal van andere inzendingen waarin clichés al te
nadrukkelijk aanwezig blijven, weet de dichter hier in een toch
toegankelijk vers voldoende te verzwijgen en voldoende te
suggereren. Daarbij hanteert de dichter een heel eigen taalspel in
een samengaan van archasme en neologisme, klankspel en
metafoor. Het versmelten van klassieke elementen met de
associatieve beeldspraak van moderne poezie getuigt van een
ambachtelijke omgang met het woord. De laureaat is de 2 4-jarige
Trygve Renders
uit Merchtem.
Y
Hi' ontvangt de prijs ter waarde van 15.000 frank, een oorkonde
en een bijzondere en gesigneerde uitgave van het gedicht Karakol
van Hubert Van Herreweghen dat in voorpublikatie in Poetisch
Bericht verscheen. De tweegeselecteerden ontvangen een
oorkonde en eengesigneerd exemplaar van Karakol.

GROENPLAATS

GERIATRIE
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hij is nog
vervelender dan de duiven
want hij vraagt
engrauwer dan hun pluimen
zijn de koude
kleren die hij draagt

Vreemd, zegt ze.
De dagen varen
in trage boten
het venster voorbij,

hij hoort niet bij
het plein zoals zij
toch staat hij bevend op een
foto per ongeluk
zoals hij leeft
licht als hun vleugels
is hij geworden
zich dragen doet zijn
zwakke lichaampijn
nog even voor hij van een mens
het negatiefje
zal zijn

p
rikken
kleine witte wonden
in mijn huid en blijven.
Ze trekt de schelpen
van haar nachtkleed
over elkaar,
voorgluurders
g
limlacht ze.
Terwijl haar ogen
zee worden,
schudt degrijze
praatpaal
het hoofd

KATRIEN VLOEBERGHS

en leidt de volgende druppel
zout
in haar bloed.
ISABELLE VLOEBERGHS
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`Volmondig de waarheid'
Jo Gisekin pakt vlijmscherp met de liefde uit
ALEIDIS DIERICK

Twee sprekende foto's. Op de ene: een
klein ernstig kind 'toen ik vijf was/ met
strikes in mijn haar', aan de hand van de
grote auteur, de grootvader. Op de andere:
het kleine meisje volwassen, zeif een bekende schrijfster, op de achtergrond de bronzen kop van Stijn Streuvels. Tussen deze
twee foto's in: vijftig jaar leven, studie,
baan, huwelijk, drie kinderen en negen
dichtbundels - van alle ervaringen de
weerslag. Die poezie lezend, besef ik dat ik
in vogelvlucht over het leven van een
vrouw heenga. Ik lees bladen uit een dagboek. Iedere dichtbundel is de synthese van
een levensperiode. Ik merk verschuivingen,
groei.
Jo Gisekingroeide op in een geborgen
gezin. De schoonheid van haar kindertijd
blijft opglanzen in haar poezie... lijsternest,
abrikozen, kerseboom... Het poetische landschap waarnaar de 'ik' in de gedichten telkens terugkeert, is de streek rondom grootvader Stijn Streuvels' Lijsternest, het dorp
aan de Leie, de tuin van de vader, de weide. Zelf woont de dichteres ver van haar
harde wereld
landschap, in de stad , een
van 'porseleinen glas': 'bomen en bloemen I sluiten hun vervuildepupillen I
verliezen hun smaak'.
'Het stuifmeel zal ik bewaren'
Jo Gisekin (Leentje Vandemeulebroecke)
kropt lang op en schrijft dan alles snel neer.
Haar debuutbundel, Een dole speelgoedvogel
(1969), is ontstaan tijdens tien jaar zelfgekozen eenzaamheid, in een lzachtaardig zoeken' naar een ongehavend bestaan. De
dichteres heeft haar vurige, hartstochtelijke
aard niet verhuld. Ze verwoordt, fel en vol
aar
levensdrift, vreugde om het doorbreken
van eenzaamheid, droefenis om het geschonden bestaan, verzet tegen ontluistering, hunkering naar gaatheid. De kracht
van het woord gebruikt ze als een dam tegen de vloedgolf van het luide, vulgaire.
Schrijven is een noodzaak om zichzelf te
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vinden ,
een proces dat zich voltrekt in 'een
onbeschreven eenzaamheid L.] waar niemand de omtrek van kent'. Het dichter-ik
wil 'stuifmeel bewaren', honing puren uit
elke 'ontroering die zuiver beweegt'. Maar
zij is niet nalef, verwerpt 'liefde/ in doofotten bedreven' en weet 'de haan naait de
p
nacht'. Ze kent het spel van de man, wiens
'huid zal klimmen van instinct' en zet zich
schrap to en oppervlakkigheid, 'de afgod/
van een nauwelijkse tederheid'.
Ins969 overlijdt Stijn Streuvels, die haar
altijd 'vanzelfsprekend' had begrepen.
Jo Gisekin zoekt troost in het dichten en
noemt haar eerste bundel 'debuterend
rouwbeklag / van lichte zomers'. Zo krijgt
de dood in Een lode speelgoedvogel het eerste
laatste
en voorlopig, maar ook voor-lo
woord.
'Zwart mag je schrappen/ tenzij '
Ins970 huwt Leentjeandemeulebroecke
V
met Ludo Simons. In haar leven komt een
nieuwe tederheid: 'de kinderen een na een
geboren/ als vlugge lijsters/ in een kersenboom'. De dood van haar moeder, net als
haar eerste kindje geboren is, treft haar
diep.
In 1975 verschijnt de bundel Klein huisboek
metgedichten over leven en dood. De dichteres is zelfbewustergeworden: "[..] zou alles opnieuw willen schrijven/ over de taal
willen heersen/ als eengezalfde'.
In degedichten verheft zij het gewone tot
het niveau van het sacrale. Objecten die traditioneel tot het leven van vrouwen behoren, tobbe, kook an le el kop, zoutvat,
krijgen dichterlijke aandacht, spirit en ziel.
Aan de ingrijpende gebeurtenissen enepiuit het leven van vrouwen wordt een
so
poetische meerwaarde gegeven:
'Zwangerschap/ is een heel stroef woord'.
De vrouw is na de baring 'hol en lee g/ een
kinkhoorn zo hard/ zo moe' en als jonge
moeder T.] alleen/ al wat je kan/ is/ slaap
zijn en het kind vergeten'. Baren is loslaten,
al snelgaat het kind een eigen weg: 'Ik heb
haar vandaag/ voor 't eerst/ verstoten'. Is
zij nu 'voor de kersentijd L.] onuitstaanbaar
groot'?
In 'Kleine suite' roept de dichteres de dagen van de prille verliefdheid in Brugge

Jo Gisekin. (Foto: Ronny Verhelle)

weer op. Dat 'eerste avondje' met de uitverkorene, ze 'zou het allemaal/ nog eens
over willen doen', nog eens 'naar het eiland/ van elkandergaan' en het wonder
beleven van het doorbreken van menselijke
eenzaamheid.
De man vindt ze rechtlijnig en moeilijk te
begrijpen. Hoe ziet hi' haar? Is zij de
'speelgoedvlinder
al jarenlang
op de muur
van zijn week geheim
vastgespijkerd?'
De bundel eindigt met gedichten die treurnis uitdrukken over het heengaan van moeder engrootmoeder. Na de dood van haar
moeder schrijft jo Gisekin het gedicht
'Nooit is augustus zo droef geweest'. Ze
roept het beeld op van een fijnzinnige, rustie vrouw met open blik:
'zij hield van de huid
van stille ranonkels
elk kruid
kreeg door haar
zijn bestemming
haar blik wasgaaf
als een weids terras
op haar bank
kon je Rilke lezen'
De moeder was ernstig en zwijgzaam, voor
de dochter moeilijk te benaderen:

een trap die je moest bestijgen
op een krap moment
in depauze van een winters avondconcert
L.]

Op het Li sternest sterft de grootmoeder.
Het huis van Stijn Streuvels zal tot museum
worden omgebouwd,g
`rootmoeder laat
voor ons/ haar lieve luiken neer'.
'Ik wilde dat je beschreven stond'
Niet lang na de dood van de moeder en de
grootmoeder, overlijdt, na een lane ziekte,
r oudere zus van Jo
Ma da
g, de acht jaa
Gisekin. Deze wordt daar die p door bewogen. Van haar emotionele crisis getuigt de
bundel Ach hoe sereen en listig de narcissen in
arils
(1976), waarin oude pijn en nieuwe
an step zijn verwerkt.
Beelden uit de jeugd schuiven als dia's
voor de werkelijkheid. De ruimte die wordt
opgeroepen is de kostschool waar de twee
zussen allebei in hun jeugd verbleven en de
ziekenkamer, die vernauwt tot een aquarium. Beelden van afgebakend en gekromp
en leven.
Jo Gisekin schrijft zonder sentimentaliteit
een hommage voor de zus, omdat ze 'wilde
dat je beschreven stond L.] met stilte'.
Ze richt een stele op, een symbool voor
Magda's blijvende aanwezigheid.
'hoe zacht en roekeloos verhaal'
Ins984 verschijn
t de dichtbundel Als in een
zwijend
g
laken, met als ondertitel Gedichten
over liefde. Over liefde had jo Gisekin aleschreven, over de zoektocht, het verlangen,
hetgemis, het afwijzen van wat 'op een bed
van sprakeloze twijgen' als liefde wordt
aangeboden. Nu, na vijftien jaar huwelijk,
in de stille middaguren, het huis voor haar
alleen, schrijft ze:
'Niemand hoeft het ooit te weten
dat liefde een wijdopen plek is
een verdronken land bijna
met hunkerende vogels en
druppelend water
twee zielen als duiven op een tak
in een nachtelijk september
twee harten in struikgewas
eenpeluw
met het hoofd
van slechts die
engeen ander.'
Het stemt haar 'ik'gelukkig 'achter een
dungordijn/ dronkenschap van licht / in
de boomgaard/ te zien vallen' of met de
beminde 'te zitten in de doordeweekse
tuin'. Het is 'zomer'geworden in haar leven. Ze ervaartgeluk, 'het plotse warme
gevoel / als warm brood/ uit de warme

oven'.
In het bezingen van de man blijft ze bedachtzaam. Ze vermijdt elk 'vals bericht',
maar eerlijk en duidelijk zegt ze 'soms ben
je hard'. Kwetsbaar nadert zij de beminde
man:
'Ik benje genaderd
Op grijze voeten
grauw in afgedragen jas
loop ik luisterend
over zachte aarde
[..1
Nauwelijks haalden we adem
en op de daken
overal driftige duiven
en spinnen gekanteld
in hun web'
De liefdevolle ogenblikken worden gekoesterd, maargemis en weemoed overheersen.
De lik"kent allangi het root geheirn/ van
trieste dingen'. Waar is de hartstocht van
vroeger? 'Sindsdien/ heb ik het vlammen/
van vuur in de haard/ nog nauwelijks/
met een oog gezien'.
Behoedzaam zoekt zij naar evenwicht.
Midden in de drukte van het volle leven
dringt zich een vluchtige impressie op, 'een
wegkwijnende schaduw'. Is het de aarzeling om in zichzelf de hunkering naar
hartstocht en eengepassioneerd bestaan te
erkennen?
De veertigste verjaardag is een mijlpaal. In
'moegedicht' maakt de dichteres de balans
op:
ik zit met mezelf aan tafel
uitgedoofde bloesemtak
in drabbig water
veel moeder
weinig vrouw
ontbonden bijna, vergeten
de geur van lichaamswarmte
en streelzacht water
[..Y
'terwijl je uit mijn landschap loot'
Ins987 verschijnt Quatre mains, een cyclus
van zestiengedichten, vier voor elk seizoen, beginnend bij de lente. In het laatste
wintergedicht komt 'beroesd door voorjaarsdampen' een nieuwe lente eraan. Met
die cirkelcompositie roept de dichteres 'den
schonengang der seizoenen' op, zoals Stijn
Streuvels dat zo onvergetelijk mooi uitdrukte.
In een voor haar ongewoon gloedvolle taal
beschrijft Jo Gisekin een periode in het leven van een vrouw, die begint met het verhaal van een ontwaking, van de bewustwording van een verhevigd levensgevoel.
De toon is sensueel en ingehouden passioneel. De man wordt nu 'minnaar'genoemd
en is in de zomergedichten een volleerd

partner in het liefdesspel. In een verrassend
nieuwe interpretatie van het Tuinman-geicht komt 'de tuinman van de zomer' niet
d
uit Isfahan, vlucht niet, maar nodigt de
vrouw uit ten volle te genieten. Maar zij,
door ervaring wijs geworden, remt de dromen af.
In de herfst zal ze de vruchten plukken van
deze ervaring. Haar leven nadert de mid.dagtijd. Wat zich nog aanbiedt als 'surrogaat van hartstocht' wordt wijselijk of ewezen. Het leven krijgt een nieuwe helderheid, 'de horizon klaart op'.
De winter komt met stille sneeuw en met
uitkijken naar een nieuwe lente, met 'onrust in de beglaasde rivieren'. De vrouw,
die de kou van de winter vreesde, ziet midden in de wintertijd de tekens van het
voorjaar.
Dezepoezie, breekbaar van innerlijke geladenhe,
id is van een schokkende eerlijkheid.
Quatre-mains, concerto voorgevorderden.
'we weten niets van dit bevlogen kind'
Dan volt een poetische stilte van enkele jaren, waarin Jo Gisekin een zoektocht onderneemt waarvan de bundel De tuin van
Catherine de neerslag vormt. In drie cycli
geeft ze het poetische relaas van haar ontwikkeling: 'Arabesken in de Spiegelzaal',
'In de Tuin' en 'Catherine'.
Het dichterlijke ik kijkt in de spiegel en ziet
een vijftigjarige vrouw op zoek naar zichzelf met naast haar Catherine,
de mentaal
gehandicapte. De eigen innerlijke ervaring
en de ontmoeting met Catherine worden
subtiel in elkaargeschoven. Daardoor krijgt
deze bundel een fascinerende dubbelzing
niheid.

Dc, -ruin
van Cath6rinc
es,4

Jo ube dui
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Op een heel verschillend niveau lijden de
beide vrouwen aan het menselijk tekort. De
uitgangspositie, de positie waarin de 'ik'
zich bevindt, wordt geschetst, wanneer ze
op weg is naar een avondconcert in de
Spiegelzaal:
T.] de avond
waarin het vervulde onbetekenend wordt
het
onvolmaakte in een spiegel
naar voltooiing zoekt.
[..li
Daar ontmoet ze degehandicapte vrouw,
met een vader die haar tot steun is, 'het
goud/ op de leuning om zich op vast te/
pinnen bij noodweer'. Nu kwelt het onvolmaakte. Nu laat de lee to zich voelen. Nu
wordt een andere vrouw 'de spiegel' die
haar leven voltooit.
Tijdens de muziekuitvoering ziet de 'ik' satijn, parelmoer, licht, luchters, parfums en
'opgespannen vrouwen'. Haar gedachten
glijden naar haar kinderen en de positie
van de vrouw in het huwelijk. Worden ook
vrouwen niet als instrumenten opgespannen en bespeeld...? Zijn ze niet de beringde,
gouden mestkevers, 'scarabeeen' in dit 'koningsgraf' waarin twee die elkaar 'in de
schaduw' beminnen, levend be raven
zijn...? De vrouw is een 'Gekooide vogel
zonder tralie met/ uitzicht op welk hemelgewelf'.
In de tweede cyclus schuift het beeld van
Catherine naar voren. Meteen wordt van
vele vrouwen hetportret getekend:
'Haar ketting zwiert ze rond
de hals haar schort wordt afgedankt.
Ik zie ze trots deplooien trekken
rond haar mond.
Zij is iemand
in dit begrensd gebied van
altijd oponthoud en mateloos
tekort waar appelen en peren in
het trapportaal de weg aan even
aan bewoners van moeilijker planeten,
een haastige bezoeker die het hoofd
omkeert naar kinderen met te slappe
beentjes en schriele hersenen. Zij vinden
hun woorden niet.
Het hart weten ze liggen
aan de juiste kant.'
In 'In de tuin' wordt de-'ik' door Catherine
gewikt en gewogen en goed bevonden.
Zij 'mag de kamer binnen'. Door deze
ontmoeting verwerft ze nieuwe inzichten.
Het besef dringt tot haar door dat ze
'verwend/ en ongedeerd, vaak uitgeblust
als kalk', als 'in een open graf' leeft. Zij
spiegelt haar verlangen naar een zuiver
leven aan de onaangeraakte staat van
Catherine, die een waarachtige, want onbe172
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wuste onschuld bezit.
De 'ik' weet dat ze voor Catherine, 'dit bevlogen kind', iets kan betekenen:
'Misschien ben ik deroente op haar schap
achter helder inmaakglas.
Beter
wat bramen in cognac voor late winters.'
Het is eengrote gevade voor een vrouw als
een andere vrouw voor haar een 'ruimte'
en 'tuin' wil zijn. Maar de tuin in deze
dichtbundel is ook het innerlijke leven van
de dichteres, waar zijzelf het 'bevlogen
kind' is, van wie wij niets weten.
'en niemand die dit ooit verstaat'
In 1994 verschijnt Al 'a een bundel vol verdriet en haast bittere ontgoocheling. In eenendertig gedichten, die illustraties heten te
zijn van geweven vrouwenportretten van
de textielkunstenares Liev Beuten, wordt
het innerlijke leven van de dichteres verwoord. Zij voelt onbegrip en zwijgt 'in het
koor van stemloze lijsters'. Als moeder
denkt ze weemoedig aan de kinderen die
nu volwassen zijn en voor wie de ouders
zijnden
g.
'een voetnoot bij een tekst' ewor
Ze voelt zich uitgeteld.
IL.]
Nooit meer Te Koop staan, immer
Uitverkocht en spiegels versnijden
tot schroot.
Nooit meer oog in oog:
een steenworp
tussen jou en mij. '
Ze blikt terug op het verleden. Ooit heeft
ook zij de man met haar liefde gekroond en
zichzelfgelukkig geprezen. Maar liefde
bleek ten slotte schaars op de levensweg.
De vrouw blijft achter met de pijn:
'Gisteren naast je gelegen en
myrtus geplant. Naderhand gebedeld
lap s de weg.
[..1'
Nieuwe gedichten zitten in de map 'in
voorbereiding'. In een daarvan lezen we:
'Het zijn schaduwen die spreken. Op de
landweg ligt zijde gespreid'. Wie de gedichten van Jo Gisekin kept, zal begrijpen wat
ze bedoelt: poezie is geheimtaal, het zijn
schaduwen die spreken.
Ik zal geboeid en intens blijven luisteren.
Voorpublikatie uit Als een wilde tuin. Schrijfsters in
Vlaanderen 2, dat verschijnt onder redactie van Lisette
Keustermans en Brigitte Raskin bij Manteau/
Meulenhoff, sept.-okt. 1996.

Retrospectieve
Pierre Soulages
Soulages Zwart-Licht
11 april - 23 juni 1996
MARK DELRUE

Zwart-Licht is de naam die Pierre Soulages
(0 1919) zelf gaf aan zijn retrospectieve in
het Musee d'Art Moderne van de stad
Paris. Deze strenge titel hoef je niet als
beeldspraak te verstaan, wel letterlijk. et
is de leidraad die loot doorheen een halve
eeuw schilderen van Pierre Soulages.
Deze tentoonstelling toont90 werken, vanof 1947 tot 1996. Alle werden zorgvuldig
door de kunstenaargekozen. Hi'ou
w de
evolutie van zijn enig leitmotiv 'ZwartLicht' aantonen. Deze keuze toont duidelijk
Soulages' radicale standpunt: 'Zoals Matisse in kleuren sneed, zo schilder ik zwart'.
De tentoonstelling is opgevat in omgekeerde chronologie. Beginnend bij de laatste
werken uit 1996 wordt het de bezoeker duidelijk, opklimmend in de tijd, hoe logisch
de schilder evolueerde, hoe hi' steeds di hter bij zijn streefdoel kwam: 'Zwart-Licht'
schilderen. Zijn discipline hierbij was: gehoorzaamheid aan
dewetmatigheden van degebruikte materialen en schildertechnieken; niet in het minst scherpe
aandacht voor het vaak onverwachte samenspel van tijd-ruimte-licht. Zijn schilderijen dragen een titel: zij worden genoemd
'Peinture' met vermelding van de afmeting
en en de datum van het werk.
Dit doet de kunstenaar om zijn werk zo objectief mogelijk aan de toeschouwer te tonen. Dit betekentgeenszins dat zijn creaties
louter materie en vorm zijn. Integendeel,
deze objectieve presentatie is nodig om
wisselende betekenissen en zingevingen
verblijf aan te bieden in zijn schilderijen.
Soulages be on met schilderen kort na de
Tweede Wereldoorlog. De beginakkoorden
geven al de tonen aan van de hele symfonie. Van in het begin weigert deze kunstenaar verhalend, beschrijvend te schilderen.
Hi' kiest eens en voor altijd radicaal voor
de abstracte vorm en voor een opvallend
beperkt palet dat in de loop der jaren nog
minimaler wordt: zwart.
Soulages werd geboren in Rodez. Hi' vond
zijn roe in als schilder bij een bezoek aan
de Romaanse abdijkerk St. Foy in Conques.
Het donker interieur van dit enig mooie
kerkgebouw uit de 1 ide eeuw bepaalde
zijn somber palet.
Vanaf 1947 tot 1949 schildert Soulages gebeitste werken (notenbolster) op papier. Hi
zoekt naar een vormtaal door contrasteffecten van een somberpigment op lichte achter rond.
Van 1949 tot 1956 schildert Soulages in
zwarte olieverf dikke linen en abstracte

Bedenkingen
1. Van zijn recentste schilderijen over de
wit-zwarte doeken naar zijn eerste werken
op papier werd in het 'Musee d'Art Moderne' van Parijs een kunstenaar op zijn zoektochtgetoond.
In een halve eeuw heeft Soulages niets ans betracht dan elke zw eem van vleiende
de r
vormen, anekdotische toegevingen, kleureneffecten, overbodig te maken. Twee dingen werden de bezoeker van de 'NoirLumiere' tentoonstelling alvast duidelijk
doorheen
n
gemaakt: Licht kan schijne
Zwart. Eras een ongehoorde kracht uit
van een kleur, een materie, een beweging,
een vorm.
2. Met Zwart-Licht is de kunstenaar Pierre
Soulages geestesgenoot van de psalmist en
een rote bewonderaar van Sint-Jan van het
kruis.
'Zou ik roepen: "Duisternis bedek mij,
licht
verander in nacht."
Afb. Pierre Soulages, 99 x 72,5, 1951-14;
Voor
U bestaat de duisternis niet.
gouache op papier. Eigendom van de
Voor
U is de nacht even licht als de dag,
kunstenaar.
de duisternis even stralend als het licht.'
Psalm 139 (vs 11-12)
. In bovenvermeld meesterwerk van
3
vormen die als het ware dialogeren met
Romaanse architectuur, de abdijkerk St. Foy
gekleurde achtergronden, oker, bruin of
van Conques, heeft Pierre Soulages onlangs
paars. Deze meervoudigheid geeft deze
brandvensters
ontworpen in een totaal condoeken tegelijkertijd een architecturale
cept. Jammer dat elke allusie aan dit meeskracht, schilderkunst om in te wonen en
terwerk op de tentoonstelling ontbrak. Het
een poetische ontroering. Menhirs, grotten,
zou een boeiende aanvulling geweest zijn
natte ruwe boomstronken in het Centraal
van de zelfde zoektocht naar licht, in omgeMassef zijn mede-bepalend voor zijn
keerde aanpak.
sombere, robuuste verftekens. Tevens was
Conques stond immers aan de wieg van
hij geboeid door de kracht van Keltische
zijn somber schilderspalet. Tevens is het
sculpturen in het museum van zijn geboorvandaag de paradoxale apotheose van
testad. Teen zijn streefdoel 'zweren bij een
Soulages' kunstenaarscarriere: de volmaakgitzwart palet' in durf ik stellen: bier heb je
te symfonie van Wit-Licht.
met degrote Soulages te doen. (afb. i)
Brandvensters weerkaatsengeen licht zoals
Tussen 1956 en 1963 bedekt hi' kleurn doek dat kan. Een venster laat het licht
ee
vlakken met zwart. Hier en daar laat hi' de
kleur nog even doorschijnen met een rakel- door. Andere matiere is voor een echte kunstenaar ook wezenlijk een andere aanpak.
techniek.
Van zodra hem deze taak werd toeverIn de jaren zestig en zeventig concerteren
trouwd, werd het hem duidelijk dat brandwit en zwart met elkaar op doeken die
vensters niet zomaar de schaalvergroting
steedsgroter worden van formaat.
kunnen zijn van een ateliermaque te, ontVanaf 1979 bereikt hi' wat hi' sinds jaren
t
worpen vanuit een picturaal procede
zoekt: Zwart-Licht. Zijn palet is klein ge(aquarel, gouache).
worden: het zwartepigment. De formaten
zijn heel root (monochrome glanzende po- Vanuit het licht zelf en hetglas dat het licht
lyptieken). Hier begint 'de periode' van een moet doorlaten, moet het concept geboren
worden in de schoot zelf van de kerkruimte.
eigenzinnige schildersloopbaan. Hi' heeft
Een zevental jaren zocht Soulages in het
de krukken van contrasterend kleur, van
Centre de Recherche de Verre in Marseille
vorm, niet meer nodig om op te steunen.
Het zijn enkel nog immense zwarte doeken, op een wetenschappelijke wijze naar de
lichtkwaliteit die het best de sacrale ruimte
grote oppervlakken gemetamorfoseerd tot
en haar innerlijke kracht tot spirituele ontreflectoren van licht. Zijn doel is bereikt.
roering zou ombuigen.
Door een rakeltechniek heeft hij het gevonHi' ontwierp een glassoort dat op diffuse
den om in de zwartegleuven het licht te
en terzelfdertijd gemoduleerde wijze het
doen weerkaatsen. Deparadox is krachtig
werkzaam.
licht opvangt en ongeschonden doorlaat.
Gekleurd licht zou de ongemeen rijke tonaliteit van de steen aantasten door de felle

Afb. 2: Pierre Soulages, Brandraam in de
abdij van Conques, 1994.

kleureffecten op pijlers en wanden. Kleur in
brand Las versterkt immers door het licht
zelf degeprojecteerde kleur.
Zo dacht deze kunstenaar, bezeten door de
heilige zoektocht naar licht, aan wit glas dat
licht doorlaat, maar zelf niet transparant is.
'La transparence permet tout a la fois au
regard et a la lumiere de passer.
Dans la transmission diffuse, seule la lumiere passe et peut etre plus ou moms
moderee', commentarieerde hi' zelf bij de
inwijding in juni 1994. of b. 2)
Als je het mij vraagt: Conques, Soulages'
roe in bij het begin, Soulages' meesterwe bij de voltooiing van een rijke kunstenaarsloopbaan, zonder compromissen.
Het oeuvre van deze abstracte schilder
behoort vandaag tot het patrimonium
van alle belangrijke musea, van de
London Tate Gallery tot het New Yorkse
Guggenheimmuseum.
Bij de tentoonstelling verscheen een catalous uitgegeven door Paris-Musees et les
g
Amis du Musee d'Art Moderne(248 p.,
290 FF) met bijdragen van o.m. Jean-Louis
Andral, Pierre Encreve, Robert Fleck en
Donald Kuspit.

Behaaglijk geluk
Over de recente poezie van
Anton van Wilderode
talIMANSINIONOMMUM

STEFAN VAN DEN BOSSCHE

Wellicht heeftpoezie vaker dan sommigen
dat willen vandoen met persoonlijkheid,
identiteit en bijgevolg ook poetica van de
dichter. Wellicht is elkepoezie geworteld in
de omgeving waaruit ze ontstond. Maar
lang niet iedere dichter schrijft zijn vers dit
toe. Anton van Wilderode van zijn karat
heeft altijd uitdrukkelijk geopteerd voor dit
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'gewortelde' gedicht: gedragen door een
omgeving, een beschaving, een persoonlijke historiek. Het vergt vasthoudendheid en
geloof in heteigen poetisch project om een
literaire loopbaan lang deze veelzijdige
ondergrond de gedichten mee te laten
schrijven.
Anton van Wilderodepubliceerde onlangs
Barmhartig hout, een bundel verzen bij misericordes, laat-middeleeuwse klosvormige
eiken steuntjes aan de onderkant van koorgestoelten in kerken. Naar het einde toe
van de middeleeuwen werden zij opgesmukt met elementen uit fauna en flora. Bij
dit soort houtwerk schreef Van Wilderode
een dertigtal gedichten, ontstaan naar aanleiding van bezoeken aan enkele En else
kathedralen en kloosterkerken. Degedichten verwoorden hoe de figuren een
vreemdsoortige glans krijgen door het invallend licht. Het vormt de aanleiding tot
ingetogen en opgetogen, fluisterende en
luide verzen, met een bijzondere en toegespitste aandacht voor de anekdote en de leatisch
ende waaruit ze zijn
ontstaan. Them
g
ngste dichtbundel dus een en
voegt deze jo
ander toe aan het anders al rijke oeuvre van
de dichter.
Het oudste geluk daarentegen is veeleer een
soort synthese van Van Wilderodes poetisch werk. Op de flaptekst van de lijvige
bundel noemde J.W. Schulte Nordholt
dienspoezie 'mediterraan, evenwichtig, zij
tintelt van het licht van het zuiden'. Het
citaat zegt heel wat over de figuur van de
dichter en over zijn poetisch concept: to elijk speels en overwogen, met een in zuiders lichtgetinte behaaglijkheid. De beschreven din en zijn oud en bezield, en
daardoor ook rustgevend. Hoewel doorheen zijn literaire loopbaan de motieven in
depoezie steeds dezelfde zijn gebleven,
dietp
Van Wilderode ze in dit recent werk
verder uit, worden ze milder ingekleurd en
geplaatst in de spiegel van het ouder worden. De natuur, de herinnering aan de kinet
d delicht,
inval van hde reizen
dertij,
naar de antieke bodem van onze beschaen ten slotte het Waasland waar de
ving,
dichter thuiskomt. Herinnering en actualiteit worden verweven tot verfijnde, gecondenseerde lyriek.
De hele bundel balanceert op enkele intrigerende raakvlakken. Een eerste: dat van
droom en werkelijkheid. Reeds in het op eningsgedicht van de eerste afdeling 'Rome
retour' wordt duidelijk gemaakt dat de herinneringsdroom van de dichter minstens
aanzienlijke vormen heeft aangenomen.
De droom laat hem toe een andere tijdsbeleven te ondergaan, los van het materiele,
niet langer onderhevig aan vergankelijkhid. 'Vannacht weer in een blauwe koets door
RomeI gelijk ik dat vijf jaar geleden deed / bij
lichte mist gevoerd voorlangs het Forum"! In al
1 74
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begonnen slaap zie ik het marmer I van een gestorven stall, beroofd, ontkleed, I bij elke teugelruk word ik weer armer.I I Wij rijden uit de ti 'd
(...Y(p. 9). Het is duidelijk dat deze andere

realiteit, die van de droom waar de dichter
zich doorheen schrij,
ft echter ook wordt
gedetermineerd door begrippen als mist,
slaap en verlies. Maar de doorleefde en verdroomde herinnering wordt in het laatste
vers 'mi'n voedsel voor de weken van de
winter'. Het valt overigens op hoe de
dichter het spel speelt met de tijd. In de
'Cleydael'-gedichten bijvoorbeeld, in de afdeling 'Mi'n Parken', lijkt de poètische verteller zich te nestelen in een middeleeuws
miniatuur, versterkt door een aangepaste
woordenschat, geciseleerde vormen, historisch ogende handelingen (de valkenjacht,
aantredende ruiters, het eetmaal)assende
,p
figuranten zoals dienaars, pages, jonkvrouwen, de tafelmeester of de kastelein. In deze kleurrijke middeleeuwse evocatie wordt
de vigerende tijdruimtelijkheid enigszins
verlaten voor de haast Vlaams-primitieve
pracht van een bezielde burcht. Cleydael
wordt synoniem voor stilstand, verleden,
rust, beheerste vergankelijkheid. 'Kom, zegt
de kastelein. Hij gaat mij voor I de koele grijze
wenteltrap naar boven I waaruit de tocht mij
aanwaait van de hoven, I de kokers van deangen in en door.' De dichter die op we is,

van verleden naar heden of omgekeerd,
van fictie naar werkelijkheid. Alles met het
oog op de uiteindelijke slotsom, de programmatische strofe die de hele cyclus als
het ware in poeticale spanning heeft gehouden: 'Hier mogen schrijven in een vensternis I
op handgeschept papier, herinneringen I aan zoveel vrienden en verloren din en met droefheden van man el en gemis' (p. 64).

Een ander spanningsveld in deze poezie
van Anton van Wilderode beslaat de vergelijking thuis - op reis. De reis staat veelal
voor degeintensiveerde herinnering en het
nippen aan de bron van een eeuwenoude
cultuur, dit als uiterlijk gegeven. Maar ook
de verinnerlijkte reis blijft voor de auteur
van belang, de opwaartse beweging naar
boven, de verticale lijn van en in de gedichten. Tegenover het ongemeen rijke van de
al dan niet innerlijke reisbestemmingen
staat het vereenvoudigde, en net daardoor
ook verrijkende verblijf in de thuishaven,
naar de plaats waar de dichter
de tern
zijn jeugd heeft doorgebracht: 'Hier in het
Waasland waar de week begon I wacht mij het
proza van gewonde dagen I met altijd minder
antwoorden dan vragen I en met meerplekken
duisternis dan zon' (p. 31). Leven is reizen en

terugkeer. In het land van Waas be on niet
enkel de week, maar ook het leven van de
en
dichter. Het is het beginpunt van elke reis.
In die zin is de cyclische beweging in zijn
verzen een deel van een ruimere tijdeloosheld. De innige behandeling van de eigen

omgeving wordt bovendien door de dichter
besnaard met kleine, subtiele waarnemingen die op het eerste gezicht niet indrukwekkend zijn, maar bijvoorbeeld door de
suggestie van invallend licht – zoals ook in
Barmhartig hout gebeurt – toch een aantal
vragen, levensvragen genereren. De beelden die depoezie op dat ogenblik gaan beheersen, zijn niet alleen manifest aanwezig
in het hele oeuvre van Van Wilderode,
maar versterken de stilte, de op handen
zijnde rust, het ultieme moment van confrontatie met authenticiteit en draagkracht
van de natuur. De kanada's, het water in
sloten, de vogels die in dit thuis-zijn meteen ook weer evasie impliceren. Van dat alles is het schrijven de resultante: 'Kleine bewegingen, bijna geluiden / hoor ik en zie, waar
ik onrustig hier I aan to el zit voor winterwit
papier / terwijl mijn hazelaar wiegt voor de ruiten' (p. 77).

Het oudstegeluk staat voor authentiek geluk, voor doorleefde momenten, herinneringen aan bezochte plaatsen en aan de geboortegrond. Eenvoud in ze in en poetische spanning, directheid, fotografische
beelden die doen denken aan foto's van Jan
Decreton, met wie de dichter enkele pracktie foto-gedichtenboeken samenstelde.
En vooral ook in aardige taferelen gevatte,
poetisch geladen momenten en terugblikken. 'Geluk is alles wat men niet vergeet',
en daar dan ontroerend mooiegedichten
over schrijven.
Anton van Wilderode, Het oudstegeluk, Tielt, Lannoo,
1995, 143P., 795 fr.
Anton van Wilderode, Barmhartig hout, Tielt, Lannoo,
1996, 63p., 495 fr.

Adelin De Craene sculpteert Anton van
Wilderode (ebruari 1996).
(Foto: Paul Gervoyx)

Gedichten Het otidste gelukAnt9ti van Wild erode

Van Wilderode in het buitenland
Eindelijk is er perspectief op een ruimere
bekendheid in het buitenland van het werk
van onze meest gelezen Vlaamse dichter. In
1995 werd door Beatrijs van Craenenbroeck
het initiatiefgenomen tot de oprichting van
de Internationale Vriendenkring Anton van
Wilderode. Tot de stichtende leden behoren
o.m. voorzitter Mark Eyskens, prof.em.
Max Wildiers, Mon De Clopper, prof. MarcelJanssens, prof. Zofia Klima' en de buitenlandse dichters Osten Sjostrand (Zweden), Mark Strand (USA), Elisabeth Eybers
(Zuid-Afrika), J. Palazon(Spanje). Naast het
vertalen van het werk van Anton van Wilderode wil de Vriendenkring zijn werk ook
in het buitenland bekend maken via colloquia, publikaties, opname in buitenlandse
tijdschriften en bloemlezingen.
Tot de eerste initiatieven behoren een bibliofiele uitgave van de vertaling van het
gedicht Cortewalle in acht talen en, in samenwerking met de FundaciOn Jimenez, een
bibliofiele editie van een Spaanse vertaling
van zevengedichten door J.L.R. Palazon in
de reeks Ho 'as de Zenobia. In 1995 werden
twee uitgaven van grotere omvang gerealiseerd. In oktober verscheen in Boekarest
onder de titel Tarimul memories mele (Aarde
van mijn geheugen) een vertaling in het
Roemeens van veertig gedichten en van het
essay Vergilius, dichter voor Europa. De vertalong is van de hand van prof. Liliana Ursu
van de universiteit van Boekarest. Eerder
werd in mei van hetzelfde jaar in Polen
Ludzka Kraina (Aarde der Mensen) voor esteld aan de universiteiten van Lublin en
Warschau. Deze Poolse bloemlezing van
zeventig gedichten werd vertaald door
Zofia Goczol-Klima'j,
prof. in de Slavistiek
(K.U.L.) en ingeleid door dichter Jan Twardowski, die met Nobelprijswinnaar Milosz

tot de meest bekende hedendaagse Poolse
schrijvers behoort. Van de religieus geinspireerdepoezie van Twardowski werd overigens quasi gelijktijdig een boeiende Nederlandstalige bloemlezing gebracht bij Averbode met inleidingen van Van Wilderode
en Klima'j (Jan Twardowski, Hoe ver ben je
weggegaan?, Altiora, Averbode, 1995, 146 blz.).
Nieuweprojecten zijn een Italiaanse bloemlezing door de onlangs overleden vertaalster Van Wassenaar-Crocini en een dubbelbundel met werk van Elisabeth Eybers en
Anton van Wilderode. De Italiaanse bundel
zou door Donatella Bisutti (auteur van
Poesia salva la vita, een bestseller in Italie)
eind september voorgesteld worden tijdens
het Poeziefestival van Alessandria. In het
prestigieuze tijdschrift Si strive nam zij
reeds meerderegedichten van Anton van
Wilderode op.
De Vriendenkring organiseert ook in eigen
landpoeziemanifestaties. Op 22 november
vindt een eerste internationale avondplaats
in het Kasteel Cortewalle in Beveren waaraan naast Anton van Wilderode ook Huub

Warschau, mei 1995. V.1.n.r. Prof Zofia
Klimaj, Beatrijs van Craenenbroeck,
Jan Twardowski, Anton van Wilderode,
Prof Marcel Janssens.

Oosterhuis en de Ier Patrick Galvin deelnemen.
De Internationale Vriendenkring Anton van
Wilderode heeft duidelijk bestaansrecht verworven en mag ook in Vlaanderen stilaan
rekenen op een mime belangstelling. De
gevenheid
van Van Craenenbroeck en
r
ed
de opmerkelijke buitenlandse medewerking geven het oeuvre van onze eredeken
een nieuwe dimensie. Wie belangstelling
heeft voor de vereniging, kan contact opnemen met Beatrijs van Craenenbroeck,
Wezelsebaan 25o, 2900 Schoten
(tel. 03/658 72 41, fax 03/685 26 14).
De jaarlijkse bijdra e voor het lidmaatoo fr. voor steunende
sc
h ap bedraagt wg
leden, 600 fr. voor leden en sympathisanten, 400 fr. voor auteurs. Nieuwe leden ontvangen een onuitgegeven gedicht in handschrift van Van Wilderode op speciaal papier gekopieerd en genummerd en zij worden in een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de initiatieven van de
(REDACTIE)
Vriendenkring.

De ouden zijn tien jaar jong
Over Nederlandse vertalingen
van Griekse auteurs
PATRICK DE RYNCK

Laat ik dit eerste deel van mijn GrieksLatijnse tweeluik beginnen met wat wiskunde: in 1985 werden 1216 pagina's
Nederlandse vertalingen van Griekse en
Latijnse teksten uitgegeven, een aantal dat
de jaren voordien zelden hoer lag. In 1986
zagen plotseling 2996 van dit soort pagina's
het licht, een aantal dat sindsdien nog drastisch is toegenomen. De woorden 'hausse'
en 'opmars' vallen sinds kort om de haverklap als het over vertalingen van niet-christelijke Griekse en Latijnse teksten gaat. De
bladzij den die hier en in een later nummer
volgen, aan dan ook over tien jaar drukke
vertaalactiviteit en over tienduizendenpagina's vertaalwerk. Ik heb voor u gefilterd
wat ik belangrijk achtte.
Bijsluiter: lezen voor gebruik
Wie het wil hebben over die recente yentaalg,
olf kan dat vanuit verschillende
standpunten en met diverse bedoelingen
doen. Je kunt een 'historische'positie innemen enproberen na to gaan of er in onze
dagen oude trends worden voortgezet dan
wel of er sprake kan zijn van een breuk. Je
kunt de uitgeverskant van de zaak bekijken
en je afvragen hoe de moderne vertalingen
het best worden uitgegeven en gepromoot,
welk marktsegment ze bereiken en hoe dat
publiek kan worden uitgebreid. Als je zelf
vertaler bent, kunje pleiten voor een bepaalde manier van vertalen en supporteren
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voor favoriete auteurs en teksten. Omdat je
betrokken partij bent, doe je dat dan vaak
minder of meer verholen polemisch. Als lezer kun je, dunkt mij, alleen maar blij zijn
met de toegenomen drukte en de grotere
keuze in alle genres en periodes. Als tenminste een gevoel van chaos en niet-wetenwaar-te-beginnen je niet overmeestert...
Het gaat er in dit perceeltje van onze vaderlandse letterenakker niet anders aan toe
dan elders: de conflictjes, de vetes, de jaloezie, het getouwtrek, de betweterij... Het is
er allemaal. Nu de opmars der klassieken'
in de dag- en weekbladpers uitgebreid aan
bod komt, valt dat pas goed op. Aangezien
de geinterviewden en de meeste schrijvers
'mensen uit het veld' zijn, verkondigen ze
met gloed hun hoogsteigen goede of slechte
boodschap. De lezer van deze bijdragen,
die in veel gevallen de woordvoerders door
een gebrek aan kennis van 'het milieu' niet
goed kan plaatsen, krijgt dan ook vaak felgekleurde meningen over zich uitgestort.
Als outsider kan hij niet anders dan die als
algemeen geldende uitspraken interpreteren. De brandende kwesties zijn niet de
minste: is er een hausse, en zo ja, wat is de
verklaring? Hoe plaatsen we de huidige
fenomenen in de traditie? Wat moet er worden vertaald? Hoe moet het worden uitgegeven? Hoe moet men vertalen? Wie willen
we bereiken?
Na zo'n inleiding verwacht u hier een gelofte van objectiviteit: de auteur van deze
regels zal het anders doen. Ik kan die niet
afleggen. Want ook ik ben betrokken partij,
niet zozeer als Leuvens classicus, kille bibliograaf en boekhouder van de lopende
projecten, wel als bloemlezer, meelezer van
en recensent en 'adviseur' van
vertaling,
een van degrotere reeksen. En dan heb ik
het nog niet over factoren als leeftijd, literaire neigingen en voorkeuren, persoonlijke
vriend- en vijandschappen, karakteriele
neigingen, luimen van de dag... Om u maar
te ze n: de volgende bladzijden liken
misschien objectief te beschrijven, maar dat
roost
is een illusie. Mijn
t is dat niemand het
anders kan.
Ik werk min of meer chronologisch en besteed de meeste aandacht aan schoolauteurs, de canon dus. Overigens - dit geheel
terzijde - ben ik van mening dat die schoolcanon dringend aan herziening toe is. Hi j is
tot stand gekomen op grond van voorkeuren, bedoelingen en criteria die niet thuisKoren in een modern schoolprogramma en
tegenover 'derden' soms onverdedigbaar
zijn. Maar dat is een andere kwestie, waarover hi er te lande te midden van alle onderwijsvernieuwingen trouwens veel te
weinig wordt gepraat.
Tot slot van deze gebruiksaanwijzing: in
wat volgt, geef ik er de voorkeur aan in
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mijn ogen minderwaardige vertalingen niet
te vermelden, liever dan ze op een te korte
ruimte te moeten veroordelen. Dat belet u
niet uw hier misschien nietgenoemde (bijvoorbeeld anderstalige) favorieten in uw
huisbibliotheek te blijven koesteren: ook
aan een vertaling kan men gehecht raken.
Maar in neerslachtige momenten zou ik
graag eens met mijn meest grove borstel
door een aantal van die huisbibliotheken
gaan: als ik boor hoe sommige leraren hun
leerlingen nog steeds de duivel aandoen
met archaische, stijlloze, verouderde, onverantwoorde, onvolledige en al lang 'vervan en' vertalingen, wordt het mij soms
droef te moede.
Van Homerus tot Anacreon

Stel: u wilt de hele HOMERUS in het
Nederlands lezen. Dan heb ik twee mogee vertalingen van H.J. de
lijkheden: er zijn
d
Roy van Zuydewijn (De Arbeiderspers,
1992 en 1993 2 ), goed ingeleid en geschreven
ingedragen, maar draaglijke hexameters
die een epische Nederlandse taal suggereren, en er is deprozavertaling van
M.A. Schwartz (Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 1996 6 ), een evergreen uit de jaren
vijftig in de Nederlandse vertaalwereld.
Maar stel dat u uw afstuderende retoricaneef of -nicht een passend Homerisch cadeau wil geven. Dan raad ik u de Odysseevertaling van de Nederlandse jeugdschrijfter Imme Dros aan , een heuse bestseller
s
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 19951°).
En van de Ilias maakte Gerard Koolschijn
een bewerking in vijf akten waarin de
essentie van het verhaal prachtig wordt
it gepuurd (Athenaeum-Polak & Van
u
Gennep, 1993). Een meeslepende tragedie.
Een homerisch aandoend nakomertje: als u
uzelf aangenaam wilt verrassen, moet u
maar eens de vier lane Homerische Hymnen
lezen (vert. H. Verbruggen; AthenaeumPolak & Van Gennep, 1995), epische godenverhalen waaronder de aandoenlijke en
Nachleben-rijke story van Demeter en haar
dochter Persephone.
De beroemde mythologische chronologie
van de vijf mensengeslachten (degraderend
van hetgoddelijke gouden naar ons goddeloze ijzeren...) en de Pandora-mythe kunt u
lezen in HESIODUS' Werken en dagen (vert.
W. Kass es Dimensie, 1989; met het
Grieks!). Zijn Theogonie daarentegen, het familieportret van de oer-Griekse goden, mag
best opnieuw vertaald worden.
De Griekse lyriek als verzameld geheel een raar woord, dat laatste, voor dit puinenveld van fragmentjes - is tot mijn spijt
nite
verkrijgbaar in het Nederlands. U kent
de namen van de dichters: Mimnermus,
Solon, Theognis, Archilochus, Anacreon,
enz. Voor wie op zoek wil gaan (zie de noot

Alcaeus en Sappho. Attische roodfigurige
psykter, ca. 470 v.Chr. (Miinchen, Antikensammlungen).

onder dit artikel), zijn er talrijke verspreide
stukjes vertaling: onder meer de bloemlezeng uit de hele Oudgriekse literatuur
Muze, zeg me van Patrick Lateur (Davidsfonds/Clauwaert, 1993) biedt een goede
staalkaart. Engelukkig is de tiende Muze
vertaald, en hoe. Vergelijk de SAPPHo-vertaling van Paul Claes (Kritak-Goossens,
1990 met die van P.C. Boutens uit 1928, en
u zultpijnlijk goed beseffen dat de keuze
voor het lezen van de ene of de andere
vertaling nooit zonder belang is: een vertaling bepaalt welke indruk een auteur op
u maakt. Dit zijn twee Sappho's: de ene
hoogdravend, 'wrongenrijk' en plechtstatig,
de andere 'gewoon' spreektalerig. De vertaling van Claes heeft bovendien onvermijdelijk voor op Boutens dat ze rekening kan
houden (en ook houdt: Paul Claes is een
groot filoloog) met het moderne Sapphoonderzoek.
Van Aeschylus tot Aristophanes

Waar moet ik beginnen? Deze retorische
vraag overvalt me als ik kijk naar het hoopje tragedie-vertalingen van Aeschylus,
Sophocles en Euripides. Die tragedie - of
laat ik nuanceren: een aantal tragedies - is
duidelijk een van de bloeiendste segmenten
inde 'sector'. De verklaring lit voor de
hand: voor veel nieuwe opvoeringen moet
blijkbaar een nieuwe vertaling worden gemaakt. Ik noem enkele in mijn ogen belangrijke vertalingen.
AESCHYLUS ' Oresteia, de zeer actuele trilogie
waarin het bloed vloeit en de waanzin re-

geert tot de polis rechtspreekt, stond onlangs fel in de kijker: in het najaar van 1995
verschenen tegelijk bij dezelfde uit ever
(Athenaeum-Polak & Van Gennep) twee
hoogwaardige vertalingen van deze trilogie
die door een van de vertalers, Gerard
Het verhaal van Orestes wordt
Koolschijn,
genoemd. Al u houdt van de harde en
soms bevreemdende Aeschyleische beelden, dan beveel ik u Koolschijn aan, als u
kunt waar
een meer traditionele vertaling
kderen, is die van Marietje d'HaneScheltema voor u bestemd.
Voor wie van de krachtige, ontvette
Boonen-stijl houdt, zijn er de Vlaamse succesvertalingen van de vijf SOPHOCLESstukken van Johan Boonen (Acco, diverse
herdrukken), die overigens ook Aeschylus'
Agamemnon en Euripides' Medea heeft
vertaald. Maar bijvoorbeeld van Koning
Oedipus en Antigone is de keuze aan vertalingen groot.
tot nu toe niet echt mee in
EURIPIDES state
p
de fameuze opmars der klassieken. Daar is
nu volop verandering in aan het komen:
n de vertaalkwaliteiten van deze
Koolschij,
coryfee zijn bekend, plant een integrale
vertaling van de 17 tragedies. Vier ervan
zijn er al (Medea en Alkestis; Ambo, 1989;
Hekabe en Trojaanse vrouwen; AthenaeumPolak & Van Gennep, 1996). Ook de Vlamin en Willy Courteaux en classicus Bart
Claes zijn samen bezig aan een integrale
Euripides (Ambo/Pelckmans; vanaf najaar
1996).
Komedieschrijver ARISTOPHANES was tot
voor kortpersona non grata in vertaalland.
Heel recent verscheen nu ook hi'j ten tonele:
in zijn trio Vrouwenkomedies (AtheneaumPolak & Van Gennep, 1995) gunt vertaler
Hein van Dolen zichgrote maar vermakelike vrijheden, en alvertaalster Marietje
d'Hane-Scheltema, een waarmerk voor degelijke vertaalkwaliteit, bracht een j• aar later
bij dezelfde uit ever de Vogels, Kikkers en
De Wolken. Daarmee is de niet altijd even
diepzinnige en kiese, en soms lasts actualiteitsgebonden, Griekse woordtovenaar back
in town.
Van Herodotus tot Demostenes
HERODOTUS, de eerste schrijver van een wereldgeschiedenis, maar vooral ook de vader
van deproza-vertelkunst, had in 1995 het
geluk Hein van Dolen als vertaler en als inleider te mogen treffen: uitgeverij SUN
maakte er eenprachtig boek van. Voor wie
er enkele krenten uit wil halen (er zijn er
veel meer) zijn er de Zeer korte verhalen
(Ambo/Athenaeum-Polak & Van Gennep,
1987) van Gerard Koolschijn.
THUCYDIDES, de verslaggever van De Pelop
onnesische Oorlog, is de man van wie de
Leuvense historicus Herman Verdin zich afvraagt voor wie hi' gezien de moeilijkheids-

graad van zijn tekst sprak en schreef.
M.A. Schwartz' vertaalprestatie uit 1964 is
indrukwekkend (Baarn/Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 19863).
Van XENOPHONS vele en veelsoortige geschriften is vooral een zinnetje bekend gebleven: 'Enteuthen exelauneiparasangas
triakonta', enz. Wie de Anabasis daarentegen integraal leest tegen een normaal leestempo, die ontdekt een spannend avonturen- en reisverhaal, vol intriges en drama's.
Gerard Koolschijn en Nicolaas Matsier
(Ambo, 1988) vertaalden het werk: De Tocht
van de Tienduizend.

De filosofen die voor Socrates leefden,
zijn
min of meer verpletterd door zwaargewicht
Plato: van hungekneusde teksten zijn dan
ook maar stukjes overgeleverd. Die krijgen
door hun nieuwe status en omvang een
heel aparte aantrekkingskracht, met de geheimzinnigheid van aforismen en korte gedichten die ze aanvankelijk niet hadden.
Datgeldt niet voor HERACLITUS: waarschijnlijk schreef hi' in de vorm van de ca. 13o
fragmenten die van hem bewaard zijn gebleven. WereldautoriteitJaap Mansfeld
vertaalde en commentarieerde de stukjes
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 19872),
en een andere Nederlandse hoogleraar antieke filosofie, Cornelis Verhoeven, trad later met hem in concurrentie (Ambo, 1993).
Het is een voor mijn part boeiend nevenasect van de huidige hausse dat er meer en
p
meer dubbels verschijnen, twee vertalingen
van hetzelfdegeschrift. Concurrentie zorgt
voor de 'consument' voor keuzemogelijkheden.
De filosofen die ten tide van Plato leefden
en die sinds en door hem laatdunkend 'sofisten' wordengenoemd, zijn aan rehabilitatie toe: zij zijn de eerste leraars in de democratie,
bijvan
manier
spreken, dat kan
alvast van Plato niet wordengezegd... Van
een van hun vertegenwoordigers, GORGIAS,
verscheen van de hand van Vincent
Hunink eenprachtige vertaling, compleet
met inleiding en nawoord: Het woord is een
machtig heerser (Historische Uitgeverij
Groningen, 1996).
En dan was er PLATO. Met dezelfde adem
moet hier de naam Xaveer De Win vallen,
de man die het klaarspeelde in zijn eentje
en voor het eerst in het Nederlands de hele
Plato te vertalen: een levenswerk (DNB/
Ambo, 198o3). Maar bij alle bewondering
mag niet worden vergeten dat het magistrale schrijverschap van Plato in deze vertaling
zeker niet ten volle tot zijn recht komt.
Dat is bij stilist Gerard Koolschijn wel het
geval. Koolschijn vertaalde niet de hele
Plato, maar beperkte zich tot klassiekers:
Constitutie (Politeia) (Athenaeum-Polak &
Van Gennep, 1995 4) en vijf dialogen die onlangs samen goedkoop werden uitgegeven

in het boek Sokrates' leven en dood
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995):
Symposium, Euthyfron, Apologia, Kriton,
Faidon. Zijn uiterst succesvolle bloemlezing
Plato, schrijver (Bert Bakker, 1991') is een

smaakmaker. Deze man leerde zijn yolk
Plato lezen.
Het is hier wellicht deplaats om een misverstand uit de wereld te helpen: van
Koolschijn hoor je soms beweren dat hi'
'vrij' vertaalt en daar hangen nu en dan de
connotaties 'onbetrouwbaar' en 'te modern,
vervlakkend' aan vast. Dat is volledig onterecht: Koolschijn blijft in al zijn recente
vertalingen zeer dicht bij de tekst. Alleen
vervalt hi' niet in stijlloosheid, misplaatste
joligheid, Nedergrieks, geleerddoenerij...
Hij schrijft Nederlands dat op zijn poten
staat,
een wankele constructie waarin de
Griekse zinsbouw voor krukken zorgt.
Momenteel is er een nieuwe integrale
Plato-vertaling aan het verschijnen, van de
hand van dichter Hans Warren en Mario
Molegraaf. Vier van de zeventien deeltjes
zijn verschenen (Prometheus, 1994 en 1995).
Die bevatten enkele verrassend humoristische dialogen (Euthydemus) en klassiekers
(Apolog,
ie Phaedo).

Voor ARISTOTELES, veel meer dan literator
Platogedegradeerd tot stof voor academici,
is het wachten op een groots NederlandsVlaams vertaalproject dat stilaan op gang
moet komen. Ik vermeld welgraag een
magistrale vertaling van zijn Poetica, het
werk met de befaamde theorieen over de
tragedie N. van der Ben en J.M. Bremer;
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995'.
En ik kan het niet laten om eengeschriftje
van zijn opvolger THEOPHRASTUS te vermelden: Karakters, dertig zeer herkenbare beschrijvi
ngen van mensentypes, die in onze
tijd wellicht karikaturen zouden hebben
opgeleverd. Hein van Dolen heeft het
werkje met veel plezier vertaald
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1991).
Voor de welsprekendheid beperk ik mij tot
een representatieve bloemlezing met vertalingen van de grootste graecus van de
Nederlanden, professor Sicking.
Depleidooien die in Leden van de jury
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 19952)
zijn opgenomen, zijn onder meer van de
hand van LYSIAS, ISOCRATES en DEMOSTHENES. Via de aantekeningen geeft de vertaler
een bevattelijke en goede indruk van de
Atheense rechtspraak en van de politieke
situatie, een voorkennis die nodig is om dit
boek met vrucht te lezen.
Van Epicurus tot Lon us

Het Hellenisme is door de moeilijkheidsgraad van veel van zijn literaire produkten
niet meteen eenpopulaire periode bij vertalers en uitgevers. Ik beperk mij hier tot de
filosoof EPICURUS, wellicht de slechtst beIN EN OM DE KUNST
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Goede bloemlezingen hieruit zijn De cicade
op de speerpunt (vert. H. Nolthenius;
Querido, 1992), De p% van Lai (vert.

ar i e f:
over liet

Ce

u

Marie 'e d'Hane-Scheltema; Standaard,
1965) en De Griekse lie de (vert. Paul Claes;
Martinus Nijhoff, 1983).
Hetprozagenre dat in onze dagen centraal
staat in de literatuur, de roman, bloeide in
de Griekse cultuurpas laat. De bekendste
roman, Daphnis en Chloe, is de jongste jaren
twee keer vertaald: door de Vlamingen
Stefan van den Broeck(Houtekiet, 199o) en
Marc Moonen (Ambo, 1991). In dit boek
vinden de tweegeliefden elkaar na veel
avonturen aan het slot terug,
waarna het
doek valt. Einde.
NOOT
Volledige bibliografische gegevens vindt u in: De
Oudheid in het Nederlands van A. Welkenhuysen en
schrijver dezes (Ambo, 1992). Deze bibliografie wordt
aangevuld door nieuwe listen in het tijdschrift
Hermeneus. De meest recente daarvan staat in nummer 1
van jaargang 67 (februari 1995).

g
re en denker uit de Oudheid. Van hem
verscheen onlangs het populaire tekstje
Over hetgeluk H. Warren en M. Molegraaf;
Prometheus, 1995, uitgebreider ingeleid en
geannoteerd door vertaler Keimpe Algra,
Historische Uitgeverij Groningen, 1995).
Vangroot historisch belang is het geshrift
van FLAVIUS JOSEPHUS Dejoodse oorlog, over
de opstand die van 66 tot 70 duurde.
Het boek verscheen in een vertaling van
F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes (Ambo, 1992).
Van de stoische filosoof EPICTETUS is vooral
het Encheiridium bekend, een boekje waarin
hi' in kernachtige en voorbeeldrijke tekstjes
zijn onverstoorbare leer samenvat. De recentste (engoede) vertaling is van Hein
van Dolen en Ch. Hupperts: Epiktetos' zakboekje. Wenken voor een evenwichtig leven

(SUN, 1994).
Onder invloed van Epictetus stond keizer
MARCUS AURELIUS. Ik kan de vertaling (en
de inleiding daarop) van zijn veelgelezen
Persoonlijke notities door S. Mooij-Valk heel
warm aanbevelen (Ambo, 1994).
Ik eindig luchtig, modern en happy. KleinAziaat LUCIANUS vertoont een vorm van
humor die heel modern aandoet. Lees hiervoor zijn 'dialogen' van goden, zeegoden,
doden en hoeren in de vertaling van Hein
van Dolen (De Droom & De Gesprekken;
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1991),
die bij dezelfde uit ever nog meer liet en
zal laten verschijnen van de Griekse veelschrijver.
Bij het woord 'poezie' denken wij tegenwoordig in de eerste plaats aan korte gedichten. In de Griekse literatuur beantwoorden behalve de algenoemde lyrici de
epigrammendichters het best aan dit beeld.
De Griekse Anthologie is de verzameling
Griekse epigrammen en korte gedichten.
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Honderd jaar abdij van
Steenbrugge
JEAN Luc MEULEMEESTER

Degeschiedenis schrijv
en van de abdij van
Steenbrugge, in feite een gehucht van
Assebroek-Oostkamp nabij Brugge, is zich
enerzijds verdiepen in het Vlaamse kloosterleven van de negentiende eeuw en anderzijds zich interesseren in de middeleeuwse monastieke cultuur. Beide werden
namelijk in dit Brugse benedictijnerconvent
broederlijk verenigd.
De historie van dit klooster begint op 4 oktober 1875, toen E.H. Philip Pollet (Kortrijk
1806 - Brugge 188o) - meestal getypd
eer
als een man met een moeilijk karakter eenpartij zaailand aan de Steenbrugse
Wandeling (vanaf eind 1929 de Baron
Ruzettelaan) kon kopen. Op die grond
werd door toedoen van Pollet een kerk, een
school en eenpastorie opgetrokken. Deze
wijk was op dat ogenblik in volle ontwikkeling en waarschijnlijk kreeg de priester
medewerking van het bisdom, in het bijzonder van de toenmalige bisschop mgr.
Faict, die hoopte het geheel in bisschoppelijk bezit te krijgen. Na allerlei moeilijkheden werd het complex uiteindelijk over emaakt aan de benedictijnerabdij van
Dendermonde. De officiele stichting vond
plaats op 16 juli 1879 door publikatie van
het door depaus ondertekende desbetreffende decreet. Op maandag 4 augustus
van hetzelfde jaar consacreerde mgr. Faict
de kerk, toegewijd aan het H. Hart van
Jezus en aan de H. Philippus (patroon van
de stichter) en zegende de school, waar

franciscanessen van Farciennes-Manage
voor het onderwijs instonden, en de pastorie waar de kloosterlingen (voorlopig) zouden verblijven. Dit gebeurde met rote feestelijkheden en in aanwezigheid van talrijke
prominenten. De monniken kwamen op 21
september in Steenbrugge, o.l.v. de nieuwe
overste Dom Paulus Luyckx, aan. Nu kon
het werk van Pollet verdergroeien. In 1887
waren er al twaalf kloosterlingen en op
19 augustus 1890 werd het benedictijnerconvent eenpriorij met Dom Amandus
Mertens als eersteprior. Intussen werd het
gebouwenpatrimonium uitgebreid. Op
5 juli 1896 werd de priorij van Steenbrugge
verheven tot abdij van het H. Hart van
Jezus en van de H. Philippus. Dit is honderd jaar geleden. De al vermeldeprior
werd de eerste abt, in 1927 opgevolgd door
Dom Gabriel Willems.
In 1932 werd Dom Modest van Assche tot
derde abt van Steenbrugge verkozen. Nu
volgde een nieuwe bloeiperiode. Het zou
ons te ver leaden uitvoerig bij de vele verdiensten van deze man stil te blijven staan.
Hi' liet aan het abdijcomplex verbouwingen
uitvoeren, ijverde voor het onderwijs en leverde een belangrijke bijdrage op liturgisch gebied. Als promotor van de Liturgische Beweging hield hi' vele referaten, was
de bezieler van Nederlandstalige liturgische werken en was jaren hoofdredacteur
van het Liturgisch Parochieblad. Hi' richtte
ook een van de eerste jeugdherbergen op in
Vlaanderen en stichtte een knapenkoor.
Aan het Uzerfront leerde Modest van
Assche ook de Vlaamse Beweging kennen
die hi'j trouw bleef. Van dit Ilzerfront bracht
hi' ook een sterk pacifisme mee en bleef de
rest van zijn leven ijveren voor vrede. Dit
kan o.a. bewezen worden door het feit dat
hi' in 1935 de geestelijke leider werd van de
'KatholiekeJongeren Vredes Actie' en door
het bouwen in 1937 van een vredesmonument alsgrafkapel op het kloosterkerkhof
in Steenbrugge. Op dit gebouw, geinspireerd op de Ilzertoren, prijkt de tekst
'Christus is onze Vrede'. Vergeten we niet
dat ditgebeurde op de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog. Abt Van Assche
haalde ook de band met de middeleeuwen
aan. Zo verkreeg de abdij op 26 november
1934 de opvolgingsrechten van de SintPietersabdij van Oudenburg. Dit benedictijnerklooster was omstreeks 1084 in
Oudenburg
ti ht door de later heilige
Arnoldus van Tie em (t 1087). Deze kluizenaar-bisschop reisde op dat ogenblik door
Vlaanderen om er vrede te brengen tussen
graaf Robrecht de Fries en zijn onderdanen.
Hi' vroeg er tevens gevade voor enkele opstandelingen. Dat Van Assche juist de rechten van dit klooster voor zijn abdij kon verwerven heeft wel degelijk een diepgaande-
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Zicht op de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, gelegen aan de drukke Baron Ruzettelaan, de vroegere
Steenbrugse Wandeling. Tekening uit 1986 van de abdij en het abdijwapen door G. Swaenepoel.

re betekenis in het kader van het vredesapostolaat. De naam van de Steenbrugse
stichting veranderde in Sint-Pietersabdij en
de overste kreeg de titel van abt van
Oudenburg. De banden tussen Steenbrugge
en Oudenburg werden recent door Abt
Anselm Hoste, die de abdij tussen 1981 en
1994 bestuurde, opnieuw aangehaald. Ook
van het lgoede zaad van vrede', gezaaid
door Modest van Assche, plukt de huidige
generatie monniken nog steeds vruchten.
Steeds streven de kloosterlingen ernaar binnen hun eigen gemeenschap de vrede te beleven om deze dan ook, in woorden daad,
naar anderen uit te dragen. Zo houden ze
op de laatste zondag van oktober een jaarlijkse 'vredesdag'. Sinds jaren wordt dan
immers een speciale Dom Modest van
Assche-herdenking gehouden. Dan vieren
vrienden er trouw degedachtenis van deze
grote 'heraut van de vrede'. De herdenking
wordt ergewoontegetrouw afgesloten met
zijn Gebed voor de Wereldvrede. Abt Van
Assche was ten andere ook de initiatiefnemer van de Internationale 'Bidweek voor
Vrede'. Verder heeft de abdij,
vooral via de
pastorale inzet van Dom Erik-Godfried
Feys, bijzondere banden met Pax-ChristiVlaanderen en met de Oecumenische beweging. De abdijkroniek vermeldt vele aanduidingen over oecumenische contacten en
samenkomsten. Vorig jaar koos Pax-ChristiVlaanderen er, op 16 september, ook bun
nieuwe voorzitter:prof. Katlijn Malfliet.
Modest van Assche werd in 1946 opgevolgd door Dom Isidoor Lambrecht.
Tijdens zijn abbatiaat ging eindelijk de
droom vanpriester Pollet in vervulling en
werd Steenbrugge ook een parochie. In
1949 stichtte Dom Eligius Dekkers — die in
1967 tot vijfde abt werd gekozen — het
Corpus Christianorum met de bedoeling om
in een korte tijdspanne de volledige
Latijnse patristische literatuur vanaf de
aanvang (Tertullianus, ca. 200) tot aan de

dood van Beda Venerabilis (in735) opnieuw toegankelijk te maken. Dit was op
dat ogenblik een drip end desideratum: de
bestaande literatuur was verouderd, werd
met moeite nog aangevuld en door de verwoestingen van beide wereldoorlogen ontbrak in menig bibliotheek dergelijke tekstuit gave. In 1951 werd een belangrijke stap
gezet naar de realisatie van dit volgens
sommigen moeilijk haalbare project. Toen
publiceerde Eligius Dekkers namelijk de
Clavis Patrum Latinorum. Dit repertorium,
aangekondigd als het programma van het
Corpus Christianorum, bereikte nit alleen
zijn doel, maar overtrof alle verwachtingen
en is intussen al aan zijn derde uitgave
(1995) toe. Zowel het concept en de uitwerking als het wetenschappelijke niveau van
de Clavis bevorderde sterk de internationale samenwerking. Tevens lit de uitgave
van de Clavis Patrum Latinorum aan de oorsprong van een reeks gelijkaardige publikaties enprojecten op het gebied van de
Grieksepatristische literatuur, de Nieuw en
Oud Testamentische apocriefe letterkunde,
de middeleeuwsepseudo-epigrafische
werken en de middeleeuwse Latins literatuur. Het eerste volume van het Corpus
Christianorum werd in 1953-1954 gepubliceerd. Sinds de aftastende en soms moeilijke beginjaren heeft de onderneming een explosieve groei gekend met als huidig ritme
ongeveer twaalf boekdelen per jaar. Zo verwierf het Corpus een vaste plaats in de internationale top van wetenschappelijke
bronnenuitgaven. Inhoudelijk gebeurde er
intussen ook een verandering. Er werd afgestapt van pure herdrukken van toenmalige lgoede uitgaven. Nu verschijnen enkel
wetenschappelijk verantwoorde kritische
edities die rekening houden met volledige
tekstoverlevering. Ook het programma
werd aanzienlijk uitgebreid: vanaf 1971
door de reeks Corpus Christianorum,
Continuatio Mediaevalis, sinds 1977 door
de oprichting van de reeks Corpus

Christianorum, Series Graeca en vanaf 1983
door de reeks Corpus Christianorum, Series
Apocryphorum. Van de nieuw opgedoken
media (zoals sedert 1991 de cd-rom) wordt
momenteel eveneensgebruik gemaakt.
Hier dient verdergewezen op de vele internationale samenwerkingsbanden met voorname wetenschappelijke instellingen.
Intussengaan de uitgaven verder en verschenen er nu al ca.35o delen. Dom Eligius
Dekkers is verder de stichter en directeur
van het tijdschrift Sacris Erudiri (jaargang
34 uitgegeven in 1994) en van de reeks
Instrumenta Patristica (deel 26gepubliceerd
in 1995). In dit tijdschrift en in deze reeks
worden ondermeer belangrijke voorbereidende studies uitgegeven voor de verschillende reeksen van het Corpus Christianorum.

Melden we ook nog de stichting van een
bloeiende missiepost in Zuid-Afrika en het
vele wetenschappelijke werk van andere
monniken, dat zich vooral op historisch onderzoek (middeleeuwen, het begin van de
negentiende eeuw...) toespitst. leder jaar is
er ook een Joris van Severen-viering.
Het Steenbrugse klooster heeft honderd
jaar geleden de titel van abdij verkregen. In
de voorbije jaren heeft dit convent een wereldfaam opgebouwd wat het wetenschappelijk werk van het Corpus Christianorum
betreft en vindt de kwetsbare 'vredesduif'
er eengastvrije woning. De monniken zetten zich nog steeds in 'op de we van de
vrede', Benedictus, Arnoldus, Modest van
Assche maar vooral Jezus indachtig.

Vader Abt Eligius Dekkers met in de
achtergrond de uitgaven van o.a. het
Corpus Christianorum in de leeszaal van
de bibliotheek van de Sint-Pietersabdij van
Steenbrugge. (Foto: I.L. Meulemeester)
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Voor de inhoud van deze bijdrage baseerden we ons op
volgende uitgaven: A. Hoste, Dom Paulus Luyckx. Eerste
overste van Steenbrugge 1879-1887, Brugge, 1979; A.T. van
Biervliet, Steenbrugge. Geschiedenis van de abdij en van de
parochie, Brugge, 1980; J.L. Meulemeester (red.),
catalogus van de tentoonstelling Sint-Arnoldus en de
Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984, Oudenburg,
1984; A. Smits, Dom Modest van Assche. Kersten en
Vlaming, Brugge, 1986; A. Smits, Dom Modest van Assche,
Kersten en Vlaming. Aanvullingen en verbeteringen,
Brugge, 1988 en R. Baetens (red.), Brepols. Drukkers en
uitgevers 1796-1996, Turnhout, 1996, p. 225-257.
Graag bedanken we Dom Erik-Godfried Fes en de heer
Roel Vander Plaetse die respectievelijk het deel over de
Vredesbeweging en het deel over het Corpus
Christianorum hielpen samenstellen en Dom Floribert
die de tekst kritisch las.

Over Belgische abstracte
schilderkunst

Een kunstenaar hoefde niet meer weer te
geven wat hi' zag. Materie, kleur, licht en
beweging konden voortaan op zich iets uitdrukken. De compositie kon op een andere
manier worden opgebouwd. De langzaam
ontdekte wetten, die eeuwenlang de schilderkunst hadden bepaald, werden in enkele jaren tijd opzij geschoven. In die ontwikkeling neemt de non-figuratieve schilderkunst een belangrijke plaats in en is zeker
een van de voornaamste omwentelingen in
de kunst van de twintigste eeuw die ons inderdaad een nieuwe (vormen)taal bezorgde. Abstractie haalde onze visuele conditionering totaal overhoop. Over de abstracte
schilderkunst in Belgie tussen 1920 en 1970
liep tot 7 juli 1996 in de Galerie van het
Gemeentekrediet in Brussel een overzichtstentoonstelling2.

JEAN Luc MEULEMEESTER

Kunst is evolutie. Ongetwijfeld zal niemand deze uitspraak tegenspreken. Of zijn
het de kunstenaars die evolueren?
'Eigenlijk is er een kunst. Er zijn alleen
kunstenaars' schreef E.H. Gombrich overtuigend in de inleiding van zijn al tot
vijftien malen herdrukt boek Eeuwige
Schoonheidi . De twintigste eeuw speelt in
die ontwikkeling een voorname rol. Tot in
het begin van onze eeuw kunnen we alle
schilderijen als figuratief omschrijven.
Tijdens het decennium voor de Eerste
Wereldoorlog kreeg de beeldende kunst een
totaal nieuwe wending, een vervolg van
eenproces dat in de tweede helft van de
negentiende eeuw startte. Er kwamen anderegrondbeginselen die nieuwe normen
voor schoonheidprobeerden te vormen.
E. Van Anderlecht, Blauwe compositie, nr.
3
22. 196o, olie op doek, 16o x 220, Brussel,
Gemeentekrediet.
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De abstracte schilderkunst dook in Belgie
pas na 1918 op. Die pioniersgeneratie die in
Antwerpen actief was rond het tijdschrift
'Het Overzicht', in Brussel met '7 Arts' en
in Luik rond de 'Groupe Moderne d'Art et
de Litterature' kende bij het rote publiek
geen succes. Het expressionisme, het surrealisme en de figuratieve traditie mochten
op meer interesse rekenen. Toch droomden
die kunstenaars (Jozef Peeters, Georges
Vantongerloo, Karel Maes, Victor
Servranckx, Pierre-Louis Flouquet en
Marcel Baugniet) van een nieuwe wereld:
fris, vol van optimisme,
revolutionair...
Dezegeneratie boet, na een zeer actief maar
kort bestaan, in de jaren dertig snel aan belang in.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog beleefde
de abstracte kunst in Belie
een tweede
g
bloeiperiode met het avontuur van de
'oneg
Belgische Schilderkunst'. Na Jo
Delahaut, ongetwijfeld de eerste, vol den
o.a. Louis Van Lint, Gaston Bertrand, Anne
Bonnet, Marc Mendelson, Antoine Mortier,
Georges Collignon. Ook zij werden niet altijd aanvaard en stootten soms op onverschilligheid of vijandigheid. Passionele liefhebbers-verzamelaarsgaven bun echter de
nodige stimulans. Intussen groeiden binnen
deze non-figuratie afzonderlijke strominen: de geometrische abstractie die vitaler
g
is,
voor emoties kiest en verbonden blijft
met de handeling van het schrijven. Vooral
dat laatste komt in de Belgische abstracte
schilderkunst tot uiting. We denken bier
aan Pierre Alechinsky, Serge Vandercam of
Maurice Wijckaert en aan de Cobra- roe
(met o.a. Raoul Ubac, Pol Bury, Maurice
Wyckaert en Leopold Plomteux). Luc Peire
en Guy Vandenbranden mogen in het overzicht van de Belgische abstracte kunst niet
onvermeld blijven. Zij behoren samen met
een Amedee
een Jean Rets, een Kurt Le een
Cortier, een Gilbert Decock, een Victor

G. Bertrand, De stad, 1954, olie op doek,
195 x 97,5 , Brussel, Franse Gemeenschap,
in depot te Luik in het Musee de l'Art
Wallon.

Noel, een Gilbert Swimberge... tot de geconstrueerdegeometrische abstracte kunst.
Deze stroming is niet verdwenen. In de
context van de jaren zestig en van het overheersende minimalismegaven Dan Van
Severen tot Marthe We ry er een nieuwe
filosofische en morele dimensie aan. Dan
waren er die experimenteerden met de materie: Octave Landuy,t Walter Leblanc en
Bram Bogaert. Of anderen die even 'es van
de abstractieproefden, maar terugkeerden
naar het figuratieve zoals Roger Raveel en
Felix De Boeck. En tot slot dienen we te
wizen op de interferentie van het surrealisme met degroep Phases en schilders als
Marie Carlier enJacques Lacomblez.
Dit verhaal is niet ten einde. Abstractie kent
een eindpunt, want het is meer dan een
g
stijlstroming,,
het is een manier van zien
het is een levensvorm. Abstracte schilderkunst bestaat nog steeds, evolueert, net als
de kunst in het algemeen, verder.
NOTEN
1 E.H. Gombrich, Eeuwige Schoonheid, Houten, 1990
(14), p. 3.
2 Tergelegenheid van deze tentoonstelling verscheen
ook een rijkgeillustreerd boek: P. Roberts-Jones,
Abstracte schilderkunst in Belgie 1920-1970, Brussel, 1996,
297 x 245 cm, 216 blz.,gebonden. De kostprijs bedraagt
125o fr. en is te bestellen bij het Gemeentekrediet
(Passage 44 in woo Brussel).

Aandacht voor...

Willy de Bleser schrijft
over liefde en dood(slag)
"De verhalenvertellergeeft weinig om literaire experimenten. Het ligt niet in zijn bedoeling hermetische constructies neer te zetten
voor een handvol - vaak snobistische - highbrow recensenten, maar het is hem er om te
doen eengoed verhaal te vertellen dat door iedereen valt tegenieten. Hi' gaat uit van de stelling dat de basis van literatuur het verhaal is;
de verteller blifft onwrikbaar trouw aan de
Walschapiaanse opvatting van de roman: 'De
roman is een verhaal en niets dan een verhaal'
en beroept zich op het feit dat haast alle grote
werken van de wereldliteratuur 'verzonnen'
'bedenksels' zijn."

Dit citaat kan je lezen in de monografie
Leven en werk van Jet Jorssen l (1989), die

Willy de Bleser stelt liefde en dood(slag)
centraal in zijn werk. Hi situeert zijn
verhalen nu eens in eenpuur gefantaseerde
wereld, dan weer in onze eig,
en moderne
maatschappij.

Willy de Bleser schreef over de betreurde
Kalmthoutse schrijfster. Daarmee plaatst hi'
haar werk in de(rijke) traditie van de vertelkunst. Tevens zegt deze uitspraak veel,
zoniet alles, over de literaire opvattingen
van Willy de Bleser zelf. Hi' schreef immers
een niet onaardig aantal verdienstelijke verhalen, novellen en korte romans bij elkaar.
Zijn werk is helaas te weinig bekend bij het
rote publiek.
g
Willy de Bleser werd op 26 februari
1934 in Boom geboren, maar woont al lang
in Ekeren, Antwerpen. Hi' interesseerde
zich van jongsaf voor de literatuur. Aanvankelijk
akten
ma Piet van Aken en Hubert
Lampo rote indruk op hem. Later las hi'
andere, ook buitenlandse, auteurs. Op een
dag be on hi' zelf verhalen te schrijven,
waarvan er enkele werden opgenomen in
literaire tijdschriften.
Toch duurde het tots965, vooraleer
Willy de Bleser uitpakte met een zelfstandie publikatie. De adders2. De vier verhalen
g
van deze bundel situeert hi' in Mensjarana,
een zuiders land ontsproten uit de eigen
fantasie. Het boek baadt in een sfeer van
erotisch en zintuiglijk genot, verval, verdrukking en dood. Meteen een scherpe
g
aanklacht teen
elke vorm van onrecht en
elke aantasting van de persoonlijke vrijheid.
Maar het boek bezit ook andere kwaliteiten, zoals: een boeiende verhaaltrant, een
levendige afwisseling tussen actie en beschouwing, en het gebruik van eigengemaakte woorden. Door dit laatste wint het
geschrevene aan authenticiteit.
In dezelfde zuiders-erotische sfeer dienen ook de romans Het verhaal van Teraja en
Werjonjo3 (1977), een huiveringwekkend relaas over tweegeliefden, en De steniging4
(1979) te worden gesitueerd. Laatstgenoemd werk verhaalt degeschiedenis van
Marjan-Majdalja en Oezejan. Een duidelijke
verwijzing naar de Bijbelse figuren MariaMagdalena en Jezus Christus.
Muziek ensport
In zijn twee volgende novellen keert
Willy de Bleser terug naar de hedendaagse,
westerse wereld. Met name die van de muziek en van de wielersport. In Het concert5

(1981) treedt een vioolspeler op de voorgrond die ontzettend veel houdt van zijn
echtgenote. Tijdens een muziekuitvoering
denkt hi' trouwens de hele tijd aan haar.
Tegelijk beeldt hi' zich in dat een ander zijn
vrouw het hof maakt. Tot hi' de zaal inkijkt
en bewuste man met diens dame voor zich
ziet zitten... In deze novelle lezen we ook
hoe en in welke omstandigheden de violist
zijn echtgenote leerde kennen en welke erotische momenten hi'j met haar beleefde. Het
concert is een realistisch verhaal zonder literaire opsmuk, vol levensdrift. De novelle
steekt knap in elkaar: in drie muzikale bewegingen wordt geillustreerd welke kloof
ergaapt tussen kunst en leven.
Parijs-Tours 6 (1983) voert ons naar het
wielermilieu. We vol en de gedachten en
g
evoelens van een renner, die zich in de
laatste kilometers van een belangrijke najaarsklassieker bevindt en alleen aan de leiding fietst. Hi' wordt evenwel bijgehaald
door twee andere renners, die hem de overwinning afsnoepen. Eens te meer moet hi'
zich tevreden stellen met een ereplaats. Dat
doetpijn.
In zijn bekende realistische en viriele
stijl hangt de schrijver enerzijds een beeld
op van het soms ruwe en platvloerse wielerwereldj,
rzijds
e ande van het echtelijke
liefdeleven. Van beide 'leefwerelden' maakt
de man een balans op. Die is ronduit negatief, ondanksgoede bedoelingen en ins anningen. Met deze novelle bewees Willy de
Bleser nogmaals dat hi' een verhaal kan opbouwen, waarbij de nodige dramatische
spankracht niet ontbreekt.
Liefde en erotiek
Zoals uit dit - voorlopig - overzicht
van zijn oeuvre blijkt, nemen liefde en erotrek een belangrijke plaats in. Hierover zegt
de auteur het volgende: "Ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik denk dat de meeste
auteurs een soortgrondthema hebben, een
idee die hen beheerst en die zij misschien
zullen uitputten - of trachten uit teputten
- tot op de bodem. Voor mezelf betekent
die basisidee het hand in handgaan van
Eros en Thanatos, liefde en dood, de naar
mijn gevoelen essentiele din
in het leyen van elke sterveling en in elke kunst.
AANDACHT VOOR...
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Erotiek bepaalt immers onze emotionele
gevoelens tot aan de rand van hetgraf en
het lijkt me vrijwel voor iedereen van cruciaal belang. Liefde wil behouden, sluit een
eeuwigheidsdrang in zich. Tegelijk wordt
de liefde onvermijdelijkgebroken door de
dood: teen
g
de almacht van de dood kan
de liefde niet op. Wat evenwel niet belet
dat liefde de enige positieve drijfkracht
vormt in deze - vaak - verdwaasde wereld,
waaringeweld, moordslag en dood zelfs de
meest vredelievende sterveling onder ons
belagen en - wat ik ronduit als verschrikkelijk ervaar - wij dat zelfs als een bijna natuurlijke gang van zaken zijn gaan aanvoelen. Welnu, in mijn ogen blijkt Eros het enige wapen waarover wij beschikken om ons
enigszins te verdedigen. Zolang er liefde is,
is er hoop. De man-vrouwverhouding (of
-problematiek) staat - zelfs in de meest afschuwelijke oorlogs- en geweldsituaties,
wanneer de absurditeit tot de tweede
macht wordt verheven - centraal in het leven van de meeste mensen. Daar kun je nu
eenmaal niet omheen. Wanneer het tot een
ontmoeting komt tussen twee stervelingen
van een verschillendgeslacht, ontstaat altijd een vorm van erotiek. Schrijvers zullen
daar - naar het woord van John Keats ('Ik
ben van niets zeker, behalve van degeneenheden van het hart en de waarheid van
g
de verbeelding') - geboeid door blijven,
denk ik, en erover schrijven tot er niets
meergeschreven wordt. Overigens, bestaat
r iets mooiers dan erotiek? Zo koester ik
e
dan ook eengrote bewondering voor een
auteur als David Herbert Lawrence, die aan
seksualiteit en erotiek hun oorspronkelijke
betekenis wilde tern even en hun natuurlike waarde, de wonderlijkheid van het leven (en van zich niet te laten leven), wilde
herstellen."
Zuiden en westen

Hoewel hetproza van Willy de Bleser
gekenmerkt is door een eenheid van the182
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matiek, roept hi' toch twee 'werelden' op,
afhankelijk van de tijd en de ruimte waarin
de handeling wordt gesitueerd: een puur
gefantaseerde, zuiderse sfeer (cfr. zijn eerste
driepublikaties) en de huidige, westerse
maatschappij (cfr. de twee vol de novellen).
De jongste jaren lijkt Willy de Bleser te
balanceren tussen deze twee 'werelden'. Zo
grijpt hi' in Janezoe van Mensjarana 7 (1992)
duidelijk terug naar de sfeer van zijn eerste
werken. Dit boek is eigenlijk een vervolg
op De steniging en kan worden gelezen als
een modern bevrijdingsverhaal, waarin
Janezoe zich ontpopt als een verlosser.
Gevecht met de els 8 (1993) is de titel van
zijn recentste verhaal. Hoofdpersoon is de
25-jarige Beatrice, die een poging onderneemt om een onoverwinnelijk gewaande
berg te beklimmen tot aan de top. Hi' kreeg
de naam Schoenmakersels omwille van zijn
priemachtige vorm, die erg gelijkt op het
gereedschap van een schoenlapper. Eigenlijk is deze vermetele daad een wraakactie
op de berg, waarmee de jongedame een
haat-liefde verhouding heeft. Haar vader,
graaf Albert-Leopold d'Aspel, verloor immers net zoals vele anderen zijn leven ti'
dens een beklimming. Zeven jaar na de
dood van vader, op wie ze sinds haar veertiende smoorverliefd was,gaat Beatrice op
haar beurt een duel aan met de els... Het is
een beklemmend relaasgeworden, vol sensualiteit en passie, jaloezie en haat. Een parel van een novelle en meteen ook het beste
werk van Willy de Bleser.
Ten slotte komen we nog even terug op
een 'buitenbeentje' in het oeuvre van de
Ekerse auteur, met name de monografie die
hi' wijdde aan Jet Jorssen. Opvallend hierin
zijn de grondigheid en de kritische zin
waarmee de essayist zijn onderwerp behandelt. De waardeoordelen die hi' uitspreekt
bij het analyseren van haar oeuvre zijn
steedsgefundeerd. Intussen kijken we alvast uit naar nieuw werk van deze talentrij-

ke auteur, die eerder onopvallend een eigen
plaats in de Vlaamse letterkunde heeft veroverd.
JAN VORSSELMANS

1 Willy de Bleser, Leven en werk van Jet Jorssen,
Antwerpen, Uitgeverij De Nederlanden, 1989. 2 Willy de Bleser, De adders, Brecht, Uitgeverij De Roerdomp, 1965. - 3 Willy de Bleser, Het verhaal van Teraja
en Werjonjo, Brecht, Uitgeverij De Roerdomp, 1977. 4 Willy de Bleser, De steniging, Brecht, Uitgeverij De
Roerdomp, 1979. - 5 Willy de Bleser, Het concert, Brecht,
Uitgeverij De Roerdomp, 1981. - 6 Willy de Bleser, ParijsTours, Brecht, Uitgeverij De Roerdomp, 1983. - 7 Willy de
Bleser, Janezoe van Mensjarana, Brecht, Uitgeverij De
Roerdomp, 1992. - 8 Willy de Bleser, Gevecht met de els,
Leuven, Uitgeverij Davidsfonds/Clauwaert, 1993.

Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Vennoot van Sabam
De beheersvennootschap Sabam (zie ons
artikel nr. 259, blz. 56) heeft haar statuten
formeel aangepast aan de wet van 3o juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zodat vanaf januari 1996
alle personen, die zich bij Sabam aangesloten hebben, van rechtswege de hoedanigheid van vennoot krijgen met alle daaraan
verbonden maatschappelijke rechten, voorzover ze voldaan hebben aan de statutaire
voorwaarden, waaronder de inschrijving en
de volstorting van minstens maatschappelijk aandeel van 5.000 fr.
Zij die als stagiair of titularis aangesloten
waren voor die datum kunnen hun toestand regulariseren en de hoedanigheid
van vennoot verwerven door volstorting
van de waarde van minstens s aandeel.
Aldus verwerven deze auteurs stemrecht
op de algemene vergadering van Sabam.
Belangrijk is de vermelding dat de drie categorieen van vennoten behouden blijven
t.w. degewone vennoten, de vennoten-stafairs en de vennoten-titularissen en dat de
g
sociaalrechtelijke voordelen alleen gelden
voor de gewone vennoten. Deze drempel
lit o.m. voor dichters op een onbereikbare
hoog,
te vermits men 200.000 fr. aan rechten
via Sabam moetgetrokken hebben om het
quorum te bereiken teneinde gewoon vennoot te kunnen worden.

de redactie); de letterkundigen Marcel
Brauns van Gent, Emiel De Deyne van
Bouwel/Grobbendonk, Emiel-Jozef De
Smedt, gewezen Bisschop van Brugge; de
dramatische kunstenaar Jozef Lo ens van
Brasschaat; de musicus Antoon Vercruysse
van Roeselare; de beeldende kunstenaars
Philomena Lauwerijsen van Eeklo, Jan
Lenoir van Drongen/Gent,
Herman Reuser
van Nijmegen en Max Van Damme van
Oostende. De opgemerkte feestrede van
Prof. H. E. Mertens over religieuze kunst
g
in de proclamatie van de Albert de
Longieprijs vooraf (zie het verslag en de
bekroonde gedichten elders in dit nummer).
Tijdens de daaropvolgende feestzitting in
de 'Ezeldijkmolen' had de statutaire vergadering plaats. Adiel Van Daele, penningmeester van het C.V.K.V., gaf verslag van
de financiele activiteiten van het werkjaar
1995. De Algemene Vergadering keurde
de
het
verslag goed. Julien Vermeulen, ondervoorzitter van het C.V.K.V. stelde daarna uit
naam van de Raad van Beheer voor de uittredende leden, met name Gaston De Cock,
Marc Delrue,
Raf Deltour en Raoul M. de
Puydt, op nieuw in hun mandaat te bevestiaderin stemde met
g
en. De Algemene Vergg
dit voorstel in.
Naargoede gewoonte werden de jarige en
bekroonde C.V.K.V.-ledengehuldigd. In de
eersteplaats werd Willy Van Pete em

(65 jaar) in de bloemetjes gezet, ook om
zijn ontwerp van litho dat aan alle gehuldi den werd overhandigd.
Ondergetekende mocht eveneens volgende
leden feliciteren omwille van hun leeftijd:
de 65-jarigen. Renaat De Smedt, beeldend
kunstenaar uit Landen; Prosper Feynaerts,
beeldend kunstenaar uit Herent; Raf
Deltour, lid van de Raad van Beheer uit
Roeselare en Arthur Verthe, lid van de
Raad van Beheer uit Brussel.
De75-jarigen: Jef De Coninck, beeldend
kunstenaar uit Baasrode/Dendermonde en
Victor Brams, beeldend kunstenaar uit
Leopoldsburg.
De 8o-jarigen: Achiel Peleman, literator uit
Malderen/Londerzeel en Hendrik
Sulmont,
beeldend kunstenaar uit
Moen/Zwevegem.
De90-jarige: Jos Michiels, beeldend kunstenaar uit Borgerhout.
Volgende leden werden gehuldigd omwille
van hun bekroningen: de literatoren Mark
Meekers uit Heverlee/Leuven; Beatrijs van
Craenenbroeck uit Schoten, Mark Naessens
uit Heverlee en Frans Depeuter uit Olen;
de beeldende kunstenaars Suzy van Bever
uit Tielt/Winge en William Vermeesch uit
Leuven.
DIRK ROMMENS

Verbondssecretaris

RAOUL M. DE PUYDT

Juridisch adviseur C.V.K.V.

Algemene Ledenvergadering
1996 in Diest

Degehuldigden samen met de leden van de Raad van Beheer van het C.V.K.V. aan de
historische 'Ezeldijkmolen' in Diest, vormalige watermolen van de Prinsen van Oranje
(16e eeuw). (Foto: C.V.K.V.)

Op zondag 2 juni 1996 verzamelden de
vrienden van het C.V.K.V. t.g.v. de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Vlaams-Brabant was aan de beurt, en Diest bleek de
idealeplaats van afspraak te zijn. Tijdens
de eucharistieviering in de historische begijnhofkerk ging E.H. Ulrik Geniets, Abt
van de norbertijnerabdij in Averbode, voor.
Kamiel D'Hooghe was de organist.
Volgende leden die sinds de vorige vergadering van ons heen gingen, werden herdacht: Raf De Cock van Izegem (gewezen
secretaris van de administratie), Jacques
Van Baelen van Kaulille/Bocholt (lid van
LETTERS EN TYPOGRAFIE, HISTORIEK EN KENMERKEN
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Wij huldigen I
Wij gedenken
Kunstschilder
Geroen De Bruycker 8o

Schilder Geroen
De Brucker
o.f.m.
Y
(0 Gent, 21 april
1916) heeft dit jaar
twee verjaardagen
te voeren: tachtig
jaar geleden werd
hi' geboren en veertig geleden
jaar
stichtte hi'j 'Pro Arte
Christiana'. De
stichting daarvan
viel toevallig samen
met zijn artistieke
doorbraak. Hi' was op dat moment allang
aan het schilderen en hi' deed dat op een
zeer hoog niveau, maar pas in 1956 werd
door de kunstkritiek echt ontdekt, doch
dat
onmiddellijk erkende ze toen in hem wel
'een der zeldzamen die uitgesproken mode zijn, niet omdat hi zoekt naar hyperoriginele vorm-vindingen, maar omdat hi j
eerlijk en zonder mode-pose jets essentieels
uitschildert over onze eigentijdse mens.'
De criticus die dat schreef, zal wel niet vermoed hebben dat hijen
to profetisch al het
toekomstige werk van Geroen De Bruycker
karakteriseerde. Geroen De Bruycker is inderdaad steeds buiten iedere modieuze
trend blijven staan, heeft zich nooit tot lege
vormexperimenten laten verleiden, en heeft
in zijn werk steeds de essentie van zijn eigen menszijn uitgedrukt. Dat ging bij hem
zeer ver. Niet alleen weigerde hi zich te laten meedrijven op welke stijlstroming dan
ook, hij weigerde zelfs zoiets te ontwikkelen als een eigen manier van schilderen.
Hi heeft nooit 'een stijl' ontwikkeld. Pater
Geroen heeft integendeel steeds geschilderd alsof hij iedere dag de schilderkunst
opnieuw moest uitvinden, alsof hi - na een
mensenleven lang geschilderd te hebben nog altijd niets kon. Dat leverde resultaten
op die op het eerste gezicht wel eens sterk
uiteen wilden to en. Maar het leverde wel
altijd werk op dat telkens zeer nauw aansloot bij zijn innerlijke gesteldheid van het
moment. Die bepaalde de vorm, en niet
enig gekunsteld, zelf aangemeten formeel
keurslijf. Het was het gemoed, het hart, de
geest, de ziel die dicteerde hoe het moest.
En in datgemoed, in die ziel... lag een rijk
leven te rijpen. Hij heeft het leven en de
werkelijkheid steeds zo uitgepuurd als het
184
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maar mogelijk was, proberen weer te geven. Dat leidde soms tot een verregaande
abstrahering. Maar van zo gauw hi' voelde
dat dit in een soortpicturale formule zou
kunnengaan ontaarden, keerde hi'ug
ter
tot de natuur, tot een haast naturalistische
interpretatie daarvan. Herbronnen.
Opnieuw beginnen. De schilderkunst voor
zichzelf opnieuw uitvinden! Pater Geroen
heeft die wisselingen allemaal uitgeschilderd, en uiteraard ziet er dat van doek tot
doek een beetje anders uit, maar van op
een afstand bekeken is het altijd toch onmiskenbaar van dezelfde hand. En dat is
'stijl' in zijn rijkste betekenis! Het schilderkunstige oeuvre van pater Geroen heeft ondertussen de jongste jaren zodanig op de
voorgrond gestaan dat het zijn andere creatie, 'Pro Arte Christiana', een beetje overschaduwd heeft. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog kreeg de religieuze kunst
plots een nieuwe adem en nam ze internationaal een zelden tevorengeziene vlucht.
Pater Geroen heeft daar toen op ingehaakt
en heeft er met de stichting van 'Pro Arte
Christiana' voorgezorgd dat ook Vlaanderen deel had aan dat algemeen spiritueel
reveil. Via de organisatie van thematische
wedstrijden ontdekte hij jong talent en
daarna zorgde hi' ervoor dat die kunstenaars ook daadwerkelijk opdrachten uit te
voeren kregen in kloosters, kerken en
kapellen. Het kunstcentrum dat hij bouwde
werd hun uitstalraam. 'Pro Arte Christiana'
is op die manier een kwarteeuw lang de
draaischijf bij uitstek geweest voor de
levende religieuze kunst in ons land!
Nadien is de religieuze kunst er - samen
met de kerkelijkheid... - wel wat op achteruitgegaan, maar dat doet niets of van de
bevlogen geest en de schitterende creaties
van die j aren. Pater Geroen heeft in de secvan de sac r kunst onvoorstelbaar
tor
veel goeds aangericht. Overigens heeft hi'
ook met zijn eigen religieus gei:nspireerde
werk sterk bijgedragen tot heel die heropleving en die bloei. Om maar een facet daarvan te noemen: als een der enige hedendaagse fresco-schilders heeft hij monumentale opdrachten uitgevoerd tot in Spanje en
Italie toe. Overigens is ook zijn ander,
schijnbaar profaan werk eigenlijk - maar hi
heeft dat er zeker nooit als een laagje religieuze stroop bovenop gesmeerd! - steeds
een grote, franciscaans geinspireerde lofzang op Gods schepping geweest...
(Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek)
LOWIE WEYNANTS

Choreografe, danspedagoge
Alicia Borghten 75

Alicia Borghten: het is natuurlijk niet echt
zo, maar haar wekelijkse bezoeken vanuit
Antwerpen aan Neerpelt zouden voldoen-

de moeten zijn om
een spoorlijn tussen daar en hier
aan te le en als
die er al niet was.
Want mevrouw
Borghten haalde
nooit een rijbewijs;
de trein was en is
haar rijdende denktank, haar leesruimte, het verlengstuk van haar
woonkamer, vier hoog achter de Nationale
Bank. Elke week, bijna veertig jaar lang,
pendelde zij tussen Antwerpen Centraal en
Neer It station, op woensdagmorgen heen
en 's avonds weer terug. Na de lunch stapte zij kaarsrecht door de an en van het
eerste Vlaamse college, de speelplaats over
naar 'nparketzaal aan de straatzijde. En
daar, in datprofane heiligdom, wijdde zij
honderden jongens en later ook vele meisin
'es de
in machtig magische wereld van
lichaamsbeweging, interpretatie, emotionaliteit en ritme; de dans was haar wereld en
g
renzen bestonden alleen om overschreden
te worden. Mevrouw Borghten toverde uit
haar treinreistas tijdens de repetities tientallen vellen papier, in alle kleuren en afmetingen, boordevol notities, ideeen en bemerkingen, soms ingrijpend, vaak vernieuwend, maar altijd met haar ongeevenaarde
minzaamheid en stijl. Jongeren uit NoordLimburg aanvaardden haar doortastendheid metgroot ontzag. Immers, hun
Mevrouw tilde hen naar hoogten boven
henzelf, confronteerde hen met andere muziek dan die van hun rock- en popwereld,
gooide hun lichamen open in een nieuwe
dimensie en kneedde hun jonge spieren tot
sierlijkheid en drama, elegantie en tederheld. Sands 1959 leidt mevrouw Alicia
Borghten - als voormalige leerlinge van
wijlen Lea Daan, als volgelinge van Laban
en als ere-docente van het K.M.C. en andere instituten - de Neerpeltse dansgroep
Imago Tijl. Dankzij haar stelde de dansgroep zich voor op podia in vier windstreken, tot ver buiten de Europese grenzen.
Drie kunstboeken, talrijke filmopnames en
diverse TV-produkties droegen haar stempel. Haar artistieke boodschap van vreugde
en verdriet, liefde en melancholie veroverde niet alleen de harten van eengroot aantal jonge dansers, maar ook een zeer talrijk
publiek. Haar leven is dans, haar adem is
, haar wezen is schoonheid en haar
ritme
naam is stijl. Dat kan alleen Alicia Borghten
zijn. (Kiliaanstraat 1 1, bus 6, 2000
Antwerpen)
J. WELTENS / F. SUNAERT

Kunstschilder
Jef De Coninck 75
Jef De Coninck is
zonder twijfel een
opmerkelijke persoonlijkheid die
nog steeds heel
wat in zijn mars
heeft. Op 5 februari 1921 werd hi'
in een volkswijk in
Gentgeboren. Als
rasechte Gentenaar is hij op 75-jarige leeftijd nog steeds
actief in de artistieke wereld. Hi j is geen
veel rate Zijn verf en penselen ze en het
hem. Het tekenen zat hem al van
voor
kindsbeen in het bloed. Maar zijn loopbaan
als kunstschilder kwam pas echt in een
stroomversnelling terecht toen hij in het
schilderachtige Vlassenbroek, aan de
Schelde zijn nitre nam. Dit pittoreske gehuchtje inspireerde hem om tal van landschappen te schilderen. Ook natuurtaferelen, stillevens en het moose kerkje werken
op zijn doeken vereeuwigd. Maar toch is
zijn ceuvre vooral gekenmerkt door portretten. In kinderen en kleinkinderen vond hi'
bereidwillige modellen. Al zijn werken getuigen van een zekere innerlijkheid, soberheld en sereniteit. Jef is altijd op zoek naar
zuivere, nieuwe schoonheid. Jacht op effecten, bombastische overdaad en schreeuwe de tinten zijn dan ook uit den boze.
Warme kleur en gestileerde vormen maken van zijn schilderijen een feest om te bekijken. Jef streeft in al zijn schilderijen technische perfectie na. Niettegenstaande dat
blijven in zijn figuren altijd het mysterieuze
en de lieflijkheid aanwezig. 'Het leven' is
onbetwistbaar het belangrijkste thema in
zijn werk. De levensvreugde, speelsheid en
onschuld die hi' in zijn kinderen vond, komen in de meeste van zijn schilderijen naar
voren. De mens staat dan ook, doorheen
zijn carriere, heel vaak centraal, van zijn eigen kinderen tot bijbelse en mythologische
figuren. Stuk voor stuk getuigen ze van een
en eerlijkheid, die ook voor de
op
schilder zelf typerend is. Jef is nooit op
zoek moetengaan naar publiek. In die
droom van rust en stilte, die het landelijke
Vlassenbroek is, bleven belangstellenden en
bewonderaars niet weg. Vooral in de zomermaanden krijgt Jef heel wat kijklustigen
over de vloer. Zijn moeizaam uitgebouwde
oeuvre ervaart steeds meer erkenning en
waardering. Jef wordt algemeen begroet als
de schilder met een uitzonderlijke tekenkwaliteit. Tot ver over degrenzen van
Duitsland, Frankrijk en Nederland geniet
jof De Coninck heel wat erkenning. Jef
heeft zijn talent nooit enkel en alleen voor
zichzelf willen houden. In zijn vroegere
,

schildersschool leerde hi j de knee es van
het yak aan leergierigen. Op gepensioneerde leeftijd gaf hij zijn gave door aan generatiegenoten in zijn seniorenacademie. En
nu zijn zijn kleinkinderen aan de beurt. Met
veel geduld leert hij hun de geheimen van
het yak. Wat hem zeker in dank wordt afgenomen. (Vlassenbroek 93,200
Baasrode).
NELE DOOMS
Kunstschilder
Andre Loriers 70
In zijn stemmag
atelier 'Haspenouw' schildert
g
Andre Loriers, die
dit jaar zijn 7oste
verjaardag viert,
een droomwereld
die vanuit zijn innerlijk beleven ontstaat. Hij is een
schilder voor wie
de elementen uit de realiteit een metamorfose ondergaan. Ze worden de picturale
n en voor een nieuwe wereld die
bouwste
duidelijk de signatuur van de kunstenaar
draagt. Andre Loriers is een kunstschilder
die ook een zeer brede en sterke belangstelling heeft voor muziek en literatuur.
Ontelbaar zijn de dichters die zich op zijn
werk geinspireerd hebben, en een schilderij
of het oeuvre tot onderwerp van een gedicht gekozen hebben. Trouwens de schilder heeft reeds driepublikaties samengesteld met dergelijke gedichten: 'achttien gedichten voor een schilder' 1971, 'suite voor
een schilder' 1977 en 'derde luik voor een
schilder' 1995. Van deze verzenbundels realiseerde hi'j ook telkens een beeld- en
klankmontage (symbiose van de kunsten).
Tot de auteurs behoren: Julia Tulkens,
Robert Vanorle, Pieter G. Buckinx, Jan
Vercammen, Marcel Coole, Maurice
Careme e.a. ook een jongere generatie. Het
etui gt alleszins van het feit dat de kunst
g
van Loriers een rijke bron van inspiratie is.
Dat Andre Loriers een zeer aparte plaats in
de hedendaagse schilderkunst inneemt is
duidelijk. Hi' creeert een feeerieke wereld
waarin het mysterieuze een belangrijke rol
vervult. Herinneringen aan landschappen,
kathedralen, kerken, paleizen en ook grotten krijgen onder zijn bezielende hand als
het ware een nieuwe bestemming. Daarin
verschijnt de vrouw, niet altijd als een sensuele verschijning, ook als een symbool van
sereniteit. Zo blijft schilderen voor Andre
Loriers eengroot en boeiend avontuur, dat
hi' dank zij een rijp en rijk talent een zeer
persoonlijke duiding kan geven. Inderdaad,
de werken van deze schilder blijven lang
leven in de herinnering van de kijker.

Intussen bereidt men een hulde-tentoonstelling voor in het stadhuis van Landen,
dit van 8 tot 17 november. Tijdens de opening van deze expositie verschijnt ook een
luxueuze monografie gewijd aan de artistieke loopbaan en werk van de 7o-jarige
kunstenaar (Everspoelstraat 3, 3400 LaarLanden)
REMI DE CNODDER

Kunstmonografie 'Andre Loriers' met
bijdragen van zeven auteurs: Remi de
Cnodder, Jan Muls, Julia Tulkens,
Emiel Vandevelde, Staf Van elder
Robert Vanorle, Rody Vanrijkel.
± 25o biz. - 114 reprodukties van
schilderijen w.v. 62 in kleur en tal van
andere foto's - houtvrij, half mat getint
kunstdrukpapier, gebonden in vollinnen band met gouden warmdruk
op rug en voorplat, met stofwikkel.
Druk Van der Poorten Kessel-Lo.
Dru
Voorintekenprijs tot 1 oktober 2450 fr.
Daarna 27oo fr. Besteladres: Atelier
'Haspengouw', Everspoelstraat 3,
3400 Laar-Landen, tel. 016/78 83 43.
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Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen,
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nr. 051/40.81.64. Ons volgend nummer (nr. 262) verschijnt begin
oktober 1996. Berichten voor dat nummer kunt u insturen tot
eind augustus 1996. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Zomeravonden van de Poezie

De 'Zomeravonden van de Poezie' hebben 'Paul
van Ostaijen' als thema. Er zijn nog twee avondengeprogrammeerd: 'Victor Brunclair en Paul
vanOstaijen' (2/)9
door Paul de Wispelaere en
'Paul van Ostaijen en Duitsland' (16/9) door Paul
Hadermann. Inleiding en promotie liggen in handen van Jos Daelman en Tony Rombouts. De toean g is gratis.
g
Info: Centrale Openbare Bibliotheek,
Marmeren zaal, Lange Nieuwstraat 102,
2000 Antwerpen.
Antwerpen - Monumentenzorg
Huis Yoorsgeklasseerd

Op 22 juni 1996 werd t.g.v. de klassering van het
huis van de familie Eugeen Yoors-Magda Peeters
eengedenkplaat onthuld. In dit beschermd monument is het familie-archief en een deel van de
werken van vader Yoors ondergebracht.
Info: 'Stichting Yoors', Troyentenhoflaan 24,
260o Antwerpen, tel. (03) 239 03 33.
Hoofdstedelijk gebied
Brussel - Muziek
Open brief aan de Minister-President

Bij eenparige beslissing van de Raad van Beheer
wenst de 'Federatie vanJeugd en Muziek
Vlaanderen' zich aan te sluiten bij de talrijke protesten teen het voornemen van de BRTN om zijn
Filharmonisch Orkest en Koor of te stoten. Jeugd
en Muziek' meent dat een dergelijke beslissing
een regelrechte catastrofe zal betekenen voor het
culturele leven in Vlaanderen en in het bijzonder
voor de Vlaamse componisten van heden en verleden. Men wijst vooral op de internationale uitstraling die zowel koor en orkest hebben, de
dreigende verarming van de orkestcultuur in ons
land. Er wordt ookgevreesd voor een groot verlies aan arbeidsplaatsen in de muzikale sector
waardoor de toekomstperspectieven van de
muziekstudenten zullen verminderen.
Info: 'Federatie vanJeugd en Muziek
Vlaanderen' vzw, Koningsstraat io, woo Brussel,
tel. (02)507 84 35.
Brussel - Theater
In ademnood

'Etcetera' zit in financiele ademnood. Voor de
overbrugging van 1996 wil men zeer snel een half
miljoen frank vinden. Dat kan door een individueel lidmaatschap (1000 frank), een lidmaatschap
voor culturele instellingen (vanaf 10.000 fr.) of
voor bedrijven (20.000 fr.), een steunabonnement
(3000 fr.) of sponsorschap.
Info: 'Etcetera', Theaterpublikaties vzw,
1210 Brussel
Sainctelettesquare 19,,
tel. (02) 201 09 18.
Oost-Vlaanderen
Aalst - Muziek
Cultureel Ambassadeur

'Schola Cantorum Cantate Domino' uit Aalst
o.l.v. Michael Ghys is Cultureel Ambassadeur
van Vlaanderen 1996. Zij traden in juli 11. tijdens
een 'Asian Tour' op in Japan. Onze hartelijke
elukwensen!
g
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Info: 'Schola Cantorum Cantate Domino',
Secretariaat, Vrijheidsstraat 22, 930o Aalst,
tel. (053) 78 51 49.
Gent - Beeldende kunsten
'Hand - Handdruk'

YOD vzw ('Hand - handdruk') wil voor kunstenaars met kwalitatief werk, maar met onvoldoende bekendheid, deze tegenstelling doorbreken.
Er werd al twee keer een kunsthappening georganiseerd. De werking wordt nu uitgebreid: op
verschillende tijdstippen zal werk aan een ruimer
publiek voorgesteld worden: in Decascoop
(Gent), N.V. Lesaffre (Gent) en C.R.V. (Gent). Info
op dit adres:
'YOD' vzw, Anna De Vuyst, Lindestraat 68,
9042 Desteldonk, tel. (09) 355 16 o6.
Sint-Niklaas
Openbaar Kunstbezit op nieuw adres

'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen' neemt afscheid van het kantoor bij Uitgeverij Lannoo in
Tielt waar het sedert 1989 een onderdak kreeg.
Door de uitbreiding van bun activiteiten is die
ruimte echter te kleingeworden. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas bood aan het 'OudParochiehuis' tegebruiken als kantoorruimte.
De Raad van Bestuurging daarop in. Er waren
drie criteria: eengeschikte ruimte, een interessante plaats en een stijlvol cachet. Openbaar
Kunstbezit in Vlaanderen zal een nieuwe dienstverlening ontwikkelen; zij zullen ook op aanvraag publikaties verzorgen 'sleutel op de deur'.
Info: 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen',
Oud Parochiehuis, Grote Markt46, 9100 SintNiklaas, tel. (03) 760 16 40.
Vlaams-Brabant
Herfelingen-Herne - Muziek
Bavoconcerten

De 'Bavoconcerten Herfelingen' hebbenplaats
op 1/9: Koos van de Linde or el) en Peter van
Heygen (renaissancefluit) vertolken renaissanceen barokmuziek; 8/9: Hans De Jong (or el) en
Jaqueline Sorel (blokfluit); 15/9: het dio 'Tasto
Tasti'. Tijdens elk concert is er voor de kinderen
de 'Muzikale speeltuin'.
Info: Bavoconcerten Herfelingen,
Molenhofstraat 8a, 1670 Heikruis (Pepingen),
tel. (02)396 05 34.
Leuven - Culturele reizen
Reis ids en zoektocht in Voeren

Nog tot 29/9 organiseert het Davidsfonds een nationale cultuurtoeristische zoektocht in Voeren.
De zoektocht 'Voeren anders' is de tiende editie
van dit jaarlijks evenement. N.a.v. deze zoektocht
verschijnt bij uitgeverij Davidsfonds de nieuwe
cultuurtoeristischegids 'Voeren anders' van
Guido Sweron.
Info: 'Davidsfonds', Blijde-Inkomststraat 7981,3000 Leuven, tel. (016) 22 18 01.
West-Vlaanderen
Brugge - Muziek
Programma 95-96

'Musica Flandrica' vzw, organiseert in 1996 volgende concerten: Ensemble Daedalus (26/10 in
leper), 'Susanne-collectief' (9/11 in DiksmuideWoumen), 'Collegium Vocale' (23/11 in Oostende) en 'Ricercar Consort' (14/12 in KnokkeWestkapelle). In de reeks 'Schubert op zondag '
wordt op 3/11 in Veurne Jan Vermeulen geprogrammeerd. Informatie en plaatsbespreking op
dit adres:
'Musica Flandrica' vzw,p/a Westtoerisme,
Kasteel Tillegem, 8200 Sint-Michiels-Brugge,
tel. (050) 38 02 96.
Watou - Beeldende kunsten & Literatuur
Wereld je bent een geduldig woord

Onder het thema 'Wereld je bent een geduldig
woord' (naar een nieuwgedicht van Rutger
Kopland) wordt dit jaar tijdens de Poeziezomer
in Watougeopteerd voor botsende werelden.

Vier beeldende kunstenaars (Marcel Broodthaers,
Roel D'Haese - een onverwachts In Memoriam Aernout Mik en Carlo Mistiaen) le en de link
met 28 dichters. Vaak liggen die werelden ver uit
elkaar. Er wordt evenwel eenpoging gedaan om
twee kunstdisciplines zo te hechten dat zowel het
gedicht als het beeldend werk aan intensiteit
kunnen winnen door in een andere context te
plaatsen. Deze Poeziezomer in Watou loot nog
tot 8/9. 'Codadag' waarop de dichters in de open
kamers voorlezen is op 1/9 vanaf 14.30 U.
Info: 'Poeziezomers Watou',
Cultureel Ambassadeur Vlaanderen 1996,
Gwij Mandelinck, Kapelaanstraat 2, 8978 Watou,
tel.(057) 38 8o 93.
Buitenland
Nederland, Amsterdam - Letterkunde
Schrijvers ondersteunen

De 'Stichting Lift' is het landelijk ondersteuningsinstituut voor schrijvers. In het gelijknamige tijdschrift verschijnen artikels over begeleiding van
schrijvers, debutantes ,
literaire tijdschriften en
nieuws uit de regio en erbuiten. De 'Lift Literaire
Almanak' bevat actuele adressenlijsten van literaire organisaties, uitgeverijen, cursussen en tijdschriften. Er is een jaarlijkse 'Schrijfdag' met
workshops en de medewerkers geven informatie
en advies. Bovendien beschikt de stichting over
een uitgebreide bibliotheek met archief.
Info: 'Stichting Lift', Herengracht 418,
1017 BZ Amsterdam, tel. (020) 625 41 41

Prijzen, wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van
het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op het nr. 051/40.81.64.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 262 moeten die
berichten ons bereiken voor 31 augustus 1996.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Prijs Plastische Kunsten

Hetprovinciebestuur van Antwerpen schrijft elk
jaar een prijs uit voor plastische kunsten
derkunst, beeldhouwkunst,grafiek, tekenkunst
en architectuur). Elke E.U.-burger, geboren,
wonend, werkend of studerend in deprovincie
Antwerpen (tot veertig jaa
r) kan deelnemen.
bedraagt ioo.000 frank. InschrijvingsDes
formulier (tot3o/8) en reglement op dit adres:
'Provinciale Cultuurdienst',
Hilde Vanfleteren, Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen, tel. (03) 240 64 3o.
Antwerpen - Fotografie
Prijs voor fotografie

Hetprovinciebestuur van Antwerpen schrijft
tweejaarlijks een prijs uit voor fotografie. Alle
personen van Belgische nationaliteit geboren of
wonend in het Vlaamse Gewest of het hoofdstedelijkgebied Brussel (tot veertig jaar) kunnen
deelnemen. Deprijs bedraagt 150.000 frank.
Inschrijvingsformulier (tot 13/9) en reglement op
dit adres:
'Provinciale Cultuurdienst',
Hilde Vanfleteren, Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen, tel. (03) 240 64 3o.
Mol - Beeldende kunsten
Dirk Baksteenprijs

De 'Marnixring Kempenlandt' organiseert de
Dirk Baksteenprijs voor 'one etsers (tot 35 jaar),
waarde50.000 fr. Inzendingen op 2, 3 of 5 november in hetJakob Smitsmuseum, Sluis 155, 240o
Mol. Inschrijvingsformulieren en reglement op
dit adres:

'Marnixring Kempenlandt', Secretaris
H. Huybrechts, Leeuwerikheide 56, 2400 Mol,
tel. (014) 81 32 29.

Hoofdstedelijk gebied
Brussel - Muziek
Uitreiking prijzen

De Unie van Belgische Componisten reikte de
Trofee Fuga uit aan Raoul De Smet (Nederlandstalige laureaat). Hij schreef een honderdtwintigtal werken van uiteenlopende aard en duur; zijn
werk kent eengroeiende ook Internationale belangstelling. Marian Mitea was de Franstalige
laureaat. De 'Jeanne en Willem Pelemansprijs/
gaat naar 'one Belgische musici. Het pianoduo
'Kolacny' Steven en Stijn (Nederlandstalige
laureaat) let zich vooral toe op hedendaagse
Vlaamse componisten; zij promoten de eigenVlaamse muziek voor vierhandig kravier.
tijdse
Er verschijnen twee CD's met vierhandige pianomuziek van Johannes Brahms en hedendaagse
Vlaamse muziekgeschreven tussen 1994 en 1996.
Franstalige laureate werd Therese Malengreau,
P iano.
Info: 'Unie van Belgische Componisten' vzw,
Aarlenstraat75-77, 1040 Brussel,
tel. (02) 286 82 11.

Limburg
Sint-Truiden - Letterkunde
Literaireprijzen

Het literaire tijdschrift 'Appel' organiseert twee
literaireprijzen: de jaarlijkse Hendrik Prijs-prijs
voor korte verhalen (maximum drie verhalen
inzenden tot i/ii van elk jaar) en de jaarlijkse
Poezieprijs van de stad Sint-Truiden (maximum
tiengedichten inzenden tot 1/3 van elk jaar).
geselecteerde teksten worden in 'Appel
De'
gepubliceerd. Info op dit adres:
'Appel' vzw, literair tijdschrift, Houtstraat
, 3800 Sint-Truiden.
37
Sint-Truiden - Letterkunde

Literaire prijzen
De 2istepoezieprijs van de stad Sint-Truiden
gaat naar Thom Schrijer uit Rotterdam. De plechtie uitreiking heeft plaats op , 12/10 in het
Cultureel Centrum van Sint-lruiden.
Info: 'Appel' vzw, literair tijdschrift,
Houtstraat37800
Sint-Truiden.
37,
3

Oost-Vlaanderen
Buggenhout - Beeldende kunsten
Prijs beeldhouwkunst

Degemeente Buggenhout organiseert jaarlijks
eenprijs voor plastische kunsten (20.000 frank),
dit jaar voorbehouden aan beeldhouwkunst.
Kunstenaars uit deprovincies Antwerpen, OostVlaanderen of Vlaams-Brabant kunnen deelnemen. Maximum twee werken indienen op
1/10. Info op dit adres:
'ACC', Annick Colin,
Nieuwstraat 2,
P
9255 Buggenhout, tel. (252) 33 95 18.
Ronse - Beeldende kunsten
Prijs Plastische Kunsten

De stad Ronse organiseert voor de 28ste keer
een Prijs voor Plastische Kunsten, discipline
Tekenkunst. De laureaat wordt bekendgemaakt
op 27/10 in de Stedelijke Openbare Bibliotheek in
Ronse. Deprijs bedraagt ioo.000 frank.
Inschrijvingsformulieren (voor ilio) en wedstrijdreglement op dit adres:
Stadsbestuur Ronse, Dienst Cultuur, Grote
Markt,960o Ronse, tel. (055) 23 28 01.
Sint-Niklaas - Beeldende kunsten
Reynaertwedstrijd

De Internationale Exlibriswedstrijd 'Reynaert de
Vos' georganiseerd door 'Tiecelijn-Reynaert' vzw
en de stad Sint-Niklaas werdgewonnen door
David Bekker uit Oekraine (isteprijs), Hedwig
Pauwels (Belie), Arkadi Poegatsjevsku

(Oekraine) en V. Kortovitsj (Rusland), tweede
prijzen. Hilde Stevens (Belgie) won de prijs voor
de 'one kunstenaars tot dertig jaar. Doel van de
wedstrijd was hetpromoten van de grafische
uitbeelding van het Reynaertverhaal en zijn naleving op exlibrisprenten. Er verscheen een rijk
geillustreerde catalogus.
Info: 'Tiercelijn-Reynaert' vzw, Reynaertexlibriswedstrijd, Polenlaan 34, 9170 De Kline.
Sint-Niklaas - Letterkunde
August Teirlinckprijs

Dr. Rik van Daele (°1962) kreeg de vijfjaarlijkse
'August Teirlinckprijs' (50.000 frank) voor zijn
dissertatie 'Ruimte en naamgeving in Van den vos
Reynaerde' van de 'Academie Royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts'. Rik van Daele is
doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, specialiteit
Middelnederlandse literatuur. Hi'j publiceerde
diverse boeken over Reynaert, hi' is o.m. hoofdredacteur van het Reynaerttijdschrift 'Tiecelijn'.
Binnenkort verschijnt van zijn hand een schoolbloemlezing van de Middelnederlandse literatuur, daarna volt een Reynaertthemanummer in
het jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap.
Info: Dr. Rik van Daele, Nijverheidsstraat 32,
9100 Sint-Niklaas, tel. (03) 777 90 1 5.

Vlaams-Brabant
Haacht - Beeldende kunsten
Kulturamaprijs

De 'Kunststichting Perspektief' organiseert een
nationale wedstrijd Beeldende Kunsten Kulturamaprijs 1996 (schilderkunst, grafische
kunsten, aquarel, pastel, uiterlijke inzenddatum
15/9) en Grafische Kunsten (grafische technieken, inzenden teen 15/1o). De laureaat ontvangt
50.000 frank; er zijn ook eervolle vermeldingen.
Er zijn tentoonstellingen van bekroonde en geselecteerde werken. De 'Kunststichting Perspektief '
organiseert ook de 'International Art Fair 96' en
de 'Internationale Keramiekbiennale' (11-14/1o)
in de Nekkerhal.
Info: 'Kunststichting Perspektief' vzw,
Mercatorlaan 25, 3150 Haacht, tel. (o16) 6o 33 35.
Haacht - Letterkunde
Haacht literair

De 'Kunststichting Perspektief' vzw organiseert
'Haacht Literair,poeziewedstrijd 1996'. Maximum tweegedichten (in vijfvoud, onder schuilnaam) insturen voor 1 oktober. Reglement:
'Kunststichting Perspektief' vzw,
Mercatorlaan 25 , 3
15o Haacht.
Leuven - Letterkunde
Prijs voor Kamiel Vanhole

De Provinciale Prijs van Vlaams-Brabant 1995
ging naar Kamiel Vanhole voor zijn roman
'Overstekend wild'. Dezeprijs werd overhandigd
in degotische zaak van het stadhuis in Leuven.

West-Vlaanderen
Brugge - Beeldende kunsten
Prijs beeldende kunst West-Vlaanderen

De tweejaarlijkse Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst is in 1996 bestemd voor niet-multiceerbare kunstvormen (schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst...). Een totaal bedrag van
150.00o fr. wordt beschikbaar gesteld. Maximum
drie werken indienen op11 0112/10. Info en reg
lement op dit adres:
Provincie West-Vlaanderen, 'Provinciale
Dienst voor Cultuur', Koning Leopold III-laan
41, 8200 Sint-Andries / Brugge, tel. (050) 40 34 02.
Brugge - Cultuur
Cultuurprijs voor 'Ons Erfdeel'

De vijfjaarlijkse cultuurprijs van de Provincie
West-Vlaanderen werd in 1996 toegekend aan de
'Stichting Ons Erfdeel'. Deze stichting o.l.v. Jozef
Deleu heeft op uitzonderlijke wijze bijgedragen
tot de uitstraling en de verspreiding van de
Nederlandse cultuur in de ruimste zin van het
woord. Deplechtige uitreiking heeft plaats op

11/10 in het Provinciaal Hof in Brugge.
De Stichting 'Ons Erfdeel' is eveneens 'Cultureel
Ambassadeur van Vlaanderen 1996'. Onze gelukwensen!
Info: Provincie West-Vlaanderen, Proosdij,
Burg 2, 8000 Brugge, tel. (o o) 33 o6 41.
Brugge - Kalligrafie
Wedstrijd rond van Ostaijen

De Centrale Openbare Bibliotheek 'De Biekorf'
organiseert in samenwerking met 'De Vrienden
van de Biekorfbibliotheek' vzw een kalligrafieentypografiewedstrijd rond Paul van Ostaijen.
Het kangaan om geschreven, gekapte, gedrukte,
geetste, gezandstraalde , geschilderde... letters.
Het onderwerp zijn teksten uit het Verzameld
Werk van dezegevierde auteur. Indienen teen
1/1o. Eersteprijs (Stad Brugge) 50.000 frank;
tweedeprijs (25.00o frank) wordt geschonken
door de provincie West-Vlaanderen, en de derde
(10.000 frank) door de Vrienden van de Biekorfbibliotheek.
Info: Centrale Openbare Bibliotheek
'De Biekorf', ValerieLogghe, Kuipersstraat 3,
8000 Brugge, tel. (o o) 33 05 5o.
Brugge - Kunstambacht
Prijs Kunstambachten West-Vlaanderen

De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en
Industriele Vormgeving is in 1996 voorbehouden
aan industriele textielontwerpen: vloerbekleding
(zowel kamerbreed tapijt als afgepast tapijt komen in aanmerking). Een totaal bedrag van
150.000 fr. wordt beschikbaar gesteld. Maximum
drie werken indienen op 8 of 9/11. Info en
reglement op dit adres:
Provincie West-Vlaanderen, 'Provinciale
Dienst voor Cultuur', Koning Leopold III-laan
41, 820o Sint-Andries/Brugge, tel. (o o) 4o 34 02.
Brugge - Letterkunde
Wie schrifft die reist

'We wijzer Reisinfo' is de organisator van deze
we strijd waarbij een vlot leesbaar reisverslag
van minimum vier en maximum twaalf bladzijden ingewacht wordt, met in bijlage praktische
gegevens die bruikbaar zijn voor de toekomstige
reizigers. Er zijn tientallen reizen en andere prijzen to winnen. Inzenden tot31/1o. Info en
reglement op dit adres:
'Wegwijzer' vzw, Beenhouwerstraat 24,
8000 Brugge, tel. (o o) 33 21 78.
Brugge - Letterkunde
Prijs voor Letterkunde 1996

De jaarlijkse 'Prijs voor Letterkunde' van de
Provincie West-Vlaanderen uitgeschreven voor
het essay en de monografie werd niet toegekend
voorgepubliceerd werk. Voor niet-gepubliceerd
0.000
werkging derijs
p
(5 frank - zilver) naar
Gerti Wouters (Oostende) voor haar monografie
'Elcerlyc is ook een vrouw - Het beeld van de
vrouw in de historische briefromans'. Een eerste
premie (25.000 frank - brons) werd toegekend aan
Bruno Comer (Damme) voor zijn essay 'Behoefte
of begeerte'. De proclamatie vindt plaats op
14/12 in Damme.
Info: 'Provincie West-Vlaanderen', Proosdij
Burg 2, 8000 Brugge, tel. (o o) 4o 56
Harelbeke - Letterkunde
Erik Kempinck is laureaat

In de 17de 'Literaire Prijs
van de Stad Harelbeke'
werd bij de +25-jarigen Erik Kempinck laureaat,
en niet Paul Soete (Oostende) zoals we in ons
vorige bericht schreven. Hi' is wel tweede in dezelfde categorie. Johan Van Oers (Essen) werd
derde.
leper - Letterkunde
'Ambrozijnwedstrijd 1996'

De 'Culturele Kring Ambrozijn' en het 'Artistiek
Tijdschrift Ambrozijn' organiseren de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poezie 1996, de
Internationale Ambrozijnwedstrijd voor het Kortverhaal 1996 en de Ambrozijnjeugdwedstrijden
voor Kortverhaal en Poezie 1996. Het reglement,
dat verplicht is aan to vragen is to bekomen op
dit adres:
PRIJSKAMPEN
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'Kulturele Kring Ambrozijn v.z.w.',
Mevrouw Marleentje Nys, Sint-Jacobsstraat 75,
890o leper, tel. (057) 20 97 71.
Kuurne - Beeldende kunsten
Prijs van het landschap 1996

De 'Prijs voor het landschap Michel De ere'
(70.000 frank) werd voor de negende keer georganiseerd door de 'Koninklijke Kunstkring
Evariste Carpentier' in samenwerking met het
gemeentebestuur van Kuurne. De laureaat 1996
is Yves Beaumont (Oostende). Er zijn twee eervolle vermeldingen: Karl Goethals (KortrijkMarke) en Francois De Geest (Zele).
Info: 'Koninklijke Kunstkring Evariste
Carpentier', Dirk Rommens, secretaris, SintPietersstraat39, 8520 Kuurne, tel. (056) 35 78 66.
Wervik - Beeldende kunsten
Bronzen kunstverdienste

Omer Lewille behaalde op het 'Internationaal
Salon van de Europese Kunstverdienste' in
Koksijde de bronzen medaille in de groep olieverf - klassieke inspiratie.
Buitenland
Nederland, Amsterdam - Letterkunde
Concept' Poezieprijs 1996

Dezeprijs, uitgeschreven door 'Concept', wordt
uitgereikt t.g.v. de lode Culturele Ontmoetingsdag op zaterdag 14 september in het Vlaams
Cultureel Centrum 'De Brakke Grond' in
Amsterdam. Er is boekenmarkt, een academische
zitting, prijsuitreiking en dichtersdiner.
Info: 'Concept,' Postbus 1313, NL-1200
Hilversum, tel. (059) 29 96 40.
DIRO

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan
het Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nr. 051/40.81.64. Het eerstvolgend nummer (nr. 262) wordt
gepubliceerd begin oktober 1996. Berichten voor dat nummer kunt
u insturen tot eind augustus 1996. Met dank voor uw
medewerking.

Antwerpen

Met de zesde editie van de 'Zomer van de
Fotografie' wordt een mooie traditie verdergezet.
Nieuw is dat naast de succesrijke formule nu vijf
openbare culturele instellingen een kerntentoonstelling opzetten rond het thema 'Macht/
Onmacht'. Rond deze tentoonstellingen worden
eveneens een aantal fotomanifestatiesgeorganiseerd. De bezoekers wordengeconfronteerd met
het mimegamma aan mogelijkheden dat de fotografie te bieden heeft. Hierbij worden de grenzen
van de traditionele fotografische benadering
vaak overschreden en wordt aandachtgevraagd
voor het artistieke experiment, waarbij de grenzen tussen fotografie en beeldende kunsten vervagen. Deze '6de Zomer van de Fotografie'
wordt afgerond met de tentoonstellig van de 5de
Fotowedstrijd, met opening op 19/9 OM 20 uur in
het Bourlahuis.
Info: 'Museum voor Fotografie', Waalse Kaai
47, 2000 Antwerpen, tel. (03) 216 22 11.
Antwerpen - Letterkunde & Muziek
Paul van Ostaijen en Jazz

Ti dens de zomer van dit jaar zullen Paul van
Ostaijen en jazz nooit veraf zijn. Jazz was voor
deze dichter vangrote betekenis in zijn eigen
werk. Er zijn talrijke zinspelingen op de muziek
in 'Bezette Stad', er is het filmscenario de
`Bankroet-Jazz', en er is 'Woord-jazz op Russies
Gegeven'. Redenen genoeg voor een tentoonstelling en een sfeerbeeld in het scheepsruim aan het
Bonapartedok. Ook andere bekende en minder
bekende schrijvers/dichters die op een of andere
manier beInvloed werden door de jazz komen
hierin aan bod. Elke dag open van 12 tot 17 uur,
uitgenomen op maandag. Info op dit adres:
Stedelijke promotiespits Antwerpen 93, StLaureiskaai (Bonapartedok), 2000 Antwerpen,
tel. (03) 232 84 28.
Antwerpen - Varia
Diverse tentoonstellingen

In het 'Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven' ('AMVC') top en volgende tentoonstellingen: 'Boekenmensen. Foto's van Marc Cels'
(tot 28/),
9
'Kunstschatten uit de bibliotheek van
de Antwerpse hogeschoor (van 15/10 tot 9/1i),
'CamilleIluysmans' (van half december tot februari 1997).
Info: 'Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven' (AMVC), Minderbroedersstraat 22,
2000 Antwerpen, tel. (03) 232 55 80.

Antwerpen - Architectuur

Antwerpen - Varia

Virologische architectuur
20/9 tot 12/10 loopt de architectuurtentoon-

Muziekdrukken

Van
stelling 'Wiel Arets' in 'deSingel'. Wiel Arets voltooide in 1983 zijn studies aan de Technische
Universiteit in Eindhoven. Hi'j doceerde aan de
Academie voor Architectuur in Amsterdam en
Rotterdam. Hi' was Unit Master aan de Architectural Association in Londen,
gastprofessor aan
de Columbia University in New York en het Berlage Instituut in Amsterdam. Sinds 1995 is hi' directeur van dat instituut. Tergelegenheid van
deze tentoonstelling zijn er rondleidingen voorzien. Op 19/9 geeft Wiel Arets een lezing over eigen werk.
Antwerpen - Beeldende kunsten
Naturalisme in Belie en Europa

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
brengt van 24/11/96 tot 16/2/97 onder de titel
'Het yolk ten voeten uit' een tentoonstelling over
het naturalisme, een kunstrichting die gedurende
een betrekkelijk korte periode groot succes kende
in heel Europa. De term 'naturalism& wordt gebruikt voor de laat-negentiende-eeuwse, monumentale, soms fotogetrouwe voorstellingen uit
het dagelijks leven van het gewone yolk: verschoppelingen, emigranten, straatkinderen,
ouderlingen, vissers en zeelui, aspecten van de
nijverheid, het harde labeur, religieuze gebruiken
en feesten documenteren het leven van het yolk.
Info: 'Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten', Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen,
tel. (03) 238 78 09.
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Antwerpen - Fotografie
Zomer van defotografie

TENTOONSTELLINGEN

Het Museum Plantin-Moretus brengt tergelegenheid van Laus Polyphoniae, Festival van
Vlaanderen Antwerpen 1996 de muziekdrukken
van Christoffel Plantijn en van andere Antwerpse
muziektypografen in de belangstelling. Naast de
rote uitgevers van polyfone muziek in de 16de
g
eeuw zijn er ook de minder bekende Antwerpse
meerstemmige muziekuitgaven in de 17-18de
eeuw. In het museum zijn niet alleen muziekboeken bewaard, maar ook archiefdocumenten en
typografisch materiaal stofferen deze tentoonstelling 'Vocale en instrumentalepolyfonie (16de18 de eeuw)'.
Info: 'Museum Plantin-Moretus', Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen, tel. (03) 233 02 94.
Antwerpen - Varia
De buren vieren feest

Hetprovinciebestuur van Antwerpen organiseert
in de Koningin Fabiolazaal (Jezusstraat 28) een
tentoonstelling over de wijze waarop de grote
Antwerpse bevolkingsgroepen familiefeesten vieren (Vlaamse, joodse, Marokkaanse en Turkse gemeenschappen). Drie vieringen werden gekozen:
degeboorte, de over an naar de status van volwassene, het huwelijk. Er worden voorwerpen
getoond die gebruikt of gedragen worden, enkele
topstukken die de rijkdom oproepen waarmee
feesten vaak gepaard gaan, foto's die de evolutie
van een handeling illustreren, korte videoprogramma's met verslagen van de feestelijkheden in eengemeenschap. Er is begeleiding en

animatie voorzien. Info bij Jan Walgrave,
tel. (03) 203 42 00 of op dit adres:
Provinciebestuur Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
tel. (03) 240 64 30.
Hoofdstedelijk gebied
Brussel - Beeldende kunsten
Kunst als verzet

Deze tentoonstelling met als ondertitel 'Duitse
schilders in het interbellum' loot nog tot 8/9. De
Amerikaanse collectie 'Marvan & Janet Fishman'
behoort tot de belangrijkste op het gebied van de
Duitse beeldende kunst van de jaren ' 20 en '30.
De tentoonstelling geeft een overzicht van geengageerde kunst van de Weimarrepubliek, van het
Duitse expressionisme tot de 'Neue Sachlichkeit'.
In de jaren dertig werd deze kunst het doelwit
van de onderdrukking door het fascistisch bewind engebrandmerkt als 'Entartete Kunst'. Er
worden 200 schilderijen en werken op papier uit
deperiode 1912-1944 tentoongesteld.
Info: 'Paleis voor Schone Kunsten',
Koningsstraat io, i000 Brussel, tel. (02) 507 84 66.
Limburg
Lommel Archeologie
Bronzen schat

In 1965 werd bij het verbouwen van een handelszaak een archeologische vondst gedaan. Bij nader
onderzoek vond men het bronsdepot (laats:
P
Konijnepijp, late bronstijd). De 44 bronzen kokerbijlen, armbanden en spiralen geraakten echter
verspreid. Met deze tentoonstelling, 'Een bronzen schat uit de Konijnepijp', die loot tot
27/10/96 wil men de aandacht vestigen op deze
belangwekkende archeologische vondst.
Info: 'Teutenmuseumf, Museum Kempenland, Dorp 16, 3920 Lommel, tel. (011) 54 13 35.
Tongeren - Varia
Wijn! Wijn! ! Wijn! ! !

Nog tot 30/10 loopt in het Provinciaal GalloRomeins Museum de tentoonstelling 'Wi'n!
Wijn!! Wijn!!!'. Aan de hand van een reeks voorwerpen wordt het wijngebeuren ten tide van de
Grieken en de Romeinengetoond. De band met
de Limburgse wijnbouw van vandaag wordt
gelegd in een opstelling waarin de voornaamste
wijnboeren van Zuid-Limburg worden gepresenteerd. Er worden ook debatten en lezingengeorganiseerd. Tijdens de maand augustus kan men
ook het wijnkasteel van Genoels-Elderen bezoe-

ken, er is op 29/9/96 een ochtendwandeling in
de wijngaarden van Borgloon en Rijkel, er zijn
degustaties, groepsarrangementen en er is een
wijnroute.
Info: 'Provinciaal Gallo-Romeins Museum',
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, tel. (012) 23 39 14.
Oost-Vlaanderen
Aalst - Beeldende kunsten
Papierbiennale Utopia

In hetOud-Schepenhuis (Ridderzaal) loot tot
18/9 de biennale 'Papier - beeld en basis' met als
ondertitel 'Utopia' naar de verkorte titel van een
boek van Thomas Moore, dat voor het eerst door
de Aalstenaar Dirk Martens werdgedrukt in
1516. In onze woordenschat betekent dit zoveel
als een niet te verwezenlijken ideaal of droombeeld wat het uitgangspunt is van deze tentoonstelling: het linken van idealen van voortrekkers
en hun werk met de hedendaagseparallellen; de
link met L.P. Boon enpriester Daens als twee wereldwijd bekende humanisten; ten slotte is er het
kenmerkende van de stad Aalst: sociale strijd, enagement, anarchie en ironie. De kunstenaars die
g
uitgenodigd werden, gebruiken dikwijls onconventionele methodes en uitdrukkingsvormen. Zij
drukken een verlangen uit, een droom.
Info: 'Oud-Schepenhuis', Grote Markt, Aalst.

Lokeren - Architectuur & Collectie
Van Academie tot Stedelijk Museum

'Honderd jaar Stedelijk Museum Lokeren' is de
tentoonstelling die bestaat uit twee grote luiken:
de architectuur van het gebouw en de verbouwin en in functie van de wisselende bestemmingen, en een overzicht van de collectie, de Museumcommissie en haar werking, de tijdelijke
tentoonstellingen en merkwaardige gebeurtenissen uit de honderdjarige geschiedenis van het
museum. Loot nog tot 24/11. Info op dit adres:
`Stedelijk Museum' Rik van Daele,
Markt 15a, 9160 Lokeren, tel. (09) 340 50 59.
Vlaams-Brabant
Leuven - Wetenschappen
Het ABC van het DNA

Van 5/10 tot 8/12 loot in Leuven de nieuwe
grote wetenschapstentoonstelling 'Het ABC van
het DNA. Mens en erfelijkheid', georganiseerd
door de Stad Leuven en het Davidsfonds. Deze
tentoonstelling toont de recentste inzichten van
een wetenschap die als geen ander tot de verbeelding spreekt. Zij maakt de geheimen toegankelijk
van de menselijke erfelijkheid. Ook laboratoriumonderzoek, genetische manipulatie en de
ontwikkelde toepassingen komen aan bod.
Info: 'Davidsfonds', Blijde-Inkomststraat 7981,
3000 Leuven, tel. 016) 22 18 01.
West-Vlaanderen
Kortrijk - Design
Design for Europe

De 15de internationale biennale voor creatieve
binnenhuisdesign is de meest selectieve tweejaarlijkse tentoonstelling waar uitsluitend hedendaagse wooncreativiteit aan bod komt. Voor haar
jarenlange inzet kreeg de Stichting Interieur in
1994 een eervolle vermelding in de 'European
Community Design Prize'. De voorzitter van de
Stichting Interieur is professor Geert Bekaert en
als commissaris fungeert Marc Dubois. Eregast is
Jean Nouvel. Tijdens deze editie staat de to el
centraal in het interieur. Er zijn ook nevenactiviteiten o.a. 'Street of Designers', 'Design uit
Portugal' en de wedstrijd voor Europese ontwerers 'Design for Europe'.
P
Info: 'Interieur', Groeningestraat 37,
85oo Kortrijk, tel. (o56) 22 95 22.
Oudenburg - Beeldende kunsten
Moderne Religieuze kunst

De tentoonstelling 'Moderne religieuze kunst in
Vlaanderen' omvat een selectie uit het Museum
voor Moderne Religieuze Kunst van het Bisdom
Brugge en loot nog tot 29/9 in het Stedelijk
Museum(Abtsgebouw) van Oudenburg.
Dagelijks toegankelijk van 14 tot 18 uur.
Info: Stad Oudenburg, Weststraat 24,
8460 Oudenburg, tel. (059) 26 6o 27.

Individuele
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
to en op het moment dat het nummer verschijnt. Meer nog dan
vroeger zullen we dus rekening moeten houden met de tijdslimiet
voor het afieveren van de kopij aan de drukker. Voor het volgend
nummer (nr. 262: oktober 1996) is die datum 31.08.96. Eventueel
kunnen de berichten ook via onze fax (051) 40 81 64 doorgestuurd
worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Wiel Arets

Virologische architectuur, deSin el, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen, van 27/9 t m 26/1o; op
19/9 OM 20 u in131auwe Zaal houdt W. Arets een
lezing over zijn werk.

Jean Bilquin

Werken op papier en op doek, Athena Art
Gallery, I-_. Consciencestraat 38, 85oo Kortrijk,
van 19/9 t/m 21/10.
Jeroom, Rolanda & Rita Blanckaert

en Academie voor Schone Kunsten,
Schilderij,
Pastoor de Nevestraat 26, 99oo Eeklo, van t/m
3o/9, ma., di. en vrijdag van 18-20 u, wo. van 1420 u, za. van 9-17 u en zo. van 9-12 u (gesloten op
donderdag).
Kees Bol

Retrospectieve n.a.v. zijn 8oste, schilderijen,
Noordbrabants Museum, Verwersstraat41,
's-Hertogenbosch, t/m 1/9, open van di. t/m
vrijdag van 10-17 u, zat., zon- en feestdagen
van 12-17 U.

Annie Bonheure

Keramiek, Gallerie De Peperbusse, Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van 2o/9 t/m 13/1o.

Ilya Kabakov

`Op het dak', installatie, Paleis voor Schone
Kunsten, Koningsstraat io, i000 Brussel, nog tot
8/9, van di. tot zondag van 10-17 u (gesloten op
maandag).
Marie-Jo Lafontaine & Dirk Reinartz

'Macht/Onmacht', Ede Zomer van de Fotografie,
Prov. Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47,
2000 Antwerpen, t/m 15/9, di. tot zondag van
10-17 u, gesloten op maandag.
Andre Loriers

Retrospectieve, Stadhuis van 3400 Landen, van
8 On 17/11. Op 8/9 verschijnt ook de kunstmonografie n.a.v. zijn 7oste met bijdragen van
R. De Cnodder, J. Muls, J. Tulkens,
E. Vandevelde, S. Vangelder, R. Vanorle,
R. Vanrijkel; rijk eillustreerd; voorintekenprijs
2.450 fr. (tot 1/10 , tel. (o16) 78 83 43.•
Sol Michiels

Renaat Bosschaert

'Chinese calligrafie',
galerij van het theater van
het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo io, 8730 Beernem, nog tot 12/9, open van ma.
t/m vrijdag van 8-17 u.

Hans Bruyneel

'Logos', recent werk, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 22/9 t/m
27/10, open op wo., do. en vrijdag van 14-18 u,
op zat. en zondag van 10-12 en van 14-18 u.

'Documentaire tentoonstelling rond Paul van
Ostaijen', met boeken, teksten, grafiek en tekeningen, St.-Annakerkstraat 6, 8000 Brugge, van
1/9 thn 3o/9, dagelijks van 10-12 en van 14-20 u.
Schilderijen, Jordaenshuis, Reyndersstraat 6,
2000 Antwerpen, nog tot 15/9, dagelijks van
10-16.45 u (niet op maan- en dinsdag).

Rik Moens

Iefke Molenstra

Mynke Buskens

'Series', schilderijen, Bernarduscentrum,
Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen, van 21/9
t/m 29/11, open van ma. t/m vrijdag van 9-12 en
van 13-16 u.

Marc Cels

Schilderijen, Jordaenshuis, Reyndersstraat 6, 2000
Antwerpen, van 20/9 t/m 27/10, dagelijks van
lo-16.45 u (niet op ma. en dinsdag).

Noordbra b
Binnendieze', tekeningen , Noordbrabants
Museum, Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch,
tim 25/8, open van di. t/m vrijdag van 10-17 u;
zat., zondag van 12-17 u.
'Boekenmensen', foto's, Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, nog tot 29/9, van di.
t/m zaterdag van 10-17 u.
Willie Cools

Schilderijen en grafiek, Galerie Kunsthuis, Lierseweg 53, 2200 Herentals, van 14/9 t/m 6/1o,
vrijdag van 17-20 u, za. 14-18 u, zo. 14-17 u.
Frederique Debras &
Giannina Umeneta-Ottiker

'Me& Me', dubbeltentoonstelling rond zelfportret, BLIX Galerie, Diestsestraat 82, 3000 Leuven,
nog tot 21/9, dagelijks van 9-18 u, gesl. op zo.
Danny Devos en Sebastiao Salgado

'Macht/Onmacht', Ede Zomer van de Fotografie,
Hessenhuis, Falconrui, 2000 Antwerpen,
t/m 15/9, van di. tot zondag van 10-16.45 u, gesloten op maandag.
Jan Eisenloeffel

Art Nouveau-gebruiksgoed in zilver, email en
goud (1876-1957), Museum Sierkunst en Vormgeving, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent, tot 15/9,
van di. tot zondag van 9.3o-17 u, gesloten op
maandag; van 5/10 t/m 12/1/97 in Drents
Museum, Bink 1, Assen (Ned.), van di. t/m zondag van 11-17 u, gesloten op maandag en op
25/12/96 en 1/1/97.
James Ensor

Dubbeltentoonstelling: 'De Baden van Oostende
en J. Ensor, satiricus', Venetiaanse Gaanderijen,
Zeedijk, Parijsstraat, 8400 Oostende, nog tot 3o/9,
dagelijks van 10-19 u (vrijdags tot 22 u).
Bettina Flitner

'Macht en Onmacht', Ede Zomer van de Fotografie, 't Elzenveld (binnentuin), Lange Gasthuisstraat45, 2000 Antwerpen, t/m 15/9, open dagelijks van 8-22 u, ook in aanpalende straten.
Floris en OscarJespers

'De moderne jaren', Hessenhuis, Falconrui 53,
2000 Antwerpen, nog tot 3/11, dagelijks van
10-16.45 u (gesloten op maandag).

Santiago Nasar

Ossip

Recent werk(manipulaties van foto's en voorwerpen), Haas Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag, nog tot 8/9.
Marcel Rademakers

Schilderijen en pastels, 't Veer, St.-Jozefstraat 35,
9140 Tielrode, nog tot eind augustus, dagelijks
(behalve di. en wo.) vanaf 11 u.
Roger Raveel

Retrospectieve, Garemijnzaal van de Stadshallen,
Grote Markt, 85oo Brugge, nog tot 22/9.
Paul Robbrecht en Hilde Daem

'Mehr Licht', architecturaal concept, Museum
Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle,
nog tot 15/9, open op wo., do. en vrijdag van
14-18 u, zat. en zondag van 10-12 en van 14-18 u.
Albert Servaes

'Marialeven', Huis Vanstralen, Konin
Astridlaan35, 35oo Hasselt, nog tot 8 9, open (tot
26/8) dagelijks van 14-21 u en vanaf 27/8 enkel
van donder- tot zondag van 14-18 u.
Ben Snauwaert

en Museum voor Schone Kunsten,
Schilderij,
Wapenplein, 8400 Oostende, van 7/9 Um 29/9,
dagelijks van 10-12 en van 14-17 u (dinsdag gesloten).
Joris Tae mans

Schilderijen, Galerie Kunsthuis, Lierseweg 53,
2200 Herentals, van 12/10 t/m/11, open
op vrijdag van 17-20 u, za. van 14-18 u., zo. van
14-17 u.
Hu eta Tafesse

Schilderijen en installaties, Bernarduscentrum,
Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen, van
ma. t/m vrijdag van 9-12 en van 13-16 u.
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Jean-Claude Thuillier
Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere &
6 867o Oostduinkerke,
Lefevere, Polderstraat7,
nog tot 29/9.
Frank Toussaint
'Blikvangers', foto's, Blaazuit - Tijd Cultuur,
Posthoflei3, 260o Berchem, nog tot 20/9, van
ma. t/m vrijdag van 10-12 en van 14-17.30 U.
Jo M. van der Kaay
'Op 's Herenwegen. Het Brabantse platteland,'
schilderijen, Museum voor Religieuze Kunst,
Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, t/m 8/9, di. tot
vrijdag van 10-17 u, za. en zo. van 13-17 U.
Willy Van Eeckhout
Schilderijen, De Groene Hendrickx, Zuivelmarkt
25, 3500 Hasselt, tot 3o/9, dagelijks van 9-24 U.
Peter Van Ha1st
Schilderijen, Bernarduscentrum, Lombardenvest
23, 2000 Antwerpen, nog tot 3o/8, van ma.
t/m vrijdag van 9-12 en van 13-16 U.
Etienne Van Havermaet
'Licht Orchestraal', fotografie, Prov. Centrum
Arenberg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen,
nog tot 25/8.
Omar Van Meervelde & Robert Wu tack
Grafiek, Galerij Kunstkring Jacques Gorus,
Venusstraat52, 2000 Antwerpen, nog tot 8/9.
Francine Van Mieghem
Bronssculpturen, Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat7,6 8670 Oostduinkerke,
nog tot 29/9.
Jozef Van Ruyssevelt
Recent werk, ABB-galerij, Hoekgebouw Diestsevest-Diestsestraat, 3000 Leuven, van 29/8 t/m
5/10, open op werkdagen van 9-16 u, op zat.
van 14-17 u, gesloten op zondag.
Hilde Van Sumere
Sculpturen, Centrum voor Ruimtelijke Kunst,
Park ter Beuken, Groendreef 8, Lokeren, nog tot
29/9, dagelijks van 9-21 U.
Lien Vandevoorde
Tekeningen, Gallerie De Peperbusse, Prins
Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van 20/9
t/111 13/10.
Peter Vermeulen

Schilderijen, De Coeckepanne, Schrijnwerkersstraat 10, 3500 Hasselt, tot 3o/9, dagelijks van
9-18 u (behalve op zondag).

'Kunst rond de Torens', beeldententoonstelling
met werk van W. Vermandere, L. Ledene,
F. Vanderplancke, P. Baeteman, P. Steen,
J. Reynaert, G. Germonpre, M. Lam ens,
M. Brams, J. Desmarets, L. Camps, r. Ku ens,
I.Strauven en A. Rizza, stadscentrum Nieuwpoort, nog tot 1/9.
-

- Zomersalon in 't Hof te Puttens, Wichelsestraat
9340 Lede, met de schilders B. Bosschaert,
20-22,
P. De Bie, R. Elseviers, R. Gorsen, E. Jacobs en
P. Messely en de beeldhouwers R. Desserano,
J.Dumortier en H. Van Der Vekens, nog tot 13/9,
open op zater- en zondag van 12-22 U.
- 'Aquarel en Gouache', Museum 'De Bres', Oud
Gemeentehuis, Ruisbroek-Dorp, 2870 Puurs, nog
tot 1/9, iedere werkdag en zondag van 14-18 u;
gesloten op zaterdag.
- 'Zoersel '96' met werk van M. de Roover,
P. Downsbrough, M. Kasimir, D. Lamelas,
B. Lohaus, G. Mees, J. Tuerlinckx, Ph. Van Isacker,
R. Venlet, L. Voet en M. Wery, Domein Kasteel
van Halle (Gemeentehuis Zoersel), nog tot 8/9,
dagelijks open van 14-19 u, niet op maandag.
- 'Macht en Onmacht', Ede Zomer van de Fotografie, MUHKA, Leuvenstraat 2000 Antwerpen,
tot 15/9, open van di. tot zondag van 10-17 u,
met Lynne Cohen, Bettina Flitner, Alfredo Jaar,
Karen Knorr, Tonn Prins Murawa, Sophie Ristelhueber, Eddy Seesing,
Stefanie Unruh en Toni
Wirthmueller.
- 'Macht en Onmacht', Ede Zomer van de Fotografie, I.C.C., Meir 50, 2000 Antwerpen, di.-zondag van 10-17 u (maandag niet), met Barbara
er Lucinda Devlin , Benni Efrat, Jacqueline
Alp,
Hassink, Rudolf Herz, Carl De Keyzer, Karen
Knorr, Stefanie Unruh en Stephan Vanfleteren.
'Briljant & Gevat', historische en actuele mode en
sieraden, Haas Gemeentemuseum, Stadhouderslaan41, 2517 HV Den Haag, nog tot 15/9.
- 'Franse Meesters uit Moskou. Van Monet tot
Matisse', Haas Gemeentemuseum, Stadhouderslaan41, 2517 HV Den Haag, nog tot 13/10.
- 'Mono entre Femmes', mono es, Gallery 40,
Veerstraat9140 Temse, nog tot 3/11.
- Openluchttentoonstelling met werk van Mieke
Broes, Frans Claes, Marc Decker en Tjerrie
Verhellen, CC Brussel, Oude St.-Nikolaaskerk
van Over-Heembeek, St.-Nikolaasplein 5,
1120 Brussel, nog tot 31/12.
'Kunst als verzef, Duitse schilders in het interbellum, de verzameling Marvin & Janet Fishman,
Paleis voor Schone Kunsten Brussel, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, nog tot 8/9, open van di.
t/m zondag van 10-17 u (gesloten op maandag).
-

Liliane Vertessen
Foto's, Mercator, Desguinlei loo, 2018
Antwerpen, tot 29/9, werkdagen van 9-17 u,
zondaten van 14-17 u, gesloten op zaterdag.
Robert Vollekindt
Environment 'De we g naar elders', Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg, 8000 Brugge,
van5 t/m 28/10, dagelijks tussen 15-18 U. N.a.v.
deze tentoonstelling verschijnt ook zijn poeziebundel 'Meer en alsmaar minder' met tekeningen
van o.m. M. Bruggeman, L. Goderis, R. Jonckiere,
M. Moreaux, R. Pillen, P. Steen, F. Steyaert, P. Van
Craenenbroeck en W. Vermandere.
GROEPSTENTOONSTELLINGEN
- 'Van Ensor tot Permekel , met werk van Ensor,
Spilliaert, Permeke, Magritte en Delvaux, PMMK,
Romestraat 11, 840o Oostende, van 5/10/96 t/m
2/2/97.

'Veelzeggende veelkleurigheid', in Kunst- en
Wijnhoeve 'Elzenbosch', Rijnrode 66, 346o
Assent, met werk van C. Baugniet, J. Bosmans,
J. Cielen, M.J. Henckens, H. Janssen, R. Joosten,
M. Knaepen, B. Nouwen en K. Simons, nog tot
27/10, iedere zondag van 14-18 U.

-
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jg fotografen uit Nederland,
- 'Werk vanone
Belgie en Duitsland' met foto's van M. Steculorum, J.P. Brohez, V. Katz,
A. vd Have, Cor Dera,
Yuk Lin Tang, H. Tas, T. Seelig, R. Baiker,
J. Burchill, M. Burkart, A. Dannert en A. Frick,
Nederlands Foto Instituut, Witte de Withstraat
63, 3012 BN Rotterdam, nog tot 25/8, open
di.-zondag 11-17 U.
'Hebben Wij Het Geweten?', Prov. Centrum
voor Beeldende Kunsten, Begijnhof, Zuivelmarkt
33, 350o Hasselt, open di.-zaterdag 10-17 u en
zondag 14-17 u, met werk van C. Borland,
L. Camnitzer, N. Ceizler, C. Wall, 0. Creemers,
D. Devos, A. Jaar, B. Kruger, M. Oldenbach,
T. Tersas, L. Tuymans en L. Wilmering.
- 'Vijf na twintig', werk van 5 directeurs van Academies voor Beeldende Kunsten: Ben Cloots, Bob
Stikkers, Francis Vaes, Hugo Van de Wouwer en
Frans Verboven, Stedelijk Museum 'Het Toreke',
Grote Markt 6,33oo Tienen, nog tot 1/9, van ma.
t/m vrijdag van 9-12.30 en van 14-18 u, weekend
van 14-18 U.

- Foto's van Marleen Daniels, Patrick Despiegelaere, Koen Wessing, Alain Kazinierakis, Ivan
Mathieu en Marc Ots, Ka el van het C.C. Leuven,
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven, nog tot 1/9, op
werkdagen van 10-16.30, weekend van 13-18 U.
- Overzichtstentoonstelling van verscheidene
ateliers - Sted. Academie voor Schone Kunsten
Hasselt, Kasteel Ter Poorten, Diepenbekerweg 65,
3500 Hasselt, nog tot 31/10, dagelijks tijdens de
kantooruren.
R.D.

Bibliotheek
NIEUWE BIBLIOTHEEKRUBRIEK:
CD-i en CD-Rom
Het is de bedoeling in de rubriek 'Bibliotheek'
van 'Vlaanderen' informatie te brengen over
CD-i's en CD-Roms - de schigjes waar meer en
meer leden en lezers in contact mee zullen komen. Uiteraard worden in deze rubriekgeen
spelletjes besproken en hebben we speciale
aandacht voor wat in onze taal verschijnt.
De CD-Rom (Rom staat voor 'Read-Only
Memory', d.w.z. dat je zo'n schijfje niet kunt
lbeschrijveni)i, behoort momenteel tot de standaarduitrusting van een multimedia-computer.
Deprijzen van de CD-Romspelers zijn a.h.w. ineengestort, terwijl de snelheid ervan verviervoudigd is! Videobeelden en klank zorgen ervoor dat
de PC meer is dan een alleen maar verbeterde en
gesofisticeerde schrijfmachine. Uiteraard is Apple
op deze markt al langer thuis.
Hetgevolg van deze supersnelle evolutie is dat
meer en meerprogramma-software op zo'n
schijfje geleverd wordt i.p.v. op diskettes, zodat
het(her)opladen snel en probleemloos gaat. Er
zijn naar schatting zo'n 000 tot 8000 CD-Romtitels met spelletjes, woordenboeken, bestanden...
op de markt - je kunt het zo gek niet bedenken of
het bestaat. Maar heel wat van die zogezegde
hebbedingetjes bevatten veel rommel - zodat het
niet makkelijk is als consument een goeie keuze
te maken. Computertijdschriften bieden echter
welkome hulp in hun rubrieken waarin de kwaliteit van deze schijfjes beoordeeld wordt - en ook
in 'Vlaanderen' willen we de lezers over dit mehet beperkte afzetgedium informeren.'
bled blijft de produktie van Nederlandstalige
schijfjes eerder gering.3
Terwijl een CD-Rom bij een PC hoort, is de CD-i
onlosmakelijk gekoppeld aan het televisietoestel
- dit betekent dat het helegezin verplicht is mee
te kijken (tenzij er natuurlijk twee toestellen ter
beschikking staan). De kostprijs van een CD-i
rank
schommelt tussen de 17.000 en de 35.000 frank
(voor het afspelen van films is een extra videomodule nodig: bij de aankoop ma g men dat niet
over het hood zien!'). Heel wat scholen beschikken al over een CD-i-speler, want het is een adequaat didactisch mid el waar de leerkracht
dankbaargebruik kan van maken om zijn les te
illustreren of om begrippen aan te brengen.
Omwille van dat beperkte aanbod van CD-i's is
men als individu nietgeneigd om tot de aankoop
van een toestel over tegaan. Dit is de vicieuze
cirkel die Philips wil doorbreken...
Het aansluiten op het televisietoestel is net zo
eenvoudig als bij de installatie van een CD-toestel d.m.v. een netsnoer en een Euroconnector.5
Via een verbinding met de Hifi-installatie kan
men bovendien ook genieten van digitale klankweer gave - m.a.w. de CD-i-speler kan ook gewone CD's weer even naast foto-CD's. Drie
toestellen in een dus: een optie die waard is overwogen te worden ,
als men van plan is zich een
CD-speler aan te schaffen!
Gebruiksvriendelijk?
Net als bij een CD-speler wordt het schijfje in de
lade gelegd en met de afstandsbediening wordt
hetprogramma gestart. Op een gelijkaardige manier als bij het Windows-scherm ('Windows' is
het standaard-besturingssysteem geworden voor

de PC) beweegt men zich doorheen het programma d.m.v. een 'cursor', een pijltje waarmee
op het menu bepaalde toetsen worden ingedrukt
Deze menu's hangen af
die de kijker zelf
van hetprogramma op het schijfje — maar ze zijn
over het algemeen zeer gebruiksvriendelijk.
Sommige toestellen hebben zelfs een geheugen
waarmee de keuzevolgorde kan worden opgeslagen.
Het CD-i-schijfje zelf is nog volop in evolutie,
vooral wat de opslagcapaciteit betreft. Wat zal de
uiteindelijke norm worden? Onlangs zijn er internationale afspraken gemaakt, zodat de schijfjes
op elk toestel zullen kunnen afgespeeld worden.
Ondertussen verschijnen heel wat (boeiende,
leerrijke en informatieve?) CD-i's. Daarom ook
zal, net zoals bij de bespreking van CD-Roms,
onze aandachtgaan naar CD-i's over kunst, cultuur, taal, met vooral oog voor Nederlandstalige
produkten.
Een CD-i- en een CD-Rom-toestel bieden net als
de CD-speler mogelijkheden om schijfjes 'af te
spelen'. Philips heeft op dat terrein het voortouw
enomen. Maar ook al is zo'n toestel technisch
g
perfect, zonder de 'software' is zo'n CD-i-speler
dan ook morsdood. Alles is afhankelijk van wat
op het schijfje staat. Bakt Philips er op het vlak
van deproduktie van de schijfjes het even goed?
Standaard Interactieve Encyclopedie
Neem nu de Standaard Interactieve Encyclopedie,
('SIE'), hetparadepaardje van Philips. Kan deze
CD-i depapieren versie van onze encyclopedie
op onzeboekenplank echt vervangen? Op papier
klinkt het in iedergeval veelbelovend: 120.000 artikelen en beschrijvingen met directe verwijzingen met behulp van 1,5 miljoen hyperlinks (directe op te vragen verwijzingen naar uitleg van
woorden en begrippen), 3000 foto's en illustraties
en meer dan zestig diashows, meer dan vijftig interactieve aardrijkskundige kaarten, meer dan
twee uurpopulaire en klassieke muziek uit de
hele wereld, dertig film- en videofragmenten, een
compleet Nederlands woordenboek gebaseerd op
hetgroot Geillustreerd Verschueren Woordenboek en
duizend vreemde woorden uitgesproken.
Ik vergelijk met mijn Grote Nederlandse Larousse
EncyclOpedie met een half miljoen woordbetekenissen, ondergebracht in ongeveer 250.000 trefwoorden, met 200.000 verwijzingen en een bibliografisch repertorium, inclusief een volwaardig
woordenboekgebaseerd op Koenen, 44.000
zwart-wit illustraties en52o volle pagina's in
kleur, duizend luchtfoto's en tien transparanten7
Deze eerste vergelijking relativeert alvast de cijferdans: mijn encyclopedie is een volwaardige encyclopedie. De 'S E' is eerder een geillustreerd
woordenboek. Bovendien is de uitleg in de 'SIE'
heel summier. De 'hyperlinks' zijn vaak overbodig, want wie zal bij de uitleg over een woord
gaan kijken bij 'een'? Het veelbelovend beeldmateriaal is vaak heel beperkt: het item Beatles
wordtgereduceerd tot een beeldverslag van hun
bezoek aan een Nederlandse stad. Wat daar de
'historische waarde' van is, ma g Joost weten.
Dezelfde kritiekgeldt overigens voor de hele

enge benadering: al te vaak lijkt navelstarend
Nederland het referentiepunt, terwijl Vlaanderen
en (zelfs de rest van de wereld) stiefmoederlijk
behandeld wordt.
De meerwaarde t.o.v. depapieren encyclopedie
zou kunnen liggen in de videobeelden, de filmen degeluidsfragmenten die op de CD-i voorkomen, durven we ho en. Probleem is dat de enthousiastegebruiker die fragmenten eerst bekijkt
en het meteen 'voorgezien heeft'. Het menu laat
je immers toe te kiezen uit een reeks items: cultuur, entertainment, wetenschappen, geschiedenis, techniek, reizen, enz. Maar ook bier is de
keuze van onderwerpen heel beperkt. Op een
avond kun je alle onderdelen doorlopen. En dan
is het nieuwe er meteen af. Brent het bewegend
beeld zoveel meer informatie dan wat in mijn
Larousse staat? Neen, tenzij je natuurlijk de stem
van eenpoliticus relevant vindt...
Een ander fundamenteel bezwaar litg
ook heel
raktisch: de 'SIE' is letterlijk aan het TV-toestel
p
'gebonden'. Het TV-kijkend gezin moet de film
noodgedwongen onderbreken als een gezinslid
een woord wil opzoeken in de 'SIE'. Maar misschien kunnen ze ook op dat moment iets bijler e n...

Nee, deze Standaard Interactieve Encyclopedie heeft
me niet overtuigd. Misschien lost een CD-Romversie meer in van mijn hooggespannen verwachtingen?

Noten
' Er zijn ook al beschrijfbare schijfjes op de markt. Het
toestel dat hiervoor nodig is kost nu rond de 40.000
frank.
besprak in het juninummer 1996 (nr. 389)
'
35 CD-Roms. Grote klacht is dat de consument door de
gebrekkige informatie, vaak niet weet wat hij koopt. Er
zijn te veel installatieproblemen, de systeemvereisten
worden op de verpakking onderschat, het installeren
van de CD-Roms laat 'sporen' na op de harde schijf.
Over het algemeen to en de gebruikers niet meteen over
van enthousiasme.
3 Davidsfonds, Averbode, Spectrum zetten o.m. de stap
met deproduktie van een of meerdere schijfjes.
14 Voor het afspelen van de CD-i 'Standaard Interactieve
Encyclopedie' is zo'n module noodzakelijk!
5 De in an voor zo'n type stekker is enkel voorzien op
de recente TV-toestellen.
6 Editie 1971 - met aanvullingen.
Uit het 'Woord Vooraf', deel I,p II - zonder rekening te
houden met de aanvullende delen.
DIRK ROMMENS

POEZIE
Roger Geerts

Aardkleurig, uitg. Zuid & Noord, Papaverreeks
nr. 7, Hanebergstraat 75, 3581 Beverlo/Beringen,
1994, 4o blz.,
genaaid • fr. - Woorden van stilte.
Met deze drie woorden heeft dichter Roger Geerts

zijn poezie voortreffelijk gekarakteriseerd. Vooral
die van zijn derde bundel Aardkleurig (eind 1994).
Omdat dezegedichten naar mijn gevoel toch te
weinig respons kregen in de luidruchtige media
wil ik hem even aan de literair-gevoelige lezers
van Vlaanderen met enige nadruk en grote overtuiging aanbevelen. Wij kennen elkaar sedert
meer dan zestig jaar, zaten in dezelfde klas van
wat toen nog humaniora was en waren al die tijd
oede vrienden. We leerden er de liefde voor de
g
Nederlandse letterkunde (van Noord & Zuid) en
voor de klassieke wereld, die bij ons allebei het
grootste deel van ons leven bepaalde. Een van de
belangrijkste eigenschappen van de dichter
Roger Geerts is dat hi' de aandachtige lezer leert
kijken en zien: de nabije en verwijderde om eving met de rust van de aarde en de bewegingen
van het water, bij de mensen die hi' ontmoet of
opzoekt (hi' koestert een heerlijke liefde voor het
verleden). Tegelijk maakt hi' ons vertrouwd met
de schilderkunst waarvan hi' een voortreffelijk
kenner is, die talloze vernissages verzorgde
(waarbij hi' evenveel ateliers bezocht). In vele
van deze verzen raakt hi'j de klassieke bodem.

Hi' vertaalde immers Nederlandse poezie in het
Latin en het Grieks, wat hem waardering en bewondering van specialisten - ook in het buitenland - opleverde. Anders dan een bepaalde reklame onsprobeert wijs te maken, kleurt Roger
Geerts onze wereld die hi'j werkelijk ziet en met
zijn verbeelding en bezinning verrijkt. Hi' denkt
graag en veel na. En de dagelijkse om an doseert hi'j met glimlachende humor. Je moet
Aardkleurig (her)lezen om onze barse tijd even te
mogen vergeten. Ik wacht met enig ongeduld op
zijn vierde bundel!
AVW

Beatrijs van Craenenbroeck
Schuilnaam, uitg. Uitgeverij P, St.-Antoniusberg 5,

3000 Leuven, 1995, 210 x 13o mm, 48 blz., genaaid
395 fr. / fl. 21,5o - Beatrijs van Craenenbroeck
schrijft in haar derde gedichtenbundel losse,
haast prozaischegedichten met vooral de liefde
als rode draad (decyclus Sta me toe) en met 'een
hart / dat me witzeilend / bol zet' als eigen
gangmaker. In het tweede deel 'Zing voor mij
prins' komt vooral het zoeken naar taalvariatie
voor, met alliteraties en veel meer klank. Het
derde deel 'Heen en terug naar Ispahaan', de
beste oefening van de here bundel, vertoont af en
toe een hechte eenheid tussen inhoud en vormgeving zoals 'en als ik tussen mijn bedsprei de wolken verleg wandel jij tevreden / met mijn glimlach weg'. Onder dartele bekentenissen zitten
die an en bezinning goed geborgen.
FB

Mark Meekers
Spiegelschrift, uitg. Uitgeverij P, St.-Antoniusberg

5, 3000 Leuven, 1995, 210 X 130 mai, 48 blz.,
genaaid395 fr. / fl. 21,5o - Mark Meekers,
bekroonde dichter, tevens schilder en beeldhouwer, brengt zijn tiende poeziebundel, een universele kreet in dit 'dode ti'j tussen twee millennia'.
Hi' gaat daarbij uit van de eigen ervaring, zoals
in het extatisch liefdesgedicht van Nature Morte
6(1),
met een wonder spel van dubbele bodems
3
bijzonder fraai verwoord: 'van ons is er geen
meervoud meer'. Universele vragen ook: waarom de dood van kinderen? waarom concentratiekampen? In de afdeling Trompe-l'ceil kleurt een
blijder tonaliteit op. Gedichten over de schilders
van hetgeluk zoals Monnet, Bonnard, Chagall,
Rik Wouters, Spilliaert even Meekers alle gelegenheid om zijn breed woordenpalet open te
trekken. Ditgebeurt altijd aantrekkelijk, met details als 'hi' praatte de kleuren / naar de mond,'
die wrange tragiek verbergen. Alles culmineert in
het laatstegedicht van de bundel: Spiegelschrift.
De spiegel poetst herinneringen op en werkt meditatie in de hand: 'alle vreugde is aangeklede
angst / in alle begeerte tintelt eeuwigheid'. Een
bundel om vaak te herlezen.
FB

ZOEKERTJES
• Te koop: de volledige reeks West-Vlaanderen/
Vlaanderen vanaf nr. 1 tot heden. Niet ingebonden, gaaf, alle bijvoegsels inbegrepen. Geen losse
nummers verkrijgbaar. Schrijven en bod doen
aan: Luc Pillen, Karabiniersstraat 1, 8000
Rumbeke/Roeselare. (Tel./Fax: 051/24 99 17).
• Robert Van Bel, Leon Fourerstraat 8, io8i
Brussel zoekt een ex. van het volgend boek van
Boschvogel (Frans Ramon): Ons schoon
Westvlaanderen. Een bonte ontdekkingsreis doorheen
onzegouw, Tielt, J. Lannoo, 1938 (le uitgave) of

liever nog 1945 (2e uitgave).
De recensies werden geschreven door:
AVW:Anton van Wilderode
FP:
Fernand Bonneure
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STREVEN
VROEGERE NUMMERS VAN
`VLAANDEREN' TE KOOP
Dikwijls wordt ons gevraagd Welke vroeger
gepubliceerde nummers van ons tijdschrift
`Vlaanderen' nog to koop zijn. Wij beschikken in ons `antiquariaae over een beperkte
voorraad van oude nummers.
Conctactadres:
C.V.K.V. - Tijdschrift Nlaanderen'
Lindenlaan 18
8700 Tielt
Tel.: 051/40 21 22
Bankrelaties: 712-1102147-19
000-1650840-94
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MAATSCHAPPELIJK
MAANDBLAD

STREVEN laat het nieuws van de dag
bezinken,
plaatst de actualiteit in een
verhelderende context, en neemtgenuanceerd stelling. De redactie (Viamin en en Nederlanders) doet daarvoor een beroep op deskundige auteurs uit binnen- en buitenland die
recht doen aan de velegezichten van
onzepluriforme, wereldwijde samenleving.

Filosofie, theologie, geschiedenis, literatuur, kunst,
politiek en economie
komen maandelijks aan bod. Een forumrubriek biedt stof voor maatschappelijke discussie en in podium wordt
het artistieke landschap verkend. Een
uitgebreide boekenrubriek vervolledigt
hetgeheel.
Interesse? Vraag een gratis proefnummer:
Streven, Sanderusstraat 5, B-2018 Antwerpen
TEL 03/237.97.94 FAX 03/238.92.80

KULTUUR LIGT ONS.

BANK VAN ROESELARE

Noordstar
gunt ook andere sterren
het licht.
Het kunstfirmament is bezaaid met ontelbare sterren.
Maar ondanks hun talent blijven veel artiesten
voor het publiek slechts onooglijke lichtpuntjes. Een
situatie die Noordstar Verzekeringen mee tracht to
veranderen. Op zoek Haar een vruchtbare voedingsbodem voor kunst en kultuur richtte de Raad van
Bestuur het Noordstarfonds op.

Reeds tien jaar treden muzikanten en beeldende
kunstenaars er in het voetlicht. Naast "wereldmuziek"
gunt Noordstar ook hedendaags-klassieke muziek en
virtuoze moderne jazz het licht van de schijnwerpers.
Onbelicht blijft immers ongekend.

De werking van het fonds is tweeledig. Een deel van
haar budget reserveert zij voor kunsten buitenshuis.
Professionele podiumkunsten maar ook kleinschalige,
meer experimentele projekten krijgen via het fonds
onontbeerlijke financiele steun.

HOORDSTAR

Verder geeft het Noordstarfonds jonge en talentvolle

VERZEKERINGEN

kunstenaars letterlijk onderdak in de Gele Zaal.

GEEFTKUNSTEENKANS

Macintosh ?
15 jaar geleden nog
een extmatje...
Nu dagelijkse kost !
Wie had gedacht dat het allemaalzoeen raart zou !open?
Onderhand weet iedereen wel dat we 't niet hebben over
een snoepje. maul- orer "De MAC". Dankzij de link tussen
traditionele fotograuure en de gebruiksuriendelijke.
unijduerspreide "MAC's", l-cunnen we op elk niceau slot en
komplementair samenwerken met onzel-danten.
erwerking ran hoge resolutiebeelden en importeren ran
MAC files zijn (Mar slechts een onderdeel ran. Door onze
ekstreem hoge standaard qua scherpte en kontrast en een
rer doorgedreren kwaliteitsbewustzijn, kunnen tee u
dagelijks. en (lit shuts 1.) jaar, fotograruretcerk leueren
ran een uitzonderlijk nireau. Dus toe!, mn ran te snoepen!
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JULIEN VERMEULEN & ARTHUR VERTHE

Woord vooraf

aten we dit vooraf duidelijk
stellen: de hoofdtrekken van
een snel evoluerende samenleving genuanceerd beschrijven is een opdracht waar een themanummer van een
tijdschrift nooit volledig in kan slagen. De
indringende wijzigingen die zich in de hedendaagse Zuidafrikaanse maatschappij
voordoen, getuigen immers van een brede
culturele omwenteling die enkel in een lijvige studie gedetailleerd behandeld kan
worden. Voor een dergelijke benadering
tengronde is het thans nog te vroeg. We
kunnen nog te weinig afstand nemen van
de breuklijnen en accentverschuivingen
die zichgedurende de laatste jaren in de
Zuidafrikaanse maatschappij afgetekend
hebben.
Daarom mikken we met deze bundel bijdragen veeleer op een fragmentarische benadering-in-de die te. Wij hebben
aan een aantalgoed geinformeerde
Zuidafrikaanse medewerkersgevraagd
om een beeld te schetsen van de jongste
vernieuwingen in een deelaspect van hun
eigen cultuur. Dit verklaart waarom deze
bijdragen dicht bij de actuele realiteit aanleunen waarbij zij de wisselende nuances
van een dagelijks beleefde cultuur weergeven. Levensecht, actueel, met de vin er
aan depols. De reputatie van de medewerkers staat borg voor een genuanceerde
en betrouwbare voorstelling van feiten,
tendensen en opinies zoals die zich de
laatste jaren gevormd hebben.
Deze optie heeft echter ook met

L

zich meegebracht dat we een groot stuk
subjectiviteit in de artikels mogen verwachten. Iedere auteur behandelt een thematisch aspect immers vanuit een welbepaalde persoonlijke invalshoek. Deze
individuele aanpak is inherent aan het
essaygenre dat hier beoefend wordt.
Bovendien laten we de auteurs toe om hun
visie expliciet te formuleren en een duidedpunt
lijk
standin te nemen. Het hoeft geen
betoog dat de lezer hierbij de vrijheid
krijgt om zich al dan niet achter bepaalde
meningen te scharen.
Deze exemplarisch-subjectieve benadering impliceert ook dat een aantal
facetten onvoldoende belicht worden. De
kritische lezer zal wellicht opmerken dat
een of ander cultuursegment ondergewaardeerd wordt of zelfs volledig veronachtzaamd blijkt. Een polymorfe samenleving
als de Zuidafrikaanse maatschappij met
haar vele culturele subsystemen is niet volledig te van en in een achttal korte bijdragen. Het lijkt ons hier de beste plaats om
bij voorbaat excuus te vragen voor eventuele lacunes.
Het nummer opent met een blik op
de complexe politieke situatie zoals die
zich op de dag van de nieuwe grondwet
profileerde. Tegen de achtergrond van deze
politieke krijtlijnen wordt er dieper in eg
aan op de aspecten van creatief conflict
en verzoening in de hedendaagse Zuidafrikaanse cultuur. Vervolgens komen een
aantal deelaspecten uitgebreid aan bod: de
literatuur, de beeldende kunst, de muziek

en de religieuze kunst. In de laatste twee
bijdragen wordt ten slotte aandacht gevraagd voor de positie van het Afrikaans
en voor de historiek en de verdiensten van
de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting. Het zou ons een genoegen doen
mocht dit themanummer enkele facetten
van een sterk gedifferentieerde en multiculturele cultuur in relief plaatsen en zo
een uitdaging vormen voor de lezer om
rond bepaalde topics diepgaand in te gaan
op de recente ontwikkelingen.
Mogen we hier tot slot de medewerkers nog even kort voorstellen.
Freek Swart ispolitiek redacteur
van 'Rapport', een Afrikaanse zondagskrant met meer dan een half miljoen lezers
in Zuid-Afrika en Namibie. Pieter Kapp is
hoogleraar aan de universiteit Stellenbosch. Ena Jansen is verbonden aan het
departement Afrikaans-Nederlands van de
universiteit van Witwatersrand. Muller
Ballot is directeur van het universiteitsmuseum van Stellenbosch. Izak J. Grove is
verbonden aan het departement muziek
van de universiteit Stellenbosch. Frieda
Harmsen isgespecialiseerd in Middeleeuwse en Renaissance-kunst en was van
1964 tot 198o docente aan de Universiteit
van Suid-Afrika. Johan Combrink isprojectleider bij de Stigting vir Afrikaans en
emeritus-professor in Afrikaanse taalkunde. Arthur Verthe is ondervoorzitter
van de Vlaams-Zuidafrikaanse
Cultuurstichting.
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Zuid-Afrika en de toekomst. De nieuwe grondwet en de
toekomst: van Paul Kruger tot Nelson Mandela
'De nieuwe grondwet van 8 mei 1996 heeft bij grote delen van de bevolking
een positieve sfeer van rationale wedergeboorte veroorzaakt.'

et nieuwe Zuid-Afrika
heeft vandaag, 8 mei 1996,
een nieuwe grondwet
gekregen. Dit ging gepaard met grootse
vieringen en feestvreugde, maar ook met
zorg in belangrijke milieus. Toch heeft de
nieuwe grondwet het onderhandelingsproces afgesloten dat in de praktijk al op
2 februari 1990 begon, toen voormalig
president F.W. de Klerk aankondigde dat
Nelson Mandela uit de gevangenis was
ontslagen en dat het verbod op politieke
organisaties zoals het ANC (African
National Congress), het PAC (Pan
Africanist Congress) en de SAKP (SuidAfrikaanse Kommunistiese Party) opgeheven werd.
Op dat moment (199o) dachten
maar weinig mensen in Zuid-Afrika (en
waarschijnlijk ook elders in de wereld) dat
Zuid-Afrika een politieke transformatie
kon ondergaan zonder een bloedige burgeroorlog. Bijna dagelijks ontploften er
bommen in de steden, maar de veiligheidsdiensten waren sterk genoeg om het
apartheidsfort nog enkele jaren te verdedigen.

H

De regering van de Nationale Partij
(NP) besloot destijds echter dat er over een
grondwettelijk vergelijk onderhandeld
moest worden eer het vuur in de apartheidspan zou slaan. Nu, na zes jaar, is dit
vergelijk in de worm van een grondwet
bezegeld en de buitenwereld kan het
voorstellen als een triomf voor de samenwerking tussen wit en zwart in de 'regenboognatie' zoals president Mandela het
land noemt.
Aan de andere kart is een groot
aantal zakenlieden, boeren en Afrikaners
(blanke Afrikaanssprekenden - n.v.d.r.) ongerust omdat de drie omstreden clausules
in de grondwet, waarover voor de eindstemming nachten lang beraadslaagd en
gedebatteerd werd, niet naar hun zin geformuleerd zijn. Zakenlieden, die al ongerust zijn omdat Zuid-Afrika verarmt en
omdat de waarde van de rand de laatste
tijd zo sterk achteruitgaat tegenover de
dollar, zijn bezorgd omdat de eindversie
van de grondwet zakenmensen en industrielen niet genoeg beschermt tegen vakbonden en stakende arbeiders. In heel het
land is er al een duidelijk mobilisatie van

Mandela omringd door Mbeki (links) en F.W. De Klerk (rechts)
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socialistischgezinden, communisten en
vakbonden merkbaar, wat nietsgoeds
voorspelt voor de vrije-markteconomie.
Boeren zijn bekommerd dat de definitieve
grondwet hen niet genoeg beschermt tegen
werkloze 'plakkers' (zwarten die zich zonder toestemming waar dan ook vestigen n.v.d.r.), die aanspraak maken op verblijfsrecht op landerijen, omdat ze er al jaren geleden een onderkomen zochten.
In de gelederen van Afrikaners is er
ontevredenheid, omdat eentalig onderwijs
(moedertaalonderwijs) in de scholen niet
als een recht, maar alleen als een keuzemogelijkheid in de grondwet is opgenomen.
ke vertrouwenwekkende
De invloedrij,
Afrikaner-organisatie, Die Afrikanerbond die verscheidenegrote Afrikaner-cultuurorganisaties financiert - heeft bijvoorbeeld
in zijn reactie op de nieuwe grondwet gesteld: 'De Afrikanerbond streeft naar een
democratisch, vreedzaam, welvarend en
rechtvaardig Zuid-Afrika. De Afrikanerbond is ten volle bereid en klaar om ook
binnen het raamwerk van de nieuwe
grondwet een dynamische en bijzondere
bijdrage aan de ontwikkeling van ZuidAfrika op alle vlakken te leveren, ervan
uitgaande dat de culturele belangen en
rekende ) gewaarden van de Afrikaans(sp ecteer
wormeenschap erkend en gerespd
den. De nieuwegrondwet biedt zeker genoeg potentieel en genoeg mogelijkheden
om Zuid-Afrika verder te ontwikkelen.
De Afrikanerbond is echter vanuit zijn visie
en streven ernstig bekommerd dat de clausules over vooral onderwijs, eigendomsrecht en taal, en de toepassing daarvan in
depraktijk tot spanningen en conflicten
kunnen leiden tussen de Afrikaanse
gemeenschap en de regering.'
Dit vat waarschijnlijk het standpunt
van een belangrijk deel van de Afrikaanssprekende gemeenschap samen. Maar er is
nog een aantal andere problemen. De feitelijke 'staat van oorlog' in kwaZulu/Natal
tussen Zoeloes die de nationalistische
Inkatha-Vrijheidspartij (IVP) onder leiding
van minister Mangosuthu Buthelezi
steunen, en de Zoeloes die het ANC van
president Mandela aanhangen. Bovendien
is er bitterheid en ruzie tussen leiders in

men. Het uittreden van de NP uit de RNE
voorspelt een ingrijpende verandering in
de oppositiepolitiek van Zuid-Afrika.
Terwijl de NP tot dusver zes ministers in
het kabinet Mandela had, zal die partij er
voortaan geen meer hebben. Dit zal de NP
als grootste oppositiepartij echter de vrijheid geven om het ANC onbevangen te bekampen. Het opent voor de NP ook de mogelijkheid om in de toekomst de andere
oppositiepartijen zoals het Vrijheidsfront
(VF), de Democratische Partij (DP) en de
IVP tot nauwere oppositionele samenwerking aan te zetten.
Omdat in Zuid-Afrika van nu of het
Westminsterstelsel van parlementaire democratie geldt - met als uitgangspunt
'winner takes all' - zal het bij toekomstige
parlementaire verkiezingen voor een partij
moeilijk zijn om het bewind van het ANC
(met zijn bijna twee-derde-meerderheid)
over te nemen. Een alliantie van oppositiepartijen maakt een betere kans.
Wie de stand van de Zuidafrikaanse
politiek op dit ogenblik in een zin moet samenvatten, kan zeggen dat er gevaarlichten flikkeren over de Zuidafrikaanse economie en dat president Mandela in de
komende maanden en jaren met voorzichtigheid en de wijsheid van Salomo zal
moeten reageren om te voorkomen dat de
middelpuntvliedende krachten te sterk
worden.

Paul Kruger en echtgenote.

Zuid-Afrika. Maar desondanks heeft de
grondwet bij grote delen van de bevolking
een positieve sfeer van nationale wedergeboorte veroorzaakt, en uiteraard hopen
veel Zuid-Afrikanen het beste voor de
toekomst.
Een uiterst belangrijk gevolg van de
goedkeuring van de nieuwe grondwet is
dat de Nationale Partij van vice-president
F.W. de Klerk terzelfder tijd vrij verrassend

aangekondigd heeft op 3o juni de Regering
van Nationale Eenheid te zullen verlaten.
Die RNE wordt sinds de verkiezingen van
27 april 1994 gevormd door het ANC van
president Mandela, de NP van vice-president De Klerk, en de IVP van minister
Buthelezi. Een van de implicaties daarvan
was dat een hand van de NP als het ware
achter haar rug vastgebonden was, zodat
ze bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen niet voluit teen het ANC kon opko-

Aan het eind van dit stuk onderhandelingsgeschiedenis van zes jaar, die
vandaag tot een grondwet geleid heeft, heb
ik me afgevraagd wat wijlen president
Kruger, die honderd jaar geleden de oude
'Zuid-Afrikaansche Republiek' (Transvaal)
regeerde, gezegd zou hebben als hij vandaag voor het Uniegebouw in Pretoria had
kunnen staan om te kijken naar de groene
hoofdstad met zijn duizenden jakarandabomen en zijn herenhuizen tussen de hoge

liniegebou' in Pretoria.
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rotsheuvels en de kloven van de Magaliesbergen. Er is een eeuw voorbijgegaan Binds
een trotse president Kruger de volgende
goede raad aan het nageslacht meegaf:
`Haal het goede uit het verleden en bouw
daar de toekomst op.' Misschien is het nu
de tijd om te zien of dat nageslacht die
raad van president Kruger al dan niet gevolgd heeft.
Een terugblik is aan de order hij zou
zeker belang stellen in hoe het met de
Afrikaners gaat die onder zijn presidentschap de Tweede Vrijheidsoorlog tegen de
Britten voerden... en uiteindelijk verloren.
Kort na die oorlog, terwijl velen in het
noorden nog in zak en as bij de graven van
hun gesneuvelden rouwden, stichtten de
Afrikaners omstreeks 1915 een politieke
partij, de Nationale Partij (NP). Die partij
moest vechten voor de verheffing en de
belangen van het Afrikanervolk en de
Afrikaanse taal, een prachtige taal die in
grote mate uit Nederland stamt. In 1948
heeft de NP de Zuidafrikaanse verkiezingen gewonnen tegen de Verenigde Partij
van generaal Jan Smuts, een staatsman van
wereldformaat en medestichter van de
Verenigde Naties.
De grote meerderheid van sympathisanten van de NP waren blanke
Afrikaners die instemden met Naar apartheidsbeleid: blanken en niet-blanken moesten op ieder vlak van elkaar gescheiden
Leven. Daarbij hadden niet-blanken geen
stemrecht voor het centrale parlement. Het
apartheidsbeleid van de NP was een vergissing: terwijl de wereld nog met afschuw
vervuld was voor de moordkampen waar
Hitler en zijn Nazi's zes miljoen Joden in
een volkerenmoord vergast en verbrand
hadden, maakte de NP rassenwetten die
mettertijd diepe wonden sloegen. Vanwege
de afkeer van het buitenland werd ZuidAfrika een geisoleerd land, dat als 'roofdier van de wereld' bestempeld werd. Het
apartheidsbeleid van statutaire rassendiscriminatie tegen mensen die geen blanke
huid hadden, werd door de Verenigde
Naties tot 'misdaad tegen het mensdom'
verklaard. In dit proces hebben de
Afrikaners in de ogen van hun niet-blanke
landgenoten een stigma van racisme gekregen dat ze niet makkelijk weer kwijtraken.
Na jaren strijd tussen de conservatieve en de liberale vleugel van de NP, en
ook nadat conservatieve groepen zich afgescheurd hadden, waren de liberaal denkenden in de partij sterk genoeg om de toon
aan te geven. Oud-president P.W. Botha
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heeft als partijvoorzitter belangrijke hervormingen doorgevoerd en een aantal rassenwetten uit het wetboek laten schrappen.
In 1990 is zijn opvolger, president P.W. de
Klerk in deze richting doorgegaan; hij
heeft ook de NP ingrijpend veranderd.
Het was de Nationale-Partij-regering die in
1990 Nelson Mandela en zijn ANC-kameraden uit de gevangenis vrijliet en het initiatief nam om gezamenlijke grondwettelijke onderhandelingen te beginnen. Een
paar jaar geleden stelde de partij ook het
lidmaatschap open voor mensen van alle
rassen.
Dit alles heeft zekergeholpen om
het stigma van racisme er al een beetje
minder erg te laten uitzien, maar kwijt is
de Afrikaner het nog niet. Bovendien gebruikt het ANC het apartheidsverleden
van de NP voorpropagandadoeleinden in
depolitiek van iedere dag, om de partij in
de debatten zwart te maken. Het nageslacht van president Kruger heeft niet naar
zijn goede raad geluisterd. Het land werd
ebouwd op beginselen van racisme, en
g
pas ins990 is men begonnen de situatie te
normaliseren, o.m. door Nelson Mandela
uit de gevangenis te ontslaan. Sinds de
nieuwe tussentijdse grondwet twee jaar geled en van kracht werd, leveren de groepen
die dezer dagen als 'rechtsgezinde
Afrikaners' beschreven worden, vaak kritiek: de Nationale Partij zou aan de onderhandelingstafel teveel toegegeven hebben
aan het ANC.
Op dit moment hebben veel rechtsgezinde Afrikaners nog steeds het gevoel
dat hun grond en hun land uitverkocht
worden door mede-Afrikaners in de NP.
Een voormalig bevelhebber van het leger,
generaal Constant Viljoen, speelt dezer dagen een belangrijke rol in de gelederen van
de rechtse Afrikaners. Onder zijn positieve
invloed heeft een aanzienlijk deel van de
Afrikaners die militaire weerstand wilden
bieden tegen de stembusovername van de
regering door president Mandela en het
ANC, van geweld afgezien, maar als VF
(Vrijheidsfront) aan de verkiezingen deelgenomen en enkele zetels in het parlement
veroverd. Bij de stemming die op 8 mei in
de Grondwettelijke Vergadering over de
grondwet heeft plaatsgevonden, namen de
parlementsleden van generaal Viljoen stelg ndwet,
Ling teen
de gro maar ze stemden
niet tegen. Ze onthielden zich, waarschijnlijk omdat president Mandela in de grondwet een toegeving aan het VF gedaan heeft
i.v.m. het mogelijke tot stand komen van

een 'Volkstaat' voor Afrikaners die graag
in zo'n soort staat willen wonen.
De Afrikaners in de NP, de rechtsgezinde Afrikaners van het Vrijheidsfront
en zij (waarschijnlijk zijn dat er maar weinig) die nog altijd met geweld een staatsgreep willen uitvoeren, maken ruzie met
elkaar. Ook in dat opzicht hebben de
Afrikaners het advies van president
Kruger niet gevolgd om uit het verleden
het goede te halen. Net als al in de
Voortrekkerstijd van de Grote Trek in de
eerste helft van de negentiende eeuw maken Afrikaners ook nu nog ruzie. Op dit
moment is dit het geval met de politieke
leiders van de Afrikaners.
Tot slot wil ik de Vlaamse lezers
nog over mijn indruk berichten dat president Mandela en zijn ANC in de toekomst
vooral met twee grote problemen te maken
zullen krijgen: de Afrikaners en de
Zoeloes. Dit zijn de enige twee werkelijk
gevaarlijke machtsblokken die zijn bewind
bedreigen of kunnen bedreigen. Totnogtoe
heeft hij de Afrikaners - eigenlijk zijn de
rechtsgezinde en militante Afrikaners
bedoeld - behendig kalm gehouden.
Daarvoor heeft hij herhaaldelijk geruststellende signalen gegeven aan de Afrikanergemeenschap en een vriendelijke welwillendheid betoond tegenover de VF van
generaal Viljoen. In toespraken laat de president altijd weer geluiden horen die verondersteld worden de Afrikaners op hun
gemak te stellen. Bij het opstellen van de
definitieve grondwet van vandaag is met
de eisen en de vrees van de Afrikaners
echter niet op afdoende wijze rekening
gehouden.
Wat de Zoeloes betreft, heb ik de
indruk dat het ANC probeert het oude
beproefde beleid van 'verdeel en heers'
te voeren. Het ANC is er al in geslaagd
Natal als het ware in twee ideologische
Zoeloegroepen te verdelen: Zoeloes die het
ANC steunen bij de gratie van Zoeloekoning Goodwill Zwelithini en Zoeloes die
minister Mangosuthu Buthelezi aanhangen
onder het vaandel van de IVP (InkathaVrijheidspartij). Ik ben ervan overtuigd dat
beide groepen zich aan bloedvergieten te
buiten gaan in hun streven om de macht
over de provincie kwaZulu/Natal te krijgen. In deze provincie heerst er op dit
moment een ernstige onstabiliteit, en veel
Internationale waarnemers hebben er al
voor gewaarschuwd dat de spanning in
dit gebied heel Zuid-Afrika in brand kan
steken.

PIETER KAPP

Conflict en verzoening in de cultuur
'De geschiedenis van Zuid-Afrika is politiek, ideologisch en cultureel geladen.
Het zal een bijzondere uitdaging zijn voor Zuidafrikanen om door creatief conflict tot verzoening te komen.'

etgesprek over conflict en
verzoening in Zuid-Afrika
is aan de orde van de dag;
het hele bestaansrecht van de Regering
vanNationale Eenheid is erop gebaseerd.
De samenwerking van de drie rote politiekepartijen binnen de RNE is gericht op
politieke verzoening. Maar het begrip verzoening heeft voor de drie politieke partijen - African National Congress (ANC),
Nationale Partij (NP) en Inkatha
Vrijheidspartij (IVP) - niet dezelfde
waarde en betekenis. Binnen het ANC bestaan er klaarblijkelijk verschillende en
zelfs met elkaar botsende opvattingen
over wat verzoening inhoudt. De gemene
deler van die opvattingen is waarschijnlijk
dat verzoening in de eerste plaats gelijkstelling en (in het Engels is er sprake van
'affirmative action', in het Afrikaans van
'regstellende aktie' - n.v.d.r) vergelding betekent als voorwaarde voor het aanvaarden van vooral het blanke deel van de bevolking. Voor de Nationale Partij is de
kern van verzoening de bereidheid tot en
het vermogen om een vertrouwensrelatie
tussen blank en zwart te scheppen, waardoor een nieuwpolitiek en democratisch
bestel tot stand kan komen op basis van
wederzijdse aanvaarding, erkenning en
een te ontwerpen optimale staatsvorm.
Voor de Inkatha Vrijheidspartij draait verzoening rond de erkenning van de traditionele Zoeloe-monarchie, haar inheemse
cultuur en het aanvaarden van een echte
pluralistische federale structuur in ZuidAfrika.
Depolitieke verandering die tussen
1992 en 1994 in Zuid-Afrika door onderhandelingen tot stand is gekomen, heeft
de hele wereld, en niet het minst de
Zuidafrikanen zelf verbaasd. De internationale media hebben zich in april 1994 als
haviken op Zuid-Afrika gestort, in afwachting van geweld en bloedvergieten, waardoor de verkiezingen van 27 aril 1994 gekenmerkt zouden zijn. Maar in plaats van
schokkende beelden en sensationele berichten de wereld te kunnen insturen, werden de zich vervelende cameramannen en
journalisten zelf het voorwerp van berichten in de media. Er waren immers alleen

H

laneg
rijen geduldig wachtende kiezers te
zien en de vaststelling dat er aan de praktische organisatie van de eerste verkiezingen
met algemeen stemrecht wel eens wat
Wilde haperen. Of de uiteindelijke verkiezingsuitslag een correcte weerspiegeling is
van de stemmenaantallen die de verschillendepartijen veroverden, ma een voorwerp van discussie zijn; geen enkele rekenkundige correctie zou echter enige invloed
gehad hebben op de resultaten van de partijen.
De bovengenoemde visies op het
proces van potentieel conflict en mogelijke
verzoening in Zuid-Afrika weerspiegelen
verschillende voorstellingen van dezelfde
werkelijkheid. De positie van de politieke
partijen toont duidelijk de sleutelrol die ze
in hetproces spelen. Uit de ervaring met
de verkiezingen blijkt de rol van de gewone mens in datproces. Politiek en economie zijn de overheersende thema's in
Zuid-Afrika. ledergesprek over conflict en
verzoening in de cultuur moet zich
daarom in de eersteplaats van de belangrijkste tendensen op die twee terreinen verewissen. De rol van het culturele leven
g
bekijken teen de achtergrond van politieke mentaliteiten en economische vereisten, is nietgenoeg. Deze twee factoren
overheersen alle andere terreinen. Het culturele leven in Zuid-Afrika is van het allergrootste belang, maar moet zijn eigen
plaats vinden. En een belangrijke vraag
daarbij is of ontwikkelingen in de richting
van conflicten en/of verzoening op het
vlak vanpolitiek en economie een positieve of een negatieve invloed op het culturele leven uitoefenen of zullen uitoefenen.
Of zijn er tekenen van hoop dat conflict of
verzoening in het complexe culturele leven
een nieuwe dynamiek kan geven aan het
politieke bestel? Kortom, wat zijn de mogelijkheden dat er zich in Zuid-Afrika, zoals in de VS. of in Latins-Amerika, een
smeltkroes of een mengelmoes van nationale cultuur kan ontwikkelen?Om op die
vragen een antwoord te geven, moeten we
enkele werkelijkheden en mogelijkheden
onder ogen zien.

Slogans en symbolen
De meestegrote politieke partijen
makengraag gebruik van het retorische
thema 'opbouw van een natie'. Vooral het
ANC en de NPpropageren bun respectieve recepten of beleidsvisies die zo'n opbouw mogelijk moeten maken. 'Nasiebou
deur verzoening' is in Zuid-Afrika to enwoordig een modethema. Het is in de eerste plaats bedoeld om polarisering van de
extremistische linker- en rechterzijde van
hetpolitieke spectrum te neutraliseren.
Depolitieke partijen proberen er ook een
brede nationale basis mee te scheppen, die
over ras-, kleur-, taal- en cultuurgrenzen en
g
eografische verschillen been reikt. Het
moetpolitieke partijen de gelegenheid
bieden zich als van zogenaamd 'nationaal
belang' op de massa te beroepen. Bij de
verkiezingen van april 1994 en bij de plaatselijke verkiezingen van november 1995
overheersten slogans die 'olitiek
p
correct'
waren, alsgeruststelling bedoelde getuigenissen,
plannen die
enbliek
door het pu
als
bindend beschouwd konden worden.
Evenals beloften aan de massa armen, de
werklozen en de nieuwe kiezers. Het resultaat van al die energie bevestigde doorgaans alleen dat het ANC weinig blanke
kiezers aantrekt, en de NP weinig zwarte
kiezers.
Symbolische instrumenten om uitdrukking te even aan die verzoeningsgedachte, zijn
Er is een
nieuwe vlag ontworpen, die op een symbolische manier in een caleidoscoop van
kleuren het idee van verzoening moest belichamen. Depotpourri van kleuren, ieder
op een historisch-politieke manier verbonden met het land, was al voor de verkiezingen klaar. Het feit dat het publiek niet
met aanvaardbare voorstellen voor de dag
had kunnen komen, en dat de heraldici
uiteindelijk zonder 'people' een vlag ontworpen hebben, is veelzeggend. De erkenning van zowel n'Kosi en Die Stem als officiele nationale hymnen was het zichtbaar
symbool dat de meeste Zuidafrikanen in
depraktijk ervaren hebben, vooral dankzij
g
de wereldbeker ruby.
Depoging om door openbare feestdagen uitdrukking te even aan het idee
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verzoening, heeft blijkbaar meer opgebracht voor depolitici dan voor de burg
ers. 'Herdenkingsdag', bedoeld om iedere
cultuur roe de gelegenheid te even bij
zijn eigen bijdrage aan Zuid-Afrika stil te
staan, is netjes 'gekaapt' door hem aan de
geboortedag van Shaka te koppelen. De
naamsverandering van de op 16 december
gevierde vroegere 'Geloftedag' in 'Verzoeningsdag' heeft aan de pogingen tot verzoening in Natal - waar in 1838 de slag
van Bloedrivier tussen Voortrekkers en
Zoeloesplaatsvond - een ironische betekenis verleend: dit is namelijk het gebied
waar tegenwoordig op grote schaal zwart
teen zwart vecht, daardoor herinneringen
aan hetpre-koloniale Zoeloeland wakker
roe end.
Bovengenoemde symbolische feiten
worden in sterke mate ondersteund door
de retoriek vanpresident Nelson Mandela
en vice-president F.W. de Klerk. Ze le en
allebei het accent op de noodzaak van verzoening en aanvaarding als voorwaarde
voor de totstandkoming van een echte
democratische cultuur en levenswijze in
Zuid-Afrika. Deze verzoening moet stoelen
op de erkenning van de diversiteit van culturen. Er moet eenproces, een stijl van
eenheid in verscheidenheid komen. Ze zijn
er zich ook allebei terdege van bewust dat
ze alspersonen in dit proces meer zijn dan
alleen leiders. Ze zijn symbolische figuren.
Daarom is hun beider rol in de Re erin
van Nationale Eenheid veel meer dan een
'gemakscoalitie'. Hun rol moet ruimte
scheppen en de gelegenheid bieden voor
wederzijds begrip en aanvaarding. Als
symbolen vertegenwoordigen ze het potentieel tot en de gelegenheid voor conflict
en verzoening tussen de twee belangrijke
krachten in de Zuidafrikaanse samenlevin g: zwart nationalisme en Afrikaans
identiteitsbewustzijn. Ze weten dat ze elkaar in ditproces nodig hebben: ze kunnen
het zich nietpermitteren dat politieke
druk, vanuit hun eigen of uit vijandige gelederen, hen te ver uit elkaar drift. Ze kunnen het zich nietpermitteren dat de scherer wordende schermutselingen tussen
p
hen in frontale botsingen ontaarden.
Mandela en De Klerk
als symbolen van
verzoening
Het proces van verzoening is in de
nabije toekomst op een delicate manier afhankelijk van de persoonlijke relatie tussen
de twee leiders. President Mandela moest
al bij meer dan een gelegenheid terugkrabbelen na al te negatieve opmerkingen over
De Klerk. Die opmerkingen getuigden zeer
zeker van de invloed van radicaler en minder verzoeningsgezinde roe en binnen de
ANC-Alliantie. Het is ook algemeen be198

kend dat - terwijl ze op het formele en rethorische vlak hun uiterste best doenom
hun verzoening waardig en elegant te vervullen - hun interpersoonlijke relaties vrij
afzijdig blijven. Dit dualisme is voor het
culturele leven en hetgeestesleven van
Zuid-Afrika van meer dan bijkomende betekenis; het vertegenwoordigt het schisma
in de Zuidafrikaanse samenleving, dat met
veel begrip en gevoel gehanteerd zal moeten worden. Het toont ook hoe belangrijk

praten, in het geloof dat gesprek en onderhandelingen verzoening brengen. Dat het
van belang is zo'n klimaat te scheppen, betwijfelt niemand. In de twintig maanden
van zijn ambtstermijn heeft hij de sympathie van velen verworven, en hij is erin
geslaagd het ANC, niet noodzakelijk de
ANC-Alliantie in de ogen van de blanken
meer achting te bezorgen. Daarvoor krijgt
hij ook internationaal erkenning. Maar in
datproces belooft hij aan alle betrokkenen
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het is dit schisma te erkennen en ermee om
tegaan op een manier die tot een gezond
conflict en een creatieve verzoening kan
leiden. Gezond en creatief zijn de sleutelwoorden, omdat verzoening om de verzoeningpte
, zonder
van geest en die,
cultuur
grotere problemen zal scheppen dan er
p
roblemen door opgelost worden. Het is
ook een ongewenste toestand dat het verzoeningsproces zo sterk afhankelijk is van
de rol van twee mensen.
Daarom moeten weproberen te bepalen welke mogelijkheden er zijn om uit
hetpotentiele conflict werkelijke verzoening te laten ontstaan. Om te beginnen
moeten we de verzoenende rol van de
tweestaatsmannen van naderbij ontleden.
Er iseen grondig verschil tussen beider
uitgangspunten.
Mandela ziet zichzelf als de vaderfiguur van de vrijheidsstrijd, die daarom bijzondergoed geschikt is om uiteenlopende
belangen en botsende opvattingen met behulp van een redelijk opportunistisch politiekprogramma met elkaar te verzoenen.
Derhalve bestaat zijn stij1 erin zichzelf beschikbaar te stellen om met wie dan ook te
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dat hij hun zaak met sympathie en begrip
zal bejegenen. Aan het 'Vrijheidsfront '
heeft hij beloofd dat de volksstaatgedachte
met zelfbeschikking voor de Afrikaner onderzocht en overwogen zal worden. De
traditionele zwarte leiders kregen de belofte van een definitieveplaats en rol in het
Zuidafrikaansepolitieke bestel. Hi' luistert
ewilli g naar de eis van de vakbonden
g
voor ho ere lonen, betere werkomstandigheden en compensatieacties op grote
schaal. De Afrikaners verzekert hij dat hun
taal en cultuur veilig is. 'Plakkers' - bewoners van de slums - mogen van hem rekenen op huizen, armen en werklozen op
werk en sociale voorzieningen. Tegenover
de buitenwereld verzekert hij dat privebeleggingen veilig zijn, de radicalen krijgen
de verzekering dat ze nooit aan de uitbuiting van de vrije markt uitgeleverd zullen
worden. Kiezersgeeft hij de verzekering
dat misdaad engeweld onder controle zijn.
Veertienjarigen belooft hij stemrecht, vrijheidsstrijders zullen amnestie krijgen en
veroordeelden verlichting van straf. Dit alles schept hoe en tegenstrijdige verwachtin en. Het schept ook een politieke stijl,
die alleen Mandela erop na kan houden,

vanwege historische en emotionele omstandigheden.
Daarom is de vraag wie Mandela
opvolgt en wat er na hem gebeurt, zo belangrijk. Wat zijn de implicaties voor conflict en verzoening, wanneer op al die verwachtingen meer ontnuchtering dan
bevrediging volgt?
De benadering van F.W. de Klerk
daarentegen is die van de rechtsgeleerde.
Er is onderhandeld en er zijn principiele
afspraken (de zgn. 34- beginsels) waaraan
ministers zich moeten houden. De polltieke ontwikkeling moet daarmee in overeenstemming zijn. Op grond van die principes heeft hi' de steun van de blanke
kiezers voor zijn beleid gekregen. In de
praktijk worden de afspraken echter op
uiteenlopende manieren geinterpreteerd en
oms zelfs geignoreerd. Het is voor De
s
Klerk een uitdaging te zien of hi' over genoeg politieke invloed en de nodige vaardigheden beschikt om te beletten dat dit
proces een punt bereikt waarop er van de
principiele afspraken in de praktijk niet
veel overblijft. Binnen de Nationale Partij
t aat hi' wat dit betreft al onder druk.
s
Kwesties als amnestie en verzoening, onderwijsbeleid en taal- en cultuurrechten
worden toetssteen voor de toepassingswaarde van deprincipes. De rechtszaak
tee generaal Magnus Malan, voormalig
minister van landsverdediging en een aantal officieren, de toekomst van model Cscholen waar inspraak van de ouders de
doorslag geeft, en het taalbeleid van de
SAUK (radio en televisie) zijn kritieke problemen, die in 1996 op de spits gedreven
kunnen worden.
Conflict en verzoening
verzoenbaar?

Teen die achtergrond moet de
kwestie van conflict en verzoening gezien
worden. Is de uitschakeling van ieder conflict wenselijk? Of is er een vorm van dynamisch conflict nodig om echte culturele
verzoening, in tegenstelling tot politieke
verzoening, mogelijk te maken?
Zuid-Afrika in het algemeen, en de
ANC-Alliantie in het bijzonder, heeft lange
wittebroodsweken mogen genieten. Maar
in het licht van de reusachtige veranderingen hebben ze nog niet lang genoeg geduurd. Toch is duidelijk dat de wittebroodsweken voorbij zijn en dat onder
ogen gezien moet worden of de werkelijkheid aan degeschapen verwachtingen beantwoordt. Economischegroei en vooruitgang om aan de verzuchtingen van de
nieuwe kiezers te voldoen en tegelijk de
vernieuwende en ordenende rol van de
oude kiezers te behouden, staan op de
voorgrond. Positieve politieke en economi-

sche ontwikkelingen zullen helpen om op
cultureel en sociaal vlak rot re zekerheid,
rust en vernieuwing te brengen. Als de
energie echte alleen gebruikt wordt om
gevestigde en gerespecteerde instellingen
te brn
ekeen hun een ondefinieerbaar
af
veranderde rol toe te bedelen, kan er een
r oces van zinloos conflict ontstaan. Vooral
p
universiteiten en andere instellingen voor
worden onder druk gezet:
hoeron
ze moeten het brede spectrum van de bevolking weerspiegelen - een eufemisme
voor machtsovername door de zwarten.
De omvorming van Zuid-Afrika tot een
eentalig Engelssprekend land is een ander
voorbeeld. Die heeft in december 1995 geleid tot het besluit van dr. Ben Ngubane,
minister van cultuur, kunst, wetenschap en
technologie, om een commissie in te stellen
zal onderzoeken hoe vermeden kan
die
worden dat Zuid-Afrika een eentalig land
wordt, en die wegen en middelen moet
aanbevelen om meertaligheid in het bestuur en de administratie van het land te
bevorderen.
Er zijn in Zuid-Afrika no al wat
middelpuntvliedende krachten die tot ongezond conflict kunnen leiden: het gebrek
aan een duidelijke en erkende gemeenschappelijke erfenis en ervaring, het bestaan van uiteenlopende en gevestigde eigen culturen en identiteiten, en de enorme
kloof tussen degesofisticeerde Westerse
ulturele tradities in Zuid-Afrika en de
c
gesloten Afrika-ethnische culturen. Voeg
daarbij de kloof tussen de armen en de
middenklasse, de machtsstrijd die inherent
is aan een democratische politiek, en makkelijk mobiliseerbare politiek-ideologische
emoties, - en je hebt een goed recept voor
een vernietigend conflict.
Anders danpolitiek en economie is
cultuur niet vatbaar voor snelkookrecepten. Het is een levend organisme, geen
plooibare techniek of strategie. Daarom is
er tijd nodig voor een evolutieve groei.
En diegroei vereist een bodemgesteldheid,
een klimaat en vooral een mentaliteit en
eengezindheid die ontkieming mogelijk
maken. Er zijn al vormen van ontkieming,
zoals later met drie voorbeeldengefflustreerd zal worden. Ook in andere artikelen
van dit nummer worden deze aspecten
toegelicht. Maar of wat ontkiemt, zal
groeien of uitdrogen, wordt bepaald door
de mate waarin middelpuntvliedende en
middelpuntzoekende krachten in evenwichtgehouden kunnen worden. En daarvoor zijn drie dingen nodig:
1. Economischegroei en vooruitgang, zodat de levensstandaard stijgt.
2. Sociaalpolitieke stabiliteit, zodat
er zich een democratische cultuur kan ontwikkelen. Een democratische cultuur is nu

eenmaal veel meer dan een democratische
grondwet en dito structuren.
3. Culturele verdraagzaamheid, veiligheid, creativiteit en een zinvolle ruimte
om zo'n democratische cultuur mogelijk te
maken.
Deze drie dingen veronderstellen
niet de uitschakeling van ieder conflict.
Conflict is op zich niet verkeerd, en
verzoening is niet noodzakelijk edel en
verheffend. Trouwens, voor een echte

Mandela brengt zijn stein uit tijdens de
verkiezing van april 1994.

democratie is dynamisch conflict het levensbloed, mits het constructief gebruikt
wordt en tot de vestiging van een democratische cultuur leidt. Om het met Van
Wyk Louw te ze en: het moet idealen in
ons helpen doorbreken. Verzoening kan al
te makkelijk het geheiligde middel worden
om diversiteit of te breken en een(ideologisch?) conformisme of te dwingen.

Creatief conflict
Dynamisch conflict en verstikkende
verzoening zijn allebei aanwezig in het
Zuidafrikaanse culturele engeestesleven.
Dynamisch conflict is creatief conflict. De
volgende voorbeelden illustreren de aanwezigheid van creatief conflict in ZuidAfrika.
• De aanvaarding in de overgangsgrondwet dat Zuid-Afrika geen land is met
een overheersende taal en cultuur, maar
dat zijn rijke verscheidenheid ontgonnen
en ontwikkeld moet worden. De erkenning
van elf officiele talen is weliswaar een teken van onrealistischegrootheidswaan,
maar ze toont een bepaalde gezindheid. De
onderzoekscommissie voor een cultuurbeleid in Zuid-Afrika legt bereidheid tot luisteren aan de dag. De erkenning van het
recht op moedertaalonderwijs tot op universitair niveau, en het recht op vereniging
van mensen met dezelfde taal- en cultuurCONFLICT EN VERZOENING IN DE CULTUUR
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belangen scheppen een positief klimaat. Er
wordt ruimte voorgemaakt. Het conflict
lit in de vraag hoe de ruimte ingericht
kan worden.
De verschillen tussen de benaderingen van Mandela en De Klerk illustreren
dit conflict. President Mandela legt de
klemtoon op de gemeenschappelijke menselijkheid, die het conflict creatief kan
maken. De Klerk beklemtoont de rechten
zoals die inprincipiele afspraken zijn vastgelegd en die nu praktisch uitgewerkt
moeten worden, omdat daar de ruimte ligt
om creatief met het conflict om tegaan.
Mandela beklemtoont de rechtvaardigheid
als sleutel om het conflict ingoede banen
te leiden. Met rechtvaardigheid bedoelt hi'
'regstellende aksie en afrekening met die
verlede'. De Klerk stelt dat rechtvaardigheid alleen mogelijk is als men de zekerheid heeft dat de rechten van individuen
engroepen ten voile erkend en geeerbiedid worden door de regering.
• De aanvaarding van een gemeenschappelijk patriottisme en loyauteit aan
een vaderland. Dit betekent de aanvaarding van een wederzijdse afhankelijkheid
van mensen en landstreken. Hiergaat de
mogelijkheid tot creatief conflict vooral
over twee vragen: moet een overwegend
federale staat de klemtoon leggen op de
verscheidenheid,
of moet de eenheid zo
sterk beklemtoond worden dat de verscheidenheid makkelijk aan bander gelegd
kan worden? Is natie-opbouw in ZuidAfrika wenselijk en mogelijk, en wat betekent natie-opbouw dan precies? Deze twee
vragen zijn nauw met elkaar verbonden,
en het antwoord op een ervan kan het antwoord op de andere mee bepalen.
De discussie over die twee vragen
is nog maar nauwelijks begonnen. Als de
antwoorden degoede ruimte scheppen,
kan het culturele evolutieproces met
vruchtbare creativiteitgepaard gaan.
Betekenisvol en hoopgevend is het
gemeenschappelijke uitgangspunt
bij het behandelen van die vragen: een
Zuidafrikaanse nationale trots en ditopatriottisme diegeschoeid zijn op aanvaarding en erkenning van alle inheemse culturen. Aggrey Klaaste, redacteur van de
SOWETAN, heeft erop gewezen dat waardigheid bestaat uit een op zelfvertrouwen
en respect gestoelde trots. Filosoof Johan
Degenaar waarschuwt geregeld dat het
begrip natie-opbouw het samenvallen of
samengroeien van een cultuur en een
olitieke macht impliceert. Dit betekent
p
onvermijdelijk het opleggen van een verbasterde Anglo-Amerikaanse cultuur aan
de verscheidenheid van eigen culturen.
Het kan een creatief conflict zijn als de verschillende culturen een zinvolle dialoog
met elkaar aangaan op grond van weder200

zijdse erkenning en respect voor elkaars
rechten en waardigheid. In de muziek, de
letterkunde en de literatuur bot hier al een
en ander uit. Sommige oude cultuur producten van lang geleden moeten herontdekt worden in termen van hun betekenis
voor en weerspiegeling van verzoening.
Enkele beeldhouwwerken van Anton van
Wouw zijn daar goede voorbeelden van. In
het onderwijs en het cultuurleven komt de
dialoog met horten en stoten op gang. De
machtshonger van vertegenwoordigers
van de dominerendepolitieke roe en blijven echter een vertragende en verstorende
factor. Ergaan rode lichten flikkeren en
waarschuwen. Daarop gaan we in een
latereparagraaf nog in.
• De ontwikkeling van een gedemocratiseerd onderwijsstelsel dat voor iedereen openstaat, dat een vrije beroepskeuze mogelijk maakt en waarin iedere
taal en cultuur zich thuis voelt. Het conflict
lit in de vraag of de staat een dominante
dan wel een faciliterende rol moet spelen.
Is onderwijs de primaire taak van de centrale regering of van de provincies? Zal de
bepalende rol van de ouders in de geest en
cultuur van een school erkend engeeerbiedid
g
worden? Populisten willen dat de
staat een dominerende rol speelt, zodat de
schoolgebruikt kan worden om een ideologische stem el op de samenleving te
drukken. Over verschillende aspecten van
dit conflict wordt tegenwoordig publiek
gedebatteerd: kwaliteit versus toegankelijkheid van onderwijsinstellingen, normen
versus 'democratisering,' en autonomie
versus 'verandering'. Een creatieve samenwerking is nog niet in zicht.
• De ontwikkeling van een cultuurbeleid in Zuid-Afrika dat er echt in zal slag
en de middelen van de staat voor een
Afro- en een Euro-cultuurleven beschikbaar te stellen. Zoals op alle andere terreinengaat het debat over de vraag hoe de
minder ontwikkelde zwarte culturen meer
staatshulp kunnen krijgen om een volwaardige plaats te gaan innemen in
theaters, opleiding, musea, kunstgalerijen,
enz. Ongelukkig wordt er in dat debat
soms een sterke anti-Euro-cultuurhouding
aangenomen, alsof de zwarte mens daar
geen deel aan zou hebben. Het debat over
de rol en het voortbestaan van de raden
voor uitvoerende kunsten en alles wat
daarmee gepaard gaat, is een goed voorbeeld van dit proces. Is een nationale culto die alles overspant, mogelijk in een
multicultureel land? Is een nationale cultuur de som van de afzonderlijke culturen
of een eigen schepping, die naast de andere kan bestaan of die kan verdringen?
Of is het aan aan van een open en permanente dialoog, waaruit alle culturen van
Zuid-Afrika kunnenputten, de beste ma-
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nier om te verzekeren dateen 'nationale
cultuur' niet het opleggen van een bepaalde voorkeur door de machtselite aan
de andere zal betekenen?
• De ontwikkeling van een historische visie en een bewustzijn, die verzoening en loyauteit tegenover een democratische cultuur en hetgemeenschappelijke
vaderland, evenals billijkheid en recht kunnen bevorderen. Dit impliceert dat de diverse stromen van de Zuidafrikaanse geschiedenis op een creatieve manier een
eenheidsbeeld - dat niet uniform hoeft te
zijn - moeten ontwikkelen. Het conflict
gaat om de vraag wat het centrale them a
van de Zuidafrikaansegeschiedenis kan
zijn. En daarover bestaan tegenwoordig
drie denkrichtingen: een daarvan neemt
aan dat de Zuidafrikaanse geschiedenis het
verhaal van de vrijheidsstrijders is, dat begint met de komst van Jan van Riebeeck;
volgens een andere gaat de Zuidafrikaanse
geschiedenis over het ontstaan en de groei
van een klassenstrijd waarop later op een
onnatuurlijke wijze een rassenstrijd gesuperponeerd is; een derde richting wil het
Zuidafrikaanse verleden zien als een interactie van mensen met elkaar, met hun omgeving en met de veranderende tijden en
omstandigheden. Kan dit verschil van meningen op een creatieve manier in schoolboeken en inn nieuwe publieke opvatting over de geschiedenis vorm krijgen?
Kan er voor iedereen ruimtegeschapen
worden voor eigen gelegenheden tot hit
rische herdenkingen en erkenning? De
geschiedenis van Zuid-Afrika is politiek,
ideologisch en cultureel geladen. Het zal
een bijzondere uitdaging zijn voor Zuidafrikanen om door creatief conflict tot verzoening te komen. Van enkele uitzonderinezien
g
en afg,
heeft de regg
erin zich
totnogtoe met tact en omzichtigheid van
deze taakgekweten en een 'beeldenstorm'
voorkomen. Ditgeeft hoop voor de toekomst.
Deze hoop en verwachtingen moeten echter rekening houden met de werkelijkheid. Er zijn de afgelopen maanden
rode lichtengaan flikkeren.
Rode lichten die
waarschuwen
Het bestaan van belangrijke en gevoelige terreinen van cultureel conflict is
een feit. Dankzij de verworvenheden van
het onderhandelingsproces is er een grondslag voor een creatief en niet destructief
conflict. Daarop moet nu met root begrip,
een diepgaande kennis en vooral een openhartige en zinvolle dialoog voortgebouwd
worden. Zo'n dialoog vereist geen onderhandelingsforum, een werkgroep noch
een rondetafelgesprek of een strategisch
bestuursproces. Hi' moet uit het leven zelf

komen – uit het scheppende leven van de
kunstenaar en de cultuurmens. Hij is niet
te vinden in formules, verslagen of beleidsprincipes. Hij ligt in de mentaliteit van de
mensen en in de geest van het land, in de
ondefinieerbare invloeden die in een gemeenschap leven. Er zijn uiteraard voorwaarden voor de totstandkoming van zo'n
geest en mentaliteit. Eer we op die voorwaarden ingaan, moeten we nog op een
aantal negatieve ontwikkelingen en factoren wijzen die de dialoog en de vereiste
voorwaarden kunnen beinvloeden en tegenwerken.
Er flikkert ongetwijfeld een rood
licht omdat de principiele afspraken voor
een taalbeleid in de praktijk niet blijken te
betekenen wat ze in principe betekenen.
De grondwet zegt dat Zuid-Afrika elf officiele talen heeft, die voor zover mogelijk
dezelfde rechten genieten. De overeenkomst van Kemptonpark bepaalt dat bestaande rechten niet verminderd molten,
maar naar andere talen uitgebreid moeten
worden. In de praktijk echter gaan de rechten van het Afrikaans erop achteruit, terwijl de functies van de andere talen demonstratief uitgebreid worden. Het Engels
wordt met groot machtsvertoon tot officiele taal van Zuid-Afrika bevorderd, vaak
onder de dekmantel van een 'ankertaal'.
De verzekering door president Mandela
dat de positie van het Afrikaans niet bedreigd zal worden, klinkt steeds meer als
een sussende verklaring. Hij doet zijn best
om Afrikaanse organisaties te woord te
staan en hun de verzekering te geven dat
hun taal- en cultuurrechten veilig zijn.
Maar in plaats dat dit mensen geruststelt,
geeft het de indruk dat het ANC een beleid
van kill by kindness voert. De manier
waarop het Afrikaans op de SAUK-televisie teruggedrongen is en het Engels dramatisch uitgebreid wordt, lokt heftige openbare reacties uit.
Er flikkert ook een rood licht in verband met de mogelijkheden om een echte
democratische cultuur te vestigen.
Toenemende centralisatie van macht, de
groter wordende kloof tussen verwachtingen en prestaties, het populistische ongeduld van vakbonden die door stakingen en
betogingen hun macht demonstreren en
hun wil opdringen, en de dreigementen
aan het adres van de media, vooral van de
pers, wekken bezorgdheid.
De dreiging met massale acties om
in 1996 'transformatie' in het onderwijs,
vooral in het hoger onderwijs te bevorderen, kan betekenen dat scholen en universiteiten dit jaar weer ernstig ontwricht raken.
De weinig gevoelige toepassing van
'regstellende aktie' vervreemdt de blanke
en bruine jeugd. Het valt op dat er met
twee maten en twee gewichten gewerkt

wordt. Aan de ene kant wordt aangedrongen op een proportionele vertegenwoordiging van de bevolking op het vlak van de
besluitvorming, aan de andere kant is het
aandeel van de Indiers in desbetreffende
posities buiten verhouding tot hun percentage van de bevolking.
De geweldige omvang van misdaad
en geweld is een bijzonder negatieve factor, die in het land zelf pessimisme en in
het buitenland scepticisme veroorzaakt.
De bemoedigende economische
groeikoers en de verlaagde inflatie worden
tegengewerkt door de scepsis van de buitenlandse beleggers. Arbeidsonrust, misdaad en geweld, en wantrouwen tegenover
de doeltreffendheid van het staatsapparaat
Leiden ertoe dat investeerders liever minder riskante landen opzoeken. Het blijkt
moeilijk om in die omstandigheden meer
werkgelegenheid te scheppen en de levensstandaard te verhogen.

Is verzoening bereikbaar?
Het democratischeproces in ZuidAfrika is broos. Een culturele dialoog die
echt ruimte schept voor een volwaardig
naast elkaar bestaan en samenleven van
culturen, kan een belangrijke rol spelen om
de kwetsbare baby te laten opgroeien.
Cultuurmensen en kunstenaars hoeven
geen politieke macht te vergaren. Daarom
kunnen ze een veel eerlijker en openhartiger dialoog aan aan dan politici. Maar om
zo'nproces succesvol te laten verlopen,
moeten zekere voorwaarden vervuld
worden.
• Culturele zelfbeschikking moet
werkelijkheid worden.
• De krachten van vrije vereniging
en vrije meningsuiting moeten een onbelemmerd en natuurlijke verloop kennen.
• Media en cultuurinstellingen
moeten vrij zijn van staatsinmenging en
ideologische voorschriften.
• Kunstenaars en cultuurmensen
moeten door een echte en die p beleefde
dialoog, waarin alle belangen tot hun recht
komen, eengezindheid en een demonstratie vangoede wil bevorderen.

Wereld. Bij de Biennale van Venetie waren
die twee nog niet met elkaar vergelijkbaar:
toen ging het volgens Gallwitz nog om
reuzen en dwergen.
- Op het gebied van het toneel heeft
een groep uit Zuid-Afrika in Weimar een
Afrikaanse versie van Goethes Faust gespeeld. In Kaapstad was er de premiere
van de opera Enoch van Roelf Temmingh,
met het Bulhoek-incident als thema, waaraan een mystieke waarde in de vrijheidsgeschiedenis gehecht wordt.
- In de traditie van Elsa Joubert en
haar boek Die swerfjare van Poppie Nongena
heeft de Afrikaanse letterkunde in 1995 een
aanzienlijke oogst van werken over de ervaring van mensen uit de zwarte en kleurlingengemeenschap voortgebracht. Vooral
de debuutbundel van Zureta Roos Die verdwijning van Mina Afrika is hiervan een
voorbeeld.
In verdere artikelen van dit nummer wordt aan al die ontwikkelingen meer
aandacht besteed. Hieruit blijkt dat er op
het gewone menselijke en interpersoonlijke
vlak waar de kunsten thuis zijn, knoppen
verschijnen als tekenen van een nakende
lente. De Afrikaanse letterkunde is ongetwijfeld het terrein waar de meeste botten
zwellen. Daar ontluikt een openheid om
met empathie naar elkaars verhalen te
luisteren.
De Terse dichter en Nobelprijswinnaar 1995 Seamus Heany heeft in zijn
gedicht The Cure at Troy iets van die sfeer
van hoop en verwachting vastgehouden:
History says, Don't hope
On this side of the grave.
But then, once in a lifetime
The longed-for-tidal-wave
Of justice can rise up,
And hope and history rhyme.
So hope for a great sea change
On the far side of revenge.
Believe that a further shore
Is reachable from here.
Believe in miracles
And cures and healing wells.

Hoeveel zwaluwen zijn er nodig
voor een nieuwe zomer? Het 'zomert' nog
niet in Zuid-Afrika, maar enkele culturele
zwaluwen zijn al aan een nest begonnen.
Daarvan drie uiteenlopende voorbeelden:
- Op het vlak van de plastische
kunst is de eerste biennale in Zuid-Afrika
gehouden in 1995, en wel onder de titel
AfricusJohannesburg Biennaal. Klaus
Gallwitz, administrateur van de Duitse bijdrage aan die tentoonstelling, was verbaasd over de solidariteit die ontstond tussen de kunstenaars uit landen meteen
klassieke traditie en die uit de Derde
CONFLICT EN VERZOENING IN DE CULTUUR
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Literatuur in een nieuwe lente:
een regenboog van Zuidafrikaanse boeken
'Schrijvers zoals Jeanne Goosens, John Miles, Lettie Viljoen, Marlene van Niekerk, Mark Behr en
Etienne van Heerden hebben in de jaren negentig veel gedaan om een bewustzijn aan te scherpen
van de onderworpenheid van de gewone mens aan de grote politiek.'

en belangrijk deel van de een
eeuw oude Afrikaanstalige
literatuur is sindsjaar en dag
weerbarstig en tegendraads geweest, in
verzet: teen de vroegere En else overheersers, tegen de apartheid. Tegelijkertijd
werd er ook gestreefd naar het tot stand
brengen van een literatuur die esthetisch
verantwoord en zelfstandig naast wereldliteraturen kon staan. Nadat eerst de poezie
zogenaamd 'volwassen' werd in de jaren
dertig en veertig dankzij het werk van
grootheden als N.P. van Wyk Louw en
g een
D.J. Opp erman, kwam er verzet teen
trend in het proza dat door Louw geetiketteerd was als lgemoedelik-lokaal-realisr
ties'. In de jaren
zestig we d er dan ook in
reactie hierop veel geexperimenteerd.
Allerlei esoterische teksten, door de briljante Etienne Leroux bijvoorbeeld, dreigvan de Afrikaanse literatuur een
den
elite-bezigheid te maken doordat de 'gelde' Afrikaanse lezer vervreemd
midde
raakte van een literatuur die sterk beinloed werd door structurele en stilistische
v
experimenten en door de import van onder meer de dieptepsychologie en Sartres
existentialisme.
Schrijvers zoals Jan Rabie, Andre P.
Brink en Breyten Breytenbach, die tot de
belangrijkste Zestiger-figuren behoorden,
hadden het begrip 'literature engagee' echter OOk hoog in het vaandel, en juist zij die
tot de voornaamste vorm-experimenteerders gerekend moeten worden, zorgden er
in de jaren zeventig voor dat de serieuze
Afrikaanstalige literatuur een sterk antiregeringsimago kreeg. De rol van de
Afrikaanse schrijver was tot en met on eveer 1990 vaak die van aanklager, van
spreker namens de onderdrukten. Deze literatuur had wel een belangrijke aanhang,
vaak onder studenten en intellectuelen,
maar het zou tot in de vroege jaren tachtig
met het verschijnen van de zogenaamde
bosromans van Dalene Matthee (Kringe in
bos en Fiela se kind) duren, voordat
die
Afrikaanse letterkundige boeken ook weer
aal gelezen werden.
mass
Er was in de jaren zeventig wel een
aantal belangrijke kassuccessen: enkele
van Brinks romans, maar ook Elsa Jouberts
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Lettie Viljoen

Etienne van Heerden

Die swerfjare van Poppie Nongena uit 1978.
deze rn
vertelt Joubert het verhaal
oma
In
,
aangeboden als gefictionaliseerde documentaire, van een hele gewone niet-blanke
vrouw wier leven, zoals dat van alle
zwarte mensen, op een onmenselijke wijze
ontwricht en ontregeld werd door de
apartheidswetten. De filosoof Johan
De maar schreef naar aanleiding van de
roman dat geen blanke Zuidafrikaner na
het lezen ervan nog kon ze en: 'Ons het
nie geweet nie'; oftewel 'Wir haben es
nichtgewuSt'.
Ondanks dergelijke boeken, die wel
veel lezers hadden, lazen maar weinig
mensen de Afrikaanse letterkunde , al konranten
den ze er veel over lezen. In de kranten
werden in die jaren hevige debatten gevoerd over censuur, ook over de rechtszaken waarin schrijvers wel eens we ens
godslastering of staatsondermijning aangeklaagd werden. De zaak tegen Brinks boek
Kennis van die asnd in 1974 kreeg vooral
veel publiciteit, evenals de processen teen
Breytenbach, die jaren lang in de gevangenis zat vanwege een politieke verzetsactie
die hem waarschijnlijk veel zwaarder werd
aangerekend dan wanneer hij geen bekende Afrikaanse 'verloren zoon' was geweest. Wanneer politiek linkse schrijvers in
een 'nek-aan-nek-race' wel eens voor literaire prijzen gepasseerd werden ten gunste
van conservatiever figuren, was dat meteen voorpaginanieuws. Alhoewel er altijd
ook helegoede schrijvers zijn geweest die
wars van alle literaire modes en verwachtingen gestaag doorwerkten aan een eigen
oeuvre en niet als rechts of links getypeerd
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kunnen word n, is de Zuidafrikaanse literatuur, net als degrotere samenleving,
lange tijd gekenmerkt door deze verdeling.
Men kan zelfs stellen dat er van het
jaar 196o tot en met 1990 in de spraakmakende literaire gemeente een die p schisma
bestond: wie establishment-figuren en proregering waren, werden ook wat hun literair oordeel betreft, heel gauw als verdacht
bestempeld door degenen die zich aan de
linkerzijde bewogen. Het huis van de literaire kritiek was erg complex en verdeeld:
zelfs uitpolitiek conservatieve hoek was
men als vakgenoot trots op de nieuwe teks
ten, en door een soort literair-technisch
codifieringsproces werd bijna alles ingekapseld in 'het literaire systeem'. Gelukkig
werd er vanaf het aantreden van de
Zestiger-figuur Leroux de afgelopen dertig
jaar steeds een soort anarchistische marge
open gehouden in teksten van een aantal
schrijvers - o.a. door Andre le Roux, Dan
Roodt, Andre Letoit, John Miles, Ryk
Hattingh, Lettie Viljoen, Dirk Winterbach,
het tijdschrift Stet en nu ook door de schrijvers en tekenaars van de Bittercomix. Deze
figuren hebben gemeen dat ze ieder op een
zeer eigen manier teen de gezapigheid
van de hoofdstroom in aan. Juist nu
schijnbaar alles geincorporeerd dreigt te
worden, is het belangrijk dat zo'n kantlijn
duidelijk gescheiden blijft van de hoofdstroom. Koos Prinsloo, die in 1994 aan aids
gestorven is, heeft op een compromisloze,
vaak postmoderne wijze verhalen over de
homosexuele belevingswereld geschreven
g behoren.
die oo k tot deze mare
De scheiding van de 'skape' en de
'bokke', tussen links en rechts,
bereikte een
emotioneel hoogtepunt toen 45 Afrikaanse
schrijvers en literatoren in juli 1989 werden
uitgenodigd om een delegatie bannelingschrijvers van het toen nog verboden ANC
bij de Victoria Waterval in Zimbabwe te
ontmoeten. De thuisblijvers - velen ook
'links' maar toch niet uitgenodigd - vonden het onvergeeflijk dat de groep uit
Zuid-Afrika een motie aannam die niet allee n apartheid verwierp, maar ook een
ANC-beleidstuk volledig onderschreef
waarin gesteld werd dat het 'regime' op

cultureel gebied geisoleerd moest worden.
Een pleidooi dus, uitgerekend door schrijvers, voor de gewraakte academische en
culturele VN-boycot ten gevolge waarvan
buitenlandse schrijvers, acteurs, operazangers, popgroepen en uitgevers hun produkten niet naar Zuid-Afrika konden brengen. Voor de Matervallers' stond voorop
dat hun standpunt een strategisch pressiemiddel in de anti-apartheidstrijd moest
zijn en dat inmiddels gewerkt moest worden aan het versterken van een 'progresieve' binnenlandse cultuur.
s
In februari 199o, dus enkele maanden later en eigenlijk heel onverwacht,
wettigde President F.W. de Klerk het ANC
en andere verboden politieke organisaties;
Nelson Mandela kwam vrij en een intens
proces van politieke onderhandelingen
vondplaats dat uitliep op de vreedzame
verkiezingen van 27 april 1994. Een abnormale maatschappij werd genormaliseerd.
Een culturele boycot was nu niet langer
nodig en de blanken hoefden niet meer
ook namens anderen te praten. Het zelfopgelegde schuldgevoel viel van de schouders van die Afrikaanstalige schrijvers die
zich vaak vervreemd hadden gevoeld van
de onmenselijke maatregelen die bij wet
ook in hun naam en taal waren afgekondi d. Bewust of onbewust heeft een aantal
schrijvers in deze jaren gehoor gegeven
aan een veelgehoorde oproep tijdens het
Watervalberaad: een rationale literatuur
tot stand te helpen brengen waarin ook het
Afrikaanstalige boek bevrijd zal zijn van
rasseconnotaties. Dat was in het werk van
vele schrijvers toch al het geval, maar het
valt wel op dat een aantal indrukwekkende boeken door auteurs die bij het
Beraad aanwezig waren, sindsdien toevallig ook de Zuidafrikaanse literaire prijs
met degrootste geldwaarde, de particus gekregen hebben: Jeanne
liere M-Net-prij,
Goosens' Ons is niet alma! so nie (199o),
Kroniek uit die doofpot (1991) door John
Miles, Lettie Viljoens Karolina Ferreira
(1993) en Marlene van Niekerks Triomf
(1994). Deze en tal van andere boeken zoals Reuk van appels (1993) door Mark Behr
en Die Stoetmeester (1993) door Etienne van
Heerden hebben een aantal eigenschappen
gemeen. Met uitzondering van Ons is nie
almal so nie, dat zich afspeelt in de jaren
vijftig, toen de Nationale Partij pas aan het
bewind kwam(1948), zijn de romans gesitueerd in een zeer recent verleden en fungeren de schrijvers met verbeelding en inleving als optekenaars van de geschiedenis
in de eerste lijn.
Deze schrijvers — en in een belangrijke
te ook
ma steeds Andre P. Brink, Karel
Schoeman, Elsa Joubert en Anna M. Louw,
die reeds jaren lang ieder op zijn of haar

Marlene van Niekerk

Antjie Krog

eigen manier het Zuidafrikaanse geweten
aanspreken — hebben in de jaren negentig
veelgedaan om een bewustzijn aan te
scherpen van de onderworpenheid van de
gewone mens aan de rote politiek.
w el deze boeken absoluut niet 'licht'
Alhoe
zijn — ze bieden trouwens stof voor tal van
academische artikelen en scripties — zijn ze
bijna allemaal bijzonder leesbaar en de
meesten zijn zelfs 'bestsellers' geworden.
Er is inmiddels trouwens in Zuid-Afrika
een belangrijke opleving van en belangstelling in de literatuur gekomen, die of te lezen valt aan uitgebreide boekenbijlagen,
actieve verkoopstrategieen door uitgevers,
leesseminars voor 'gewone lezers', publieksoptredens door schrijvers, en een
grotere beschikbaarheid van literaire boeken in de CNA-winkels (een keten die zich
primair richt op de verkoop van tijdschriften en schrijfbehoeften).
Een navrant verschijnsel van de jaren negentig is dat je nu hard moet zoeken
om nog iemand te vinden die toegeeft dat
hi' of zij ooit pro-apartheid was! Het is
alsof de blanken en masse vergeten zijn dat
zij een regering aan de macht hielden die
apartheid bijna vijftig jaar lang doelgericht
robeerde te vervolmaken. Dit is dan
p
waarschijnlijk ook de reden waarom zelfs
recente ontspanningsromans plotseling de
'struggle' als achtergrond hebben voor liefdesintriges die zich vroeger nog op een
rustieke 'Bosveldplaas' afgespeeld zouden
hebben.
Wanneer Marlene van Niekerk in
navolging van de cultuurfilosoof Martin
Versfeld zegt dat boeken deel uitmaken
van ons collectiefgeheugen en dat geschiedschrijving een soort psychoanalyse
of therapie voor de menselijke gemeenschap is, waarschuwt ze terzelfder tijd terecht dat een tegemakkelijke romantisering van het recente verleden kan leiden
tot eengevaarlijk soort collectief geheugenverlies. Dat schreef ze in een essay in
27 April: Een jaar later One year later (1995)
— een boekje samengesteld door Andre
Brink, dat een vervolg is op SA 27 April
1994 (1994). Het eerst-verschenen boek bevat haast euforische verslagen van de belevenissen van Zuidafrikaanse schrijvers

(Engels en Afrikaans, zwart en blank) op
Verkiezingsdag. Een jaar later waren ze
minder hoopvol. Hun stukken worden
gekenmerkt door zelfonderzoek; de overheersende emoties zijn scepticisme, pessimisme, zelfs woede. Andre Brink noemt in
zijn voorwoord op de stukken van onder
meer Adam Small, Pieter-Dirk Uys, Peter
Snyders, Melvin Whitebooi en Hennie
Aucamp het boek "n klein hoofdstuk in
die autobiografie wat die land begin skryf
het'. De criticus J.P. Smuts schrijft over de
tendens van 'herinneringsliteratuue. 'Die
skrywer word estetiese kultuurhistorikus
wat deur sy woord bewaar, maar dan
steeds in terme van die literatuur' (Tydskrif
vir Letterkunde, Augustus 1995: no).
Deze karakterisering geldt niet alleen voor de 27 April-boeken, maar ook
voor veel van de publikaties die hierboven
genoemd zijn. Uit al die werken blijkt het
ongelooflijke aanpassingsvermogen van
Zuidafrikanen; men moet zich echter ook
realiseren dat een klakkeloze omkeer naar
links, een te gladde romantisering van het
Teed dat in Zuid-Afrika ervaren is, een verwrongen beeld kan scheppen, zelfs kan leiden tot een collectief geheugenverlies — zoals door Van Niekerk wordt
gewaarschuwd.
Hoe sterk de zuurdesemwerking
was van de nieuwe landspolitiek en de
politiek-menselijke boeken uit wat ik, een
beetje karikaturaal-vereenvoudigend, het
'Watervalkamp' noem, blijkt bijvoorbeeld
uit de publikatielijsten van 1995, waarin tal
van boeken voorkomen die inspelen op het
'Nuwe Suid-Afrika'.Vaak is de inhoud van
deze boeken nietper se opportunistisch,
maar depubliciteit ervoor valt toch op,
omdat ze anders is dan vroeger het geval
geweest zou zijn. Zo is de autobiografie
van Beyers Naude, My land van hoop, eind
1995 bij een gerenommeerd uitgevershuis
verschenen. Relaas van 'n moord waarin de
dichteres Antjie Krog beschrijft hoe zij en
haargezin geleden hebben vanwege haar
betrokkenheid bij de strijd, is bij dezelfde
uit ever verschenen. Taurus, de kleine
linkse uitgeverij die in 1976 tot stand
kwam en soms een soort samizdat-functie
vervulde, was vroeger de enige die der elike publikaties aangedurfd zou hebben.
Voorlopig is Taurus, die boeken uit of
waar degrote uitgeverijen voor 1990 voor
terugschrokken, opgeheven. Het uitgeverscollectief zag voor zichzelf een eigen
functie meer in het Nieuwe Zuid-Afrika
waar alles mag. Inmiddels houdt de uitgeverij Hond nog wel de 'traditie' van marginaliteit vol.
Naar analogie van de zogenaamde
'grens'-literatuur uit de jaren tachtig, toen
one schrijvers als Alexander Strachan,
jg
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Koos Prinsloo, Etienne van Heerden en
Louis Kruger bundels met korte verhalen
schreven over de ervaringen van dienstplichtigen in de oorlog tegen ANC-'terroristen' aan de grenzen met Zimbabwe en
Angola, zou je misschien nu kunnen spreken van een 'regenboog'-literatuur. Dit
naar analogie van de term 'Rainbow
people', waarmee Bisschop Desmond Tutu
de kleurvolheid en de hoop van een postapartheid-Zuid-Afrika verwoordde.
Je kunt hier te laude nu zelfs een
Afrikaanstalig sekstijdschrift kopen, Loslyf
genaamd - wat tot voor kort ondenkbaar
was. Voor een regenboog aan smaken die
voorheen vaak onderdrukt moest worden,
zijn er nu boeken te over op de markt. Zo
is er bijvoorbeeld in 1995 in het Afrikaans
een praktische reisgids voor Mozambique
verschenen (Zuidafrikanen mochten er tot
voor kort niet in), alsook een autobiografie
van Joe Slovo, de onlangs overleden leider
van de Zuidafrikaanse Communistische
Partij. Het bezit van communistische literatuur was tot voor februari 1990 strafbaar.
Tot de wat 'lichtere' boeken die inspelen op de Zuidafrikaanse politieke gegevens en die ik 'regenboog'-boeken bij
uitstek noem, behoren Zuretha Roos' debuut Die verdwyning van Mina Afrika,
Herinnering aan Agnes door Louis Kruger
Marzanne Leroux-Van der Boons Soos
en
honde van die hemel. In alle drie deze
die
boeken is de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek en de invloed ervan op de levens van
individuen een centraalgegeven. Roos vertelt van een kinderloos blank echtpaar in
de Hexriviervallei, dat in 1945 een bruin
kind, Mina Afrika, adopteert. De hoon die
de ouders van degemeenschap te verduren krijgen, de verraderlijke daad van een
blanke jongeman die Mina van het platteomt
rdoor
k in
ft waa zij terecht
land verdrij,
een eindeloze spiraal van bedrog en vernedering in Kaapstad, garandeert een sterke
verhaallijn. Die verdwyning van Mina Afrika
(dat ook is voorgelezen voor de radio) is
zoals de uitgever belooft, "n verhaal met
'n verlossende, gelukkige einde (...) dis
deel van ons kollektiewe geheue' - ook hier
dus wordt dit begrip gebruikt, maar veel
ritieklozer dan door Versfeld en Van
k
Niekerk.
Interessant genoeg maken zowel
Kruger als Leroux-Van der Boon gebruik
van persfotografen als mannelijke hoofdpersonages, terwijl ceder van de romans
ook een sterke vrouwenfiguur heeft: in
Herinnering aan Agnes , een enigmatische
vrouw die zich steeds meer verbonden
voelt met bedrijvigheden van de 'Boerenasieparty' in Pretoria. Haar fotograaf-man
is er fel tegen, maar wordt gedwongen zijn
perspectief op zichzelf en zijn land telkens
204
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Riana Scheepers

weer bij te stellen. Hi' is degene die scherpstelt, die duidelijkheid zoekt. In KrUgers
complexe roman vormen het verleden en
herinneringen steeds verschuivende inzichten inpersoonlijke relaties.
Leroux-Van der Boons roman Die
honde van die hemel heeft een grote informatiewaarde voor mensen die voor 1990 weinig of wilden weten van de motieven van
hunprogressief-gezinde medemens. Hi' is
wel op de ontspanningsmarkt gericht,
maar bij de zoveelste traumatische gebeurtenis - duidelijk met verlossing, schuld en
zuivering als doel - faalt het boek vanwege
de neiging om te politiek-correct te zijn.
boek als !Sit
Dat gebeurt zelfs in een jeugd
Oom Paul door Johann de Waal, waarin een
Afrikaanse plattelandsjongen een relatie
heeft met een Indier-meisje. Zijn opstand
tegen de dominee en de N.G. Kerk wordt
door zijn uitgever beschreven als "n verfrissende verkenning van ou tabboes in die
Afrikaanse samelewing' - al te makkelijk
geformuleerd, als je bedenkt dat deze taboes vast heel lang nog zullen doorwerken
in conservatievergemeenschappen.
Heel opvallend in de Afrikaanse literatuur is de sterkepositie die vrouwen in
de poezie hebben. Elisabeth Eybers (geb.
1915), die sinds 1961 in Amsterdam woont
en ook in de Nederlandssprekende wereld
een grote aanhang heeft, dicht reeds zestig
jaar lang op een onnavolgbare wijze over
algemeen-menselijke thema's als lief de
heimwee, ziekte en dood. Ze schrijft nog
in het Afrikaans, maar haar
steeds
Amsterdamse verwijzingswereld en tal
van Nederlands geinspireerde uitdrukkinen dat haar
gen hebben er toe
klassieke, beeldrijke, vaak humoristische
en altijd aangrijpende poezie, zo sterk is
doorgedrongen tot het Nederlands lezende
poeziepubliek dat haar in 1991 de P.C.
Hooftprijs is toegekend. Sindsdien heeft ze
drie belangrijke nieuwe dichtbundels het
licht laten zien: Respyt, Nuweling en
Tydverdryf Pastime. Een andere dichteres
die ook op hoge leeftijd nog produktief
blijft, is Ina Rousseau (1926) wier bundel
'n Onbekendejaartal (1995) - er staan veel
'eco-gedichten' in - met acclamatie is ont-
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van en. De andere twee vrouwen die tot
de meestgerespecteerde figuren in de
Afrikaansepoezie behoren, zijn Wilma
StockenstrOm en Antjie Krog. Zij maken
allebeirika
graag gebruik van typische Af
verwijzingswerelden en historische gebeurtenissen als stof voor hungedichten.
S.J. Pretorius(1917-1995), Ernst van
Heerden en T.T. Cloete (allebei in de zeventig) zijn de belangrijkste andere dichters, terwijl onder meer Daniel Hugo,
Johann Johl, Johann de Lane,
g
Joan
Hambidge en Johan Lodewyk Marais
regelmatig bundels
bliceren
pu.
Ook in hetproza behoren er opvallend veel vrouwen tot de meest belangwekkende figuren: behalve de reeds genoemde Elsa Joubert, Anna M. Louw en
Lettie Viljoen, verwierven ook de meer
populaire Marita van der Vyver, met haar
Griet skryf 'n sprokie (1992) en Riana
Scheepers, met haar verhalen in onder
meer Dullegriet (1994), bekendheid. Hun
boeken zijnn evenals werk van onder meer
Goosen, Miles, Prinsloo, Schoeman en Van
Heerden, in het Nederlands vertaald door
Riet deJong-Goossens.
Jets anders in verband met de rol
van vrouwen in de literatuur: Elize Botha
heeft in Tydskrif vir geesteswetenskappe se
tember 1995:216) gewezen op het opvallende feit dat de oudere vrouw alspersonage zo sterk figureert in vier recente
romans: Wilma StockenstrOms Abater wat
so lag (1992), Alba Bouwers Die afdraand
van die dag is kil (1992), Juffrouw Sophia vlug
vorentoe (1993) door Berta Smit, en Hierdie
lewe (1993) van Karel Schoeman. Deze boe-

ken hebben allemaal oude vrouwen die
dichtbij de dood staan, als hoofdpersonages.
Schoemans schitterende roman is er
trouwens een in een triologie onder de titel
Stemme. 'Die manier waarop Schoeman in
sy romans die verskrikking van afskeid
- van lief des vriende, 'n land, ouers, die
lewe - buitengewoon rustig aan die orde
stel in Hierdie lewe, sonder om die gepaardgaande angs en verdriet ooit gering te skat,
is aangrypend en troostend' (schreef ik in
De Kat, februari 1994). De tweede roman
in Schoemans drieluik is Die uur van die
en el (1995). Alhoewel de trilogie nog niet
af is, is het alvast duidelijk dat Schoemans
aan mensen
wier stemeen stem
wilmen dof en onhoorbaar geworden zijn.
In romans en non-fictie (over o.a. Olive
Schreiner, N.P. Van Wyk Louw en Susanna
Smit, alsook de stad Bloemfontein en een
aantal streken) brengt Schoeman over een
tijdperk van reeds meer dan 25 jaar een
van de meest indrukwekkende oeuvres in
de Zuidafrikaanse letterkunde en g eschiedschrijving totstand. Die uur van die en elis
een vermenging van de volgende belang-

stellingssferen: eenzame buitenstaanderpersonages, de Vrystaat, historische navorsing. '(E)rens, as mens weet waar om te
soek, in hierdie wydheid waar geen merktekens oorgebly het nie, in die helder lig
op die warmste van die dag', vindt
Schoeman de weg naar levens van vroeger,
de geheimen van mensen die in de
naar
leegheid van "n lae land, 'n wye land van
klip en bossies en doodgerypte gras' hun
eenvoudig leven hebben geleid.
Met zijn Stemme-romans levert
Schoeman een unieke bijdrage tot het
nieuwe historicisme, door in zijn zeer persoonlijke, haast gezwollen stijl mensen uit
vergane streken en tijdperken aan het
woord te laten. Schoeman vertaalt reeds
sinds de jaren zeventig met zijn korte romans Veldslag en 'n Lug vol helder wolke het
Zuidafrikaanse landschap als geen ander.
'Indaardie wydte, tussen die heuwels, in
die klowe, deur die roerloos stilte op die
warmste van die middag' (5) is hi' de eenzame zoeker die hetgeheim van mensen in
hun lotsgebondenheid meedeelt.
Elsa Joubert, met de Die swerfjare
van Poppie Nongena-faam, is een andere
schrijfster die zo haar eigen gang gaat. Ook
in haar werk is het opmerkelijk hoe vaak
historische thema's aangesneden worden.
In 1995 schreef zij weer een opmerkelijk
boek, dit keer over degeschiedenis van
een Afrikaansgezin: een familiesage die
een eeuw en viergeslachten omspant. Die
reise van Isobelle is een soortgeschiedschrijving van de Afrikaanssprekende in ZuidAfrikageworden, een zelfreflexieve tekst,
die ook allerlei kwesties rond representatie
onderzoekt ingesprekken over fotografie.
Louise Viljoen wijst in De Kat (februari
1996) erop dat de belangrijkste thema's politieke spanning tussen familieleden, verschillen tussen Noord en Zuid in het land,
de relatie van blanke Zuidafrikanen tot
Afrika (onder meer in het zendingsveld),
alsmede de inhoud van begrippen als yolk,
loyaliteit en rebellie zijn. 'Met hierdie simpatieke, maar ook kompromislose optekening van 'n familiegeskiedenis het Elsa
joubert weer eens - soos indertyd met
Poppie - die re to roman ver die re to tyd
geskryf.'
Een andere belangwekkende roman
waarin eengezin een belangrijke rol speelt,
is de roman Triomf (1994) door Marlene
van Niekerk. Triomf heeft driegrote letterkundige p rijzen, onder meer de Noma
Award als beste boek in Afrika, gekregen.
Het speelt zich of in de Johannesburgse
voorstad met de naam 'Triomf', die tijdens
de apartheidsjaren is gebouwd op het puin
van de destijdse gemengde wijk Sophiatown. Zeer vindingrij,
k sours cm en vaak
poetisch, vertelt Van Niekerk met deernis
het verhaal van een blank arbeidersgezin

Alba Bouwer

Rona Rupert

dat bloedschandelijk samenleeft in een afgetakeld huis. Het boek eindigt op de
vooravond van de Verkiezing in 1994.
Een zeer opmerkelijk debuut van
1995 was Vatmar: 'n Levendagge verhaal van
'n tyd wat nie meer is nie door A.H.M.
Scholtz (1923). In een vaak dialectisch
Afrikaans wordt hier verteld over het ontstaan van de kleine nederzetting Vatmaar
dichtbij Kimberley. Het is een echte gemeenschapsroman in een verteltrant die de
lezer terugvoert naar oervertelpatronen en
naar de intrinsieke communicatierituelen
van een arme gemengde gemeenschap: om
een kerk, een eigen kliniek te bouwen, om
te overleven in een land waar niet-blank
steeds meer aan de kant werdgeschoven.
Om een indruk te krijgen van het belang
van het debuut van A.H.M. Scholtz is het
belangrijk te weten dat de auteur bruin is
en dus behoort tot eengroep mensen die
Afrikaans als moedertaal maar een zeer
kleine rol in de Afrikaanse literaire canon
hebben. De dichters Adam Small, P.J.
Philander en Peter Snyders zijn jaren lang
bijna de enige gepubliceerde niet-blanke
schrijvers geweest.
Tien jaar geleden vond er een eerste
'Swart Afrikaanse Skrywersimposium'
plaats en in september 1995 een tweede.
'Zwart' is hierbij een anti-apartheids- en
solidariteitskenmerk van degemarginaliseerden: de meeste andere Afrikaanssprekenden dan blanken zijn in werkelijkheld 'bruin'. Vol ens Charles Malan van
het Cultuurstudieprogramma van de Raad
van Geesteswetenskaplike Navorsing waren de normen en waarden van de benaming 'zwart' democratisering en struggleg
verzet teen
de hegemonen van de Grote
Apartheidstraditie. Omdat de perceptie in
1995 tien jaar na het eerste congres nog
steeds was dat Zuid-Afrika en ook de
Afrikaanse literaire wereld in wit en zwart
getekend wordt, was er behoefte aan een
'Tweede Swart Afrikaanse
Skrywersimposium'. In september 1995
bleek uit de toespraken van de bruine
schrijvers Patrick Petersen, Abraham
Philips en Peter Snyders dat het struikelblok van tien jaar tevoren toch wel anders
is, voornamelijk omdat blanke Afrikanen

plotseling zelf ervaren hoe het is niet meer
in het centrum van de macht te staan, om
te moeten vechten voor hun taal. De uitgever Annari van der Merwe van Kagiso
schrijft hierover in Die Suid-Afrikaan (december 1995): 'Miskien het dit die nuwe
Suid-Afrika gekos om Afrikaanstaliges, en
veral die Afrikaanse skrywersgemeenskap
(die Groot Afrikaanse Letterkunde en die
GAL-gemarginaliseerdes) hulle interafhankelikheid te laat besef.' Een nieuwe
Afrikaanse schrijversvereniging is op de
been gebracht die niet exclusief zwart is,
maar wel ten doel heeft om de 'GAL-gemarginaliseerdes' macht te geven. De
schrijvers beogen om in het komende decennium populair gemeenschapsgericht
schrijfwerk te produceren, om het 'populaire geheugen' op te tekenen, om alternatieve produktiekanalen als kleine uitgeverijen en tijdschriften te gebruiken, om weg
te komen van elitisme, om te zoeken naar
tekstmodellen naast het 'boek', zoals gekopieerde gedichten, regieteksten, gemeenschapsblaadjes, mondelinge optekening.
Alhoewel er in dit bestek Been
ruimte is voor een overzicht van literatuur
in andere Zuidafrikaanse talen, is het wel
belangrijk om er op te wijzen dat steeds
meer stemmen opgaan voor het samengaan van de verschillende literaturen in
Zuid-Afrika: in het Afrikaans, het Engels,
maar ook in alle negen andere ambtelijke
talen van Zuid-Afrika. Dit zou tot neerslag
moeten komen in een nieuw geschreven literatuurgeschiedenis, in universitaire studieprogramma's die over taalgrenzen heen
strekken. Dit zou kunnen meehelpen om
oude apartheidstructuren of te breken en
een poging zijn om bij studenten en lezers
een groter bewustzijn van meer dan een
perspectief te scheppen.
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Beeldende kunst in de context van
hedendaagse verandering
'Er mag worden aangenomen dat politiek verzet in de kunst al sinds het begin van 1990 grotendeels voorbij is.
Kunstenaars die daarna nog hun diepe betrokkenheid bij de sociale problematiek uitbeelden,
stellen begrippen als hoop, verdraagzaamheid en verzoening op de voorgrond.
Zogenaamde "proteskunst" maakt plaats voor "post-proteskunst"'
Relevante vragen
iemand twijfelt eraan dat
hedendaagse ontwikkelingen op het terrein van politiek en economie in het veranderende
Zuid-Afrika al invloed uitoefenen en verder zullen uitoefenen op de totstandkoming van alle andere produkten van het
complexe hedendaagse cultuurleven.
(In dit verband kan verwezen worden
naar het artikel van professor Pieter
Kapp over conflict en verzoening in de
Zuidafrikaanse cultuur, dat elders in dit
nummer verschijnt.) In deze bijdr
age
wordt getracht mogelijke antwoorden te
vinden op een aantal vragen: hoe, eerder
dan waarom, veranderendepolitieke en
economische omstandigheden invloed
hebben op de stijlkenmerken van bijvoorbeeld schilderijen en drukgrafische werken van kunstenaars uit verschillende
Zuidafrikaanse cultuurgroepen, vooral in
de jaren negentig. Uiteraard wordt hier
ook asndacht besteed aan vragen rond begrippen als conflict en verzoening, die als
resultanten van de nieuwe omstandigheden in dit soort kunstwerken aanwezig

N

zijn.

Eer echter deze intrinsieke vragen
afzonderlijk en als geheel aan de orde zijn,
moeten we vooraf een aantal gegevens en
vragen onder ogen nemen omtrent de
plaats van de beeldende kunsten in de organisatie en de administratie van de culturele aangelegenheden in het huidige ZuidAfrika.

de toekomst op eventueel andere manieren
gestructureerd en gesubsidieerd kan worden.
Men verwacht dat het lwitboek' een
doorzichtig beleid zal presenteren, een visie op de Zuidafrikaanse cultuur en op de
rol die de staat via de regering zal spelen
om de ontwikkeling ervan te ondersteunen. Dit zou, zoals in het ACTAG-rapport,
in drie sectoren behandeld worden: kunst
en cultuur (beeldende kunsten, kunstambachten, toneel, dans en muziek); erfgoed
('heritage': musea, monumenten, plaatsnamen en heraldiek) en de filmkunst, ook als
industrie. Men verwacht dat er o.m. een
Nasionale Kunsteraad en een Nasionale
Filmraad zal opgericht worden, om de desbetreffende behoeften van de helegemeenschap na te gaan. De 9 provincies van het
land zullen waarschijnlijk met eigen subcomites voor een verantwoorde en rechtvaardige bevordering en subsidiering van de
kunsten zorgen. Dit houdt in dat de huidige 4 provinciale Kunsterade vir Uitvoerende Kunsten mettertijd helemaal opgeheven zullen worden om plaats te maken
voor de nieuwe organisatorische en administratieve structuren. Nu al wordt erepleit voor het principe van autonomie voor

Willie Bester, Crossroads (1991)

Transformatie en
organisatie
Vol ens de media zal de Regering
van Nationale Eenheid (RNE) Naar beleid
voor kunst en cultuur, na bespreking in
het kabinet, nog dit jaar (1996) in een 'witboek' voorstellen. De discussie hiervoor
laat verstaan dat dit document niet veel
zal verschillen van het stuk dat al in augustus 1995 in een rapport van de Arts and
Culture Group (ACTAG) gepubliceerd
werd. De RNE heeft dit nu ontbonden lichaam met zijn 9 provinciale subcomites
in oktober 1994 ingesteld om te onderzoehoe het veld van kunst en cultuur in
ken
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de toekomstige statutaire lichamen, hoewel
ook verwacht kan worden dat staat en reerin g evenals de privesector, die voor een
g
en ander borg staan, een vorm van medezeggenschap zullen willen.
Voorts is er het vooruitzicht dat bepaalde financiele aanbevelingen uit het
ACTAG-rapport toegepast zullen worden.
Dit houdt b.v. in datgedurende de volgende vijf jaar vijftig procent van de nationale kunstsubsidie naar de culturele ontwikkeling van de 'historisch achtergebleven'gemeenschappen zal aan. Hiertegen
is in de pers van verschillende zijden kritiekgeuit. Ook de administratie van adjunct-president F.W. de Klerk heeft hiervoor zijn bezorgdheid uitgesproken, omdat
traditioneel Westerse kunsttakken zoals
ballet, opera en klassieke muziek het daardoor in de toekomst ongetwijfeld moeilijker zullen hebben. Op dit moment kan alleen gehoopt worden dat het witboek geen
onderscheid zal maken, ook niet onrechtstreeks, tussen Westerse kunst en
Afrikakunst. In dit verband moet erop gewezen worden dat de beeldende kunsten,
in vergelijking met de uitvoerende kunsten, tijdens het vorige politieke en economische bestel - en ook sedert april 1994 -

door de regering als Assepoester onder de
cultuurvormen in Zuid-Afrika is behandeld. Er is op het gebied van de officiele financiele steun inderdaad een zeer ernstige
discrepantie tussen deze twee kunsttakken.
En hoewel deprivesector van corporatieve
instellingen zoals de Kunsstigting
Rembrandt van Rij,
n Sasol en Volkskas Bank
de beeldende kunsten al jaren steunt, b.v.
met de bekostiging van nationale tentoonstellingen, is de financiele achtergrond op
bijvoorbeeld de opera en het toneel nog
steeds erg groot.
Het blijft een zorg dat de plaats, de
functie en vooral de financiele behoeften
van kunstverenigingen zonder winstoogmerken niet rechtstreeks in het ACTAGrapport vermeld zijn. Men kan zich afvragen wat het witboek hierover zal zeggen.
De toekomst van het enige nationalegremium voor de organisatie van de
beeldende kunsten, de vijftig jaar oude
SA Kunsvereniging met haar 20 afdelingen
over het hele land, wordt door dwingende
financiele factoren in het gedrang gebracht.
Maar desondanks heerst er 'in het veld'
eengeest van positieve afwachting.
De huidige nationale voorzitter van de
SA Kunsvereniging, Conrad Theys, zorgt
er sinds 1995 met speciale aandacht voor
dat de 'achtergebleven' gemeenschappen
meer bij de werkzaamheden betrokken
worden. Zoals ook de andere betrokkenen
houdt hi'j hoopvol vast aan de kant van
officiele hoofdrolspelers zoals b.v. Thema
WaKashe(directeurgeneraal van het
Ministerie van Kunst, Cultuur, Wetenschap
en Technologie) en Andries Oliphant
(voorheen voorzitter van de ACTAG en
huidige raadgever van het ministerie dat
over het opstellen van een beleidsnota
voor kunst en culturele aangelegenheden
gaat). Zij beklemtonen in verklaringen geregeld het principe van 'transparante' onderhandelingsprocessen met betrekking tot
de organisatie en de administratie van de
cultuur- en kunstbelangen van de brede
gemeenschap. Hopelijk wordt dit principiele uitgangspunt in de toekomst ook toegepast op een betere subsidiering van de
werkzaamheden van verenigingen voor
beeldende kunsten.
In dit verband meent men te weten
dat het witboek zal voorstellen tenminste
eenprocent van de nationale begroting
voor kunst- en cultuurbevordering uit te
trekken. De vorige regering had voor de
financiele kant van de kunstbevordering
maar een uiterst klein deel van de onderwijsportefeuille over. In de periode 19951996 bedraagt de subsidie voor de kunsten
maar 0,01 procent van de totale begroting,
nl. R522,4 miljoen. Wie uit de persberichten van 14 maart 1996 verneemt dat de
Minister van Financien de dag tevoren in

het parlement verklaard heeft dat er in het
nieuwe begrotingsjaar opnieuw R 539,6
miljoen voor kunst en cultuur is uitgetrokken, krijgt de indruk dat de hoop weer
eens beschaamd is.
Het te verwachten witboek zou er
in verband met aangelegenheden van cultureel erfgoed van uit moeten gaan dat de
ongeveer 400 musea van het land op de
eersteplaats opvoedkundige instellingen
zijn en dus toegankelijke centra van cultuur voor de hele Zuidafrikaansegemeenschap moeten zijn. Er wordt overigens
verwacht dat musea in de toekomst democratischer zullenprogrammeren, vooral op
het vlak van meer didactische opgezette
tentoonstellingen. Het ACTAG-rapport laat
verstaan dat er eengemeenschappelijk beleid voor alle musea nodig is, wat tot dusver in Zuid-Afrika nog niet het geval was.
Sinds jaar en dag al bestond het gevoel dat
een museumgeen plek voor specialisten
moet zijn; deze kritiek wordt nu extra beklemtoond. Als men er de musea echter toe
wil verplichten desbetreffende veranderingen door te voeren, moeten ook de economische implicaties daarvan serieus bekeken worden. En dan rijst ook hier de
hamvraag of de economische implicaties
vanpolitieke verandering werkelijk haalbaar zijn - net op het moment dat het
verzamelen, bewaren, tentoonstellen en
organisch beheren van cultureel erfgoed en
kunst van allegemeenschappen in het land
aan de orde zijn.
Belangrijke
tentoonstellingen
De deelname van Zuid-Afrika aan
internationale tentoonstellingen zoals de
Biennale van Venetie in 1995 en 1996,
evenals de organisatie door de stad
Johannesburg van de eerste zogenaamde
Africus Biennale in 1995 dragen er sinds de
politieke gebeurtenissen van het voor'
1994 in belangrijke mate toe bij aan te tonen, zowel in eigen land als daarbuiten,
dat en hoe veranderingen hun plaats vinden en een functie vervullen in het werk
van beeldende kunstenaars.
Eenpaar incidenten rond de opzet
van elk van deze tentoonstellingen laten
echter ook de belangrijke vraag ontstaan of
de organisatorische 'rompslomp en politieke spanning agter die skerms' (Die
Burger, 23.03.1995 naar aanleiding van de
tentoonstellingen in Venetie) niet eerst helemaal uit de weg geruimd moeten worden, eer de veranderingen in Zuid-Afrika
zowel in het land zelf als daarbuiten met
meer respect en als succes bejegend zullen
worden.
Vol ens desbetreffende berichten in
de media is de oorzaak van de moeilijkheden rond b.v. de eerste internationale

Biennale van Johannesburg in 1995 inderdaad aan een gebrek aan kennis en inzicht
bij de organisatoren toe te schrijven, eerder
dan aan het creatieve vermogen van de
meer dan ioo deelnemende kunstenaars en
64 uitgenodigde curatoren uit verschillende werelddelen. Meir Ahronson, curator
van de deelname uit Israel legt hierover de
volgende verhelderende verklaring af:
'De Biennale is een van de sleutels tot een
progressieve cultuur. Huisvesting, gezond-
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heid en veiligheid zijn belangrijke elementen, maar kunst en cultuur ook. Ze maakte
Johannesburg de belangrijkste plaats in de
kunstwereld gedurende een korte tijd en
introduceerde Zuid-Afrika in de mondiale
hedendaagse kunst.' (Sunday Times,
30.04.1995).
In 1993 werd Zuid-Afrika voor het
eerst uitgenodigd voor de Biennale van
Venetie. Ondanks de korte voorbereidingstijd is de SA Kunsvereniging er namens het
betrokken ministerie toch nog in geslaagd
een bouwvallig lokaal van het Italiaanse
paviljoen met een ander land te delen. Dat
het opzetten van die tentoonstelling nogal
onprofessioneel is verlopen, werd destijds
in de pers erg betreurd.
De genoemde tentoonstelling is van
Venetie naar het Stedelijk Museum van
Amsterdam gegaan; onder de titel
`Zuiderkruis, 27 kunstenaars uit ZuidAfrika' heeft ze er van 15 december 1993
tot in het voorjaar van 1994 gelopen. Deze
gebeurtenis heeft in Nederlandse milieus
een opmerkelijke impact gehad, vooral
vanwege de expressieve kenmerken van de
tentoongestelde werken. 'In Zuid-Afrika,
dat lees ik in de prachtige verscheidenheid
van kunstwerken, groeit een intense cultuur, die werkelijk multi-raciaal zal zijn wat worm en inhoud en emotie betreft. De
pijn van het verleden lost op in het verlangen naar een nieuwe samenleving. Zoals
altijd is de kunst al verder dan de politiek',
getuigt Rudi Fusch, directeur van het genoemde museum. (Het Parool, december
1993).
In juli-augustus 1995 organiseren
twee Nederlandse particulieren, die een
jaar tevoren onder de indruk gekomen waren van het in het Stedelijk Museum van
Amsterdam getoonde werk, met succes de
tentoonstelling 'De Kleur van verandering:
aparte kunst uit Zuid-Afrika' in de Grote
Kerk in Den Haag. Meer dan de helft van
de ongeveer 12 bekende kunstenaars die
met zestig werken hieraan deelnemen, zijn
zwarte beeldhouwers, afkomstig uit verschillende streken van Zuid-Afrika. De
Zuidafrikaanse schrijver Andre P. Brink
laat in de desbetreffende catalogue verstaan dat vooral de dwingende maatschappelijke druk deze beeldende kunstenaars
heeft bezield om hun ervaringen, Teed en
woede, hun visioenen en dromen vast te
leggen met een veel groter hartstocht en
overtuigingskracht dan in normale omstandigheden het geval geweest zou zijn.
Hierop geeft een recensent in een Haagse
krant het volgende betekenisvolle commentaar: 'Het is Brink opgevallen dat de
beeldende kunst minder uit het veld is geslagen door de nieuwe situatie dan de literatuur en het theater. Het zou een boeiend
en actueel thema zijn voor de expositie,
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maar daarvoor is de opzet van de Kleur van
verandering te vrijblijvend.'
Relevante kunstwerken
en concepten

Uit de geciteerde beschouwingen
blijkt duidelijk dat politieke transformatie
een integraal deel is van de uitgebeelde
concepten in Zuidafrikaanse kunstwerken
van de jaren negentig. Dat deze in het algemeen de concepten van politiek verzet van

noemde dubbelzinnigheden, tegenstellingen en verborgen spanningen ook in de
uitgebeelde thema's van kunstwerken op
de 'Zuiderkruis'-tentoonstelling zouden
zijn voorgekomen.
Er mag worden aangenomen dat
politiek verzet in de kunst - voor zover dat
een protestreactie tegen de apartheidspolitiek vertegenwoordigt - al Binds het begin
van 1990 grotendeels voorbij is. Kunstenaars die daarna nog hun diepe betrokken-

Kagiso Pat Mautioa, Reconstruction (1994)

dejaren tachtig zijn gaan vervangen,
wordt ook duidelijk naar voren gebracht in
het al genoemde artikel van Rudi Fuchs in
Het Parool, waarin hij een vergelijking
maakt tussen een tentoonstelling met als
titel 'Art from South Africa' , die door het
African National Congres (ANC) in 1990 in
het Museum of Modern Art in Oxford isgehouden, en de 'Zuiderkruis'-expositie van
1993-1994 in Amsterdam. Hi' schrijft: 'Die
was nog geheel en al ontworpen als een
expositie van persoonlijk artistiek verzet.
Zij was zeer politiek en dat was, in die tijd,
ookjuist. De expositie in Amsterdam is er
n van kunst alleen.'
ee
Al in 1989 pleit Albie Sachs, een
medewerker van het toen nog verbannen
ANC, er bij een conferentie in Stockholm
voor dat kunst niet langer gezien moet
worden als een wapen in de politieke
strijd. Hi wijst er terecht op dat er, indien
kunst een echt strijdmiddel geweest was,
niet veel ruimte voor dubbelzinnigheid
zou zijn gebleven - een factor die in echte
kunstwerken nodig is om tegenstellingen
te late n blijken en verborgen spanningen te
. Wat Fuchs hierboven als 'Kunst
onthullen
alleen' omschrij,ft sluit derhalve niet uit
dat conflictueuse concepten zoals de ge-
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heid bij de sociale problematiek uitbeelden,
stellen begrippen als hoop, verdraagzaamheid en verzoening op de voorgrond.
Zogenaamde 'proteskunst' maakt plaats
voor'post-proteskunst' . Veelal gaat deze verandering gepaard met verhaalelementen
en visuele symbolen die naar positieve verhoudingen tussen mensen onderling evenals tussen mensen en hun fysische en geestelijke omgeving verwijzen - eerder dan
naar negatieve ervaringen zoals bitterheid
en grimmigheid. Hier zijn weer de indrukvan Rudi Fuchs over de Amsterdamse
ken
tentoonstelling van 1993 van toepassing:
'De pijn van het verleden lost op in het
verlangen naar de nieuwe samenleving'.
Hoewel desporen van een dramatische samenleving nog niet helemaal uitgewist
zijn, is er een aantal nieuwe vormen waarnee mbaar die de vrijheid, autonomie en integriteit van de kunst zelf zeer ten goede
komen.
De thema's waarin de hiergenoemde tendensen en concepten uitgebeeld worden, verschillen uiteraard van
kunstenaar tot kunstenaar en van kunstwerk tot kunstwerk. Gemeenschappelijke
trekken komen in dit verband wel naar voren wanneer de kunstenaar zijn eigen iden-

Titia Ballot, 'Goeie Vrydag, Suid-Afrika, April 1994 ' (1994)

titeit uitbeeldt, de geschiedenis en omgeving van een homogene groep resp. de
godsdienstige overtuiging van een individu of van een bepaalde groep mensen.
Hieronder wordt ingegaan op een
aantal kunstwerken die als illustraties bij
dit artikel zijn opgenomen.
Willie Bester (1956) krijgt voor zijn
Crossroads (1991) een eervolle vermelding
bij de Kaapse Triennale van 1991. Hi'
beeldt in dit werk de normalisering van
het bestaan in eentypisch 'plakkerskamp'
(zwarte sloppenwijk) uit - in weerwil van
herinneringen aan werkloosheid, armoede
engeweld. De gekozen combinatie van
samengeraapte spullen beklemtoont deze
soort van ervaringen die altijd weer deel
uitmaken van de dagelijkse zorgen in een
overbevolkte buurt:geribd karton, zwart
plastic, platgetrapte drankblikken, kippegaas en prikkeldraad, gescheurde foto's op
g
lanzend papier van een weekblad. En
toch straalt dit werk een vorm van hoop
uit, door depositief opgevatte negatieve
din en zoals het onomwonden tekstgedeelte 'no to apartheid no', de inrichting
van een legertank tot soepkeuken of levensmiddelenwinkel, en de toepassing van

een heldere contrasterende - bijna vrolijke
- kleurenharmonie.
Sandra Kriel (1952) krijgt voor Why
areyou afraid? (1991), bestaande uit drie
vierkante delen, eveneens een eervolle vermelding ter gelegenheid van de zoeven genoemde nationale tentoonstelling. Het is
een warm commentaar bij de onrust en het
bloedvergieten in het land - een toestand
die ins991 enigszins een keerpunt zou bereiken. Elk van de driepanelen met textieloplegwerk in beschilderde houten ramen
drukt een woordelijk verhaal uit dat het
bestaan van het tegendeel niet ontkent maar net beklemtoont.
In het eerste deel houden vijf vrouwen elkaars handen vast. Er zijn er maar
drie te zien, waardoor de indruk van een
oneindige mensenketting ontstaat.
Bovenaan vormt een lichtvlek het evenwicht met de zelfverklarende tekst onderaan: 'We were not born to be raped and destroyed'. In het sierlijker middendeel 'We
were not born to control and destroy' is er
een verwijzing naar de figuurpatronen van
de klassieke Griekse vaaskunst - hoewel
de traditionele mannelijke figuur bier vervan en is door die van de universele
vrouw. De vrouw is telkens in een licht-

kern geplaatst en vervult haar rollen als
huisvrouw, geleerde en communicator in
een microcosmos met bomen, schoenlappers, vissen en ander dieren. Het derde en
onderste paneel 'Why are you afraid' stelt
de vrouw in werkkleren voor, en weer in
een lichtvlek. Hier wordt onderstreept dat
de vrouw een centrale plaats inneemt in de
wereld van planten en dieren. En voorts
dat zij in het licht op een pulserend hart het symbool van het leven - staat en
heerst. Het wisselende spel waarmee beeld
en tekst elkaar afwisselen, drukt op dynamische wijze de zekerheid uit dat de
vrouw in alle omstandigheden van het leven - ook in de huidige tijd van onzekerheid die met verandering gepaard gaat een positieve hoopvolle rol te vervullen
heeft.
Een werk van Kagiso Pat Mautloa
(1967-), Reconstruction (1994) bestaat uit
drie gewone postzakken waarop met olieverf geschilderd is en de woorden 'Rep.
van Suid-Afrika / Rep. of South Africa' gestempeld staan. Van links naar rechts, in
leesrichting, is de voorstelling van de centraal geschilderde rechthoek steeds duidelijker waarneembaar - alsof de kunstenaar
wil zeggen dat de beloofde boodschap uiteindelijk aangenomen is: een verenigde gemeenschap in een land met een nieuwe
vlag, als symbool dat de eenheid van de
verschillende gemeenschappen weerspiegelt. De dynamische kleurbanen van de
nieuwe Zuidafrikaanse vlag nemen deze
visuele en symbolische beweging als een
eenheid nog verder mee naar rechts hoopvol de toekomst in.
Titia Ballot (1941-) maakt de ets
`Goeie Vrydag, Suid-Afrika, April 1994' onder
de indruk van twee belangrijke gebeurtenissen. De herdenking van de verzoening
tussen de Schepper en Zijn Schepping, die
door het sterven van Christus bewerkstelligd is, wordt bier op de vooravond van de
eerste democratische verkiezing in het land
een metafoor voor de verzoening tussen
inheemse Zuidafrikanen en die, die uit
Europa en Azle afkomstig zijn. Symbolen
zoals dorens van rozen (Europees van oorsprong) en een Zoeloesierspeld die vastgespijkerd is tegen een muur met half afgescheurd koloniaal behangpapier, worden
tekenen van de verzoening tussen landgenoten en hun bevrijding van de schuldenlast van hun gewelddadig verleden.
Hoewel doornen van rozen en speld, net
als de spijkers ook symbolen van pijn en
conflict zouden kunnen zijn, bloeit de rozenstruik en wordt de Zoeloe-sierspeld
(met liefdesbrief in kralenwerk) aan
iemand geschonken als teken van
achting / respect / liefde.
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Muziek in Zuid-Afrika: een Quodlibet
"Voor sommige musici is het incorporeren van kruisculturele elementen een "politiek correcte" benadering;
voor anderen is dit de enige artistieke uitweg voor een kunstenaar uit Afrika.'

Vooraf

uzieknaslagwerken zijn
het eens over de verklaring van de Latijnse
muziekterm quodlibet (letterlijk: naar believen / zoals men wil) en wizen op de juxtapositie van vaak uiteenlopende, vooraf
bestaande melodieen in zo'n compositie.
Zo'n werk kan dus uiterlijk gekenmerkt
worden door oppervlakkigheid en gedwongenheid, maar heeft ook het potentieel om artistiek vindingrijk en afgerond
te zijn, terwijl humoristische bijbedoelingen niet uitgesloten zijn. In een terugblik
op het Zuidafrikaanse muziekleven van
de afgelopen paar jaar schijnt die wat
vreemde term in menig opzicht van pas te
komen. Het nu volgende overzicht is een
poging om de belangrijkste gebeurtenissen
en tendensen binnen dit wijdvertakte en
gecompliceerde terrein in ogenschouw te
nemen; het maaktgeenszins aanspraak op
volledigheid.

M

Inleiding

Voor de muziekbewuste Europese
bezoeker zal de Zuidafrikaanse muziekscene opvallende overeenkomsten vertonen met depraktijk in Europa. Hoewel
met kleinere begrotingen dan vroeger, zorg
en de vier Provinsiale Kunsterade van het
vorige staatsbestel nog steeds voor opvoeringen van opera's, balletten en symfonische muziek. Er spelen nog kamerorkesten
en solisten; er vinden nog steeds muziekwedstrijden plaats. Leerplannen voor
scholen omvatten nog het yak muziek, zoals het de praktijk van het oude bestel
weerspiegelt. De muziekopleiding van hogeschoolniveau handhaaft min of meer de
vroegere status quo. Amusementsmuziek
drijftt op de golven van de buitenlandse inen vooruitgang. De met staatssubter
sidie werkende Stigting vir die Skeppende
Kunste - die ins989 opgericht werd om
o.m. de kunsten onder alle bevolkingsgroepen te bevorderen - is voorlopig nog
steeds een belangrijk steunpunt voor de
totstandkoming van nieuwe muziekwerken.
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Overgangsfase

Toch moet men terdege beseffen dat
het land ook op het gebied van de kunsten
in een overgangsfase is, wat zowel tot onzekerheden als tot verwachtingen leidt.
Het lit voor de hand dat woningbouw,
gezondheidsdiensten en onderwijs voorrang genieten in een land waar de onmiddellijke behoeften van de meerderheid van
de bevolking in het verleden verwaarloosd
zijn. De verwoede pogingen om het 'achtergebleven' deel van de bevolking te laten
delen in de rijkdommen van het land,
slaan echter niet alleen op materiele goederen, maar ook op de kunsten. Sinds 1992
zijn verscheiden pogingen daartoe gedaan;
hetproces wordt echter bemoeilijkt door
factoren als wederzijds vertrouwen tussen
de belangrijkste betrokken partijen, on
holpenheid en onrealistische verwachtingen van nieuwe politici en ambtenaren, en
een tekort aan fondsen. Dat de minister
ie Ben
van kunst, cultuur en technolog,
Ngubane, tot een oppositiepartij behoort,
de Inkatha Freedom Party (IFP) en dat
Winnie Mandela zijn adjunct zou worden
(intussen is ze ontslagen en vervangen
door Brigitte Mabandla), wekte ook al weinig vertrouwen, evenmin als de opvallende afwezigheid van kunstminnaars in
deparlementaire gelederen.
Een nieuw bestel?

Nog steeds zijn er geregeld kreten
en slogans over 'zuivering' en 'democratisering' van het Zuidafrikaanse cultuurleven te horen. Nog voor de verkiezingen
van 1994 waren er verschillende gremia tot
standgekomen die de oude instellingen
moesten vervangen door een stelsel waarin
b sidies ontnomen zouden worden aan
su
de geprivilegieerde, elitaire vier Provinsiale
Kunsterade, en toegekend aan de zgn.
'peoples' culture'. De meest extreme eisen
van organisaties op dit vlak gaan in de
richting van afschaffing van 'Euro-centrische', traditioneel westerse kunstvormen
als ballet en opera. Daarvoor moeten dan
de Kunsterade ontbonden worden: ze zijn
immers te beschouwen als 'apartheidsins tellingen' ,zelfs al hebben ze ook een
positieve kant. Net het tegendeel hiervan
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illustreert de Concourspanafricain de musique et des arts, een pianowedstrijd die in
Kameroen ontstaan is, en in februari 1995
op verzoek van de organisatoren in ZuidAfrikaplaatsvond. De ironie wil dat de
rest van het beschaafde Afrika de ZuidAfrikanen hungoed functionerend kunstbestel benijdt, terwijl de machthebbers in
Zuid-Afrika zelf het willen afschaffen. Een
en ander spreekt voor zichzelf. De achterg
ronden worden duidelijk
en
als m
inziet
dat de Zuidafrikaanse kunstwereld niet
kan concurreren met b.v de sport, omdat
hi' niet zo'n rote impact heeft bij het grote
publiek en dus niet hetzelfde politieke potentieel. De opvallende betrokkenheid van
president Mandela bij internationale sportgebeurtenissen wordt niet geevenaard
door zijn interesse voor kunst.
Geregeld gaan er kritische stemmen
op. Julius Eichbaum, redacteur van het
enige Zuidafrikaanse opera-maandblad
Scenaria heeft zich tot doelbelangrijke instellingen als de ACTAG (Arts and
Culture Task Group) voortdurend te critiseren op grond van hun politiek geinspireerdeprogrammering, stunteligheid en
naiviteit op artistiek en administratief gebied, en hun onvermogen om een duidelike grens te trekken tussen kunst en cultuur. Voorstellen om de begroting voor de
kunst net als in de sport te laten aanvullen
doorprivesponsoring met belastingvrijstelling, zijn nog niet duidelijk in overweging
genomen.
Sussende uitspraken van o.m. minister Ngubane, zelf een opera-liefhebber,
en van Albie Sachs (ANC) dat de westerse
muziektraditie in het nieuwe Zuid-Afrika
niet zal te lijden hebben, zijn niet zonder
reden metgemengde gevoelens ontvangen.
Begin 1996 is bekend gemaakt dat de vier
symfonie-orkesten van de 'kunsterade'
binnen de volgende drie jaar tot twee
moeten afslanken, en dat nog maar een
nationaal opera-en ballet-gezelschap gesubsidieerd zal worden. Andere muziekinstellingen moeten dan door de gemeenten beheerd worden, volgens het principe
dat enkel een derde van de nodige fondsen
van de staat kan komen. Het feit echter dat
nogal wat gemeenten in financiele moei-

Terwijl ik dit schrijf, zijn de vooruitzichten voor een echt kunstbeleid nog
steeds slecht. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat ergepoogd wordt alle
bestaande structuren af te schaffen onder
het motto van 'democratisering' en een extreem idealistische ideologie van 'nation
building', met als doel een nieuwe culturele Fenix uit zijn as te laten opstaan. Het
is niet uitgesloten dat hierin ook wraakmotieven een rol spelen. Van de andere kant is
de subsidie van 14 miljoen rand voor de
compositie en de uitvoering van een
'musical show', Sarafina II van Mbongeni
Ngema, ten voordele van een anti-aidscamp agne, een goede illustratie van deze
soort kortzichtigheid in zekere regeringskringen. Dat de herkomst van dit buitensporige bedrag aanvankelijk met de
Europese Unie te maken had (wat later
weer ontkend werd), en dat de minister
vangezondheidswezen over die aangelegenheid kritiek kreeg, verandert niets aan
hetgrondig verkeerde subsidiebeleid. (Dat
de jaarlijkse begroting van de West-Kaapse
Kunstraad zowat 25 miljoen rand bedraagt, geeft hier al enig idee van).

bijna onvermijdelijk dat het begrip 'multiulturalisme' weerklank zou vinden in een
c
land dat uiteindelijk opschept met offilen.taEen witboek over hoe zo iets er
c
iele
in depraktijk uit zal zien, laat echter op
zich wachten. Hetgevaar is groot dat een
voorbarig en onvoldoende doordacht actieplan veeleer politiek dan pedagogisch
geinspireerd zal zijn.
Verscheidene universiteitsconservatoria hebben een reeks vereistengeformuleerd voor de ho ere muziekopleiding van
niet-blanke studenten, voorlopig zonder
noemenswaardig succes. Zo zijn b.v. traditionele 'westerse' leerplannen aangepast
om ook Afrika-instrumenten toe te laten.
Ook wordt wel eens voorgesteld jazz-musici op te leiden als alternatief voor traditionele 'klassieke' muziek. Dit alternatief
stelt echter in werkelijkheid dezelfde hoge
eisen als 'klassieke' muziek. Van de andere
kant zijn 'oorbruggingskursusse' ter voorbereiding van bestaande cursussen jammerlijk mislukt, als gevolg van het stigma
dat aan zulke hulpprogramma's kleeft. Het
kernprobleem, het aanpassen van de huidieg
toelatingsvoorwaarden ten behoeve
van 'agtergeblewenes', is vanzelfsprekend
onoverkomelijk. En de invoering van
nieuwgestructureerde graadcursussen in
basisvaardigheden omvat al de kiem van
minderwaardigheid. De muziekdepartementen zullen moeten aanvaarden dat het
hun taak is zinvol te beantwoorden aan
de academische noden van de werkelijk
begaafde student uit achtergebleven gemeenschappen. Ook de klemtoon die de
bestaande muziekopleiding op de lerarenvorming le
is in het proces van verandering ten gunste van een meer marktgerichte benadering.

Muziekonderwijs
Terwijl vele aspecten van een werkbaar nieuw schoolsysteem nog onduidelijk
zijn, blijven de vooruitzichten van het muziekonderwijs op het niveau van de scholen helemaal een raadsel. Ook hiergeniet
de afbouw van oude schoolsystemen en
het optrekken van nieuwe schoolgebouwen de voorrang. Onderzoek door de
RGN (Raad vir Geesteswetenskalike
p
Navorsing) op het gebied van het muziekonderwijs
in sc
hoolverband
heeft voor de
hand liggende problemen en even voor de
hand liggende idealen in de verf gezet,
zonder echter een levensvatbare muziekonderwijsfilosofie en werkbare voorstellen
naar voren te brengen. Zowel binnen als
(vooral) buiten het ANC is naar heilzame
oplossingen gezocht in 'multiculturalisme',
een begrip dat de muziekpedagogen al geruime tijd bezig houdt. Met de sterke en op
ieder vlak van het Zuidafrikaanse bestel
voelbare Amerikaanse invloeden was het

'Multiculturele muziek'
Ook de compositiekringen moesten
door het nieuwe bewustzijn van de multiculturele samenleving beroerd worden. Dit
zou vooral na mei 1990 bij toondichters tot
bezinning - en geexperimenteer - leiden.
De toe an tot etnische muziek wordt mogelijk gemaakt door de International Library
of African Music,
gehuisvest in Grahamstad
en met Andrew Tracey als directeur.
Hoewel depolitieke veranderingen - ook
voor de verkiezingen al - zonder twijfel tot
een die ere bewustwording van andere
dan westerse cultuurgoederen leidden, waren erprecedenten. Reeds aan het begin
van deze eeuw deed componist en internationaal concertpianist Jan Gysbert Bosman
(pseud. Bosman di Ravelli, 1882-1967)
pogingen in dat verband. En in de jaren
veertig be on Arnold van Wyk, de eerste
Zuidafrikaanse componist die internationale aandachtgenoot, elementen uit de inheemse muziek in zijn werk te incorpore-

lijkheden verkeren vanwege problemen als
'betalingsboikotte' laat die veronderstelling
onrealistisch klinken. Om die reden heeft
de gemeente Kaapstad trouwens het
contract met het stadsorkest opgezegd.
De ervaring leert ook dat de inzamelingsacties van de raden voor kunst niet eens
de spreekwoordelijke druppel in de emmer
opleveren. Indien dit en andere kortzichtige besluiten inderdaad uitgevoerd
worden, is de totale ineenstorting van de
bestaande artistieke infrastructuur niet
ver af.

ren. Zijn vijfdelige liederencyclus Van
Lie de en Verlatenheid (Boosey and Hawkes,
1953) toont dit duidelijk aan.
Het debat of Zuidafrikaanse componisten al dan niet voor een 'kruisculturele' benadering kunnen kiezen, duurt nog
voort. Het kernprobleem is de definitie, de
vraag b.v. of het eenvoudige opnemen van
een Xhosa-wiegelied in een werk van voor
de rest westerse strekking als functioneel
ikruiscultureer kangelden. Zo'n gebruik,
en zelfs het integreren van zulke elementen
inn westers verwijzingssysteem, is al. als
'diefstal' van zwart cultuurgoed bekritiseerd. Aan de andere kant is dit bezwaar
echter evenzeer van toepassing op b.v. het
zich toe-eigenen van westerse elementen
door de Afrikaanse context: bepaalde
Amerikaanse uitdrukkingsvormen in het
amusement zijn erg geliefd bij zwarte musici; en er wordt in inheemse Afrikatalen
erg veel a capella gezongen, met als bekendste voorbeeld de hymne Nkosi sikelel'
iAfrika (zie ook hetgeval Michael Moerane
verderop).
Aspecten van dit probleem worden
geillustreerd door het recente meningsverschil tussen een recensent van het
Zuidafrikaanse Tydskrif vir Musiekwetenskap
en een belangrijke figuur als de Kaapse
componist Peter Klatzow. Klatzow (geboren 1945), een leerling van o.m. Nadia
Boulanger,
is op dit moment een van de
weinige componisten die ook buiten ZuidAfrika bekendheidgenieten. Het valt op
dat de visie van deze Engelstalige op
Afrika-gerichtheid ten minste voor een
deel berust op zijn voorliefde voor in het
Afrikaansgeschreven poezie, in het bijzonder voor het werk van N.P. van Wyk Louw.
Zijn recente klaviersuite, Prayer for the
Bones (1994), is gebaseerd op een
Afrikaanstalig gedicht van Dirk
Opperman.
Voor sommige musici is het incorp
ereren van 'kruisculturele' elementen een
`politiek correcte' benadering; voor anderen is dit de enige artistieke uitweg voor
een kunstenaar uit Afrika (uiteraard met
het bijkomende voordeel van mogelijke
Europese interesse); nog anderen menen te
kunnen volstaan met een ondubbelzinnige
voorkeur voor de westerse traditie - zelfs
ondanks vluchtige flirts met Afrika, terwille van de exotische kleur.
Tot de laatstegroep behoren de
componisten die rond de Eerste
Wereldoorlog geboren zijn. Hun stilistische
voorkeuren zijn grotendeels bepaald door
belangrijke Europese figuren uit die tijd:
Bartok, Hindemith, Strawinski en
Schoenberg. Een uitzondering is Stef
Stefans
Grove(geboren 1922), ooit professor aan
het Peabody Conservatorium in Baltimore
(V.S.). In de vroege jaren tachtig heeft hij
MUZIEK IN ZUID-AFRIKA: EENQUODLIBET
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Eerste bladzijde van Stefans roves Afrika-geinspireerde klavierwerk, Nonyana (1994).

zijn westerse voorkeuren definitief en vrijwills afgezworen en zich gewijd aan de
'Afrikanisering' van zijn muziek. Werken
a ls Liedere en Dansen uit S uid-Afrika
(SAMRO, 1992), Nonyana, die seremoniele
danseres (SAMRO, 1994) - allebei opgelegde werken voor de Internationale
UNISA-Transnet Klavierwedstrijd - de
Afrika-Hymnus voor orgel (1992) en het
strijkwartet Gesang van die Afrika-geeste
(1994) openbaren een unieke versmelting
en integratie van westerse compositietech212

met het muzikale idioom van
nieken
Afrika, een prestatie die de meesten van
zijn tijdgenoten nog steeds niet leveren.
(Zie ook illustratie).
Onder de jongere generatie die tot
diegroep behoren, zijn vooral Kevin
1, de in Nederland
Volans(g eboren 949)
geboren (1952) Hans Roosenschoon, en
Johan Cloete (geboren 1957) te vermelden.
Het werk van Volans wordt zoals
innen gekenmerkt
dat van Grove om te be g
door beschrijvende titels: White man sleeps,
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andere. Gedeeltelijk omdat hi' verkozen
heeft in het buitenland te wonen, heeft
Volans de aanzienlijke internationale successen op zijn palmares, waaronder ettelike CD-opnamen. Roosenschoon heeft na
andere werken als Makietie (1978) en
Timbila (1985) van verdere Afrika-exmenten afgezien ten gunste van een mate
aan subtiliteit en in zekere zin bepaald
door commerciele motieven. De boog..iewoogie-finale van zijn strijkkwartet '. to
open a window...' (1995), een werk in opdracht voor het vaste strijkkwartet van de
Universiteit van de Vrijstaat, dat ook door
het Chilingirlan-strijkkwartet werd uitgevoerd, combineert Afrika- en jazzelementen. Ook het muzikale verwijzingskader
van Cloete is veelzijdig; het bevat naast
e ten van Afrikaanse muziek ook
asp
Chinese, Japanse en Latijns-Amerikaanse
elementen, b.v. in de plezierige Celebrations,
die onder meer op de mbaganga-stij1
(township-jazz) gebaseerd is.
Vanwege plaatsgebrek kunnen we
andere componisten wier oeuvre soortgelijke tendensen vertoont, alleen even bij
name vermelden: Jeanne Zaidel-Rudolph
(Ukuthula: Peace, Five African Sketches for
guitar), David Hoenigsberg, David
Kosviner (Work Song), Graham Newcater,

Henk Temmingh, Peter Louis van Dijk en
Arthur Wegelin (1908-1995). Het is waarschijnlijk nog te vroeg om aan deze activiteiten een blijvende waarde toe te kennen.
Er zijn tekenen dat een en ander - zoals
vele andere 'politiek correcte' doelstellingen - aan elan verliest.
Dat deze muziek nog altijd voor het
allergrootste deel in westers-georienteerde
artistieke en esthetische kringen ontstaat
en zich in werkelijkheid richt tot de traditioneel westerse (d.w.z. vooral blanke) conrtbezoeker (in Zuid-Afrika een kleine
ce
minderheid) betekent een ernstig probleem
waarover, indien al, nog maar weinig is nagedacht. Als men dan de hierboven vermelde strubbelingen op het gebied van de
on
ZuidAf
ZuidAfrika
artistieke organisatie
in onder
ogen neemt, wordt meer dan duidelijk dat
ook het ideaal van een groter potentieel
niet meer dan een wensconcert
droom zal blijken. Daarnaast is er een
grote groep componisten die zich bewust
van het multiculturele debat afzijdig
houden, en daardoor minder aandacht
trekken. Zij wide zich geheel aan de verwezenlijking van een eigen stijlconcept.
Van een sterk Brits element afgezien, probeert Allan Stephenson (geboren 1949), die
o.m. aan Gordon Jacobdenken
doet , iedere
n.
opzettelijke cultuurassociatie te vermijde
Zijn muziek is 20e-eeuws, maar ongecompliceerd, en veronderstelt een 'luisteraarsvriendelijke' (en duidelijk 'westerse' )

benadering van ernstige muziek, zonder
echter als kitsch geclasseerd te worden.
In 1995 hebben de Zuid-Afrikanen
ook degelegenheid gehad om de eerste
Zuidafrikaanse opera in drie bedrijven
rond een Afrika-thema te zien. Het werk
Enoch,
prophet of God van de in Nederland
geboren Roelof Temmingh (1946) kan als
een mijlpaal in de Zuidafrikaanse muziekgeschiedenis worden beschouwd. Het verhaal speelt zich of aan de Oostkaap, tijdens
het En else koloniale bewind, met de massamoord op de geestelijk leider Henog en
zijn Israelieten'-volgelingen ins992.
Behalve voor situatiegebonden Xhosamuziek zijn opzettelijke Afrika-elementen
afwezig. Het muzikale idioom is echter
van zo'n aard dat het werk ook voor de
'gewone' luisteraar vrij goed toegankelijk
is. (Zie illustratie)
Zwarte musici

Grotendeels tengevolge van de
apartheidsideologie tijdens het vorige
regime kunnen zwarte musici niet concurreren met hun blanke collega's.
Alleen Michael Moerane(1904-1981) was
op dat stuk een uitzondering. Zijn ores
trale compositie Fatse la Heso (Mijn land,
1941) is weliswaar gebaseerd op Afrikamelodieen, maar berust structureel ingrote
mate op 19e-eeuwse Europese voorbeelden.
Hedendaagse zwarte componisten zoals
Mzilikazi Khumalo, James Khumalo,
Sam
N'Tzoma, Joseph Khosa,
Reuben Caluza
en Gideon Nxumalo houden het hoof dzakelijk bij kleinere werken voor a capellakoor, eengeliefd medium, dat historisch
teruggaat op de invloed van Europese
zendelingen.
Een uitzonderlijk kruiscultureel
succesverhaal is dat van het Soweto
Strijkkwartet. Dit ensemble uit Soweto
(Township bij Johannesburg) heeft de internationale aandacht erop gevestigd dat
ze het klassieke medium van het strijkkwartet (aangevuld met slagwerk) bruikbaargemaakt hebben voor de eenvoudige
verwerking van inheemse muziek. De cover van hun CD, Zebra crossing, stelt onomwonden (hoewel wat nalef) dat de 'formal
and elite' associaties met het medium Tare]
too easily mistaken for reality...' en dat 'resulting images dull our imaginations' (sic).
Een soortgelijk initiatief in de vorm van
Intsholo — een combinatie van koperblaasinstrumenten, slagwerk en zang uit Afrika
— vertoont ook invloeden uit de LatijnsAmerikaanse sfeer.
Het voor alle rassen open Transnet
Libertas-koor onder leiding van Johan de
Villiers draagt door geregelde optredens in
binnen- en buitenland wezenlijk bij tot het
vestigen van een geest van samenwerking

op een gebied dat voor mensen van alle
huidskleuren een geliefkoosde vorm van
musiceren is. Interessant is het feit dat het
repertoire van deze amateur roe geen
noemenswaardige vernieuwing vertoont in
vergelijking met de koorpraktijk van de
vorige periode. Het opnemen van 'etnische' muziek in koorrepertoires is al heel
gewoon sinds de jaren zeventig.
Populaire muziek
Amusementsmuziek

Terwijl aankomende zwarte 'serieuze' musici tijdens het apartheidsregime
geen opleidingsgelegenheid, maar ook
geen andere uitweg hadden, is een groot
aantal zwarte vertegenwoordigers van de
amusementsmuziekscene al vanaf de jaren
zestig naar het buitenland getrokken. Voor
velen van hen was muziek ookpolitiek,
waardoor veel composities de 'struggle '
als hoofdthema hebben. De binnen- en
buitenlandsepopularisering van zwarte
Zuidafrikaanse muziek is in de jaren tachtig sterk toegenomen met het Gracelandalbum van Paul Simon, waarin ook de
zwarte zanggroep Ladysmith Black
Mambazo en een latere bekende figuur als
Ray Phiri betrokken waren, evenals Johnny
Clegg en Savuka. Sinds 1990 zijn veel internationaal bekende uitgewekenen, zoals
de zangeres Miriam Makeba, jazz-pianist
Abdullah Ibrahim (tevoren bekend als
Dollar Brand) en de jazz-trompettist Hugh
Masekela, naar hun vaderland teruggekeerd. Alles wijst erop dat het succes van
deze muzikanten de belangstelling van de
jeugdige zwarte 'aspiranten' geweldig
heeft vergroot. Het heeft er zelfs de schijn
van dat ergeprobeerd wordt om aan deze
soort muziek (waarvan townshi-jazz
peen
vorm is) de toekomstige functie van nationale muziekcultuur toe te kennen, wat terzelfder tijd ook op een politieke winst zou
neerkomen. Net zoals bij de serieuze muziek richten veel blanke Zuidafrikaanse
amusementsmusici zich naar de uitdrukkingswereld en de muzikale middelen van

hun zwarte collega's. Zwarte ondernemers
hebben al een groot aandeel van de lichtemuziekmarkt.
De media

Het spreekt vanzelf dat een muziektraditie niet kan overleven zonder medewerking van de media. Het vroegere radioen televisiestelsel, dat ernaar streefde
Afrikaans en Engels gelijk te behandelen,
had uiteraardgrote invloed op het aankweken van luistergewoonten. Vooral het
propageren — door geregelde uitzendingen,
wedstrijden, enz. — van wat als licht
Afrikaanstalig genre bedoeld was, het zgn.
q uisterliedjie . In de jaren negentig is het
aandeel van het stroperige liefdeslied sterk
verruimd door experimenten naar het
patroon van de recentste Europese en
Amerikaanse voorbeelden. Laurika Rauch
is een van de weinige zangers van lichte
liedjes in het Afrikaans, die enigszins aanspraak kan maken op blijvend succes,
dankzij een balladestijl die aan Jacques
Brel doet denken. Al in de jaren tachtig
heeft Johannes Kerkorrel(pseud.) de oudere Afrikaanstalige luisteraar verrast door
liedjes met sociale kritiek als thema. De
opulariteit van 'boerenmuziek' met Ovals
Pp
en vastrap (= foxtrot) als hoofdgenres,
schijnt ook dankzij radio- en televisiewedstrijden, niet achteruit te gaan.
Een van de belangrijkste nieuwe
forums voor de muziekcultuur van
de Afrikaanstaligen is het Klein Karoo
Kunstefees, dat de hele Afrikaanse-taalgemeenschap wil verbinden. Het is in 1995
in het levengeroepen en vindt plaats in
Oudtshoorn, de geboortestad van yolksdichter C.J. Langenhoven. De vroegere
SAUK gaf nietalleen geregeld opdrachten
aangevestigde 'serieuze' componisten; door
de uitvoering daarvan werd bij een kleine
groep ingewijden ook een zekere trots on twikkeld. Bij de recente omvorming van de
SAUK in SABC, is de Afrikaanstalige radiozender (Afrikaans Stereo) weliswaar behouden en is er of en toe nog wel 'klas-

Henog en de
Israelieten
—Enoch, Prophet
of God, een opera

van Roelof
Temmingh.
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De Israelieten en de residenten van Queenstown.

Festival zijn muziekfestivals naar Europese
sieke' muziek te horen. De vermoedelijke
normen schaars. Het festival dat in
voorkeur van de meeste zwarte luisteraars
Grahamstadplaatsvindt, de bakermat van
voor Engelstalige programma's heeft ertoe
de En else cultuur in Zuid-Afrika, en
geleid dat de aan ernstige muziek bestede
ruimschoots door Standard Bankgesponzendtijd verminderd is ten gunste van
sord wordt, omvat echter ook muziekprogramma's die bedoeld zijn voor een
rogramma's van allerlei soort. Voor vele
p
nieuwpubliek. De programma's van
waarnemers is dit festival, waarbij kruisRadio Allegro, die alleen 's nachts klasulturele experimenten in beeldende kunst
c
sieke muziek uitzond, kregen te weinig
en toneel legio zijn, de barometer van het
steun en zijn in 1991 stopgezet. De onafkunstgebeuren in Zuid-Afrika.
ekzender
FMR (Fine Music
hankelijke
muzi
Radio) is sinds 1995 in de lucht, voorlopig
De
Zuidafrikaanse
echter alleen nog maar in Kaapstad en
organisatie voor
omgeving.
muziek-auteursrechten
De degradering van het Afrikaans
Een van de belangrijkste gremia
op televisie tot zowat 5 % van de kijktijd is
die de belangen van de Zuidafrikaanse
voor menig Afrikaanstalige nog steeds een
1 musici behartig,t is de Suider-Afrikaanse
steen des aanstoots. De klemtoon lit op
Musiekregte Organisatie (SAMRO), zelf lid
vorming, journaals en licht Amerikaans georienteerd amusement, dat de ernstige mu- van de Confederation Internationale des
Societes d'Auteurs et Compositeurs (CISAC).
ziek nog meer dan vroeger in de kou laat
Zoals de naam zegt, is SAMRO ook verantstaan. Als het onmiskenbare Indische kawoordelijk voor de bescherming van de
rakter van de jingle waarmee sinds 1996
het journaal ingeleid wordt, enige culturele muziekrechten in de buurstaten Lesotho,
Botswana en Swaziland. Sinds het ontstaan
betekenis heeft, kan dit worden toe evan de organisatie in 1962 is het aantal leschreven aan eenpoging om tenminste
sommige minderheden tegemoet te komen. den en activiteiten gevoelig gegroeid. Het
ledenaantal, van alle rassen, bedraagt
De politieke veranderingen sinds februari
thans zowat 230o, van wie ca 5 % compo1990 hebben echter het voordeel gehad dat
nisten van 'ernstige' muziek. Onder die
meer buenlandse
musici, zowel in
It
steeds
laatstegroep is er maar 3 % zwarte
het ernstige als in het lichtere genre, die
Zuidafrikanen.
vroeger hi er niet mochten of wilden optreNaast haar taak als centraal muden, naar ons land komen. Onder hen de
Amerikaanse operazangeres Grace Bumbry ziekinformatiecentrum heeft de organisatie
in haar 33-jarig bestaan een aanzienlijke
(in 1994) en Dame Kiri te Kanawa (1995).
Injanuari 1996 heeft Luciano Pavarotti gro- bijdrage geleverd tot de creatie van nieuwe
muziek: ze heeft dertig muziekwerken in
tere menigten naar rugbystadions gelokt
opdracht gegeven. Het geleidelijk afnemen
dan de wedstrijden die daar geregeld gevan opdrachten door de privesector in het
speeld worden.
laatste decennium, en het volledig ontbreMet uitzondering van de muzikale
ken daarvan bij de nieuwe SAEC leidde ercomponent van de jaarlijkse National Arts
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toe dat SAMRO tegenwoordig een van de
belangrijkste 'werkgevers' van componisten is. De opdrachten aan van grotere
symfonische werken tot jazz en andere
populaire genres.
Bovendien organiseert SAMRO
voordracht-uitvoeringen van Zuidafrikaanse muziek, in tantiemes, enpubliceert
sinds 1992 ook muziekwerk uit het land.
5 % van de jaarlijkse inkomsten — op dit
moment meer dan 20 miljoen dollar of nagenoeg 5o miljoen rand — wordt rechtstreeks besteed aan de bevordering van
kunst. Het Suid-Afrikaanse Tydskrif vir
Musiekwetenskap is financieel uitsluitend
afhankelijk van de SAMRO-steun. Aan
ettelijke verdienstelijke
Zuidaf
Zuidafrikaanse
kunstenaars zijn al studiebeurzen voor
het buitenland verleend. Dit bepaalde mee
het succes van musici als tenor Deon
van der Walt en depianist Anton Nel.
De 20 muziekstudiebeurzen voor conservatoriumstudenten — zowel voor klassieke als voor lichte muziek — zijn de
g
rootste en omvangrijkste van deze soort
in Afrika. Het beleid van de organisatie
maaktgeen onderscheid van ras, geslacht
ofgodsdienst. Recente statistieken tonen
aan dat meer dan40 % van de succesvolle
kandidaten voor de categorie lichte muziek
zwarte studenten zijn, tegenover 15 %
voor de ernstige genres.
Ten slotte
Politieke en staatkundige factoren,
zoals de velegemeenschappen en talen in
Zuid-Afrika en de daarmee gepaardgaande
uiteenlopende culturen en verwachtingen,
veroorzaken op dit moment zeker de
grootste problemen. Ondanks veel moeite,
werk en hulp uit verscheidene hoeken zal
dit voor afzienbare tijd zo blijven. Op het
gebied van de muziek daarentegen is het
streven naar werkbare oplossingen in een
multiculturele samenleving in vele opzichtenpas begonnen. Als veelzijdig terrein
heeft dit streven voor verschillende mense bovendien verschillende betekenissen,
waarvan de artistieke waarde er maar een
is. Wat voor sommigen luxe is of een randverschijnsel, is voor anderen een noodzakelijke en vanzelfsprekende verworvenheid. De kern van het probleem — enerzijds
het voorzien in voldoende en levensvatbare muziekopleidingsfaciliteiten, anderzijds het scheppen van genoeg levensruimte voor zowel de musici als het
publiek — heeft tijd en bezonnen inzicht
nodig. De goede wil, talent, ervaring en
passende structuren om het gevaar van
willekeurig quodlibet doeltreffend
een
af te weren ten voordele van een kunstvolle, geordende en welsprekende meerstemmigheid,
zijn reeds in rote mate
aanwezig.

FRIEDA HARMSEN

Religieuze kunst in Zuid-Afrika sedert 1990
'Gedurende de afgelopen vrijheidsstrijd werd veel "protestkunst" gemaakt en die ging sours gepaard
met een religieuze inhoud, grotendeels gebaseerd op de bevrijdingstheologie.'

M ne
reist hiervandaan naar
Europa om onder meer
kerken met hun kunstschatten te bezichtigen. Weinigen weten
dat men ook hierprachtige kerken (en synagogen, moskeeen, en tempels - maar in
dit artikel blijven wij bij christelijke voorbeelden) kan vinden, mits men ze zelf
zoekt in steden, dorpen en in verafgelegen
gehuchten. Er is zelfs een kapel in een grot
Vrijstaat.
in de bergen van de Oostelijke
En er worden al maar meer kerkengebouwd en versierd.
De kerkarchitectuur stond vanaf de
blanke nederzetting in de 17e eeuw altijd
op een hoog peil, maar op een paar uitzonderingen na was de versiering pover
en kitscherig. Dat veranderde na de
Tweede Wereldoorlog, toen er in enkele
zendings- en missieposten kunstcentra gesticht werden. Bekwame kunstenaars, die
zelf belangrijk werk leveren, staan aan het
hoofd van zulke instellingen en leiden uit
deplaatselijke bevolking kunstenaars op.
Velen van hen zijn nu algemeen bekend.
Een van Zuid-Afrika'sgeliefde
kunstenaars is Frans Claerhout,
een
Vlaams rooms-katholiekpriester. Een bezienswaardigheid is het kerkje in Thaba
`Nchu in de Vrijstaat, dat hi' in de jaren zeventig samen met zijn Basotho-gemeente
en vriendengebouwd en versierd heeft.
Hij schildert nog steeds. Elk jaar maakt hij
een Kerstschilderij; een voorbeeld is Een
Kind is Ons Geboren. Het werdgeinspireerd
door een lid van degemeente, een jonge
vrouw die, borstvoedend, luid en blij een
loflied zong tijdens de dienst. Het schilderijpisch
is ty voor het werk van Vader
Claerhout: robuust, levenslustig, humoristisch en liefdevol.
Steeds meer kunstenaars die niet
direct aan de kerk verbonden zijn, krijgen
opdrachten om ramen, beelden, schilderijen, wandtapijten, tabernakels en andere
benodigdheden voor de kerk te maken.
Tegenwoordig zijn het niet meer alleen de
roomskatholieken en anglicanen die opdrachtengeven, maar ook anderen, zelfs
de Nederduits Gereformeerden,
die tot
voor kort zeer streng alle beeldende kunst
in hun kerken verboden.

Gedurende de afgelopen vrijheidsstrijd werd veel 'protestkunst' gemaakt, en
die ging soms gepaard met een religieuze
inhoud, grotendeels gebaseerd op de bevrijdingstheologie. Ook kunst met een religieuze inhoud en een zeer persoonlijke
symboliek die zonder bijgaande verduidelijking moeilijk te begrijpen is, komt al
maar meer voor. Ondanks de esoterische
inhoud straalt dit werk bekoring uit en
raakt het steeds meergewild onder het
p
ubliek.
Een van onze meest opgemerkte
kunstenaars is Jackson Hlungwani.
Ongeschoold maar geestdriftig, werd hi' bij
de Zionistische kerk van Afrika totpriester
gewijd, en vervolgens stichtte hi' zijn eigen
Kerk, waarvoor hij, over een tijdperk van
dertig jaar, een 'Nieuw Jerusalem' boven
op een steile berg bouwde en met opmerdenbeel
vulde. Die waren deel van
kelijke
de omgeving waar Hlungwani preekte en
zieken hielp, en waar religieuze dansen
plaatsvonden. Helaas zijn de beelden nu
verplaatst naar een museum. Ze zijn dan
wel beveiligd teen
g weer en vandalisme ,
maar men vraagt zich of of ze niet van hun
mystiek ontdaan zijn.
De beelden zijn op de Bijbel geba-

seerd, maar openbaren elk een visie die
voortvloeit uitpersoonlijke ervaring,
godsdienstige overtuiging en sociale en
politieke omstandigheden. Zo vertelt
Hlungwani bijvoorbeeld dat hi' aan de
voet van het Grote Crucifix een olifant,
mensen en een vis heeftgekerfd om te beklemtonen dat de mens in harmonie met
de natuur kan leven. Er zijn in dat Crucifix
nog twee andere kruisbeelden, en op een
daarvan hangt een Christus. Hlungwani
verduidelijkt dat deze twee kleinere beeltenissen het oude en nieuwe Zuid-Afrika
symboliseren. Vervolgens verduidelijkt de
priester-kunstenaar dat God zijn handen
ten hemel heft en ze t: 'Houd nu op met al
die onzin; anders kunnen er versch rikkelike din en gebeuren. '
Hlungwani wordt beschouwd als
profeet en mysticus, en is thans een algemeen bekend kunstenaar, die zijn religieuze overtuiging in zijn werk overbrengt.
En zijn echter nog meer kunstenaars, en er
komen er al maar meer die voor zichzelf of
in opdracht van de kerk kunst met een relig
ieuze inhoud voortbrengen. Veel van hun
werken zijn cynisch en wrang; maar veel
andere zijn opheffend en nemen een belangrijke plaats in de samenleving in.

Kerk van de Wederopstanding. 1993. Architect Michael Shaw. Rooms-katholieke nederzetting

Sizanani ('Wij het en elkander'), Bronkhorstspruit, Gauteng (voorheen Transvaal).
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Zuster Maria Johanna Senn CPS, geboren
193o. Tabernakel: Manna uit de hemel
1993, email, smeedijzer, koper. Kerk van de
Wederopstanding, Sizanani,
Bronkhorstspruit.
Zuster Johanna is hood van het kunstatelier
in Mariannhill, een van de oudste en
grootste rooms-katholieke missieposten in
KwaZulu-Natal. Zij is beeldhouwster,
schilderes en emailwerkster, maar ook
mentor van veeljg
one kunstenaars, voor wie
zij dikwijls opdrachten werft. Haar werk is
over heel Zuid-Afrika verspreid.

Rechts: Beatrice Mayeza (ontwerpster),
Silvester Mbatha (weefster). Onze-LieveVrouw 1993, wandtapijt. Kerk van de
Wederopstanding, Sizanani,
Bonkhorstspruit.
Het wandtapijt is gemaakt in het Ndonyane
Weefcentrum, Zuidkust, KwaZulu-Natal.
Ndonyane is een verafgelegen dependance
van Mariannhill, waarplaatselijke vrouwen
opgeleid worden als weefsters. Dikwijls
maken zij wandkleden volgens schetsen van
de kunstenaar-zusters van het Klooster van
het Heilig Bloed in Mariannhill, maar zij
ontwerpen steeds meer zelf. Hun werk treft
men op vele plaatsen in het land aan.

Links: Vader Frans Claerhout OMI,
geboren 1919.
Een Kind is Ons Geboren 199o, olie op
paneel,
96 x 75 cm. Eigen verzameling van de
kunstenaar (hi'j verkoopt nooit de Kerst- en
Paastaferelen die hi'j elk jaar maakt – tot
groot verdriet van vele bewonderaars en
verzamelaars).
216

RELIGIEUZE KUNST IN ZUID-AFRIKA SEDERT 1990

Boven: Cecil Skotnes, geboren 1926. Het Laatste Avondmaal 199o, pigmenten en acryl op drie
houtenpanelen en twee gegraveerde zijpanelen, totale grootte 5,9 x 2,3 m. Refter van Santa Sophia,
Instituut voor Katholieke Opleiding, Pretoria.
Figuren van links naar rechts: Bartholomeus, Jacobus de Grote, Simon de Zeloot, Andreas, Mattheus,
Johannes, Jesus Christus, Judas, Jacobus de Mindere, Philipus, Thaddeus, Thomas, Petrus.
Cecil Skotness is een van onze belangrijkste en internationaal bekende kunstenaars. Zijn levenslange
wens om een Laatste Avondmaal to maken werd in 1989 vervuld toen hij een muur 'kreeg' van een
rooms-katholiek instituut. Voorheen had hi' veel werk in opdracht van de Kerk gemaakt: monumentale
muurgravures en schilderijen, reeksen van de kruisweg, altaarstukken en meubilair. Hi' ontwierp ook
wandtapijten om achter altaren to hangen. Hi' ontvangt nog steeds opdrachten voor religieus werk.
Links: Leo Theron, geboren 1926. Lofzang
voor de Zon 1993, gouache op zwart
apier, schets voor een dalles-de-verre (dik
PP
glas in beton) raam in de nis achter het
altaar, St. Franciscus Kroatische Katholieke
Kerk,Johannesburg. Eigen verzameling van
de kunstenaar.

Onder: Dina Cormick,geboren 1942. H.-Elizabeth van Hongarije 1991, terracotta panelen in hoog
relief op de muur van het ingangsportaal van het verpleegstershuis, Mariannhill, KwaZulu-Natal.
Dina Cormick is beeldhouwster, schilderes en keramiste; ze werkt voornamelijk voor de kerk. Zij is
intensgeinteresseerd in de feministische theologie, en beeldt dus bij voorkeur vrouwen in de Bijbel en
vrouwelijke heiligen uit.
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Frank Mestdagh, geboren 1967. Voedt degenen die honer lijden 1995, keramiek, hout, riet,
gietijzer potten, zand. Een van de Zeven werken van Barmhartigheid, waarvan er nu al twee
voltooid en die eind 1996 volledig zullen zijn. Sizanani, Bronkhorstspruit.
De Zeven Werken van Barmhartigheid staan langs een pad dat om een aangelegde heuvel naar
boven – naar 'Het Paradijs' – leidt, uitgebeeld met voorwerpen en kleuren uit de inheemse Afrikacultuur. Hier ziet men 'mielies' (mars – het hoofdmenu van de zwarte bevolking), een mieliestamper,
traditionele ijzeren kookpotten en een rieten dak om het kookvuur te beschermen.
De kunstenaar, van Belgische aficomst, is hood van de keramiekafdeling in Sizanani waar hij
lichamelijk of geestelijk gehandicapte pottenbakkers opleidt, die dan voorwerpen voor de markt
vervaardigen.

Brigitte Hertell, geboren 1967, en Lambert Moraloki,
geboren 1964. Afrika-Drieluik - Openbaring 1993,
houtgravure en gemengde media op hout, i8o x
13o cm gesloten; i8o x 200 cm open. Pretoria
Kunstmuseum.
Een voorbeeld van hoe religieuze thema's in de kunst
verbonden worden met het dagelijkse leven. Buiten op
het drieluik zijn tonelen uit het leven van de
verstedelijkte zwarte bevolking uitgebeeld,
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samengesnoerd door een ononderbroken zig-zag van
taxi's. Wanneer het drieluik open is, ziet men een
zwarte Christusgebukt onder het kruis. Op Golgotha
zijn de rovers (ook zwart) al gekruisigd. In de
achtergrond ziet men een protestoptocht. Boven is uit
Openbaringen aangehaald: 'and the nations were
wrath is come, and
thy
the time of the
angry, and
dead, that they should be judged. And that thou
shouldstgive reward unto thy servants the prophets
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Jackson Hlungwani, geboren ca. 1923. Groot
Crucifix ca. 199o, hout, 293 x 178 x 120 Cm
en Ster 1992, hout, 56 x 49 x 31 cm
Johannesburg Kunstmuseum.

and to the saints and them that fear thy name small
andgreat and shouldst destroy them which destroy
the earth.' In vertaling: 'De volkeren waren in toorn
ontstoken, maar uw toorn isgekomen en de tijd om de
doden te oordelen en om het loon te geven aan uw
dienaars, deprofeten en de heiligen en aan hen die uw
naam vrezen, kleinen engroten ,
en om te verderven
die de aarde verderven' (Willibrord-vertaling,
Uitgeverij Emmaus - Brugge, 1975, p. 348).

JOHAN COMBRINK

Afrikaans - de huidige situatie, bedreiging en strijd
'We kunnen het ons als land niet permitteren om het Afrikaans en de deskundigheid van Afrikaansprekenden
te ignoreren of te onderwaarderen.'

Historische situering
p 2 februari 1990 heeft (toenmalig) president F.W. de
Klerk een radicale koersverandering van de regering aangekondigd,
wat leidde tot overleg over een nieuwe
grondwet (alleen in het Engels gevoerd),
een tussentijdse grondwet (Wet 200 van
1993) die vijf jaar geldig is, en de verkiezingen van 1994. Een alliantie van het African
National Congres (ANC) en de
Kommunistische Partij van Zuid-Afrika
kwam daarna, samen met andere politieke
p artijen, aan het bewind in een zg n.
'Regering van Nasionale Eenheid' (RNE).
Op dit moment is er opnieuw
grondwettelijk overleg (alleen in het
Engels) over een definitieve grondwet die
in 1998 moet ingaan. Volgens de grondwet
voor 1993 waren er twee officiele talen:
van
Afrikaans en Engels. Vol ens de tussentijdse grondwet zijn er nu elf. Subartikel
3(1) van Wet 200 van 1993 luidt (vertaald):
'Afrikaans, Engels, siNdebele, Sesotho sa
Leboa, Sesotho, siSwati, Xitsonga,
Setswana, Tshivenda, isiXhosa en isiZulu
zijn de officiele Zuidafrikaanse talen op nationaal vlak, en er moeten omstandigheden
eschapen worden voor hun ontwikkeling
g
en voor de bevordering van hun gelijke gebruik en aanwending.'
De rest van artikel3 (het 'taalartikel'
van de tussentijdse grondwet) luidt (vertaald):
(2) Rechten met betrekking tot taal en de
status van talen die bij het inwerkingtreden van dezegrondwet bestaan,
worden niet verminderd, en er moeten
bij wet van het parlement voorzieninen getroffen worden om rechten met
g
betrekking tot talen en de status van talen die alleen op regionaal vlak bestaan, overeenkomstig de beginselen
uiteengezet in subartikel (9), uit te breiden op het nationale vlak.
(3) Waar het uitvoerbaar is, heeft een persoon het recht om in zijn of haar contacten met degehele staatsadministratie op het vlak van de nationale
regering de officiele taal van zijn of
Naar keuze, welke dan ook, te gebruiken en daarin aangesproken te worden.
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Afdruk van het voorblad van de eerste 'Afrikaanse Spelreels' voorloper van de 'Afrikaanse Woordelys
en spelreels'. September 1915. Bloemfontein. 16,1 x 20,8 cm.

le differentiatie met betrekking
(4) Re
tot taalbeleid- en taalpraktijk is toegestaan.
(5) Eenprovinciaal wet ever kan, bij door
minstens twee derde van zijn leden
aangenomen besluit, elk in lid (i) genoemde taal tot officiele taal verklaren
voor de hele provincie of voor een deel
ervan, en voor een of alle bevoegdheden en werkzaamheden van die wet eve,r behalve dat daardoor noch de
rechten noch de status aangetast mogen worden die een (andere) officiele
taal had op een of ander vlak of met
betrekking tot een of andere activiteit
op het moment van het inwerking treden van deze wet.
(6) Waar het uitvoerbaar is, heeft een persoon het recht om in zijn of haar contracten met de administratie op provinciaal vlak de taal van zijn of haar
keuze, zoals bedoeld in lid(5), te gebruiken en daarin aangesproken te
worden.

(7) Een lid van het Parlement kan het
Parlement toespreken in de officiele
taal van zijn keuze.
(8) Het Parlement en iederprovinciale
wetgever kan, behoudens dit artikel, bij
wet voorzieningen treffen voor het gebruik van officiele talen voor de doeleinden en het functioneren van de
overheid, met inachtneming van gebruiksmogelijkheden, doenlijkheid en
kosten.
(9) Wetgeving, evenals ambtelijk beleid en
praktijk, met betrekking tot het taalgebruik op regeringsvlak zijn onderworpen an en gebaseerd op de bepalingen
van dit artikel en de volgende principes:
(a) het scheppen van omstandigheden
voor de ontwikkeling en de bevordering van het gelijke gebruik en
aanwending van alle Zuidafrikaanse
officiele talen;
(b)uitbreiding van de rechten en de status van de talen die bij het inwer-
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kingtreden van deze grondwet nog
tot bepaalde streken beperkt waren;
(c) verhindering van het gebruik van
welke taal dan ook als instrument
van uitbuiting, onderdrukking of
het scheppen van verdeeldheid;
(d)het bevorderen van meertaligheid
en het voorzien in vertalingsfaciliteiten;
(e) het aankweken van respect voor andere talen dan de officiele talen die
in de Republiek gesproken worden,
en het aanmoedigen van bun gebruik ingepaste omstandigheden, en
(0 het behoud van taalrechten en de
status van talen die bij het inwerkingtreden van deze Grondwet bestonden.
(1o) (a) Bij federale wet moet door de Senaat
voorzien worden in oprichting van
een Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, om
toezicht te houden op de principes
zoalsgesteld in lid (9) en om de ontwikkeling van de Zuidafrikaanse officiele talen te bevorderen. (...)
(b)De Pan-Suidafrikaanse Taalraad is verorvo
het bevorderen
antwoordelijk
van respect voor en het onderwijs
van Duits, Grieks, Goedjarati, Huidi,
Portugees, Tamil, Teloege, Oerdoe
en andere talen die doorgemeenschappen in Zuid-Afrika gebruikt
worden, even als van Arabisch,
Hebreeuws en Sanskrit en andere talen die bij de belijdenis van religies
g
ebruikt worden.

Bladzijde uit het boekje 'Spreuke, wyshede
en woordspelings' van Johan Combrink.
165
Lykskouings bast the die op wie dit uitgevoer word
nie. (Maar dit het nut: dit hou minetens die
lewendes langer aan die lewe.)

166
Maak jouself onmisbaar, en jy sal bevordering ontyang. Tree op asofjy onvervangbaar is, en jy loop die
evaar om die trekpas te kry. (In hierdie ou wiireld
g
is dit naamlik noodsaaklik om ambisieus te weer,
maar Alt is fataal om dit te duidelik te laat blyk.)

167
'n Bult word nie minder Steil wanner jy uitstel om
horn te klim the. (Inteendeel, uitstel kos ook
energie.)

168
Dit is siege die mense sender geld wat se dat geld
nie geluk kan troop nie. (Maar as wens wel geld het,
dan hoef mens darem nie geluk te leap en soak the.)

169
As ek met jou 'n grap mask, moenie kwaad word
nie; weet dat jy my vriend is. (Met my vyande
mask ek geen grappe nie.)

29
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De Wet op die Pan-Suid-Afrikaanse
Taalraad (Pansat) is goedgekeurd (Wet nr. 59
van 1995), een commissie ad hoc van de
Senaat houdt zich bezig met de nodige benoemingen in de PANSAT.
Maar van de rest van de tussentijdse
grondwet is er met betrekking tot het
Afrikaans maar weinig terechtgekomen tijdens de voorbije twee of drie jaar.
Reeds bij het begin van het overleg
over de tussentijdse grondwet verminderde
het officiele gebruik van het Afrikaans.
Hieronder wordt opgesomd hoe en
waar het Afrikaans er van februari 1992 tot
februari 1996 op achteruitging.
I. Regering en administratie
1. Federale Regering

a. Afrikaans is niet meer de taal van
deplenumvergaderingen in het parlement.
De waarheid verplicht me ertoe te ze en
dat nog maar 4 % van alle toespraken ti'
dens de afgelopen sessie van 1995 in het
Afrikaans zijn gehouden. Tweederde daarentegen in het Engels. Tolkdiensten zijn
slecht.
b. Afrikaans wordt nog maar in een
of twee van de 62 commissies van hetparlementgesproken. En zijn waarschijnlijk
nietgenoeg tolken, en het gaat waarschijnlijk 'te vinnig (= te vlug) met die drukke
program van wetgeving'.
c. Administratieve mededelingen
aan Afrikaanssprekende parlementsleden
zijn meestal alleen in het Engels gesteld.
Er is waarschijnlijk geen tijd om die te
vertalen.
d. Documenten van het 'Hero pbouw- en Ontwikkelingsprogam' (HOP), en
van de belangrijkste programmapunten
van de RNE, zijn alleen in het Engels beschikbaar.
e. Bij hoorzittingen en andere mondelinge of schriftelijke contacten van de regering met betrokken belanghebbenden
wordt alleen het Engels gebruikt. Een voorbeeld daarvan was het forum van de minister en adjunctminister van 'Kuns, Kultuur,
Wetenskap en Tegnologie' (KKW&T) met
belanghebbenden in Kaapstad op 31 januari 1995.
f. Ministeries zoals KKW&T eisen
dat aanvragen in het Engels gedaan wor• anders denken ze er zelfs niet aan ze
den
te overwegen.
g. Sinds zondag 15 december 1994
verschijnen de verslagen van de grondwettelijke vergadering, Constitutional Talk, als
contactblad voor de kiezers. Zelfs als bijvoegsel van het Afrikaanstalige zondagsmagazine Rapport verschijnt het alleen in
het Engels.
h. De ad-hoc-commissie voor de
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aanwijzing van de leden van de 'Pan-SuidAfrikaanse Taalraad', die moet zorgen voor
degelijkberechtiging van alle officiele talen
in Zuid-Afrika, moest het in februari 1996
zonder tolkfaciliteiten rooien. Haar vergaderingen worden alleen in het Engels gehouden.
2.

Op gemeentelijk vlak

a. De taal van de 'oorgangsrade
(voorlopige gemeentelijke structuren) is in
het algemeen Engels.
b. Zelfs in voorheen Afrikaanssprekende vestingen zoals de gemeente Paarl
heeft de nieuwe(Afrikaanssprekende
'kleurling'-) burgemeester beslist dat de bestuurstaal in de stadsraad Engels moet zijn
- omdat sommige vertegenwoordigers van
de townships (voormalige woongebieden
van niet-blanken) geen Afrikaans verstaan.
Er zijn geen tolkdiensten.
II. Rechtswezen

a. De 'terms of reference' (1994) van
het Constitutionele Hof zijn op dit moment
alleen in het Engels beschikbaar, ondanks
het feit dat alle bevolkingsgroepen toegang
tot het hof moeten hebben.
b. In 1995 heeft het parlement een
wet goedgekeurd, waardoor wordt afgeschaft dat een advocaat zowel het Afrikaans
als het Engels machtig moeten zijn. Ze hoeven alleen nog Engels te kennen.
III. Wetenschap en Technologie

Nationale gremia als de 'Raad vir
Geesteswetenskaplike Navorsing' (= onderzoek) en de 'Wetenskaplike en Nijverheidsnavorsingraad', die vroeger Afrikaans en
Engels als voertalen hadden, hebben beslist
alleen nog het Engels als interne taal te gebruiken, en eveneens alleen in het Engels
met klanten om tegaan.
Iv. Media en Communicatie

a. Vanaf 1992 heeft het Afrikaans al
gauw zijn gelijkwaardige behandeling met
het Engels verloren op de TV van de SAUK
(Suid-Afrikaans-Llitzaai-Korporasie als leenvertaling van South African Broadcasting
Corporation/SABC). Afgezien van het uitsluitend Engelstalige nachtprogramma was
de verhouding Afrikaans-Engels in september 1993: 45-55. In maart 1995 was dit nog
maar 30-70.
b. De SAUK maakte in mei 1995 het
voornemen bekend om het Engels tot
'ankertaal' van de TV te maken en het
Afrikaansgelijk te stellen met de andere
negen officiele talen. Dat plan werd ondanks hevig protest op 5 februari 1996 werkelijkheid. Nu is de verhouding Engels Afrikaans in eentalige TV-programma's
16-i. De andere Afrikatalen krijgen samen
ca3o % eentalige programma's; 6 % van de

programma's is 'multicultureel'. (De 'Junior
Rapportersbeweging' heeft intussen bij het
gerecht een klacht ingediend tegen de
SABC, omdat de behandeling van het
Afrikaans ongrondwettelijk zou zijn).
C. Het jaaroverzicht van de SAUK,
dat sinds mensenheugenis zowel in het
Afrikaans als in het Engels bestond, wordt
van 1995 af alleen in het Engels gepubliceerd.
d. De TV-zenders hebben sinds
februari 1996 een andere naam: SABC 1,
SABC 2 en SABC 3 in plaats van TVi, TV2
en NNTV. De 'openbare zender' verplicht
zijn werknemers om ook in het Afrikaans
'es-ei-bie-sie' te zeggen. SABC 2 is nu de
enige zender waarop Afrikaans te horen is:
4 %. Om de dag is er een half uur Lang
Afrikaans nieuws.
e. Radio Suid-Afrika verandert in
de genoemde periode zijn naam tot
Afrikaans Stereo, 'die radio Bonder grense'.
Afrikaanstalige nieuwsuitzendingen en
journalen worden doorspekt met Engelse
inlassingen.
f. De tweetalige regionale radioinstellingen (Afrikaans en Engels) worden
alsmaar meer Engels en minder Afrikaans.
Radio Goeie Hoop uit (Kaapstad) is tegenwoordig 8o % Engels en nog maar 20 %
Afrikaans. In zijn ontvangstgebied heeft
62,62 % van de bevolking Afrikaans als
moedertaal, 18,94 % Engels en 15,74 %
isiXhosa.
V. Onderwijs

a. Tal van vroeger uitsluitend
Afrikaanse scholen worden sinds begin
1996 gedwongen tweetalig te worden en
dus ook in het Engels onderwijs te verstrekken — omdat taalgeen belemmering
tot toelating ma zijn. Grote aantallen nietblanke kinderen die alsonderwijstaal in het
algemeen Engels boven hun moedertaal
verkiezen, zijn aan het begin van het
schooljaar 1996 ingeschreven aan voorheen
Afrikaanse scholen, ook op het platteland.
(Er loopt op en
dit
gechts
blikog
aan het
er
hof van deprovincie Gauteng een testcase
overprecies deze 'weigering tot toelating
op grond van Afrikaans-onmachtigheid').
b. In de nieuwe leerplannen van
1995 is de kennis van twee talen weliswaar
nog een vereiste om te slagen, maar het
hoeven nietper se Afrikaans en Engels te
zijn. In vroegere 'zwarte scholen' wordt de
tweede taal zonder meer het Engels.
c. Vol ens een wetsvoorstel over
taalvereisten zal het slagen in twee talen
van 1997 af niet meer geeist
w
orden
van
schoolverlaters('matrikulante').
d. De vroeger Afrikaanstalige universiteiten RAU (Rands-Afrikaanse
Universiteit) inJohannesburg, de PU vir
CHO (PotchefstroomseUniversiteit vir

Maquette van het Afrikaanse Taalmonument (Franschhoek) door Jan van Wijk.

chirstelijk Hoer Onderwijs) en de UOVS
(Universiteit van die Oranje Vrystaat) in
Bloemfontein waren begin 1995 al tweetalig: Afrikaans en Engels.
e. Er waren in februari 1996 nog
maar twee oorspronkelijk uitsluitend
Afrikaanse universiteiten die niet in alle
faculteiten ook Engels in de eerste cyclus
(kandidaatsjaren) als voertaal hebben:
Stellenbosch en Pretoria. (Er zijn daarentegen ettelijke universiteiten die altijd al
alleen Engelstalig waren en dit nu ook
blijven, zoals de universiteiten van
Witwatersrand(Johannesburg), Kaapstad,
Rhodes(Grahamstad) en van Natal
(Durban en Pietermaritzburg).
f. De Universiteiten van WesKaapland (Belville), die ten tide van de
Apartheid werd gesticht voor de zgn. kleurlingstudenten Cbruinmensenl, van wie op
dit ogenblik nog meer dan tweed de
Afrikaanssprekend is, heeft mettertijd het
Engels als administratieve taal ingevoerd.
De over rote meerderheid van de colleges
wordt nu ook in het Engels gegeven.
g. Als universitair studievak gaat
het Afrikaans achteruit. Aan vrijwel alle
Afrikaans- en tweetalige universiteiten
neemt het aantal eerstejaars drastisch af.
VI. Het culturele leven

a. Zuiver Afrikaanse culturele bijeenkomsten worden verdachtgemaakt, b.v.
het 'Klein-Karoo Nationale Kunstefees'.
Alles moet tegenwoordig multicultureel
zijn.

b. Er heerst onder Afrikaanssprekenden pessimisme over het Afrikaans
als medium in de economie. Ongeveer
25 % van de studenten in de tweede cyclus
van de Departementen Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van Stellenbosch
en de Vrijstaat antwoordden in 1994 op een
enquetevraag dat ze hun kinderen zeker
in het Engels zullen opvoeden en naar
Engelse scholen sturen, want 'Afrikaans het
geen toekoms nie'. Almaar meer Afrikaanstalige ouders, vooral jonge echtparen, laten
sinds 1993 hun kinderen naar Engelstalige
scholengaan, vooral in het noorden.
c. Sinds 1992 werden er nog maar
weinig TV-reeksen uit andere talen naar het
Afrikaansgesynchroniseerd. Met de toekenning van zendtijd zoals die er sinds februari 1996 uitziet, is het synchroniseren
feitelijk stilgevallen. Minstens 90 % van de
Afrikaanstalige woordkunstenaars moest
een andere uitweg zoeken.
VII. Sport en Ontspanning

a. Vroeger was er ti dens buitenlandse reizen van sportmensen, b.v. naar
Nieuw-Zeeland, altijd een volledige verslaggeving van de wedstrijden in het
Afrikaans, naast volledig Engels commentaar. Op dit moment (februari 1966) heeft
Zuid-Afrika drietalige uitzendingen van
rugbywedstrijden: in het Afrikaans, Engels
en Xhosa. Maar welke taal de commentator
ook spreekt, de tekst op het scherm is alleen in het Engels.
b. Ti dens het internationale cricket-
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toernooi van Zuid-Afrika in 1995 is bij de
officiele verwelkoming geen enkel woord
Afrikaans gebruikt.
c. Bij alle grote sportbijeenkomsten
is Engels de enige geschreven en gesproken
administratieve taal. Sinds 1992 is het hele
sportwezen van Zuid-Afrika in feite verengelst.
d. Souvenirs en programmabrochures van de wereldbeker rugby van 1995 waren niet in het Afrikaans verkrijgbaar, alleen in het Engels. Hoewel rugby op de
eerste plaats een sporttak is die tenminste
voor de helft door Afrikaanstaligen beoefend wordt, is er na de overwinning van
Zuid-Afrika in dit wereldbekertoernooi een
uitsluitend Engelstalige postzegelreeks uitgegeven. Dit was ook zo na overwinningen
in het crikettoernooi en in de voetbalfinale
van de Afrika-beker.
e. Al in 1994 was er van dit alles
een voorteken, dat toen echter niemand als
zodanig herkende: het muntstuk van 5
rand ter ere van de inhuldiging van president Nelson Mandela als nieuw staatshoofd, bestaat alleen in het Engels:
de andere tien officiele talen werden
geignoreerd.
VIII. Handel

a. Het Afrikaansgaat erop achteruit
ingeprivatiseerde nationale instellingen zoals Telkom, Eskom (elektriciteit) en de SAL
auchtvaartmaatschappip.
b. Hetgebruik van Afrikaans op
verpakkingen van plaatselijke produkten,
neemt iedere maand af.
c. Op de luchthaven jan Smuts zijn
in mei 1995 de tweetalige borden met aanwijzingen over vertrek en aankomst door
eentalig En else vervangen.
d. Na de verandering van namen
van luchthavens die naarpersonen genoemd waren, zijn de wegwijzers daarnaartoe alleen nog in het Engels. Sinds begin 1996 is er bijvoorbeeld geen 'Kaapstadse Internationale Lughawe' meer, maar
enkel nog een 'Cape Town International
Airport'. En de vroegere 'Lughawe Jan
Smuts' beet alleen nog 'Johannesburg
International Airport'.
Het Afrikaans bekleedt een unieke plaats in
Zuid-Afrika. Het is een Afrikataal - ze is op
degrond en in de lucht van Afrika ontstaan. Hoewel de taal Europese en Oosterse
wortels heeft,
is Afrikaans een inheemse
boom. Je treft het nergens anders ter wereld
dan in Afrika aan, afgezien van een paar
'stekken' die naar Australie, Argentinie en
Nieuw-Zeeland uitgevoerd zijn, maar daar
alweer aan het verdwijnen zijn. Je kunt de
boom van het Afrikaans moeilijk verplanten: hij hoort in Afrika thuis. Wat zijn inheems-zijn betreft, verschilt het Afrikaans
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niet van de andere Afrikatalen in de RSA.
Maar in tegenstelling tot die andere
Afrikatalen was het Afrikaans sedert 192.5
een officiele taal van het land. Ook in tegenstelling tot die andere Afrikatalen hebben de Afrikaanssprekenden vele decennia
lang heel hard gewerkt aan de vakwoordenschat van hun taal, zodat ze over de
hele moderne technologische wereld in hun
eigen taal kunnen spreken. Vaak krijgen
Afrikaanssprekenden het verwijtte horen
dat dit met staatsgeld is gedaan, dat het
Afrikaans met hetgeld van de belastingbetaler is bevoordeeld. Daar zit een vorm van
waarheid in, maar slechtsgedeeltelijk. In
zijn scheefgetrokken absoluutheid is dit
verwijt onterecht. Er zijn namelijk ook miljoenen randen en miljoenen uren van
Afrikaanssprekenden zelf in geinvesteerd.
En er zijn miljoenen uren inspiratie
en nog meer transpiratie aan te pas gekomen om de Afrikaanse letterkunde tot het
produkt met uitstraling te maken dat het
tegenwoordig is. De gezamenlijke produktie van onze Afrikaanseprozaschrijvers en
dichters staat op geen enkele literatuur van
de 2oe eeuw achter. Daar kunnen alle
Zuidafrikaners trots op zijn. Onze literatuur is 'made in South Africa'. Ik denk aan
p
rozaschrijvers en dichters als Andre
P. Brink, Marita van der Vyver, Dalene
Matthee, en Elisabeth Eybers, Ingrid Jonker
ten
en Breyten Breybach.
De mensen van Zuid-Afrika moeten
na de bevrijding van alle Zuidafrikanen
van het apartheidsstelsel, hun hart veranderen en samenwerken binnen het nieuwe
bestel.
In dit opzicht propageer ik de visie
dat de Afrikaanssprekenden hun taal doelbewust tot een vriendelijke taal moeten maken. Zo vriendelijk dat andere mensen
Afrikaans willenpraten en gebruiken. Ten
tide van de apartheid waren andere mensen verplicht het Afrikaans te bezigen, al
moesten ze het alleen kunnen verstaan om
te begrijpen wat de toepassers van de wet
eisten. Dieperceptie van hun taal moeten
vooral de Afrikaanssprekenden zelf uit de
weg ruimen.
Een van de unieke hulpbronnen van
Zuid-Afrika is de Afrikaanse taal, in haar
volle omvang. We kunnen het ons als land
nietpermitteren om het Afrikaans en de
deskundigheid van Afrikaanssprekenden te
ignoreren of te onderwaarderen. We kunnen het ons als land evenminpermitteren
de voordelen van het Afrikaans in het buitenland te ontkennen, of te doen alsof die
maar weinig voorstellen.
Het Afrikaans verschaft de
Zuidafrikanen toegang tot het vasteland
van West-Europa op een manier waarop
geen andere Zuidafrikaanse taal dat kan.
g
Iemand als b.v. prof. Jakes Gerwel heeft het
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aan zijn kennis van het Afrikaans te danken
dat hi' aan een Belgische universiteit tot
doctor konpromoveren. Het Afrikaans
geeft aan Zuid-Afrika bijna direct toe an
tot de kennis en de technologie van 21 miljoen Nederlandstaligen in West-Europa,
aan de noordkust van Zuid-Amerika en in
Maleisie.
Het Engels is tegenwoordig de belangrijkste internationale taal voor ZuidAfrika; niemand betwijfelt dat het ons
grootste venster op de wereld is.
Maar met maar een venster in hun
huis kunnen de Zuidafrikanen maar in een
richting kijken. Laten we als Zuidafrikanen
ten minste twee vensters in ons huis hebben en voortdurend door alle twee naar
buiten kijken.
We hebben opnieuw aansluiting gevonden bij de Britse Statenbond, wat voor
ons land zeker voordelen heeft. Laten we
ook bij de Nederlandse Taalunie aansluiten,
die zelf zo'n aansluiting wil. Ook die zou
voor ons land voordelen hebben.
Ook in het land zelf kan het
Afrikaans een zeer nuttig hulpmiddel zijn
als hetgoed gebruikt wordt. In Zuid-Afrika
hebben vooral Afrikaanssprekenden de
deskundigheid om sprekers van andere
Afrikatalen te helpen bij de studie en de
uitbouw van hun eigen talen, voor zover
de betrokkengemeenschappen dat willen.
Hetgrootste instituut voor lexicog
rafie op het Afrikaanse continent is het
bureau van het 'Woordenboek van die
Afrikaanse Taal'. Dat bureau is erop voorbereid en ertoe bereid hulp te verlenen aan
sprekers van welke andere Afrikataal ook
om de lexicografie daarvan aan te pakken.
Daar kunnen woordenboekmakers van andere Afrikatalen opgeleid worden; men kan
hen bijstaan bij het maken van de nodige
woordenboeken voor onze andere
Zuidafrikaanse talen. Kortom, ik zie de rol
van het Afrikaans als steunverlener aan anderstalige Zuidafrikanen die willen aanwenden wat in het verledengoed was, om
hun toekomst daarop te vestigen. Mijn visie
op het Afrikaans in de nieuwe, blijvende
omstandigheden bestaat erin dat het een
dienstvaardige taal zal worden en zijn. Het
is een taal die door miljoenen niet-moedertaalsprekers verstaan wordt. Laat de
Afrikaanssprekenden die mensen opleiden
en hen steunen, voor zover die miljoenen
mensen zulks willen. De mensen van ZuidAfrika moeten met het Afrikaans verzoend
raken. In het verleden hebben Afrikaanssprekenden mensen afgestoten. Die moeten
ze nu weer aantrekken, niet met dwang of
paternalisme, maar met dienstverlening en
samenwerking.

ARTHUR VERTHE

Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting
'Van bij de aanvang heeft de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting een brede waaier van culturele
activiteiten ondernomen, geruggesteund door een honderdtal actieve leden.'

e Vlaams-Zuidafrikaanse
Cultuurstichting v.z.w. vindt
haar oorsprong bij Julien
Minas Missak, van wie de Armeense vader
gevlucht was uit Turkije om er aan de vervolging van de Armeniers te ontsnappen,
temeer omdat hij er het hoogste ambt bekleedde dat een Armenier onder de Sultan
kon bereiken.
In 1904 is vader Missak in Belie beland en vindt zijn Vlaamse bruid in Brugge.
Ins906 wordt Julien Minas geboren.
De jonge J.M. Missak doorliep de
humaniora in Antwerpen er ging de mediIt it volgen in Brussel, zonder echsche
ter de noodzaak van een diploma in te zien.
De familie Missak bewoonde het
kasteel in Lint en startte een sigarettenbedrijf en integreerde zich in Vlaamse culturele milieus. Daar werd de basis gelegd van
veel sympathie voor de Vlamingen, hun
cultuur en hunproblemen, hoewel Julien
Missak in zijn jeugd tevens een Armeens
nationalist bleef.
In 1949 is J.M. Missak zich in ZuidAfrikagaan vestigen en kocht het jaar
daarop in Johannesburg een prachtig landhuis waar hi' gewoond heeft tot aan zijn
overlijden op 19 februari 1980. Van in zijn
jeugd had hi' belang gesteld in de comparatievegodsdienstwetenschappen en sloot
zich later aan bij de Orthodoxe Kerk. De
laatste jaren van zijn leven is hi' zelfs monnikgeworden, verbleef een paar maanden
per jaar in een klooster in En eland en de
rest van het jaar op zijn landgoed, waar een
ruime bibliotheek zijn studie en bezinning
ondersteunde.
Bij testament heeft hi' het landhuis
overgemaakt aan de Randse Afrikaanse
Universiteit (de RAU) met de uitdrukkelijke wens er een centrum van te maken
voor de bevordering van de Vlaamse en
Armeense cultuur in Zuid-Afrika, er een
onderhouds- en werkingsfonds aan toevoegend.
eins g
,
Deze schenkingpireerd
door
de inJohannesburg wonende Vlaming
Kamiel de Vleeschauwer, vriend van
Missak, kwam voor de RAU aanvankelijk
niet erg gelegen uit: hoe kon zij aan de
wilsbeschikking van J.M. Missak voldoen?

D

Tenzij er een instantie gevonden of geschapen werd om daadwerkelijk aan het landhuis degewenste bestemming te geven
door aangepaste activiteiten. Van de kant
van de Ameniers was er niet veel te verwachten, er wonen in Zuid-Afrika nauwelijks enkele tientallen Armeniers, die dan
nog onderling zeer verdeeld zijn. De medewerking diende dus vooral van Vlaamse
kant te komen, en daarom sprak Kamiel de
Vleeschauwer in Vlaanderen enkele vrienden aan om de geboden kans aan te grijpen. Geen gemakkelijke opgave, want nog
volop in de periode van de boycot teen
Zuid-Afrika, ook een culturele boycot.
Er werden echter vlug personen gevonden die sinds lang, los van elke politike implicatie, het zinloze en schadelijke
van een culturele boycot hadden ingezien
binnen de oude culturele band tussen
Vlaanderen en Zuid-Afrika. In alle stilte,
doch niet minder efficient werd ins981 in
Vlaanderen de vzw 'Stichting Vlaams
Cultureel CentrumJohannesburg' opgericht, een benaming die tien jaar later, toen
de werking zich over heel Zuid-Afrika had
verspreid, met het Missakhuis als bruggehoofd, omgevormd werd in 'VlaamsZuidafrikaanse Cultuurstichting'.

In 1977 had Belie
g
het cultureel
akkoord met Zuid-Afrika opgeschort.
Daardoor waren o.m de 17 universitaire
leerstoelen Afrikaans-Nederlands afgesloten van alle vroegere logistieke steun van
uit Vlaanderen: deelname aan colloquia en
congressen, toesturen van boeken en ti'schriften, geregelde bezoeken van kunstenaars en wetenschapslui. Het gevolg hiervan was eengroeiende demotivering en
ontmoediging bij de docenten en afname
van het leerlingenaantal, een breder wordende culturele kloof tussen Vlaanderen en
Zuid-Afrika.
De Vlaams-Zuidafrikaanse
Cultuurstichting heeft zich van meetaf ingezet om de bedreiging van een verloren
generatie op te vangen.
Bij de oprichting van een zustervereniging 'Die Vlaams-Suid-Afrikaanse
Kultuurstigting' in Pretoria op 6 juli 1990
zei de Vlaamse Stichting-voorzitter Ward
Thielemans, die stichtend voorzitter Dries
Vlerick was opgevolgd, o.m.: 'Vanuit
Vlaanderengezien zijn de culturele banden
traditioneel bijzonder sterk... Deze banden
zijn het natuurlijk gevolg van de culturele
verwantschap tussen beide landen die,
weeral vanuit Vlaanderengezien, de taal en

Voorkant Missakhuis inJohannesburg.
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Park van Missakhuis.

het lied als voornaamste componenten
heeft, samen met het gemeenschappelijke
christelijke erfgoed dat op onze dagen in
Zuid-Afrika meer bewust wordt beleefd en
gedragen dan in Vlaanderen en de
Nederlanden. Het is voor mensen uit een
beperkt taalgebied met een groot taalbewustzijn - en dit geldt zowel voor
Vlamingen als Zuidafrikanen - telkens
weer een verheugende en verrassende ervaring de eigen taal te kunnen gebruiken
en elkander te verstaan, zo vele duizenden
kilometers van het eigen land verwijderd.
Maar niet alleen de culturele verwantschap heeft geleid tot een sterke band
tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. De ong
het
Britse
elijkeen
strijd van
de Boeren
teg
leger bij het begin van deze eeuw en de ermede verbonden tragiek en emotionaliteit
hebben er in Vlaanderen zeker toe bijgedragen. Dit zij n uiteraard factoren die vervag en met de tijd en die voor deonjg ere
generaties zelfs reeds onbekend zijn geworden, maar die in vroegere jaren sterk werkzaam zijn geweest. Wellicht is het zo dat
Vlamingen een bijzondere gevoeligheid
konden opbrengen voor de onafhankelijkheids- en ontvoogdingsstrijd van de
Zuidafrikaanse Boeren omdat zij zelf volop
in een ontvoogdingsstrijd waren verwikkeld. In een ander opzicht ma worden gesteld dat Vlamingen door het vroegere intense contact en de ervaringen met Kongo
en Ruanda-Burundi - de latere onafhankelike staten Zaire, Ruanda en Burundi- een
genuanceerdere kijk op de Afrikaanse samenleving hebben kunnen verwerven dan
andere volkeren die nooit ter plekke en
geengageerd geconfronteerd zijn geweest
met de eigenheid en verscheidenheid van
het rijkgeschakeerde, verrassende en boeiende maar onderontwikkelde Afrika, en die
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erg voortvarend de complexe en specifieke
problematiek van Zuid-Afrika vanuit de eigen sociaal-economische en politieke denken leefwereld, en alleen in simpele zwartwit termen voorstellen aan zichzelf en aan
anderen. Dit maakt waarschijnlijk dat
Vlamingen, meer dan andere volkeren, een
grotere omzichtigheid aan de dag le en bij
het beoordelen van de ontwikkelingen in
uw land, dat zij meer begrip opbrengen
voor de complexiteit van de Zuidafrikaanse
situatie en voor de moeilijkheidsgraad van
de opgave waarvoor de bewindslieden en
beleidsverantwoordelijken zich hier gesteld
zien om aan de multiracialiteit en de multiculturaliteit een haalbare en werkzamepolitieke oplossing te geven, zonder de essentiele en levensnoodzakelijke verdere
economische en sociale ontwikkeling vooral voor de zwarte bevolkingsgroepen op de helling te zetten.''
Van bij de aanvang heeft de VlaamsZuidafrikaanse Cultuurstichting, met beperkte middelen uit het Missaklegaat en uit
sponsoring, een brede waaier van culturele
ondernomen, geruggesteund
ac
dedtal
r actieve leden. Binnen
door een hon
de Stichting is er een werkgroep die zich
toelegt op academische contacten,
se
zowel wetenschappelijke als onderwijs.
Dit alles gebeurt vanuit het geloof in
de verrijkende waarde van het grensoverschrijdend culturele verkeer tussen volkeren en mensen die elkaar iets te bieden hebben, een uitwisseling die bevoordeeld
wordt wanneer er een culturele verwantschap aanwezig is.
In concreto werden aldus in de loop
der jaren op vele plaatsen in Zuid-Afrika
door de Stichting tai van culturele avonden,
conferenties, concerten, tentoonstellingen
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en andere manifestaties op gebied van muziek,
zang, dans, poezie en volkskunst door
Vlaamse vertegenwoordigers met faam gerealiseerd en werden boeiende contacten
gelegd.
Met deze initiatieven heeft de
Stichting zich telkens gericht tot al wie in
Zuid-Afrika hiervoor belangstelling had,
onafgezien van taal, cultuur, kleur en etniciteit, hoewel de belangstelling uiteraard
vooral kwam uit cultuur- en taalverwante
milieus.
Een afzonderlijke vermelding verdient de opstelprijskamp, met als onderwerp 'Vlaanderen' die in samenwerking
door de Stichting hier en de Stigting ginds
om de twee jaar uitgeschreven wordt bij de
eindejaarsstudenten van meer dan 7oo
Afrikaanstalige en taalgemengde scholen.
De drie laureaten krijgen een verblijf in
Vlaanderen gedurende twee weken.
De Stichting biedt ook gastvrijheid
aan Zuidafrikanen die naar Vlaanderen uitgenodigd worden: podiumkunstenaars,
conferenciers, wetenschapslui, koren en orgelisten. Zij vangt hen op, organiseert hun
optredens en contacten.
In samenwerking met de
Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging
(NZAV) wordt een verblijf van een maand
voor een 25-tal jongeren uit de diverse universiteiten georganiseerd, het ene jaar richting Zuid-Afrika, het andere jaar richting
Vlaanderen en Nederland, met een initierend, pedagogisch en toeristisch programma voor betere wederzijdse kennis en
begrip.
Jaarlijks stelt de Stichting ook enkele
beurzen ter beschikking van Zuidafrikaanse afgestudeerden die in Vlaanderen hun
opgedane specialiteit komen toetsen en verruimen.
In Zuid-Afrika is een belangrijk stuk
cultureel erfgoed vanuit de Lae Landen
springlevend aanwezig. De dragers ervan
kunnen meebouwen aan het nieuwe ZuidAfrika waar zoveel culturen elkaar ontmoeten en onderling kunnen verrijken.
De Vlaams-Zuidafrikaanse
Cultuurstichting beschouwt het als een
voorrecht de grote uitdaging in ZuidAfrika op een bescheiden doch efficiente
wijze te ondersteunen, in de hoop dat spoedig het officiele Vlaanderen via een ruim
cultureel akkoord enerzijds, en de Lage
Landen anderzijds via de Taalunie de banden met Zuid-Afrika nauwer aanhalen.
Voor Zuid-Afrika is Vlaanderen een poort
op Europa, en in Zuid-Afrika ligt wellicht
van
een laatste kans voor heel Zuidelijken
daaruit Centraal-Afrika. Via haar culturele
werking draagt de Vlaams-Zuidafrikaanse
Cultuurstichting bijtot de ontwikkeling
van dat verre gebied op zoek naar evenwelvaart
wicht , welzijn en welvaart.

SAMENSTELLING FERNAND FLORIZOONE EN CHRIS TORFS

Poetisch bericht

Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift 'Vlaanderen' , Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie' , Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrift' op ieder blad uw naam en volledig adres. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald: vermeld daartoe bij iedere inzending tevens uw bank- of postrekening.

OPENGEWERKTE VELDEN

BETREFFENDE KRUISEN
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Hij schrijft met
brandende wingers:
dit is het vuurland
in het oneindig veld van taal

Ik maakte het mee
op teevee dat Maradonna,
de bekende ster,
het voetbalveld oprende
en voor miljoenen
kijkers een kruis sloeg.

je voelt er de vochtige voren van letters
tijdens de middagen
in de weidse armen
van de zee
ruikt het Touter waakland
achter het zwijgend spitten
in het mystieke volgspoor
van een lentebries
hoort het liturgisch octaaf
tijdens het bewieroken
in de spitse kathedraal
van een dichterlijke taal
proeft de komende handen
van een vochtige deemstering
op dagen waarin
de dichter
opgespoorde leegte
met voile ogen ontheemdt
net als een landheer
oertaal aan randen slijpt

En ook bij Sabattini
en Steffie Graf en die Seles,
tussen slices en aces door,
zag ik het kruis,
net als op mijn nichtje haar
bruidsjapon met kant.
Het deed me denken
aan het ijzeren crucifix
('Hier werden laffelijk vermoordi)
dat aan degraskant stond
waar ik voor vader z'n konijnen
klaver snijden moest.
En van lieverlee
aan mijn vader zelf en hoe hij,
nogal nonchalant,
met een korte ruk aan mijn rechterlel,
ons 's avonds ('God beware!')
een kruisje gaf en aan Gezelle.

stappen zijn verzen
vereenzaamd tussen de
opengewerkte velden
vanpoetisch geheel.

Betreffende kruisen
ik las daarnet in de krant dat
bier en daar, God beware!,
ze weg zouden moeten
Ook 'Erfgebied to koop' las ik en
`den schedel aan scherven mij sloegen'.

CECILE VANDOORNE

ROGER VERKARRE
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1BLOEMEN ZIJN VAN ZACHTER HOUT'

UITSPRAAK
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Gery Florizoone (t zomer 1986)

Tunnel die duurt zolang
het niet tot spreken komt,
stemmen ineengeschoven.

De Tuin

Als ik hier zo zit
en niet nadrukkelijk kijk
en niet nadrukkelijk luister,
elk geluid ver en onpersoonlijk
en de tijd is niet,
ben ik als de maan stilzwijgend.
Verschuift het licht.
Wandelen de wolken door het heelal.
Stoeien de vlinders over
de kinderhoofden van de bloemen.
Stolt elk beeld tot een geheel,
in en buiten mij
en een met hen.
Je schreef: 'Bloemen zijn van zachter hout'.
Hun kinderen wenken
in het licht.
Hun kleuren dansen
in de zon.
Elke morgen lest de dauw
hun dorst.
Plots brak een tak.
Een huivering.
Een zucht.
- Het kwaad was aangericht Even schoof de hemel open
en weer dicht.

Zo aarzelend het afscheid

Buiten de tafel gedekt
want het was zomer.
Op blote voeten
door het gras gelopen.
Metgraagte over gedichten
gesproken, de laatste,
de beste,
Met heimwee de kinderjaren
herdacht.
Onder donder en bliksem
naar binnengevlucht.
Om zeven uur aarzelend
afscheid genomen.
Op het ogenblik
van het bericht
bloeiden nog
de teerroze takken
kleinegladiolen.
GABY LEIJNSE

De lento van een tijd
waarin het licht is vastgelopen,
zich als een zeegesloten heeft.
Tot er beweging komt,
onzichtbaar eerst, een woord
groeit uit de grond.
Een lichte fluistering,
er isgeen wind maar
iemand die zegt liefste.
KEES HERMIS

SCHAMEL
1110••••••••••••••••

Schamel de leugen
van de witte bruid
nog zacht van huid
en anderegeheimen,
lenig lichaam dat
zichplooit tot in
karige plicht en
donker mededogen
zo wit en fel,
het Hooglied klinkt
in uitgelaten blijdschap om een vrouw.
Toch kraait de haan, onophoudelijk.
C. GOOSSENS

HOMMAGE AAN ALAIN BOSQUET
1111111111111•1111111111111111111111111

God wordt gekweld:

Je hebt gelijk, het Oude Testament
lijkt hier en daar onmenselijk.
Aan Abraham en Job
hood ik al mijn excuses aan.
De dag na Zondvloed zond ik mijn
gezanten voor een nieuw verbond,
maar twist en honer konden zich
niet met hun lot verzoenen.
Ik volgde Dante naar de hel,
eenplaats die ik nog nooit bezocht.
Ik was onmiddellijk bereid
mijn vonnis to herzien.
JAN GYSELINCK

226

POETISCH BERICHT

SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

In deze rubriek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is o.m. de bedoeling het
vertalen van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar het redactiesecretariaat. leder
vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de
bundel of het boek waaruit het genomen werd.

IL COMPITO

MIJN OPDRACHT

Il mio cOmpito e questo: di passare
per un uomo malincolio e pensoso,
unpescator the no si dia riposo
nelpescar perle nere in fondo al mare.

Dit is mijn opdracht: ik moet mij gedragen
als een diep piekeraar en pessimist,
een visser die zonder ooit te versa en
op de zeebodem zwarte parels vist.

Orguai se vengo men presso la gente
aquel concetto ch'ella s'e formato
di me, se comegia m'ha immaginato
dimostro di no esser veramente.

0 wee als ik de rolplots niet meer speelde
die door degoegemeente wordt verwacht
van mij,
en als al wat men zich verbeeldde
heel anders bleek dan men steeds hadgedacht.

Spesso di molte cose, oh tante serie!
riderei, fino a sghangherar la bocca.
Invece, pe'l mio cOmpito mi tocca
di sospirar coi labbri in iii: Miserie!

Ik zou om veel (o zo serieuze!) zaken
megraag bescheuren met een schaterlach.
Maar ja, ik ma mijn opdracht niet verzaken
en moet wel zuchten met eenpruillip: Ach!

LUIGI PIRANDELLO

VERTALING: PAUL CLAES

VENEZIANISCHER MORGEN

VENETIAANSE MORGEN

Fiirstlich verwOhnte Fenster sehen immer
was manchmal uns zu bemiihngeruht:
die Stadt, die immer wieder, wo ein Schimmer
von Himmel trifft auf ein Gefiihl von Flut,

Vorstlijk verwende vensters zien aldoor
het een ons soms slechts uit de verte groet:
de stad die aldoor, waar een vollegloor
van hemel valt op een gevoel van vloed,

sich bildet ohne irgendwann zu sein.
Ein jeder Morgen mu13 ihr die Opale
erst zeigen, die sie gestern trug, und Reihn
von Spiegelbildern ziehn aus dem Kanale
und sie erinnern an die andern Male:
danngiebt sie sich erst zu und fallt sich ein

zich vormt zonder een ogenblik te zijn.
Iedere morgen moet haar de opalen
eerst tonen die zegisteren droeg, en rijen
van spiegelbeelden uit het Kanaal halen
en haar herinneren aan de andere malen:
danpas geeft zij zich toe en valt zich in

wie eine Nymphe, die den Zeus empfing.
Das Ohrgehang erklingt an ihrem Ohre;
sie aber hebt San Giorgio Maggiore
und lachelt lassig in das schOne Ding.

zoals een waternimf, die Zeus ontving.
De oorbellen weerklinken aan haar oren;
zij echter heft San Giorgio Maggiore
englimlacht achteloos in het mooie ding.

RAINER-MARIA RILKE

VERTALING: PAUL CLAES
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In en om de kunst

Het operaseizoen 1995-96
in Vlaanderen en Brussel:
weinig echte toppers
ERNA METDEPENNINGHEN

De inzet van het seizoen 1995-96 van de
Vlaamse Opera was boeiend. Guy Joosten
ensceneerde Mozarts 'Le Nozze di Figaro'
op een virtuoze manier in een schitterend
decor van Johannes Leiacker. Het was weliswaar een regie waarin Beaumarchais het
haalde op Mozart, maar dat is misschien
inherent aan het werk. Joosten verwaarloosde het sociale aspect van het gegeven
niet, maar schrok er ook niet voor terug bepaalde figuren erg dik in de verf te zetten
en het buffa element van de opera te

Cherubino (Alison Brouwer) kijkt
hoegraaf Almaviva (Boje Skovhus)
Suzanna (Gabriele Rossmanith) het
hof maakt. Le Nozze di Figaro
(Mozart) in De Vlaamse Opera.
(Foto: Annemie Augustijns,
Brussel).
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beklemtonen. In Boje Shovhus (Graaf
Almaviva) en Gabriele Rossmanith
(Susanna) beschikte hi'j over uitstekende
vertolkers die zijn intenties ten volle waarmaakten. Ook depittoreske Basilio van
Valentin Jar verdient een vermelding.
Jammergenoeg stond het muzikale aspect
van de opvoering onder Peter Erckens niet
op hetzelfde niveau.
'Die Tote Stadt' van Erich Wolfgang
Korn old was een miskleun. Het werk is
interessantgenoeg niet het minst door de
link met Vlaanderen. De opera is immers
gebaseerd op 'Bruges-la-Morte' van
Georges Rodenbach. Maar de Vlaamse
Opera ontleende een afgeleefde, weinig
stemmingsvolle produktie aan de Deutsche
Oper Berlin en de regisseur GOtz Friedrich
kende blijkbaar het verschil niet tussen de
Bloedprocessie van Brugge en de Boetprocessie van Veurne. Stefan Soltesz dirigeerde vrij oppervlakkig en zonder echte
feeling voor de sensualiteit en erotiek van
Korn olds muziek. Cynthia Makris was
een verleidelijke Marietta, maar William
Cochran kon noch scenisch, noch vocaal
overtuigen als Paul. Het succes van de
avondging naar Michael Kraus' vertolking
van het lied van Pierrot, een van de bekendste bladzijden uit de opera.
Als barok-opera stond dit keen 'Serse' van
Handel op het programma in een produktie
ontleend aan de English National Opera in
regie van Nicholas Hytner (de Britse
theaterman die eveneens de musical 'Miss
Saigon' en de film 'The Madness of King
George' regisseerde). De realisatie uit 1985
kwam nog bijzonder fris over. Hytner combineerde Xerxes' Perzie met het 18de-eeuwse En eland en zijn leergierige burgers op
bezoek in botanische tuinen of rariteitenkabinetten. Het was eengestileerde, esthetische wereld vol citaten en visuelegags die
nooit alsgoedkoop of overbodig overkwamen. De bezetting, aangevoerd door de
Serse van Marianna Cioromilla zong meestal keurig maar miste enigszins expressivitelt met uitzondering van de contratenor
Christopher Robson, de enige zanger die er
ook reeds in 1985 in Londen bij was. Jos
van Immerseel dirigeerde zijn ensemble
'Anima Eterna' in een stijlgetrouwe uitvoe-

ring met mooie kleurtoetsen, maar waaraan
soms wat elan enpit ontbrak.
'Tosca' is voor mij een van de sterkste ensceneringen van de Puccini-cyclus van de
Vlaamse Opera in regie van Robert Carsen
engedirigeerd door Silvio Varviso. Carsen
spitst al zijn aandacht toe op de titelheldin,
eenprima donna in alle betekenissen van
het woord, die voortdurend op de gyens
van de realiteit balanceert. De hernieuwde
confrontatie met dezeproduktie, vier jaar
na depremiere, bood nog altijd zeer sterke
momenten, maar uiteraard was het verrassingseffect weg. Bovendien kregen de zangers van de originele bezetting hun rolinterpretatie praktisch op het lijf geschreven.
Soja Smoljaninova (Tosca) en Knut Skram
Scar is leverden goede prestaties, maar
konden hun voorgangers toch niet doen
Marianna Cioromilla (Serse) in een
omgeving typisch voor de
enscenering van Nicolas Hytner.
Serse (Handel) in De Vlaamse
Opera.
(Foto: Annemie Augustijns,
Brussel).

vergeten. Fabio Armiliato herhaalde zijn
overtuigende vertolking van Cavaradossi
en Grant Dickson verdient een vermelding
voor zijn fin getekende koster. Silvio
Varviso liet eens te meer genieten van een
uiterst verfijnde orkestrale vertolking. Er
werd fin en doorzichtig gemusiceerd met
subtiele kleurschakeringen en volgehouden
dramatische spanning.
De Vlaamse Opera biedt ook ieder seizoen
n concertante opera en koos daarvoor dit
ee
keer 'La Forza del Destino' van Verdi. De
degelike
j
cast slaagde er niet echt in de
opera tot leven te brengen. Het is ook moeilijk wanneer, in een vinnige dialoog tussen
een zanger en het koor, de ene de anderen
de rug toekeert. Dirigent Daniel Lipton
hield de uitvoering strikt, met heerlijke pianissimi. Ze was nooit sentimenteel, maar
miste die zindering en stuwing die het
werk zo meeslepend kunnen maken. De
zangers maakten evenmin veel emoties los.
Degaafste prestatie kwam van Willem
Stone als Carlo. Hij was zowat de enige die
Verdi zong zoals het hoort, met een mooie,
gedragen vocale lijn en de nodige kleurnuances. Het koor en kinderkoor van de
Vlaamse Opera, aangevuld door het
Belgisch Vocaal Collectief zon en keurig,
maar konden nog meer impact hebben.
Met een nieuwe realisatie van Wagners
'Biihnenweihfestspiel"Parsifal' knoopte de
Tosca (Soja Smoljaninova) en
Cavaradossi (Fabio Armiliato) in
een tedere omhelzing voor het
drama toeslaat. Tosca (Puccini) in
De Vlaamse Opera.
(Foto: Annemie Augustijns,
Brussel).

Vlaamse Opera opnieuw aan bij de traditie
van de vroegere Koninklijke Vlaamse
Opera in Antwerpen. Daar stond 'Parsifal'
immers jarenlang telkens rond Pasen op de
affiche. In plaats van de oorspronkelijk aangekondigde Marco Arturo Marelli, was het
uiteindelijk Fred Berndt die instond voor
regie en scenografie. Hij opteerde voor een
naleve en zelfs vrij kitscherige aanpak.
Meer dan eens had je de indruk naar een
niet bijster origineel geillustreerd sprookjesboek te zitten kijken. Berndt hield duidelijk
van beweging, maar die was dikwijls erg
voorspelbaar en zuiver op effecten berekend. Depersonenregie was soms stunteliggsscene
, de verleidin
van Parsifal door
Kundry en zijn bewustwording te nadrukkelijk.
De 'one Britse tenor Christopher Ventris
debuteerde als Parsifal en bewees dat het
vertrouwen van Dirk Struys, de toenmalige
Casting Director van de Vlaamse Opera, in
hem, beslistgerechtvaardigd was. Ventris
beschikt over heel wat troeven voor de rol.
Hij kan werkelijk in het personage doen geloven en zingt de partij met een goed gestoffeerde, lyrische tenor en duidelijke uitspraak. Ruthild Engert was een uiterst geengageerde Kundry en Jorma Hynninen
gaf inhoud aan Amfortas' klacht, maar
Donald McIntyre klonk erg vermoeid als
Gurnemanz. De ensembles waren weinig
homogeen en de koren van de Vlaamse
Opera, aangevuld door de Capella
Svetoslav Obretenov uit Sofia, presteerden
ver onder het niveau van vroegere
'Parsifal'-uitvoeringen. Stefan Soltesz liet
een erg prozaisch eerste bedrijf horen, maar
de dramatiek van Klingsors tovertuin lag
hem beter. De 'Karfreitagszauber', een
hoogtepunt van de partituur miste subtiliteit en doorzichtigheid.
Omdat er tijdens het seizoen 1991-92
slechts vier opvoeringen waren en dit alleen in Antwerpen, besloot de Vlaamse
Opera 'King Priam' van Sir Michael Tippett
opnieuw op de affiche te nemen. Daarvoor
werd een tweede keer de realisatie van
Opera North uit Leeds ingehuurd in regie
en scenografie van Tom Cairns. De re isseur kwam zijn produktie zelf opnieuw instuderen, wat een sterke voorstelling tot resultaat had. Het Symfonisch Orkest van de
Vlaamse Opera speelde prima onder leiding van Elgar Howarth. Hijds
is al sinde
premiere van 'King Priam' in 1962 bij het
werk betrokken en weet een uitvoering met
grote dramatische kracht op te bouwen.
In zijn enscenering van Tippetts eigen versie van de 'Iliac' van Homerosprobeert
Tom Cairns hetgegeven in een universeel
kader teplaatsen en combineert daarom
antieke en hedendaagse elementen tot een
dwingend geheel met sterke visuele beelden. David Pittman-Jennings was opnieuw

een indrukwekkende Priamos. Kevin
Anderson zong Paris met klare, krachtige
tenor. Hecuba, Andromache en Helena kregen uitstekende vertolkingen van Penelope
Walmsley-Clark, Linda Mc Leod en
Patricia Bardon. Maar de hele bezetting had
niveau en ook de, al dan niet solistische,
tussenkomsten van het koor verdienden
niets dan lof.
Het seizoen werd afgerond met 'La Fanciulla del West', voorlaatste schakel in de
Puccini-cyclus van de Vlaamse Opera.
Het was vooral dirigent Silvio Varviso die
Puccini's sterk, origineel en boeiend muziekdrama werkelijk tot leven bracht. Hij
liet alle kostbaarheden van Puccini's tot
dan toe meest ambitieuze partituur horen
in een meeslepende vertolking met onverwachte details en opmerkelijke expressieve
toetsen. Robert Carsen had blijkbaar te weinig vertrouwen in de muziek om het verhaal als dusdanig te vertellen. Hij maakte
van de goudzoekers cowboys en plaatste
het geheel in een western-context. Zoals altijd bij Robert Carsen was dit een goed uitgedacht concept dat echter in dit geval de
opera te kort deed en niet altijd even consequent was. Richard Margison debuteerde
als Dick Johnson en zong de partij uiterst
expressief en stijlvol met zijn stralende tenor vol Italiaanse zon en voortreffelijke
woordprojectie. Stephanie Friede gaf de

Christopher Ventris als Parsifal.
Parsifal (Wagner) in De Vlaamse
Opera.
(Foto: Annemie Augustijns,
Brussel).
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titelheldin de nodige pit en vocale kracht,
maar het ontbrak haar Minnie aan kwetsbaarheid en spontaneiteit.
Puccini's 'Trittico', eveneens door het team
Carsen/Varviso, zet het seizoen 1996-97 in
en rondt daarmee de Puccini-cyclus van de
Vlaamse Opera af. In coproduktie met
Muziektheater Transparant volgt dan een
herneming van de kinderopera 'Cinderella'
van Peter Maxwell Davies. 'Die Frau ohne
Schatten', de schitterende opera van
Richard Strauss en Hugo von Hofmannsthal, een parabel in sprookjesvorm, gaat
concertant. Jammer. Rene Jacobs brengt een
barokprogramma met 'Venus and Adonis'
van Blow en 'Dido and Aeneas' van
Purcell. De blikvanger van het seizoen
wordt de creatie van 'Les Liaisons
Dangereuses', een opera van Piet Swerts op
een libretto van Dirk Van der Cruyssen
naar de bekende, gelijknamige briefroman
van Choderlos de Laclos. Later staat opnieuw Robert Carsens schitterende versie
van Puccini's 'La Boheme' op het programma o.l.v. Sylvio Varviso, een niet te missen
herneming. Wagner is dit keer vertegenwoordigd met 'Tannhauser' o.l.v. Stefan
Soltesz en met Gary Lakes in de titelrol.
Guy Joosten waagt zich aan de derde
Mozart-da Ponte-opera en ensceneert
'Cosi fan tutte'. De jonge, opkomende
Nederlandse dirigent Lawrence Renes
neemt de muzikale zijde voor zijn rekening.
Een herneming van Verdi's 'Un Ballo in
Maschera' in regie van Steven Pimlott sluit
het seizoen in juli 1997 af.
De Munt zette het seizoen 1995-96 in met
en herneming van 'Salome' van Richard
e
Strauss in de nog altijd bijzonder sterke
produktie van Luc Bondy. Ook dit keer was
de spanning te snijden en na de, als mokerslagen neerkomende, slotaccoorden had je
weer tijd nodig om te bekomen. Bondy

Stephanie Friede (Minnie) en
Richard Margison (Dick Johnson)
in La Fanciulla del West
(Puccini) in De Vlaamse Opera.
(Foto: Annemie Augustijns,
Brussel).
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brengt 'Salome' niet als een bijbels verhaal
in een zwoele Oosterse atmosfeer en een
anekdotisch kader. Hi'j ziet Salome als het
produkt van een decadente omgeving en
een kapotte familierelatie, die aan de keukentafel wordt uitgevochten. Antonio
Pappano aan het hoofd van het Muntorkest
lietgenieten van de orkestrale rijkdom van
de Strauss-partituur in een boeiende vertolking. Salome en Jochanaan werden overtuiend vertolkt door Ina Nielsen en Robert
g
Hale en ze kregen voortreffelijk repliek van
Livia Budai en Hubert Delamboye als
Herodias en Herodes.
Hoe reageer je als scheppend kunstenaar
op de ongenadige jacht van de nazi's op je
rasgenoten en de gruwelen van de concentratiekampen? Viktor Ullmann, in 1944 in
Auschwitz vermoord, schreef in het 'modelkamp' Theresienstadt 'Der Kaiser von
Atlantis oder die Tod-Verweigerung i, een
sterk allegorisch, schrijnend en tevens verrassend lichtvoetig stuk in een bedrijf.
De Muntpresenteerde het werk in het
Lunatheater in coproduktie met het
Theatre de la Place uit Luik en deSingel in
Antwerpen. Regisseur Sabine Hartmannshenn maakte er een klaargestructureerde
voorstelling van die de boodschap duidelijk deed overkomen, maar tegelijkertijd
eerder vrijblijvend was. Ze was bijna te
mooi enging niet echt onder de huid zitten. Onder leiding van Merion Powell leverde het Kamermuziekensemble van de
Munt een verdienstelijke vertolking die
echter aanprecisie en expressiviteit kon
winnen.
Drie composities van Arnold Schoenberg:
'Erwartung', 'Verklarte Nacht' en
'Begleitmusik zu einer Lichtspielszene'
werdengecombineerd tot een muziektheateravond in regie van Klaus Michael
Graber, met choreografie van Anne Teresa
De Keersmaeker en onder muzikale leiding

Selim (Jose Van Dam), de Turk,
groet Fiorilla (Tiziana Fabbricini)
de Italiaanse schone. II Turco in
Italia (Rossini) in De Munt.
(Foto: Oliver Herrmann, Berlijn).

van Antonio Pappano. De maan vormde de
rode draad die de drie stukken enigszins
met elkaar verbond. In het vrij hermetische
monodrama 'Erwartung' kreeg je geen antwoord op de vraag wie de vrouw is en
waarom ze op de rand van de hysterie balanceert. Maar hoe moeilijk het ook is duidelijk te maken wat die vrouw voortdrijft,
bij Anja Silja keek en luisterde je geboeid en
voelde je je betrokken. Bij 'Begleitmusik zu
einer Lichtspielszene' werd een fragment
uit 'A Night at the Opera' van de Marx
Brothersgeprojecteerd, waarbij een danseres stomme commentaar leverde. 'Verklarte
Nacht' ten slotte werd door Anne Teresa De
Keersmaeker in haar eigen choreografische
taal in beweging en drama omgezet.
Antonio Pappano rondde de scherpe kanten van 'Erwartung' af en onder zijn handen was dodekafonie niets om schrik van
te hebben. In 'Verklarte Nacht' bekoorde
het orkest met lyrische ontboezemingen,
warme kleuren en subtiele schakeringen.
Het regisseurs-echtpaar Ursel en Karl Ernst
Herrmann lieten hun ongebreidelde fantasie los op 11 Turco in Italia' van Rossini, het
spetterend eindejaarsspektakel van de
Munt. Het was een opvoering met de typische Herrmann-signatuur, fantasierijk en
verfijnd met ontelbare en dikwijls verbluffende technische snufjes, gags en visuele effecters. Het eigenlijke verhaal kwam
daarbij wel in de verdrukking en de muziek werd meer dan eens in een 'outer begeleidende functie gedwongen. Dat Rossini
niet helemaal het onderspit delfde, daarvoor zorgde dirigent Ivan Fischer met een
p
rima spelend Muntorkest. Samen lieten ze
de muziek lichtvoetig huppelen, maar gaven haar toch substantie. Het zangersensemble, aangevoerd door de pittige Fiorilla
van Tiziana Fabbricini en de nooit karikaturale Selim van Jose van Dam, paste uitstekend in Herrmanns visie en acteerde bij-

Pelleas (Laurence Dale) en
Melisande (Maria Bayo) in de met
vliegen bezette bronkoker die het
eenheidsdecor vormt. Pelleas et
Melisande (Debussy) in De Munt.
(Foto: Johan Jacobs).

zonder virtuoos. Op vocaal gebied bleven
er wel wensen open.
De politieke lijn was duidelijk het belangrijkste element in de enscenering van
'Chovantsjina' het machtig volksdrama van
Moessorgski door de Noorse regisseur
Stein Winge. Het Russische yolk was de
echte protagonist, onderdrukt en beinvloedbaar, lijdend en strijdend, een speelbal
van de machtigen of het nu politieke of religieuze leiders zijn, een geschiedenis die
zich tot de dag van vandaag schijnt te herhalen. Wine
en de dirigent Paul Daniel
g
wilden de versnipperde handeling samenballen, waarbij het hen niet gelukte de dramatische spanning de hele tijd vol te houden. Muzikaal had deze 'Chovantsjina' te
weinig Russisch fundament en ging ze niet
echt onder de huid zitten. Dat gold ook
voor de koren, technisch schitterend en indrukwekkend, maar iets te veel op 'forte'
afgestemd. De bezetting werd gedomineerd
door de heerlijk gezongen Marfa van Elena
Zaremba. Anatolij Kotscherga (Dosifei) was
meer fanatieke demagoog dan wijze leider
met autoriteit ,
Willard White kon Ivan
Chovanski meerprofiel geven, maar zong
met soepele bas en Vladimir Bogathov
leende Andrei zijn stevige tenor.
'La Calisto' van Cavalli kende een succesvolle herneming in het mooie, originele decor en de humoristische enscenering van

Herbert Wernicke. De kleurrijke, beschilderde wanden, geinspireerd op een fresco
in het Palazzo Farnese van Caprarola,
den een soort toverdoos, waarin de
vorm
personages evolueerden, verschenen en
verdwenen. Wernickeplaatste het verhaal
van de begeerte van Jupiter voor de nimf
Calisto in een theaterperspectief en maakte
van deze lane barokopera levendig
theater. Rene Jacobs leidde het met elan
spelende Concerto Vocale in een, door hemzelfgerealiseerde, veelkleurige en rijk
geinstrumenteerde versie. Maria Bayo was
eens te meer een ideale Calisto van een ontwapenende natuurlijkheid.
Wernickes visie op 'Pelleas et Melisande'
van Debussy kon mij veel minder overtuigen. Hi' situeerde de handeling in een symboolgeladen decor, waarvan hi' uiteindelijk
zelf degevangene werd: een donkerblauwe, omgekeerde trechter waarvan de wanden bezaaid waren met tallozegrote vliegen met blinkende vleugels. Die suggereerden tegelijkertijd de belangrijke bron in het
ark als de somberheid van Allemonde en
p
het verval van het huis van de oude koning
Arkel. Wernicke was er duidelijk niet op uit
de tekst van Maeterlinck te vol en wel die
op zijn manier te interpreteren en te visualiseren. Maar hetgebeuren werd er beslist
niet duidelijker op. Het eenheidsdecor
werkte, ondanks een aantal mooie, visuele

Bengt-Ola Morgny als Harlekijn
die niet meer lachen kan.

Der Kaiser von Atlantis
(Ullmann) in De Munt.
(Foto: Lou Herion).

Momentopname uit Verkldrte
Nacht (Schonberg) in de Munt.
(Foto: Ruthwalz, Berlijn).

beelden, uiteindelijk te beperkend, waardoor de opvoering niet echt boeide. Voor
een deel lag dat ook aan de prestatie van de
g den de nuzangers die er niet altijd in slaa manier
naar
subtiele
ances van de
tekst op
voren te brengen, b.v. Monte Pederson als
Golaud. Maar Maria Bayo zette een heel
mooie Melisande neer met gevoel voor
Debussy's soepele recitatiefstijl. Laurence
Dale gaf Pelleas zijn donke y gekleurde tenor, maar kwam niet werkelijk als een jonge man over. Antonio Pappano ging niet in
de eersteplaats de impressionistische toer
op maar durfde Debussy ook krachtig te laten uithalen in de dramatische momenten.
De wereldcreatie van 'A King Riding', een
coproduktie met het Holland Festival en
het Kunstenfestival des Arts, was niet bepaald een succes. Dit scenisch oratorium
van de Nederlandse componist Klaas De
Vries op een eigen libretto naar 'The Waves'
van Virginia Woolf ging in regie van
Christoph Marthaler met decors en kostuums van Anna Viebrock en onder muzikale leiding van Reinbert De Leeuw aan het
hoofd van het Schonberg en het ASKO
Ensemble.
Deze 'opera' ontstond uit een reeks solostukken die Klaas de Vries voor bevriende
musici schreef, maar het werk heeftgeen
intrige en bovendien is er nauwelijks verband tussen de eigenlijke tekst en de mu-

Anatolijcherga
Kot
als Dossifei en
Elena Zaremba als Marfa in
Khovanshchina (Moessorgski) in
De Munt.
(Foto: Johan Jacobs).
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ziek. Die deed vrij eclectisch aan en miste
een sterk eigen profiel. Waarom dit volledig
ondramatisch stuk absoluut een scenische
vormgeving moest krijgen, was onduidelijk. Het geheel had wel atmosfeer en de individuele uitvoerders leverden degelijk
werk. Maar daar bleef het ook bij.
Het seizoen werd afgesloten met een reprise van Bizets Carmen in de boeiende enscenering van Guy Joosten en dit keer met
zwier en dramatische spanning gedirigeerd
door Bertrand de Billy die echter soms wat
oppervlakkig over de muziek heenscheerde. Je kan al dan niet akkoordgaan met de
knippen in de partituur en de wel soms
heel eigen interpretatie van het verhaal,
maar het blijft sterk theater.
Graciela Araya was opnieuw een explosieve Carmen, GOsta Winbergh een Don Jose
met temperament, Barbara Bonney een frisse Micaela met karakter en Mark S. Doss
een overtuigende Escamillo.
De Muntpresenteerde ook de door de
'European Mozart Foundation' opgezette
produktie van Mozarts 'Zaide', op eigen
initiatief bijgewerkt, maar weinig overtuigend tenzij voor de bijdrage van enkele
zangers. In het Paleis voor Schone Kunsten
was er opnieuw een gastoptreden van het
Mariinski Theater van Sint-Petersburg met
twee concertante opera's: 'Maze a' van
Tsjaikovski en 'Kasjtsjei, de onsterfelijke'.
Eens temeer vergastten de ensembles van
het Mariinski-, het vroeger Kirov-theater
onder de inspirerende leiding van zijn chefdirigent Valery Gergiev, het publiek op
twee absoluut fantastische uitvoeringen.
Dit jaar zijn ze er opnieuw met 'De
Verloving in het Klooster' van Prokofiev en
'Katerina Ismaylova' van Sjostakovitsj. Zelf
biedt de Munt als seizoenopener een herneming van 'Der Kaiser von Atlantis' dit keer
eko ppeld aan 'Die Sieben Todsiinden' van
g
Kurt Weill. Dan volt
g
Verdi's 'Don Carlos'
in de Franse versie, een coproduktie met
o.m. het Theatre du Chatelet van Parijs en
de Royal Opera van Londen. Luc Bondy
regisseert en Antonio Pappano dirigeert.
'Beatrice et Benedict' van Berlioz gaat
concertant onder Paul Daniel. Sigiswald
Kuijken leidt een double bill met 'La Serva
Padrona' en 'Livietta e Tracollo' van
Pergolesi in regie van Feruccio Soleri, in het
Lunatheater. Rond de jaarwisseling volgt
n hg
van 'Die ZauberflOte' van
ernemin
ee
Mozart in de realisatie van de Herrmanns
en gedirigeerd door David Robertson met
veel opvoeringen, vertolkt door wisselende
bezettingen. Een andere herneming is
Wagners 'Tristan and Isolde' in regie van
Achim Fr er en gedirigeerd door Antonio
Pappano alternerend met Lothar Zagrosek.
In de Hallen van Schaarbeek brengt de
Munt 'Prometeo van Luigi Nono onder
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Peter EiitvOs in een ruimteconcept van
Robert Wilson. Herbert Wernicke keert terug voor een enscenering van 'Orphee aux
Enfers' van Offenbachgedirigeerd door
Patrick Davin. De indringende enscenering
van 'Peter Grimes' van Britten door Willy
Decker staat eveneens opnieuw op de affithe o.l.v. Pappano en de muziekdirecteur
van de Munt leidt ten slotte ook als afsluiter van het seizoen een nieuweproduktie van 'Ariadne auf Naxos' van
Richard Strauss in regie van Uwe-Eric
Laufenberg.
Kameropera 'Transparant' die zich ondertussen Muziektheater noemt, zette het seizoen 1995-96 succesvol in met de kinderopera 'Cinderella' van Peter Maxwell
Davies, ondertussen ere-voorzitter van de
vzw Transparant. Het was een coproduktie
met de Vlaamse Opera dat zijn kinderkoor
inzette onder aandachtige leiding van
Etienne Siebens in een niet altijd gelukkige
regie van James Conway.
De tweede blikvanger van het seizoen was
'Zaide' van Mozart in coproduktie met de
Opera Theatre Company van Dublin en
Euroconcert Barcelona, in regie van Ian
Burton met een decor van Barthle Ritzen en
edirigeerd door Etienne Siebens. Het was
g
evenmin een erg geslaagde poging om van
Mozarts onafgewerkte partituur een gesloten theateravond te maken. Transparant
bood kansen aan 'one zangers van eigen
bodem met talent: Anne Cambier en Yves
Saelens.
Voor 1996-97 stelt Transparant drie grote
projecten voor naast enkele kleinschalige
initiatieven; een herneming van
'Cinderella', een double bill met 'Trouble in
Tahiti' van Leonard Bernstein en 'The
Medium' van Giancarlo Menotti en beide
gedirigeerd door Etienne Siebens aan het
hoofd van het ensemble 'La Squadra' en
'Resurrection' van Peter Maxwell Davies in
coproduktie met Taschenoper Wien.
Tijdens het seizoen 1-96 stelde zich ook
een nieuw kameroperagezelschap voor
'Opera Mobile'. Dat wil uitsluitend werken
brengen die creaties voor Vlaanderen en
Nederland zijn en voornamelijk kansen bieden aan eigen kunstenaars . Hun eerste proRichard
tten van
duktie 'Des Esels
Scha`
Strauss in regie van Peter Jonckheer en onder muzikale leiding van Hans Rotman liet
heel veel wensen open.
In het voorbije seizoen kon Brussel ook
kennis maken met 'Aida, the o eras ectareeds
cular' van maestro Giuseppe Raffa ,
maanden tevoren met een echte Barnumreclame aangekondigd. De voornaamste
troeven waren achthonderd uitvoerders,
twee olifanten, drie kamelen, drie paarden
en een vlucht witte duiven. Voor zes op-

voeringen in Vorst Nationaal
werden meer
dan45.000 kaartje
s verkocht, een reeks
Bekende Vlamingen woonde de premiere
bij. Van door Raffa aangekondigde 'innovatieve functie' van het toneel was niet veel te
merken in de oertraditionele routineuze enscenering met massa's gedweee figuranten
en een onnodige, makke dierenparade die
niet eens zinvol in de triomfmars werd
eInte greerd. Orkest en koor werden in een
g
ondergeschikte rol gedwongen en een vrij
goede versterking maakte dat degelijke
zangersbezetting zich overal kon laten horen. Voor november 1996 wordt Verdi's
'Nabucco' aangekondigd.

Valse Caprice,
een onbekende partituur van
James Ensor
CHRISTIAN-ADOLPHE WAUTERS

Van James Ensor (1860-1949) is bekend dat
hi' muziek bijzonder naar waarde schatte,
bijwijlen op zeer geexalteerde, soms zelfs
minder realistische wijze - waar lag uiteraard bij deze sarcast de grens? In de marge
van zijn universele, picturale grootheid
werd en wordt hi'j dan ook geciteerd als een
driest en expressionistisch gericht improvisator op piano en harmonium (geattesteerd
door muzikaal onderlegde tijdgenoten) en
als componist van de burgerlijk-saloneske
artituren 'La Gamme d'Amour' en
p
'Marche des Rotariens ', waarvan de pianopartijen overigens werden bliceer
gepud.
Een derde opus, een 'Valse Caprice' voor
piano, werd omstreeks 1989 door de
ostendse kunsthandelaar en Ensorkenner
O
Frans Aerts teruggevonden. Gelet op de
niet steeds vlekkeloze verhouding tussen
Aerts en de officiele en ambtelijke
Oostendse kunstmilieus bleef de ontdekker
- overigens zelf een voortreffelijk pianist en
muziekkenner - vrij vaag over de herkomst
van departituur. Enkel in het oktobernummer '89 van het door hemzelf uitgegeven
kunsttijdschrift 'Arts' lichtte hi' een - beslist niet archivarisch interessant - ti 'e van
de sluier op. Na Aerts' dood in 1993 kregen
de Vrienden van de (Oostendse) Stedelijke
Musea een fotokopie van de partituur in
hun bezit en besloten de muziek uit te kiezen voor uitvoering en opname n.a.v. het
vijftigste overlijdensjaar van de meester
(1999). Als proloog op dit grootse opnameproject, dat naast Ensors werken alle op
hemgeinspireerde opussen zal omvatten,
met inbegrip van de orkestwerken, knee

De titel en signatuur op de voorpagina zijn
duidelijk van de hand van Ensor, die bovendien nog eens zijn handtekening plaatte na de eindmaat. Onderaan de in G
s
staandepartij noteerde Vriamont trouwens
inpotlood: 'Titre et signatures sont des autog raphes d'Enso r. La notation est de moi. Mais
pour etre fidele, elle doit etre restituee en sol bemol onderstree in de oorspronkelijke
tekst) Ensor jouant toujours dans cette tonalite.'

Het bijwoord ltoujours' is misschien wat
overdreven, maar bekend is dat Ensor (zoals wel meer amateur-pianisten) een manifeste voorkeur had voor de zwarte toetsen.
De toonaardkeuze Ges (die heel wat musici
overigens heel wat tederder zullen vinden
dan het vrolijke doch nogal banale G) heeft
dus duidelijk meer te maken met Ensors
makkelijker 'bovenhands' spelen dan met
een esthetische optie.
Net als in de 'Gamme...' en de 'Marche...'

bouwde Ensor zijn 141 maten (+ opmaat)
tellende 'Valse Caprice' op met zeer eenvoudige middelen: een maatsoort (3 / 4),
twee toonaarden (de weinige occasionele
modulaties zijn verwaarloosbaar), drie basisritmepatronen en een vijftal (oerconventionele) ritmische begeleidingsfiguren. De
compositie is vijfledig (ABCAD) en behoort
tot het type van de onregelmatige rondovorm. Men zou ze overigens ook verantwoord als drieledig kunnen beschouwen
(Ab.Ca.D), wat het werk meer in de nabijheid zou brengen van diverse onregelmatige
lied- en dansvormen. Het begrip 'Caprice'
(eigenlijk meer te beschouwen als een epitheton) verwijst echter geenszins naar de
barokke dansvorm (cf. Bach - c-mollpartita) of het capriccio als virtuoze studie
(Mendelssohn, Paganini...),
maar betekent
veeleer dat Ensor hiergeijkte formele reels
'grillig' aan zijn laars late. Wie weet hoe
Ensor, in zijn picturaal werk, soms schaam-

Muzikale thema's uit de 'Valse Caprice' van James Ensor.
T° di Valse
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de Oostendse pianisteSusanne De Neve,
o.m. verbonden aan de WENK- en

Erasmushogescholen, de opdracht om de
`Valse Caprice' in het najaar 1996 te creeren.
De eerlijkheid gebiedt ons te stellen dat de
partituur nauwelijks diepgaand onderzoek
(papiersoort, watermerk, wetenschappelijk
gefundeerde beschrijving...) waard is.
Ensors salonwerk (met de makkelijk in het
oor liggende hoofdmelodie) kan gerust het
repertoire in met een meer oppervlakkige
beschrijving.
Het handschrift omvat vierpagina's en is
van de hand van de uit ever van de
Gamme d'Amour(partituur + litho's - uitg.
1929) Joris ('Georges') Vriamont: Ensor kon
immersOen muziek noteren. Hoewel de
pianopartij niet gedateerd is, is zij beslist
eenprodukt van de jaren dertig, waarbij
het niet onwaarschijnlijk is, dat zij berust
op een improvisatie die Ensor over vele jaren heen tot de neergeschreven vorm dreef.
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teloos engeniaal-geslaagd met de wetten
van hetperspectief omspringt zal de parallel onmiddellijk onderkennen! De compositie is dan ook vooral te beschouwen als een
(matig snel uit te voeren) wals waarbij de
meester zich — behalve in de B-geleding in
Des — stevig vastpinde op 'sol bernol'. Wat
die Des hem overigens aan speeltechnisch
profijt zal hebben opgeleverd is duister: zowel de tonen Ces(in Ges) als C(in Des) zijn
immers witte toetsen. Zou hi'j zich dan toch
eenmaal hebben laten leiden door het majestueuze karakter van deze (overigens
voor de hand liggende) modulatie? Het
klinkt zeer vergezocht maar Ensor kon subtiel zijn, zeer subtiel... en had, voor zo'n
kort werk, net zo goed in Ges kunnen doorcomponeren. Op het thematische viak verwijlde de schilder-musicus bij een elementaire Fortspinnungsthematik met nauwelijks motiefontwikkeling.
Zowel formeel als karakterieel onderscheidt de 'Valse Caprice' zich in niets van
Ensors andere composities die men eveneens als harmonisaties van een sopraanmelodie kan beschouwen. De doorzichtige,
veelal symmetrische,
periodische bouw van
de 'Gamme d'Amour'-nummers keert ook
hier terug (ter vgl.: A + opmaat + 35 mt. I B
=16 mt. / C— 36 mt. / N = 18 mt. / D = 36
mt.), net als de voorkeur voor motieven als
metrische ostinati, het klassieke tonale en
harmonische verloop, het danskarakter, het
overwegend matige tempo van de bewein en de adel en tederheid van de toonaarden (eigenlijk vrij voor de hand liggend
bij zwarte toetsentoonaarden) en de functionele eenvoud van thematiek, ritme en
metrum. Waar Ensor als improvisator een
reputatie als beeldenstormer genoot, was
hi' als componist duidelijk de conservatieve
exponent van de eigentijdse burgerij, waartoe hi' zo graag behoorde, maar die hi' niettemin — met bijna boosaardig welbehagen —
quasi bestendig overleverde aan zijn ironie,
sarcasme en cynisme.
Als componist raakte de Oostendse meester
niet eens aan de enkels van zijn eigen picturaal genie. Maar toch voegt de 'Valse
Caprice' alweer een vleugje charme toe aan
de andere Ensor van wiens tonale conterfeitsels Firmin Cuypers i getuigde: 'une satire de la musique fine et precieuse, eprise de rococo et de rengaines' . Hoewel de auteur deze

fraaie zin aan de 'Gamme d'Amour' wijdde, achten wij die net zo goed van toepassing op de (her)-ontdekte 'Valse Caprice'.
NOTEN

1 Aspects & Propos de James Ensor, Brugge, 1946.

234

IN EN OM DE KUNST

'Van de abstractie
naar het oneindige'
Een eerste rondleiding in het
Felix de Boeckmuseum
RAOUL MARIA DE PUYDT

Bij het binnentreden van het majestueus
nieuw museum aan de Kuikenstraat in
Drogenbos wordt de bezoeker herinnerd
aan de eerste steeple in op 28 mei 1994.
Sindsdien werd onverdroten verder gewerkt aan eengebouw dat architecturaal is
opgetrokken in de geest van deze grote
kunstenaar, die de cirkel als zinvolle uittekening van het levensbestaan vooropstelde.
Zo worden in de architectuur van hetgebouw de rechtlijnige muren afgerond naar
een volgende module toe en valt de ronding van enkele vensters, die boomgaard
en natuur moeten betrekken in het museumgebeuren, ten voile op als symbolische
visie van de meester. Waar het Paul
Delvauxmuseum in Sint-Idesbald-Koksijde
teruggaat op een vissershuisje dat ondergronds werd uitgebouwd, is het Felix de
mu seum, het derde dat in Vlaanderen
Boeck
pg etrokken wordt voor een kunstenaar
o
van de twintigste eeuw na Permeke en
Delvaux, ten voilegeIntegreerd in de naevenssfeer
van de schilder-boer
tuurlijke
l
uit Drogenbos.
Natuurgetrouw

Felix de Boeck is geboren in 1898 en als jonge knaap, die am er zijn eerste communie
achter de rug had, volgde hi reeds tekenlessen bij P. Crabs, een etser uit Drogenbos.
Het was Louis Thevenet, met wie hij voor
het eerst exposeerde in 1 915 op de eerste
verdieping van het café 'De rote en el''
met de tekening 'De Wilgen', die het nodige verfmateriaal en het eerste doek bezorgde aan deze zeventienjarige jongeman, die
zoals alle beginnelingen naar de natuur
schilderde. Met deze stillevens van voor
1916, die nooit eerder geexposeerd werden,
start in module een de museumrondleiding. Aan conservator Jan de Kelver vertrouwde hi' toe, toen hi' kort voor zijn dood
ze voor het eerst liet inlijsten, dat hi ze
geschilderd had om indruk te maken op
Marieke, zijn toekomstige vrouw, die hi aldus op de hoeve 'van Breetwater', waar hi'
geboren was, vergastte.
Na deze stillevens volgen een paar muren
waaraan impressionistisch werk uit 1916
zien we dan schilderijen in
hangt..Dar zien
een 'Goghiaanse' stij1 en uiteindelijk landin een
schappen uit 1 917-1918 fauvistisch
timbre.
In deze periode werd hi' lid van de kunstkring 'Doe stil voort', die in "t Vlaams
Huis' op de Brusselse Grote Markt verga-

derde en tekenlessen organiseerde naar
levend model. Louis Lebeer merkt in zijn
boek 'De tekeningen van Felix de Boeck'
terecht op dat de tekening van het levend
model dat uit 1917 bewaard is gebleven
een fysisch slaafs nabootswerk is, maar
g
duidelijk cubistische trekken vertoont
als neiging naar een niet-figuurloze
abstractie.
Zonder het werk van Vincent van Gogh te
kennen, wiens briefwisseling aan zijn broer
Theo een diepe indruk op de jonge Felix
naliet, bleef hem steeds bij dat de kleur het
belangrijkste en het boeiendste is voor een
schilder. Ook al schilderde hi'j maar kort in
die trant ,
toch is het portret van Titske Ots
(1917) of 'Hooioppers' (1918) een gloedvol
Goghiaans kleurenspel. Jan de Landsheer
verwoordde het aldus in het tijdschrift
Brabant in 1970: 'Heel de gloed van zijn palet
lit in 't landschap uit escort. De zon, hevig
geel, gloort in een helle hemel. Populieren,
waarvan de stammen ontvlammen, verschroeien
hun kruinen in de zonnebrand. Dit fantastisch
beeld staat op zijn hood in 't water en schijnt
veel die er te reiken dan de bedding. Zulk kleurengeweld wordt met het hart geschilderd;
'tpenseel draaft in een roes van enthousiasme
en begeestering'.

Felix de Boeck las veel. Stijn Streuvels,
Felix Timmermans, maar de Scandinaven
en vooral Dostojevsky trekken zijn wereld
open. Schuld en boete waren een ander
verhaal dan het boerendorp van zijn geboorte. Ook de innerlijke mens kwam er in
al zijn aspecten en tegenstellingen aan bod:
hoop en twijfel, arm en rijk. Zo zou Felix
de Boeck in zijn later Leven bij iedereen eerbied afdwingen, bij intellectuelen, notabelen en de gewone man en vrouw, telkens
diepdoordacht filosoferend over leven en
dood, die hi' beide door en door zou beleven.
In 1917 exposeerde hi' met de kunstkring
'Doe stil voort' fauvistisch werk, leerde er
er Jozef Peeters en
o.m. Prosper De Troy,
Victor Servranckx kennen. De aanzet voor
deabstracte richting staat aangegeven in de
module twee van het museum.
Pionier van de abstracte kunst

Na WO I werd Felix de Boeck opgezweept
in de revolutionaire geest van zijn 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. De voedingsbodem werd gelegd
Vermeylen
doorustAug
, Europees avant la
lettre, wiens cursus kunstgeschiedenis hi'
als vrije student aan de ULB volgde. Hi'
leerde in die tijd ook Flouquet kennen en
de gebroeders Bourgeois in de kring 'Centre
d'Art' in Brussel. In de jaren twintig speelde Felix de Boeck internationaal een voor-

dat de menselijke figuur van dan af niet
meer we te denken is uit het ceuvre van
deze kunstenaar. Het kerkhof, gesymbolird door vier kruisen, het verlies van vier
see
van hun kinderen dwingt even een minuut
van stilte en ingetogenheid af. Wanneer de
vogel op het kruis verschijnt is het Pasen.
In 1925 verdween 'Het overzicht'. De abstracte kunst kreeg geen gehoor. Op de expositie in zaal Delgay werden ze bijna uitgejouwd. Jozef Peeters en Karel Maes stopten ermee. Lacosse, van Tongerloo en
Seuphor weken uit naar Paris. Bij Felix de
Boeck had de cyclus van de genesis een
lichtpunt gebracht dat de toekomst verzekerde. Hi' schilderde kinderkoppen en
moederschappen. De cirkel had in zijn
werk zijn intrede gedaan.
Vanpunt tot cirkel
Het Felix de Boeckmuseum in Drogenbos.

aanstaande rol in de opgang van de abstracte kunst, zoals de recente tentoonstelling in het Gemeentekrediet 'Abstracte
schilderkunst in Belie 1920-1970' nog onvoldoende aantoonde. Hi'j was er samen
met J. Peeters, V. Servranckx, K. Maes en
G. van Tongerloo een van de pioniers van.
Hi' nam in 1921 deel aan de internationale
tentoonstelling van moderne kunst in
Geneve met vijf werken. Jozef Peeters
(1895-196o) was secretaris van de kunstkring 'Moderne Kunst' waarvan voornoemden medeleden waren. Michel Seuphor,
P seudoniem van Fernand Berckelaers ,
stichtte in 1921 het maandblad 'Het overzicht'. Naast buitenlandse namen zoals
Leger, Kandinsky en de Delaunay's kwamen zowel Maes, Servranckx als Flouquet
en De Boeckgeregeld aan bod. De activisten van de abstractie waren verenigd.
Seuphor zou echter in 1925 Antwerpen
verlaten voor Parijs, waar hi' nog steeds
verblijft.
Ook in Brussel werken de avant-gardisten
De Boeck, De Troyer, Peeters en Servranckx
rond de kring 'Doe stil voort' en
R. Magritte en P.L. Flouquet rond 'Centre
d'Art'. Deze laatste zou dan samen met
K. Maes en degebroeders Bourgeois het
weekblad '7 Arts' opstarten, waarin met
regelmaat werk van De Boeck werd gereproduceerd. Als we de gevelstructuur van
het F. de Boeckmuseumplaatsen naast die
van 'La cite moderne' van Victor Bourgeois
metglasramen van Flouquet (1925), dan is
er een zinvolle vergelijking tussen beide te
vinden. Ph. Roberts-Jones, die wellicht
F. de Boeck niet in zijn hart draagt, moet
in zijn catalogus bij de tentoonstelling
'Abstracte schilderkunst in Belie 19201970' toe even dat E de Boeck met
Servranckx, Peeters, Flouquet en Maes het

voortouw nam in de krachtige stroming
van de abstracte kunst, omdat hi' waarhijnlijk niet anders kan sinds De Boeck
sc
opnieuw in de aandacht kwam bij de herontdekking van de abstracten in de jaren
zeventig o.m. ingevolge de grootse tentoonstelling met belangrijke catalogus van de
hand van Ph. Mertens 'Pioniere der
Abstrakten Malerei in Belgien' (1973,
Galerie Gmurzywska in Keulen), voorafgegaan door de tentoonstelling 'Naar een zuiver beelden. De eerste Belgische abstracten
1918-1930' in het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten in Brussel(1972). Hi' laat
echter na om het abstract ceuvre van F. de
Boeck te beschrijven, waartoe module drie
en vier van het museum hem best kunnen
inspireren.
Inderdaad het abstract ceuvre van F. de
Boeck is biezondergevarieerd. Zijn verzet
tegen het zinloze geweld van WO I staat af
te lezen in 'Duizelingen', waar de duistere
kleuren de oorlogsellende symboliseren,
terwijl de heldere kleuren van de toekomst
eindigen op een lichtgloed van hoop. Er
zijn de talrijke abstracte landschappen,
waar de zon nooit ondergaat. De bomen
vormen op zichzelf een drieeenheid. Er zijn
de zeeen met een variatie aan heldere kolorieten, waar zonsopgang en zonsondergang
mekaar ontmoeten. Zoals bij het schepp
ingsverhaal doen de dieren hun intrede.
De dieren van de boerderij: slier, konijn,
zwijn. De symbolen van de vlucht: duif,
zwaluw, vleermuis. Degeborgenen der aarde: mier, mol, aardworm. Hierbij mag de
slak niet vergeten worden, die steeds met
haar voelhorens in kruisvorm naar de zon
toe kruipt. Ten slotte verschijnt de mens.
Alhoewel de tegenslagen van Felix en zijn
geliefd Marieke hierbij hun dramatische
uitbeelding krijgen, moet gesteld worden

Ter gelegenheid van zijn tentoonstelling in
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
vans981 werd gekozen voor de titel 'Van
punt tot cirkel', omdat zowel in het abstracte werk van Felix de Boeck als in zijn later
magisch symbolische oeuvre dit zijn stramien bij uitstek is gebleven. In de inleidende tekst van de catalogus beschrijft Phil
Mertens het aldus: 'Bij het ontleden van het
werk van Felix de Boeck zijn enkele contacten
duidelijk herkenbaar. Van de vroegere fauvistische werken tot de latere zelfportretten en zelfgaven heeft eenzelfde impuls de schilder in zijn
achtereenvolgende stadia en thema's gemotiveerd. Een diepere godservaring, de vereenzelving van de natuur met een cosmisch zijn en
met degodsgedachte vormen het geestelijk stramien, waarop zijn creatieve instructie zich heeft
gebaseerd. Hierbij heeft hi' naar enkele steeds
weerkerende middelengegrepen, waarvan punt
en cirkel de meestfrequente en de meest betekenisvolle zijn en in een varierende kleurruimte
voortdurend wisselende dimensies krijgen'

Deze cirkelbeweging uitgevoerd met de
passer, die de vrijzinnige tijdgenoot Jan de
Landsheer hem voor het eerst meebracht,
werd een dominante in zijn werk. De cirkel

Felix de Boeck, Mieren.

IN EN OM DE KUNST

235

is voor de schilder niet zomaar een effect,
maar een metafysische werkelijkheid. 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. De Boeck refereerde herhaaldelijk naar Pascal's uitspraak 'Dieu est un
cercle dont le centre est partout et la circonference nulle part'. 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 klappen van de dood, de teruggave
aan de schepping van vier van zijn kinderen. Kernachtiger dan Jan de Landsheer
kan het niet gezegd: 'De dood illustreren vervult ons met vrees. Zijn grootheid overtreft onze menselijke onvolmaaktheid zo zeer, dat we
sours uitmonden bij verwaandheid of ontering.
Maar de Boeck volbracht de opdracht, omdat hij
verkeerde in staat van genade, hetgeen de mens
zeldzaam gegund wordt.'

Vandaar de grote thema's, Moederschappen, Barensnoden en Zelfgaves, die hij is
blijven herhalen tot het einde van zijn
leven.
Zoals H. Van Daele schrijft in de monografie, die in 1985 bij Lannoo verscheen: 'De
volmaakte aanwending van de cirkel is bij Felix
de Boeck misschien wel gebeurd, wanneer hij
het moederschap-thema behandelt. Zo rauw als
hij de dood schildert, zo teller bouwt hij van cirkels een moeder en een kind'. L. Dusar voegt
er in dezelfde uitgave aan toe: 'een tedere,
oplichtende omhelzing tussen moeder en kind,
vol smart, mildheid en overgave vertaald in een
golvend spel van gesloten cirkels en in lichte

Felix de Boeck, Bruidszang.

immateriele kleuren geschilderd/ . 'Met het aantreden van de moeder en het kind werd de kring
van de genesis eveneens gesloten.'

De Barensnood is een aangrijpend gegeven,
waarbij de cirkels samengebald worden in
een kramp van Teed en pijn. Het strakgespannen lichaam, omgeven van Licht,
spreidt de hand open. De barensnood van
de vrouw is tevens de aanloop voor 'de
zelfgave'. De mens, die nieuw leven maakt,
geeft zichzelf aan de andere. Bij het drieluik
van de zelfgave, dat F. de Boeck in 1979 aan
de Sint-Goedelekathedraal in Brussel
schonk, heeft hij het thema van de gave
volledig uitgewerkt. De gave van het leven
dat van God komt, culmineert in de mystieke gave, het sacrament van het brood dat
gebroken wordt als lichaam van Jezus tot
vreugdevol samenzijn met de mens en de
wereld. Het begin en het eindpunt van alle
cirkels komen er in samen. De passerstructuur verdwijnt op de achtergrond door het
dramatisch perspectief dat de kunstenaar
biedt.
Phil Mertens vat het aldus samen: 'De geestelijke dimensie die hij aan punt, lijn en cirkel
heeft toegevoegd heeft er de symbolen van zijn
gemoeds- en gedachtenwereld van gemaakt. In
zijn fauvistische landschappen is de zon de cirkel van het dynamische leven die in zijn lichtveld de goddelijke aanwezigheid te midden van
de krachtlijnen en kleuren van een uitbundige
natuur materialiseert. Daar heeft die cirkel nog
een animistisch karakter en beleeft Felix de
Boeck, die zijn hele leven op de ouderlijke boerderij bleef, de natuur nog als een direct goddelijke expressie, terwijl hij later bezonken en meditatief, punt en cirkel niet meer als incarnatie,
maar als symbool van een transcendentale kennis neerschrijft en er de kleur in Naar menselijke
emotionele betrokkenheid aan toevoegt' . 'In zijn
diepgeworteld geloof en in zijn intens natuurbeleven heeft Felix de Boeck de vanzelfsprekende
tekens van zijn picturale taal gevonden, die niet
als op zichzelf bestaande geometrische plastische
figuren moeten afgelezen worden, maar in hun
dubbele betekenis van vorm en inhoud aansluiten bij de grote symbolen van het Leven'.
Oog in oog

Na degrote formaten, na de Franciscaanse
werken, na de Christusepisode komen de
zelfportretten. De we er heen is nog lang:
tot module negen.
Na de eerste vier modules op de gelijkvloerse verdieping doorlopen te hebben
vooraleer naar beneden te trekken richting
boomgaard worden we vanuit alle gezichtshoeken in de monumentale hall gemet vier grote formaten: een
co
blauwe zelfgave, een prachtig dierengevecht, de zaaier en Christus aan het kruis.
Een ruimte voor meditatie en reflexie.
De stieren- en hanengevechten staan symboo voor de angst die in hem leefde voor
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het oorlogsgeweld. Met bloedrode en zwarte kleuren verbeeldt hij in 1933-34 de vijandschap tussen de landen. De ervaringen
van WO I zijn niet vergeten, maar een kunstenaar ziet ook vooruit...
De mens schenkt leven, arbeidt en bidt.
Felix de Boeck is heel zijn leven boer gebleven our schilder te zijn. Als hij de triptiek
van de arbeid schildert, dan is de oorlog
nog in voile gang en hij weet hoe hard het
boerenleven van het spitten, zaaien en
maaien is. In okergele tinten komt het
spierarsenaal tot voile expressie.
Vergeleken met het drukkend gevoel dat
uitgaat van de boerenmens bij C. Permeke
wordt hier de arbeid veredeld tot een sacraal gebeuren.
De confrontatie met de dood bracht hem
tot de gekruisigde Christus. De Boeck schilderde spijtig genoeg nooit een kruisweg,
zoals Albert Servaes, doch benaderde de
Christus-figuur herhaaldelijk vanuit zijn
geloofsvisie. Een getormenteerde Christus
aan het kruis, die doorheen de dood het leven schenkt. Het ultieme liefdesgeschenk is
de eucharistie, die hij in een zegenend gebaar aanreikt. Alhoewel hij de meester van
het zelfportret kan genoemd worden zal hij
het gelaat van Christus nooit afbeelden. Hij
suggereert het enkel. Hiermee wil hij duidelijk stellen dat Christus, ook al wil Hij
met de eucharistie bij de mens blijven, bovenaards is, iets wat onbereikbaar blijft, een
wezen waar alleen een mysticus naar blikt
met ontzag.
Vooraleer op de benedenverdieping te beFelix de Boeck, Moederschap.
(Foto: Filip Frans van Cauwelaert).

landen zien we in de gang werkjes met
Franciscaanse inslag. Het is de dwarrelende
beweging van 'Een vallend blad' in de
herfst. Het subtiele thema van 'De re en'
waarbij drie regendruppels in een waterplas terecht komen en grote ringen beschrijven. Zo ook 'Het madeliefje', 'De kiemende
aardappel', 'Het kiemend zaad', 'Het
drie-luik van het boontje'. Eenvoudige
wonderen van de natuur worden uit ebeeld als een mystiek gebeuren, zoals de
. Fraciscus
er zich om bekommerde.
n
H
ormaten
Inmiddels hebben de vier grote
f
ns niet losgelaten en richten we hun een
o
laatste blik uit kikvorsperspectief, vooraleer
halt te houden bij twee andere zalen. De
vierkante heeft wellicht nog zijn eindbetoekomstbestemming niet gevonden.
trachting, die conservator Jan de Kelver op
het oog heeft, verdient in elk geval uit
kunsthistorisch perspectief ieders voile
steun: een confrontatie met de andere abstracten uit de jaren twintig. De v.z.w.
Vrienden van Felix de Boeck gaf hiertoe de
aanzet door een werkje van K. Maes aan te
kopen. Hopelijk zal een team van kunstkenners hem hierbij steunen om deze afdeling uit te bouwen, waardoor de pioniersrol
van Felix de Boeck in de abstracte kunst visueel verantwoord wordt op eigen bodem.
Naast de zaal der abstracten is een ronde
zaal gebouwd, waar mits speciale verlichting de fluorescerende experimenten van
de are vijftig, zowel abstracte als zelfportretten, in hun eigen sfeer kunnen gesmaakt worden.
We lopen vervolgens de videozaal voorbij
ge tocht te maken doorheen de
o
m een lane
gaanderij, die gevuld is met portretten zoals dat van Ghandi, met biddende handen,
nachtlichten, barensnoden en zelfgaves om
uiteindelijk te belanden bij exporuimte negen, waar een retrospectief beeld gegeven
wordt van de zelfportretten door de leeftijdsjaren heen, die Felix de Boeck van zichzelf neerborstelde. In de hoek van deze
ruimte zit een venster met uitkijk op boomaard en hoeve van de meester van
g
Drogenbos, die nog in restauratie is en in
de komende tijd in zijn oorspronkelijke
staat voor bezoekers zal toegankelijk gesteld worden. De symboliek, die uitgaat
van deze ruimte die baadt in het natuurlijk
licht, is ronduit uniek.
Felix de Boeck schilderde zelfportretten in
reeksen. Degelaatsuitdrukking boeide hem
in die mate, dat hi'j er de woorden van
Levinas voor in de mond nam: epiphanie
du visage' . Een onbeperkt gamma aan kleurvarieteiten vertolkt zijn wisselende gemoedsgesteltenissen. Blauw, paars of groen,
de kleuren leiden een eigen leven soms in
biezonder vreemde combinaties. Zoals
L. Dusar het uitdrukte 'gebruikte' Felix de
Boeck 'zijn gelaat als schakel naar het goddelij-

ke, want de toegang tot het transcendente vindt
haar oorsprong in het stoffelijke' of zoals Phil
Mertens het schreef: 'Het steeds weer vastleggen van de eigen gelaatstrekken in opeenvolgende reeksen, het graveren van dezelfde tekens op
een verschillend gekleurde achtergrond is niet
het gevolg van een narcistische instelling, maar
van een zoeken naar wisselende stemmingen in
de kleur, terwiji het portret zelf zo abstract en
gedematerialiseerd mogelijk wordt gehouden.'
'De kleuren dragen het tumult van het leven en
slechts wanneer ze terugkeren tot de niet-kleur
van wit en zwart bereikt de meditatie haar onstoffelijke stilte. Daarom zijn de Witte en de
zwarte doeken de meest mystieke, omdat zij in
de glorie van het licht of in het geheim van de
duisternis communiceren met een andere werkelijkheid.'

Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die
het Davidsfonds in 1984-1985 onder de titel
'Oog in oog met Felix de Boeck' (1916-1984)
liet rondtrekken van Dilbeek naar
Antwerpen, van Kortrijk naar Hasselt om
in het museum Dhondt-Dhaenens in
Deurle te eindigen, werd het belang van
deze zelfportretten nogmaals onderstreept,
waar het oog als wegwijzer naar het goddelijke centraal staat als een magische uitnodiging tot meditatieve reflectie.
Het nieuwe museum opende op 21 september 1996 officieel zijn deuren. De droom
van Felix Ridder de Boeck is in vervulling
gegaan: 'zijn schilderijen leven verder zonder
hem'. Felix de Boeck is een van de weinigen
die doorheen zijn artiestenloopbaan steeds
gepeild heeft naar de ziel van de din en.
Het onderwerp van zijn doeken is verstreneld met de diepe zin van het leven. Elk
g
leed en elke vreugde heeft hi' gesublimeerd
in zijn doeken, waarvan de thema's in de
laatste jaren bijna op een hand te tellen zijn,
doch waarvan de varieteit aan kolorieten
een grenzen kent. Zijn moederschappen
zijn een diepbeleefde werkelijkheid. Zijn
zelfportretten spreken boekdelen aan fiere
moed. Zijn zelfgaves zijn een niet aflatend
eschenk van dankbaarheid. Aan de hand
g
van een driehonderdtal doeken wordt u
uitgenodigd om u te laten doordringen van
de schildersboodschap van een uitzonderlijk
n e edel kunstenaar.

Felix de Boeck-museum
Kuikenstraat 6 - 162o Drogenbos
Tel. (02) 377 57 22 - Fax (02) 377 29 15
Open:
van woensdag tot en met zondag
van 14 tot i8 u
('s vrijdags tot 20 u)

De ouden zijn tien jaar jong II
Over Nederlandse vertalingen van
Latijnse auteurs
PATRICK DE RYNCK

Dit is het tweede en meteen laatste deel
van mijn filterend overzicht van tien jaar
Nederlandse vertalingen uit het Grieks en
Latijn: zo feestelijk Lang duurt nu al de zogenaamde 'hausse' in dit mooi afgebakende
domeintje. In deel I kreeg u het Griekse
part, hier volgt het Latijnse gedeelte. Voor
de principes die mij bij het schrijven hebben geleid, verwijs ik naar de Bijsluiter in
nummer 261 van Vlaanderen. Ik vermeld
hier alleen nog met nadruk dat ik een
groot deel van de Latijnse (en Griekse)
literatuur onvermeld laat, omdat ik mij
beperk tot de zogenaamde 'profane' schrijvers, 2. dat ik niet pretendeer een miniliteratuurgeschiedenis te schrijven: mijn
uitgangspunt is het recente aanbod van
Nederlandse vertalingen, waaruit ik een
selectie maak van noemenswaardige (lees:
draaglijke tot goede) vertalingen. Veel oude
parels blijven ondanks de drukte vooralsnog onzichtbaar en onbekend, of zijn zodanig beschadigd door een slechte vertaling
dat ik ze liever niet noem.
Van Plautus tot Catullus

Terwijl de Griekse literatuur voor ons begint met het glorieuze klaroengeschal en
het tragische tromgeroffel van de Ilias van
Homeruslen
de eerste ons bekende
, worste
Latijnse auteurs nog moeizaam met hun
materie, het ruwe Latijn van het oude
Romeinse boeren- en soldatenvolk. Ze hebben de stria gewonnen, mede dankzij de
vormen die het Grieks hun aanreikte. Dat
ging niet zonder moeite: Lucretius klaagt
nog in het midden van de iste eeuw v.C.
dat zijn vadertaal zo armoedig is. Maar wat
veel er er is: nagenoeg de hele beginnende
Latijnse literatuur is reddeloos verloren in
de brand van degeschiedenis. Wat overblijft is schamel gestamel, verzen en stukken van verzen die hier en daargrootsheid
laten vermoeden. Hiermee is het belangrijkse voor de3de en 2de eeuw v.C. gezegd.
Soren
p
van de intrigerende resten en iets
meer duiding vindt u in de bloemlezing die
in de noot bij dit artikel wordt vermeld.
Door al dit verlies begint de Latijnse literatuur voor ons rond 200 V.C. met degulle,
vettige Romeinse lach: van depopulaire
komediedichter Plautus zijn een twintigtal
komedies bewaard. Wie van carnavaleske
toestanden houdt, vindt hier zijn gading,
als hi' er tenminste zijn gedachten bijhoudt:
de komische vergissingen en de intriges
durven zich al eens op te stapelen bij deze
succesrijke 'dichter voor voile stadions' die
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Op de snaren van
Apollo
Acht ecuwen
Samengesteld en ingeleid door
Rit rick 1)( Rynck

Amb«

ook een taalvirtuoos was. In de jaren '6o
vertaalde J. Hemelrijk al de stukken en hij
kreeg daar de Nijhoff Prijs voor. Ik heb het
gevoel dat deze vertalingen, ondanks een
imposante recente herdruk van de Komedies
(Ambo, 1992) jets van hun frisheid verloren
hebben (humoristische taal durft snel te
evolueren), maar dit blijft een vertaalrestatie...
P
Diezelfde Hemelrijk vertaalde ook de zes
komedies van de jonggestorven Romeinse
Carthager Terentius uit de jaren 16o v.C.
(herdr. Ambo, 1993): subtieler, psychologischer, Griekser, boodschappiger dan
Plautus, zegt de communis opinio terecht.
Het al betreurde verlies maakt ook dat het
eerste bewaarde Latijnse prozageschrift
een soortgeschreven Voor boer en tuinder is:
de beroemde politicus Cato schreef het
rond 15o. Het is een voor ons vreemde
mengeling van praktische nuchterheid,
wetenswaardigheden en traditionele reliiositeit. Vincent Hunink vertaalde het heel
g
krachtig,
onder de (in economische zin te
lezen) titel Goed boeren (Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 1996).
Op deze plaats zou een nieuwe jammerklacht moeten opstijgen: na de enkele gelukkigen van wie het werk (gedeeltelijk)
bewaard is, gaapt voor ons opnieuw een
lane
lee to ondanks de drukke literaire
g
activiteit die er in de tweede helft van de
tweede eeuw en in het begin van de eerste
eeuw v.C. geweest is. En zo komt het dat
we meteen belanden bij Cicero en Caesar
(proza) en bij Lucretius en Catullus (poezie). De volle eerste eeuw, de roerige decen238
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nia voor Augustus' optreden, het hoogteP van de Latijnse literatuur dat door al
het verlies dus bedrieglijk uit het niets lijkt
op te duiken.
Waar moet ik beginnen? Deze wanhopige
vraag overvalt mij vaker, onder meer als ik
naar het oeuvre van Cicero kijk, de redenaar, de politicus, de filosoof, de brievenschrijver. En kijk, voor een keer ben ik niet
onblij om het verlies van een Latins werk:
het dichtwerk van Cicero isgrotendeels
verloren. Het is niet al willekeur en rampspoed in de tekstoverlevering.
De twee belangrijkste werken van Cicero
zijn vertaald,
en goed vertaald: dat is in de
eersteplaats zijn De oratore (Drie gesprekken
over redenaarskunst, vert. Hetty van RooijenDijkman en Anton Leeman, AthenaeumPolak & Van Gennep, 1989). Wie wil weten
waarom de retoriek na het recht het belangrijkste produkt is van de Romeinen waar
geen houdbaarheidsdatum op staat, moet
onder meer dit 'gesprek' lezen. En Cicero
was eengoede vulgarisator van Griekse
ideeen: daarom is zijn De natura deorum een
goede inleiding op de belangrijkste stromingen in de antieke (dus Griekse) filosofie. Vincent Hunink vertaalde het werk (De
goden, Athenaeum-Polak & Van Gennep,
1993).
Tot zover mijn uiterst eigenzinnige top
twee van Cicero's werken. Maar vanzelfsprekend zijn ook de Catilinarische (vert.
E. en J. van Leeuwen, Ambo, 1992) en anbewaarde
dere van zijn meer dan vijftig
redes vertaald (onder meer Voor Milo en
Teen Piso, vert. E. en J. van Leeuwen,
Ambo, 1993). Evergreens zijn verder de
kleinodien Over ouderdom en Over vriendschap (vert. W.A.M. Peters, Ambo, resp.
1989 en 199o) en de Gesprekken in Tusculum
(vert. Cornelis Verhoeven, Ambo, 198o).
Van zijn correspondentie van duizend brieven, waarin van achter het zelfverzekerde
standbeeld Cicero de twijfelende mens
komt kijken die het heeft over zijn eigen
vriendschappen, politieke ambities in roerige tijden, enz., zijn er te weinig vertaald.
Ik vermeld de veertig brieven die Wolther
Kassies in 1972 vertaalde (Brieven, FibulaVan Dishoeck, 1972).
Van die andere in Geerebaert-termen voorbeeldige latinist, schoolauteur en roemrucht staatsman, Caesar, moet ik natuurlijk
als goede 'Belg' zijn Commentarii de bello
vermelden. Er is een vaak herdrukte
vertaling van F.H. van Katwijk-Knapp uit
1971 en Vincent Hunink, weer hij, publiceert in 1997 zijn nieuwe versie
(Athenaeum-Polak & Van Gennep).
Ik besluit mijn prozaische schoolrijtje van
p re-Augusteische groten met Sallustius ,
de historicus-moralisator die meegezorgd
heft voor de monsterlijke uitvergroting
van de affaire-Catilina (De samenzwering

van Catilina, vert. Herman Van Looy,

De Nederlandsche Boekhandel ,
19863).
De mysterieuze missionaris van het epicurisme, Lucretius, Wilde zijn landgenoten
van nodeloze angst en pijn bevrijden. Het
resultaat is De rerum natura, een lang en
gloedvol filosofisch-wetenschappelijk gedicht met atoomkracht. Ik vermeld aarzelend de vertaling van Abraham Rutgers
van der Loeff (Atomen to en goden,
Standaard, 1996), maar wacht eigenlijk op
een nieuwepoging.
De eerste contestant die in het Latin
schreef en van wie het werk bewaard bleef,
heet Catullus, voor de meesten sinds deromantiek (en ook al vroeger) de zoenende,
smachtende en kwijnende dichter van de
g
enaamde Lesbia. Maar dat beeld doet
dezepoetische perfectionist onrecht aan:
lees de schitterende inleiding van Paul
Claes op zijn al even magistrale vertaling
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1995).
Van Vergilius tot Ovidius en Livius

Er zijn zo van die periodes in de wereldletteren waarin in enkele jaren tijd op een
paar vierkante kilometer een aantal genieen
actief zij,
n elkaar treffen en stimuleren. Dat
is onder meer hetgeval voor het Rome van
Augustus.
Vergilius kunt u lezen in de taal van
Vondel, die het hele oeuvre vertaalde (twee
keer zelfs: inproza en in alexandrijnen), en
in die van Anton van Wilderode, die dezelfdeprestatie leverde (in 'zijn' jambische
vijfvoeters; diverse uitgaven). Ik vermeld
apart de prachtig-zware Georgica van
Ida Gerhardt uit 1949 (Het boerenbedrijf,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 19943)
en de Aeneis-vertaling van M.A. Schwartz in
proza (Athenaeum-Polak & Van Gennep,
19955). En er zijn naar het schijnt drie
nieuwe Nederlandse Aeneissen in de maak...
Horatius: hier aarzel ik. Natuurlijk heeft hi'
populaire gedichten (oden, satiren, poetische brieven) die nietgeheel zullen sterven
(de meeste staan verzameld in Anton van
Wilderodes Liederen uit mijn landhuis,
Davidsfonds, 1988), maar kan men een
niet-specialist de integrale Carmina aanraden? Ik vrees dat dit de dichter onrecht
aandoet en dat een aantal van zijn gedichten 'onleesbaar' zijn geworden, al was het
maar omdat ze zo ondraaglijk 'politiek'
zijn. Een goed ingeleide en becommentarieerde bloemlezing: dat lijkt me het beste
in hetgeval van deze gedichtenslijper. En
bij uitstek in zijn geval moet elke vertaler
de lezer verzoeken indien mogelijk ook het
zo Latijns-condense origineel ter hand te
nemen. Hoe het ook zij,
hier dient met ere
vertaler Piet Schrijvers te worden genoemd:
hi' bracht zowel De lyrische gedichten
(Ambo, 1993) als de befaamde Ars Poetica
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 19902).

Van deze vertaler zijn ook de inleidingen
en andere 'begeleidende teksten' echte aanraders. Dat is in vertaalland spijtig genoeg
lang niet altijd het geval.
En dan was er de liefde (en de contestatie
van Augustus), in de personen van
Propertius, Tibullus en Ovidius, drie
Alexandrijnen en dus drie dichters die aan
hun lezers eisen stellen. Ik hoop voor
Propertius dat hi' alsnog een vertaler van
Claes-kaliber vindt en vermeld van
Tibullus depoging van John Nagelkerken
(Ambo, 1994). Van Ovidius kan ik in vertaling alleen zijn Metamorphosen (vert.
Marietje d'Hane-Scheltema, AthenaeumPolak & Van Gennep, 19943) noemen, een
mythologische verhalenketting van formaat. Ik doe dat niet alleen omdat dit zijn
populairste en meest invloedrijke geschrift
is — de meeste mythologische verhaaltjes
die u en veel oude schilders kennen en kenden, kept u in zijn versie maar ook omdat er van de rest van het werk van deze
'liefde-volle' dichter vol ironiegeen leesbare Nederlandse vertalingen bestaan. Moge
dit meteen een waarschuwing zijn : het is
niet al goud wat op de prachtige ruggen
van die mooie klassieke boeken blinkt. Er
zijn ook schandelijke produkten verschenen, regelrechte aanslagen op weerloze
antieke auteurs,
postume moorden.
Een bekentenis: ik heb van de historicus en
vaderlander Livius, die het lane
g
verhaal
van een kleine duizend jaar 'Rome' heeft
geschreven, pas recent een flunk gedeelte
van tien zog enaamde 'boeken' teen
g een
normaal leestempo gelezen. Benieuwd of ik
in de Lae
Landen een 'medelezer' heb.
g

Ovidius
Metamorphosen

Athenaeuni—Polak & Van Gennep

Van Livius verschijnen dezer dagen twee
volumineuze vertalingen: de eerste eeuwen
van Rome (boeken r t/m 10; vert. F.H. van
Katwijk-Knapp en Hetty van RooijenDijkman) en de befaamde Tweede Punische
Oorlog, de uitputtingsslag die Rome met
de Carthager Hannibal leverde (boeken 21
t/m 30; vert. Hetty van Rooijen-Dijkman
(Athenaeum-Polak & Van Gennep).
Van Phaedrus tot Suetonius

Dat we het hoogtepunt gehad hebben, betekent niet dat er niets interessants meer te
melden valt, al stond de 'kunstmatige' en
hogelijk retorische Latijnse lepigoneni-lite
ratuur van onze tijdrekening sinds de romantiek en tot voor kort veelal niet hoog
aangeschreven. Dat is te merken aan het
vertaalaanbod:geen enkele epicus uit de
eerste eeuw lijkt een kans te maken
(Lucanus, Statius, Valerius Flaccus...).
Seneca komt chronologisch het eerst (ook
omdat de fabels van Phaedrus vreemdgenoeg recent niet vertaald zijn), de stoicijn
die vaak als een (zeer) vroege christen werd
beschouwd en daarom lane tijd heel populair was. Systematisch stoicisme leest u
in zijn Dialogen (vert. T. Janssen, Boom,
1996), maar de kortere Brieven aan Lucilius
(vert. C. Verhoeven, Ambo, 1990 2) zijn aantrekkelijker lectuur, als u ze met mondjesmaat tot u neemt tenminste. En het zal de
verdienste van Hugo Claus blijven dat
Seneca's tragedies weer in de belangstelling
kwamen, dankzij zijn bewerkingen van
Thyestes,
Oedipus en Phaedra (herdrukt in
Toneel IV, De Bezige Bij, 1993).
In dezelfde tijd als Seneca leefde Petronius.
Het is een ramp van de eerste orde dat zijn
roman Satyricon grotendeels verloren is.
Dat blijkt uit de fragmenten die wel bewaard zijn en waarmee we het boek moeten reconstrueren (vert. A.D. Leeman,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1989).
Met Petronius"helden` en schlemielen belanden we in de lagere regionen van de samenleving en van de literatuur: genres als
de roman, nu het necplus ultra, en in de
poezie de satire en het epigram stonden in
Rome niet hoog op de literaire appreciatieschaal. Twee meesters trachtten daar iets
aan te doen: Martialis, degrootmeester van
het kleine epigram, en Juvenalis, een satirendichter in de moderne zin van het
woord. De twee traden recent in de belangstelling dankzij goede vertalingen: Frans
van Dooren bracht een selectie van
Martialis (Romeinse epigrammen, Em.
Querido, 1996) en E.B. de Brunoopende
zelfs de deuren van het musee secret (Sex
en eros bij Martialis, De Arbeiderspers,
1979); Marietje d'Hane-Scheltema kreeg de
Nijhoff Prijs voor haar integrale Juvenalis
(De Satiren, Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 1984). En een van de allerbeste

vertalingen van het laatste decennium zijn
de Priapea, een miskende anonieme bundel,
van Harm-Jan van Dam (Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 1994).
Ik eindig in bittere schoonheid met Tacitus,
de historicus van Romes vroege keizertijd;
wellicht de krachtigste stilist in de Latijnse
literatuur. Ik moet hem vermelden, al kan
ik de bestaande Nederlandse vertaling van
zijn hele werk spijtig genoeg niet aanraden.
Het is wachten op een versie die iets meer
mededogen heeft met haar Nederlandse
lezers.
Van Suetonius, Het Laatste Nieuws van het
keizerlijk hof, zijn die vertalingen er wel.
De klus is dan ook veel minder veeleisend
(vert. H. Verbruggen, Romeinse keizers,
Acco, 1986 en D. den Hengst, AthenaeumPolak & Van Gennep, 1996).
Civilis
Dit tussenkopje is misleidend: het geeft de
indrukwekkende indruk dat ik hier vijf
eeuwen zal overspannen, van de tweede tot
de zesde eeuw. Maar dat stelt niet zoveel
voor. Dat heeft twee redenen: er is van deze
periode, waarin het christendom van catacombengodsdienst evolueerde tot staatsreligie, veel verloren en er is van het bewaarde maar weinig vertaald.
Apuleius is vooral bekend als roman auteur: zijn Gouden ezel of Metamorfosen is een
uiterst vermakelijk verhaal van de mens
Lucius die in een ezel verandert en dankzij
Isis weer mens wordt (vert. M.A. Schwartz,
De gouden ezel, Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 19963 en vert. S. van den Broeck,
Metamorfosen, Houtekiet ,
1988). Het boek
bevat onder meer het sprookje van Amor en
Psyche. Een goede inleiding op Apuleius
(en Petronius) is De Sater van Paul Claes.
Het Pervigilium Veneris is een (voorlopig
nog?) anoniem gedicht van nog geen honderd verzen. Het bezingt de lente en de
liefde, op een aanstekelijke manier (vert.
P. Lateur ,
P, 1996).
Hetgrootste vertaalproject dat ik ken is de
eerste integrale Nederlandse vertaling van
het Corpus iuris civilis, die aan het verschijnen is (Walburg Pers-Sdu Juridische &
Fiscale Uitgeverij, 1993-), het gecodificeerde
Romeinse recht dat keizer Justinianus liet
samenstellen. Deze vertaling is meteen een
teken van de ti d: ook geinteresseerde juristen liken hun Latin niet meer te beheersen.
Het erfgoed mot via vertalingen gered en
(kunstmatig?) in leven wordengehouden.
Van Apuleius tot het Corpus Iuris

Afrondend

U bent aan het eindgekomen van een lange
opsomming die op het moment dat ze verschijnt alweer verouderd is: er verschijnt
wel elke maand een nieuwe vertaling van
een Grieks of Latins werk, vaak van minder bekende auteurs die zeer de moeite
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waard zijn, maar om allerlei redenen veronachtzaamd werden.
Het past tot slot dat ik de hausse relativeer:
veel van de genoemde boeken hebben een
oplage die te vergelijken is met die van de
gemiddelde moderne poeziebundel. (Dat is
niet het geval voor de canonieke groten als
Homerus, Plato, Vergilius en Ovidius: daar
worden sours oplages van enkele tienduizenden exemplaren gehaald en kunnen er
meerdere vertalingen naast elkaar bestaan.)
En bij de koper is er ongetwijfeld veel snobisme: het kan aan mij liggen, maar ik ontmoet zelden iemand die Vergilius' Aeneis
van de befaamde storm met de bevende
Aeneas tot aan de zieltogende Turnus, het
ultieme slachtoffer van de wrede Aeneas,
heeft gelezen, of die net klaar is met de hele
Plato. We moeten niet naief zijn: de afstand
tussen ons, (post)modernen en de ouden is
groot en de lectuur vergt in veel gevallen
enige inspanning. Natuurlijk ben ik ervan
overtuigd dat die inspanning de moeite
waard is. En het verheugt me dat aspecten
van 'de' Oudheid (weer) in zijn, op veel
niveaus en in veel kunsten en kunstjes. Ik
ben tegelijk blij dat kennis van de antieke
'letteren' niet meer zo nodig hoeft. Zo is er
alle kans dat ongedwongen kennismaken
met de oude teksten eindelijk weer iets
bevrijdends en feestelijks wordt. Goede
vertalingen dragen daar onwaardeerbaar
toe bij.
NOOT
Volledige bibliografische gegevens vindt u in: De
Oudheid in het Nederlands van A. Welkenhuysen en
schrijver dezes (Ambo, 1992). Deze bibliografie wordt
aangevuld door nieuwe listen in het tijdschrift
Hermeneus. De meest recente daarvan staat in nummer
van jaargang 67 (februari 1995). De volgende verschijnt
in jaargang 69, nummer 5 (december 1996).
Bloemlezingen liet ik onvermeld, maar ik waag het hier
een uitzondering te maken voor mijn eigen Op de snaren
van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poezie (Ambo, 1993), een
boek vol vertalingen, ook van auteurs (vooral uit het
begin van de Latijnse poezie, en uit de iste eeuw n.C.
en daarna) die eldersgeen kans krijgen.

Het nieuwe Maerlant-beeld
THEO COUN

Frits van Oostrom
Maerlants wereld, zw.-w.-illustraties,

23o x 148 mm., 487 blz., genaaid
995 fr, ingebonden vakeditie met aantekeningen en literatuurlijst 150o fr.
Petra Berendrecht
Proeven van bekwaamheid. Jacob van
Maerlant en de omgang met zijn Latijnse
bronnen, 215 x 155 mm., 373 blz.,

genaaid woo fr.
Beide werken zijn uitgegeven door
Prometheus/Amsterdam, 1996 en
worden verdeeld door Standaard
Uitgeverij, Belgielei 147 A, 2018
Antwerpen.

1995-1996 zijn voor de Maerlant-studie nu
al 'vette jaren'; samen met de publikaties
uit de laatste twee decennia bezorgen ze
ons een Maerlant-beeld dat in menig opzicht afwijkt van wat men in de grote literatuurgeschiedenissen aantreft. Op 7 juni
1995 promoveerde aan de Rijksuniversiteit
Leiden Petra Berendrecht op haar proefschrift Proeven van bekwaamheid. Een half
jaar later, op i december, was dat ook het
geval voor Jos Biemans in Utrecht met zijn
dissertatie Onsen Speghele Ystoriale in
Vlaemsche, Codicologisch onderzoek naar de
overlevering van de Spiegel historiael van Jacob
van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk
van Velthem. En nu ligt ook de omvangrijke

studie van Frits van Oostrom over leven
en werk van Jacob van Maerlant in de
boekhandel. Op een na waren die auteurs
ook medewerkers aan het Maerlant-nummer van Vlaanderen in September-oktober
1993.
Proeven van bekwaamheid van Petra Beren-

drecht is het resultaat vangedegen filologisch onderzoek. Zij beperkt zich tot de
Latijnse bronteksten, waarvan Maerlant gebruik maakte voor zijn Alexanders Geesten,
Rijmbijbel (Scolastica en Wrake) en Spiegel
Historiael, keuze die in het eerste hoofdstuk
verantwoord wordt. Na de identificatie
van een bron onderzoekt ze vooral hoe
Maerlant van die tekstgebruik maakte: selectie en bewerking van de passages die hij
ontleent, inlast of weglaat, inpassing in de
algemene structuur en opzet van zijn werk.
Zo slaagde Petra Berendrecht erin voor
Alexanders Geesten behalve de hoofdbron,
een exemplaar van de Latijnse Alexandreis
met glossen, nog 16 andere bronteksten te
identificeren, terwijl Te Winkel in 1892 niet
240
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verder kwam dan een lijst van 38 teksten
voor Maerlants volledig oeuvre! De ontleding van zijn bewerkingstechniek in zijn
(waarschijnlijk) eerste werk bewijst al het
groot compositorisch inzicht en de moreeldidactische bedoelingen van Maerlant. De
Rijmbijbel was ook voor Petra Berendrecht
een harde noot om te kraken, te meer omdat wij ons voor Maerlants Latijnse hoofdbron, Petrus Comestor, met een (ver)oude(rde) editie moeten behelpen. Toch
maakt haar behandeling van Maerlants omgang met zijn bronnen duidelijk hoe hij zijn
Rijmbijbel opbouwt als een geschiedverhaal,
waarin het Oude Testament in zijn ogen
slechts de voorgeschiedenis is van het
Nieuwe Testament, het hoogtepunt van de
Rijmbijbel. Door de toevoeging van typologieen en door de meer diachrone behandeling heeft het Nieuwe Testament in de
Rijmbijbel een veel groter aandeel dan in de
Historic Scholastica van Petrus Comestor. In
zijn Spiegel Historiael weerde Maerlant alle
clergie van zijn brontekst (de florilegia uit
werken van geleerde auteurs). Om de daardoor ontstane hiaten op te vangen heeft
Maerlant vooral in de derde partie tussen
de boeken en capittels van zijn brontekst
heel wat verschuivingen doorgevoerd,
waaruit blijkt dat van bij het begin aan dit
omvangrijke werk een gedetailleerd compositorisch plan ten grondslag lag. In zijn
Maerlant-studie bedankt Frits van Oostrom
uitdrukkelijk zijn medewerkster Petra
Berendrecht en wie die studie leest na haar
boek zal merken dat heel wat passages bij
Van Oostrom teruggaan op haar resultaten.
Dat de meester zich steunt op de leerling illustreert de waarde van haar filologisch
werk.
Dat van Maerlants wereld twee edities in de
handel zijn, is op zichzelf al een bewijs dat
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kort aan het historisch maatschappelijk
voor Maerlants biografie volledig op zijn
aanzien van de kostersfunctie en overdrijft
werk zijn aangewezen - er is tot op heden
in de taakbeschrijving.
Been enkel historisch document ontdekt
De koster van Maerlant werd niet benoemd
waarin de dichter vermeld wordt - volgt
door de bisschop van Utrecht, waarschijnhet boek na het stuk over Maerlants opleilijk wel door de heer van Voorne. Het kosding en worming de chronologie van zijn
boeken. Maar de talrijke kruisverwijzingen, terschap was ofwel een beneficium ofwel
een officium. Mijn geboortedorp Neerharen
de behandeling van thema's, bronnen en
behoorde vOOr 1796 met 64 andere paachtergronden bewijzen dat Van Oostrom
rochies tot het dekenaat Maaseik, dat op
compositorisch ten minste even sterk is als
zijn beurt ressorteerde onder het aartsdiaMaerlant. Door Maerlant terug te plaatsen
kenaat Kempen. Uit de verslagen van de
in zijn tijd - Van Oostrom gebruikt het
parochievisitaties door de aartsdiaken blijkt
meesterlijke beeld van een aangespoelde
dat in geval van een officium (b.v. Kaulille)
potvis (blz. 450) - heeft de auteur bovende koster door de pastoor werd aangesteld,
dien in de 13de-eeuwse dichter een auteur
terwijl dat voor een beneficium (b.v.
van Europees formaat ontdekt.
Kessenich) door de stichter ervan of zijn
Ondanks het ontbreken van ook maar een
rechthebbenden gebeurde. Had ook de
snippertje perkament met een detail uit
gemeente een stem in de aanstelling (b.v.
Maerlants leven, heeft Van Oostrom geEllikom), dan was hij meestal tevens ondertracht om van alles dat ons aan gegevens is gewijzer. In een oorkonde van 1290 of 1291
gund, het beste te maken (blz. 15). Voor zover
schonk graaf Floris V en niet de bisschop
ik daarover kan oordelen, is hij daarin
aan de poorters van Dordrecht het recht
ruimschoots geslaagd. Alleen met zijn visie
van die ghifte [=de begeving] vander scole in
op Maerlants kosterschap heb ik wat moeiDordrecht ende vander costerien al daer
lijkheden.
(Gysseling, 1552, 34-35).
Jacob als koster van het piepkleine SintWat hield het kosterschap stricto sensu aan
Pieterskerkje in Maerlant. Zo had het tusopdrachten in? Bitter weinig! Uit het lijstje
senkopje kunnen luiden van de passage,
van Frits van Oostrom houd ik over de
waarin Frits van Oostrom een beeld schetst
goddelijke diensten aankondigen door de
van Jacob, de koster van Maerlant. Formeel
die studie zich niet alleen tot een publiek
kerkklok te luiden, de zorg voor gewaden,
werd hij volgens hem benoemd door de
van filologen richt. Met zijn proloog, drie
gewijde voorwerpen, verlichting en liturgibisschop van Utrecht, maar in feite door de
partieen, vijf boeken en epiloog heeft het
sche boeken. Uit de parochievisitaties blijkt
heer van Voorne. De agrarische parochie
boek niet alleen het stramien met Maerlant
dat rond 165o de meeste pastoors behalve
gemeen (cfr. Spiegel Historiael), maar ook de telde volgens een eerder optimistische
op zon- en feestdagen slechts op drie weekbedoeling is dezelfde: waar Maerlant in zijn schatting een 200-tal zielen. Als koster
dagen een mis lazen, in sommige parochies
moest Jacob alles beredderen in en om het
tijd door hem bewerkte Latijnse geleerdslechts op twee (Ellikom) of zelfs maar op
held in de volkstaal voor leken toegankelijk kerkgebouw: de zorg voor wijwater en
een weekdag (Helchteren)! Het lijkt zelfs
kaarsen, het luiden van de klok, het vegen
stelde, beoogt Van Oostrom ook aan nietwaarschijnlijk dat een frequentie van twee
van
de
vloer
en
klaarleggen
van
misgewaspecialisten zijn visie op het filologisch onmissen op de weekdagen in de 13de en
den,
kleine
herstellingen
uitvoeren,
met
een
over
en
rond
leven
en
werk
van
de
derzoek
14de eeuw de algemene regel was. Het beganzeveer een doopregister bijhouden en
dertiende-eeuwse dichter mee te delen. Hi j
kende Luikse diatessaron van ca. 13oo bevat
met een houten schop kuilen delven op het
heeft zelf in het voorbije decennium door
in fine een tabel van de evangelieperikopen
kerkhofje. Daar kwamen nog bij de opleieigen onderzoek (o.a. in Aanvaard dit werk),
voor het tijd- en feesteigen. Voor de eerste
ding van de misdienaartjes, de leiding van
door werkcolleges aan de Rijksuniversiteit
twee weken van de Advent en de weken na
het kerkkoortje en de parochiejeugd een
Leiden, door de begeleiding van doctoraalmondje Latijn en elementair alfabetisme bij- Pasen en Pinksteren worden uitsluitend
scripties en door kansen te bieden aan geevangelieperikopen aangeduid voor de
specialiseerd onderzoek binnen het Pionier- brengen. Van Oostrom beseft uiteraard dat
woensdag en vrijdag. Alleen in de periode
programma 'Nederlandse literatuur en cul- de schets nogal ontluisterend is voor ierond de kerkelijke hoogdagen (Kerstmis,
mand met zo een intellectueel profiel en
tuur in de middeleeuwen' (NLCM) in aanPasen en Pinksteren) en in de hele vasten
troost (postuum) Jacob, de lezer en zichzelf
zienlijke mate de filologische bedrijvigheid
was er een intensere misactiviteit. Dezelfde
met de idee dat zulk werk simpelweg gerond Jacob van Maerlantgeactiveerd en
situatie treft men aan in het Amsterdamse
daan moest worden en dat de plichtsgeerns pireerd.
g
lectionarium uit 1348. In zijn compendium
trouwe koster vooral als onderwijzer tot
Door de deskundigheid en de eruditie van
van moraaltheologie (Medulla theologiae
zijn recht zal gekomen zijn (blz. 96-97).
de auteur is het een boek met een rijke inmoralis. Lugduni, 1671, blz. 483) schrijft
houd, maar bovenal is de grootste verdienH. Busenbaum dat priesters het aantal misMaar is dat profiel van een koster in een
se ervan dat het in een schitterende taal
sen moeten celebreren dat in de stichtingsagrarische gemeenschap in de tweede helft
eschreven is en leest als een roman. Dat
g
oorkonde van de parochie vastgelegd werd.
van de 13de eeuw wel correct? Zelf afkomwaren trouwens ook de eigenschappen van
Vermits die oorkonde later gewoonlijk niet
stig uit een agrarische parochie, waarvan
zijn Het woord van eer. Literatuur aan het
voorhanden was, maar de praktijk de inme vrij goed bekend is en
del
Hollandse hof omstreeks 1400 uit 1987.
houd ervan weerspiegelde, zal dat aantal
die ten tide van de Franse volkstelling in
Het is onbegonnen werk het boek van Van
meestal 2 of 3 geweest zijn. Dat Maerlant
1796 slechts 181 inwoners telde, van wie 41
Oostrom ook maar enigszins samen te vatop Voorne zoveel heeft kunnen schrijven,
onder de twaalf jaar, waag ik me aan enketen. Het begint met het mysterieuze graf
wordt bijgevolg mede verklaard door de
van Maerlant in Damme en eindigt met de
le vergelijkingen en correcties. Ze komen
moord op graaf Floris V in 1296. Omdat wij hierop neer: het geschetste profiel doet te1 13de-eeuwse mispraktijk.
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Genoot een functie met een zo gering tokenpakket slechts weinig maatschappelijk
aanzien? Neen, het tegendeel gold! In
Neerharen waren in de 17de eeuw drie opeenvolgende kosters allemaal schepen van
deplaatselijke justitie: Gerardus Demelinne
(t tussen 1661-1664), Egidius on en
(t 17.10.1679) en Mathias Philippens
(t30.09.1694). Dat voordien een koster ook
schepen kon zijn, blijkt uit een Brugse tekst
uit 1292: Alard die costre scepene (Gysseling,
1770, 19). Die enkele voorbeelden bewijzen
degegrondheid van de waarschuwing in
het Middelnederlandsch Woordenboek (dl. 3,
kol. 1979): «Het ambt van koster was in de
middeleeuwen aanzienlijker da p to enwoordig: weliswaar behoorde hij die het
bekleedde tot de lagere geestelijkheid, dock
zijne bediening was veel belangrijker dan
thans». Dat Maerlants kosterschap nauwelijks een levensvervulling kan zijn
n ew
eest
(blz. 136) is bijgevolg niet zo evident.
Aan het kosterschap waren trouwens niet
te verwaarlozen inkomsten verbonden: met
weinig inspanningen kon de koster een
mooie duit(bij)verdienen. In veel gem eenten was er een akker, diegratis aan de koster ter beschikking werd gesteld en die hij
zelf kon bewerken of verpachten. Zo beschikte de koster van Neerharen over een
perceel van morgen of 5 roeden (i rode
is eraa 36), dat daarom de kosters morgen
werdgenoemd. Dat treffen we ook aan in
een scheidsrechterlijke uitspraak tussen de
Sint-Baafsabdij in Gent en Gilis, schout van
de Sint-Baafsheerlijkheid uit 1253: upt goet
van der costrijen (Gysseling 46, 6-7). Verder
had de koster van Neerharen zoals in de
meesteplattelandsgemeenten recht op een
schoof graan per gezin. Met een bevolking
van een4o-tal gezinnen was dat nog eens
de oogst van vijf roeden. In 1577 oogstte
men immers op 20 roeden 144 schoven rogge. Dat kosters met een aantal graanschoeen 'beloond' werden, blijkt een oud gebruik, want het komt ook voor in een keur
van de Brabantse hertog Jan I uit 1292:
Nieman en mag scoven in der heren lant, sonder [=behalve] die kostre, hi mag siin regt halen (Gysseling, 1869, 45). Een ander deel

van het inkomen van de Neerharense kosters waren de tienden van3o roeden landbouwgrond, die nog eens goed waren voor
een twintigtal schoven. Kostersmorgen,
schoven en tienden vertegenwoordigden
samen een equivalent van ca. 12,5 roeden,
terwijl een van mijn voorouders in Neerharen rond 1780 met 5 roeden huis en hof,
5 roeden landbouwgrond in eigendom, io
roedenpachtgrond (waarvan de pacht toen
de helft van de opbrengst bedroeg)... en
hard labeur voor het levensonderhoud van
hemzelf, zijn vrouw en zijn vier kinderen
moest zorgen.
En het lijstje met inkomsten van de koster
242
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is daarmee niet af. Vrome (?) inwoners
stichtten jaargetijden; een deel van de inkomsten van de stichtingen was bestemd
voor de koster en varieerde van de helft
van het bedrag voor de celebrerende priester tot een vierde. Zo in Gent in 1267 Ende
dar af sullen wi gheven onsen capelanen 12 denarii. Ende den costre 3 denarii (Gysseling,
Corpus, 107) en in Brugge in 1281: ende gheven elken van honsen priestren 6 denarii ende
den Coster 3 denarii (Gysseling, Corpus, 551).

Het is de vraag of een door Van Oostrom
geciteerde passage uit Alexanders Geesten
niet op dergelijke inkomsten slaat: Dor
vrientscap ende dore miede / Een rike man, die
cume can beden I Sine pater poster ende sinen
crede, hevet provende ende personaet. / Een
aerme clerc, die bi hem staet, /Die ter cure es
wel fondeert, Hevet cume dat hi verteert (blz.
85). Provende ende personaet wordt er vertaald door inkomsten en status; m.i. zou het
beter zijn personaet te vertalen door pastoraat, omdat het Middelnederlandse persone
ook pastoor betekent. De bekwame klerk,
die koster is (die bi hem staet; dat werk-

woord komt i.v.m. de koster ook in de visitatieverslagen voor) ontvangt slechts de
helft tot een vierde van wat de onbekwame
pastoor als aandeel heeft.
Ook bij begrafenissen en doopsels had de
koster bepaalde rechten. Volgens het visitatieverslag van 1726 ontving de koster van
Neerharen 6 stuivers bij het doopsel of de
begrafenis van een kind — voor een volwassene was het bedrag nog hoger terwijl
aan een dorser (met de vlegel!) in 1766 een
dagloon van 14 stuivers uitbetaald werd.
Dat de koster behalve de reeds vermelde
activiteiten nog een reeks andere plichten te
vervullen had, is niet helemaal correct.
Kreeg de koster nog een andere opdracht,
dap liet hij de kassa rinkelen! In Dilsen had
hij rond 1726 heel wat bijzondere opdrachten en navenant ook inkomsten: zes vaten
rogge voor het onderhoud van het torenuurwerk en dito voor het schoonmaken
van de kandelaars en het wassen van het
linnengoed; nog eens zes vaten rogge voor
het bijhouden van de registers van de armentafel en van de kerkfabriek en twee
karrevrachten kolen, omdat hij ook school
hield.
Daarmee kom ik tot de laatste elementen
die van het geschetste Maerlant-beeld moeten afgepeld worden. Dat Jacob met een
ganzeveer een doopregister zou hebben bijgehouden is een anachronisme, waartoe
zich Van Oostrom blijkens zijn literatuurlijst liet verleiden door een artikel over De
meester van Jan Stroop; parochieregisters
waarin de priesters (!) doopsels, huwelijken
en begrafenissen/overlijdens optekenden,
werden ingevoerd door het concilie van
Trente en aan die verplichting werd in de
meeste parochies eerst vanaf 1620-1630 vol-

daan. Dat Jacob op Maerlant de misdienaartjes zou opgeleid hebben en er een
kerkkoortje dirigeerde, lijkt me even onwaarschijnlijk. In 1726 kloeg de pastoor van
Bocholt, dat toen 750 communicanten telde,
erover dat in de zomer de kinderen niet
naar de school kwamen — en bijgevolg ook
niet naar de mis — omdat ze het vee moesten hoeden op de gemene weiden en dat de
koster weigerde de mis te dienen. En daarmee komen we bij de vraag of de koster
ook onderwijzer was. In de 19de eeuw
heeft de Kerk de opvatting verspreid dat ze
zich eeuwenlang met het onderwijs van de
jeugd heeft ingelaten. Wat het lager onderwijs betreft, is dat historisch niet correct.
Kerkelijke instanties hebben vOOr de Franse
Revolutie alleen gezorgd voor middelbare
scholen als recruteringsveld voor toekomstige priesters. Wat wij nu de lagere school
noemen was een gemeentelijke aangelegenheid: in 1711 verklaart koster Adriaan
Bernart van Haelen (Nederlands-Limburg,
25o communicanten) aan de aartsdiaken
dat hij bereid is school te houden mits een
behoorlijke vergoeding van de gemeente en
de aartsdiaken geeft aan de gemeente opdracht hem te betalen en een overeenkomst
te sluiten. De toren van het kerkgebouw,
het kerkhof, de pastorie en de school waren
ten Taste van de gemeente. Ik zie Jacob bijgevolg op het kerkhof van Maerlant ook
Been graven delven.
In 1992 schreef Van Oostrom: maar men zou
de jeugd toch wel een slechte dienst bewezen
hebben indien men voor het onderwijs niet ook
de koster van het nevenhof te Maerlant zou hebben ingeschakeld (Aanvaard dit werk, blz. 201).

Over die 'slechte dienst''mkt men zich
destijds op het platteland niet al te veel zorgen: in Neerharen is er voor 185o nooit onderwijs geweest en van de 41 kinderen uit
1796 konden alleen zij lezen en schrijven
die in een ander dorp de school bezochten.
En de situatie in Neerharen was niet uitzonderlijk; ook Opglabbeek, Opoeteren,
Dilse n, Lanklaar, Eisden, Opgrimbie ,
Boorsem en Uikhoven hadden in 183o nog
altijd een lagere school. Het is zeker dat
de situatie in het Noorden op onderwijsgebied beter was dan in het Zuiden, maar een
school voor een plattelandsgemeente in de
13de eeuw lijkt me eerder uitzonderlijk.
Indien de gemeente toch de noodzaak ervan inzag, dan is het inderdaad juist dat
meestal een beroep werd gedaan op de koster of de kapelaan. Maar voor het tot stand
komen van de verbinding costerie-scole,
waarnaar Van Oostrom verwijst, lag het initiatief bij de gemeente.
Dat ten slotte Jacob koster was van een
p
i epklein kerkje, hoeft niet te verbazen: de
meeste kerkjes waren toen piepklein. De
Romaanse stenen Sint-Martinuskerk uit
Genk dateerde uit de lode eeuw en was
een rechthoekig zaalkerkje van 7,95 bij
6,18 m met een (later aangebouwd?) vierkantig koor van 4,05 bij 3,72 m. De SintPetruskerk van Wintershoven, een domein

van de Gentse Sint-Baafsabdij, was 11 m bij
5,70 en had aanvankelijk geen koor, zodat
men van de lengte een ruimte van ca. 3 m
voor het altaar moet aftrekken. Over de talrijke kleine een- of tweebeukige kerkjes uit
de 12de-13de eeuw vindt men heel wat gegevens bij H. Kubach & A. Verbeeck,
Romanische Baukunst an Rhein and Maas.

3 dln. Berlin, 1976.
Met hetgeen voorafgaat krijgt het kosterschap van Jacob een enigszins andere
dimensie. Op 28 januari 1256 werd de
Hollandse graaf en tevens Roomskoning
Willem II door Westfriezen gedood. Zijn
zoon Floris was toen anderhalf jaar oud en
nadat ook diens voogd al in maart 1258
overleed, werd de weduwe Aleide, een zus
van Willem II, tot voogdes aangesteld. Zij
verzekerde zich de steun van sterke edelen,
o.a. de heren van Voorne. Misschien was
het nog Hendrik van Voorne (t 13 maart
naar
Jacob
Maerlant haalde; die was er belast met o.a.
de vorming van de jonge Floris en verbleef,
zoals dat ook in de 16de eeuw nog gebruikelijk was, in cost ende broede van de heer
van Voorne. Jacob hoefde bijgevolg niet zelf
in zijn levensonderhoud te voorzien en
bovendien benoemde de heer van Voorne
hem tot koster van de Sint-Pieterskerk van

Maerlant, zodat Jacob behalve aanzien ook
nog een niet te versmaden inkomen verwierf. Aangezien het kosterschap slechts
een Bering aantal opdrachten behelsde, had
Jacob voldoende vrije tijd om zich ten volle
aan zijn dichterschap te wijden, waartoe hij
trouwens door Aleide werd aangespoord.
Aan haar droeg hij dan ook zijn eerste werk,
Alexanders Geesten, op. Toen Jacob een decennium later Voorne verliet, gebeurde dat
waarschijnlijk niet omdat het kosterschap
van het Sint-Pieterskerkje voor hem nauwelijks een levensvervulling zou zijn geweest.
Ook in het voorbije decennium was dat
kosterschap in Jacobs dagindeling slechts
marginaal. De oorzaak van Jacobs vertrek
moet daarom vooral bij Albrecht van
Voorne, de jonge graaf Floris en de 'kwaadsprekers' gezocht worden, die hij o.a. in Der
naturen bloeme hekelt.
LITERATUUR

J. GRAUWELS, De aartsdiakenale visitaties van het dekenaat Maaseik (1646-1726), in: Het Dude Land van Loon 38,
1983, blz. 27-230.
M. GYSSELING, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot
en met hetjaar 130o). Reeks I: ambtelijke bescheiden. 9 dln.
`s-Gravenhage, 1977 [er wordt verwezen naar de bladzijden en de regelnummerst
J. MERTENS, Oudheidkundig onderzoek van de SintMartinuskerk te Genk, in: Limburg 36, 1957, blz. 57-76,
97-119 en 137-161.
F. VAN OOSTROM, Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hunpubliek. Amsterdam, 1992.

IN EN OM DE KUNST

243

Wij huldigen
Wij gedenken

Beeldend kunstenaar
Theo De Cooremeter 75
Op 9 april vierde
Theo De Cooremeter zijn 75ste
verjaardag. Het
gevoel voor kunst
werd hem met de
paplepel ingegoten. Als 13-jarige
knaap lijkt hij in
de voetsporen van
zijn wader, huisschilder, te treden.
Theo volgt dan 's zondags de cursus houten marmernabootsing bij de broeders in
Oostakker. Twee jaar later leert hij Gust De
Keukelaere kennen. Deze kunstschilder zal
een beslissende rol spelen in zijn leven. De
Keukelaere merkt immers op dat de jongeman over behoorlijk wat talent beschikt en
raadt hem aan om les te volgen aan de academie. Als 17-jarige trekt Theo naar de
Koninklijke Academie van Gent en volgt er
gedurende vele jaren tekenles. Vol dank en
bewondering denkt Theo terug aan zijn leraars Hubert Malfait en Jos Verdegem die
hem de echte vakkennis bijbrachten. Maar,
van kunst alleen kan je niet leven en onder
impuls van prof. Bilo, neemt Theo deel aan
de proeven voor de Centrale Examencommissie. Hij slaagt en wordt in 1952 leraar
plastische opvoeding aan de middelbare
school in Moerbeke-Waas. Vanaf 196o combineert hij deze job met het geven van plastische kunsten aan het lyceum in Wachtebeke. In 1984 zegt hij het leraarsschap vaarwel om zich volledig aan zijn eigen creatieve impulsen te kunnen wijden. Het Davidsfonds van Lochristi bracht in datzelfde jaar
hulde aan zijn kunstenaar met de 'retrospectieve Theo De Cooremeter'. Sinds 1986
stelt Theo, om de twee jaar, tentoon in eigen atelier. In zijn beginjaren schilderde
Theo vooral animistische doeken, getuigend van een aangename, naturalistische
sfeer. In de jaren 6o ontdekt hij de biologische abstractie. Het herkennen van quasi
onherkenbare natuurlijke objecten wordt
dan een kunst op zich. Vanuit Welke invalshoek hij de realiteit ook weergeeft, feit is
dat Theo verschillende disciplines perfect
beheerst. Soms verenigt hij het schilderen
in olieverf, aquarel of pastel zelfs in een enkel werk. De jaren 70 kenmerken zich door
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zeer grote uitbeeldingen van het menselijk
gelaat in vette, grote vegen. Na zijn pensioen keert de kunstschilder terug naar de
biologische abstractie, vertaald in grote
pasteltekeningen met ruimtelijke creaties,
geschilderd vanuit het onderbewuste.
Daarnaast houdt Theo zich bezig met grafiek, etsen, lino's, zeefdruk en keramiek.
Door jarenlange oefening komt hij tot indrukwekkende, originele keramische sculpturen. Ondanks zijn 75 jaar is de inspiratiebron van Theo De Cooremeter nog Lang
niet leeg, integendeel, de gedrevenheid om
kunstige schoonheid te scheppen blijft.
(Mendonckdorp 16, 9042 Gent-Desteldonk).
PEGGY DE GEEST

Letterkundige
Eugene Mattelaer 85
Met Nieuwjaar 1996
publiceerde de
Knokse dichter
Eugene Mattelaer
de bundel 'poezie
en Kalligrafie',
twaalfgedichten alle ingotisch lettertype gedrukt. Drie
maanden later
moest de bundel
reeds herdrukt worden en in de zomer
1996 volgde al de
derde druk, vermeerderd tot achtentwintig
gedichten, waarvan een vijftiental nieuwe.
Vlaanderen-nummer 257 'Letter en Geest.
Kalligrafie in Vlaanderen' moet inspirerend
gewerkt hebben. Eugene Mattelaer, die op
26juli 1996 vijfentachtig jaar oud werd,
heeft een tiental boeken uitgegeven. Een
paar zijn autobiografisch over zijn werk als
arts en als voorzitter van het Rode Kruis of
over zijn 42-jarige politieke loopbaan, o.a.
als burgemeester van Knokke. De meeste
van zijn boeken zijn gedichtenbundels. Zijn
bekendstegedicht is 'Nooit de moed opgeven' (1944), dat maar liefst in 750 talen, dialecten en hulptalen werd vertaald en dat als
meest vertaalde Nederlandse gedicht figureert - ook wel een unicum - in het
Guinness Book of Records. Dit korte ged icht van elf regels, een o pwekking tot
moed en volhouden, werd voor het eerst
kalligrafisch uitgeschreven door de Brugse
kunstenaar Jef Boudens (1926-199o) in een
moos gotisch lettertype. Dit prachtig stuk
gelijkmatige
hriftuursc moet de dichter en
zijn drukker-uitgever bewogen hebben tot
meer dergelijke lees- en kijkgedichten, zoals
nu in deze bundel verzameld. Ze zijn daar
op losse bladen gedrukt, men kan er elke
dag een ander uit de bundel nemen, in het
oog le en aan de muur hangen, opsturen
aan vrienden. De dichter Mattelaer schrijft

altijd uit het hart. Zijn poezie ligt in de verre lijn van de moraliteiten of sinnespelen,
die een groot anoniem meesterwerk zoals
Elckerlijc hebben opgeleverd of het 15deeeuwse 'Quicunque volt salvos esse' van
de Brugse rederijker Anthonis de Roovere.
Soms stapt Mattelaer nog dieper in de geschiedenis en gaat hij uit van Horatius of
Juvenalis, Mattheus 5 of Paulus i Cor. het
Hooglied der liefde. De dichter heeft ook
heel wat vertaald. Niet alleen de Eed van
Hippocrates, maar ook poezie zoals John
McCrae's beroemde gedicht 'In Flanders
Fields' en Christoffel Plantijns sonnet 'Le
Bonheur de ce Monde'. Ook deze teksten
werden in de nieuwe bundel opgenomen
en ze liggen de dichter blijkbaar goed; je
voelt dit als je de vaart van zijn lyriek
volgt. Een van de mooiste gedichten, naar
inhoud en worm, uit deze bundel is het gedicht 'Nachtstilten', waarvan de eerste strofe luidt als een echo van 's dichters kindertijd:
'De warme stilte van de zachte nacht.
Er is nu rust op paden en op wegen,
rust op de lanen en op stranden rust.
De winden sluimeren en de zee is stil.
De honden op de verre polderhoeven
ze slapen ook nu alle leven slaapt.
Het is heel stil, zo stil of niets bestaat
in 't eigen veilge nest van 't ouderhuis
dan 't bonzend kloppen van het jeugdig
hart
in deze warme stilte van de zachte nacht'.
De poezie van Eugene Mattelaer is altijd
zeer toegankelijk en vooral eenvoudig. Zij
mag als een snort functionele poezie gezien
worden en beantwoordt aan de dienende
rol die de moraliteiten in alle tijden hebben
gespeeld. Zij staat dicht bij het yolk en dat
is nog een eretitel voor de jarige.
FERNAND BONNEURE
* Eugene Mattelaer, Poezie en Kalligrafie. Letter en Beeld.
28gedichten in kalligrafisch schrift, uitg. in eigen beheer (Binnenhof 18, 8300 Knokke-Heist), losbladig op
lichtgekartonneerd papier in map, 310 x 215 mm, 32
blz., 25o + 5o fr. porto op rekening o00-0433309-1o.

Publicist - Redactielid
Karel van Deuren 75
Karel van Deuren
(°1921), lid van
onze Redactie, van
de Raad van
Beheer en van het
Dagelijks Bestuur
en tevens voorzitter van de
C.V.K.V.-Afdeling
Antwerp,
en is
sinds 28 augustus
jongstleden 75 geworden en namens degehele ploeg medewerkers van
'Vlaanderen' willen we hem van harte feliciteren en nog veelgezonde en gelukkige
jaren toewensen!
Ik heb Karel vooral leren kennen in de redactiebijeenkomsten en mijn onmiddellijke
bewondering voor zijn veelzijdige talenten
is met de jaren toegenomen, want ik heb
Karel niet alleen mogen ervaren als 'een
man van de letteren' voor wie A.N.geen
ijdele benaming is, maar ook als een heel
minzaam man, opmerkelijk in verschijning
en keurig taalgebruik, bescheiden in omgang, maar toch steeds boeiend aanwezig
op onze vergaderingen waar hij vaak en
steeds met een vanzelfsprekend gezag tussenkwam in degesprekken, iemand die
'Vlaanderen' heel diep genegen is en met
moed wijst op tekorten of mogelijke verbetering,
en kortom iemand voor wie de
Engelsen het woord 'gentleman' hebben
bedacht!
Karel heeft jaren gewerkt als bedrijfsjournalist bij Agfa-Gevaert, maar zijn schrijverstalent heeft hij verder in tal van persoonlijkepublikaties tentoongespreid en dat die
in de literaire wereld niet onopgemerkt zijn
voorbijgegaan bewijzen de talrijke bekroningen die hij mocht ontvangen. In dit bestek kunnen we daaruit enkel een keuze
maken. Karel schreef de luisterspelen
Reportage en De reis van Michiel Emmanuel
Saroya, die beide een eervolle vermelding
kregen in de wedstrijd voor luisterspelen
van het vroegere NIR. De toneelstukken
Jehan de CasterhOne en Als in een veel te wide
Jas werdengecreeerd door Het Reizend
Volkstheater en Naar de helgaat men altijd alleen door de KNS. Voor het stuk Het Huis
kreeg hij de Prijs voor Toneel van de Prov.
Antwerpen in 1964. In de scenariowedstrijd
1974 van het Ministerie van Ned. Cultuur
ontving hij de eerste vermelding voor De
tuin was mooi en een beetje verwaarloosd en in
dezelfde wedstrijd van 1976 kreeg hij voor
zijn inzending Het portret van een beer de
Staatsprijs! De naam van Karel van Deuren
is ook onlosmakelijk verbonden met de uitgave van fotoboeken in Vlaanderen, waar-

van we graag Dat Vlaanderen heb ik hartelijk
lief (Lannon) vermelden, waarvoor hij de
debuutprijs van de Boekenbeurs (1976) ontving. Karel schreef ook heel wat bijdragen
over artistieke fotografie in binnen- en buitenlandse periodieken en wellicht ontelbaar
zijn zijn inleidingen bij fotografietentoonstellingen. Het was dan ook niet onverdiend dat hij in 1987 het ereplaket van de
Provincie Antwerpen kreeg precies voor
zijn verdiensten op het gebied van de fotografie-literatuur. Maar ook voor ons tijdschrift heeft Karel zijn talenten ten dienste
gesteld. Zo heeft hij o.m. heel boeiende
nummers samengesteld: De spotprentkunst
in Vlaanderen (nr. 171), Aspecten van de actuele grafiek in Vlaanderen (179), Interferentie
van fotografie en plastische kunst (184),
Antwerpen 93 (244) en Antwerpse Musea
(253), die twee laatste i.s.m. Ugo Verbeke.
Voor zoveel inzet voor 'Vlaanderen' ...tijdschrift en land... zeggen we graag dank en
wij vinden het een eer Karel in ons midden
als medewerker te hebben!
ROBERT DECLERCK
IN MEMORIAM

Antoon Vercruysse
Musicus

Antoon Vercruysse
(°17 juli 1911) overleed op maandag
12 februari 1996.
Hi' was de echtgenoot van Lieve
Denys (zus van
Willem Peegie
Dens
en van
Y
Fr. Karel Denys
van de 'Gazette
van Detroit'). Hi' was vader van drie zonen
en drie dochters. Alle kinderen zijn in de
artistieke voetsporen van hun vader getreden. Antoon is steeds een heel actief man
geweest en hij was lid van heel wat culturele verenigingen. Zo was hij stichter, dirigent en bezieler van het koor 'De Mandelg
alm'. Tevens was hijn stichtend lid va de
Koninklijke Toeristenbond 'De Trekvogels',
een vriendengroep die hem heel nauw aan
het hart lag. Hi' was ook lid van het
Koninklijk Letterkundig Genootschap 'De
Vereenigde Vrienden' en Ridder in de 'Orde
van 't Manneke uit de Mane'. Jarenlang
verzorgde hij de humoristische pennetrekken in deze volksalmanak, waarvan zijn
schoonbroer Willem Denys de grote voortrekker was. Als onderwijzer-koster en als
leraar muziek aan de Stedelijke Academie
heeft Antoon eenonuitwisbare muzikale
stem el gedrukt op heel wat Roeselarenaren. Hi' was een prachtmens die levenslust en eenvoud uitstraalde in zijn klas, in
zijn muziek, zijn humor, zijn sportiviteit,

zijn trouw vriendschap, zijn liefde voor de
natuur en zijn reizen. Hi'ad
h een rotsvast
geloof in de Kerk en zette er zich onvoorwaardelijk voor in. Zijn Vlaanderen had hij
hartelijk lief en als toondichter componeerde hij zijn eigen Vlaamse Leeuw. Hi'
schreef en herwerkte talloze muziekstukken. Steeds was hij aanwezig waar muziek
enplezier wend gemaakt. Hi' was een optimist, eenpersoonlijkheid met een rechtlijnige beginselvastheid en trouw. Met een verbeten inzet en toewijding strooide hij zijn
artistiekegaven gul in het rond van zijn
vriendenschare. Velen hebben mogen genieten van zijn optredens: de fel toegejuichte entertainer die pianowerk, moppen
en ambianceliedjes bracht met veel bravour,
schwung en brio. Hi' was luimig in de
omgang, schalks in uitspraken en re lieken, schoolmeesterachtig streng bij het geven van een levenswijsheid, altijd bereid
om iets voor een vriend te doen. Antoon
was door iedereengraag gezien. Echte
vriendschap kwam bij Tone altijd op de
eerstewer
d ziek,
plaats. De levensgenieter
maar vocht met moed en zonder klagen,
liefdevol omringd door zijn vrouw Lieve en
de kinderen. Hi' koos een stormachtige
winterdag uit om zijn ziel met de wind te
laten meevoeren. (Statiedreef 13o, 8800
Roeselare)
JOHN HUVAERE
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Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen,
'Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 81 64. Ons volgend nummer (nr. 263) verschijnt
begin december 1996. Berichten voor dat nummer kunt u insturen
tot begin november 1996. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Cursussen over beeldende kunst

`KALA' vzw, vereniging voor kunstonderricht,
organiseert in het najaar van '96 cursussen over
beeldende kunst (o.a. Iconen, Horta en de Art
Nouveau, de Romantiek, Jan Steen, Realisme,
Primitivisme), cultuurgeschiedenis (De Europese
stad), muziek (Schubert en Schumann), poezie,
Chinese kunst, Islamkunst. De cursussen hebben
plaats op de Paardenmarkt in in Antwerpen.
Info: 'KALA' vzw, Vereniging voor kunstonderricht, Lieve Beels, Regentstraat 11-13, 2060
Antwerpen, tel. (03) 235 53 11 - fax (03) 235 26 o6.
Antwerpen - Letterkunde
'Het Andere Boek'

T.g.v. de 2oste Boekenbeurs organiseert 'Het
Andere Boek' diverse activiteiten: poezieavond,
auteursfestival, boekenbeurs, jeugdprogramma,
filmprogramma en tentoonstellingen. Er worden
meer dan zestig auteurs verwacht. De programmakrant kan bekomen worden op dit adres:
'Het Andere Boek', Sint-Jacobsmarkt 82,
2000 Antwerpen, tel. (03) 231 81 69,
fax (03) 226 34 76.
Boom - Muziek
Concerten van 'Musica Nova'

Zaterdag 19/10/96 in zaal Kollebloem in Puurs
om 20 u. Regenboogconcert met werken van
J. Brahms, Vic Nees, Z. Kodaly, E. Grieg en bewerkingen van populaire liederen en negro-spirituals. Leiding: Roger Leens. Donderdag
19/12/96 in het H. Hartinstituut in Heverlee om
20 u. Kerstconcert m.m.v. Urbain Boodts,piano,
en Francis Verdoodt, voordracht. Leiding: Roger
Leens. Zaterdag 21/12/96 in de H. Hartkerk in
Boom om 20 u. Kerstconcert m.m.v. Urbain
Boodts, piano, en Francis Verdoodt, voordracht.
Leiding: Roger Leens.
Info: 'Gemengd koor Musica Nova' vzw,
J.B. Corremansstraat 146, 2850 Boom,
tel. (03) 888 27 82.
Merksem - Kalligrafie
Tien jaar Kalligrafie

'Kalligrafie' werd opgericht op oktober 1987 ten
huize van voorzitter Joke van den Brandt. Het
tienjarig bestaan van deze vereniging zal gevierd
worden met diverse roots opgezette activiteiten. Er is een uitgebreide tentoonstelling in Alden
Biesen (nog tot 11/11/96) met werk van alle lesgevers die in de voorbije tien jaar stages hebben
gegeven voor de vereniging.
Info: 'Vlaamse vereniging ter bevordering
van de Kalligrafie' vzw, Rerum Novarumlaan
160, 2170 Merksem.
Wilrijk - Muziek & Letterkunde
Poezie en Piano

Onder de titel 'Poezie en Piano' heeft in het
Cultureel Centrum 'Kasteel Steytelinck' op
zondag 10/11/96 een aperitiefconcert plaats
met Renee Van Hekken, letterkundige, en Marc
De Coninck, musicus. Kaarten en voorverkoop
op dit adres:
Haikoe-kern 'A'pen', Uitspanningstraat 38,
2610 Wilrijk, tel. (03) 829 16 98.
Hoofdstedelijk gebied
Brussel - Bibliotheekwerking
Bibs op Internet
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Op voorstel van minister-president Luc Van den
Brande en minister van Cultuur Luc Martens
keurde de Vlaamse regering een raamovereenkomstgoed die voorziet in het raadpleegbaar
maken van Internet in de Vlaamse openbare
bibliotheken. Hiermee wordt concreet invulling
gegeven aan het project dat werd voorgesteld
tijdens FTI Technoland. In totaal wordt een bedrag van 64 miljoen fr. voorbehouden. Het project voorziet
het
beschikbaar
in
stellen van een
computer in de openbare bibliotheken, het aansluiten van de computers op een internetprovider, het creeren van een overkoepelende website
van de Vlaamse bibliotheken, opleiding van het
bibliotheekpersoneel, en begeleiding van de gebruikers. Met ditproject wordt tegemoet gekomen aan meerdere beleidsdoelstellingen: niet alleen het democratiseren van Internet en het
sensibiliseren van de bevolking voor de nieuwe
multimediatechnologieen, maar ook het informeren van de bevolking en een verdere automatisering van het bibliotheekwezen.
Info: Kabinet van minister Martens,
tel. (02) 227 28 11.
Brussel - Letterkunde-Theater
Nieuwe vzw

'Noodt' is een vzw die als Joel heeft jonge kunstenaars die bezig zijn met het uitwerken van
maatschappij-kritische en originele projecten
(tentoonstellingen, bundels, shows...) te ondersteunen en aan hetgrote publiek bekend te maken. Deze vzwgaf ook een 'poweziealbum
vreemde verdeelde wereld' uit. Info en bestellinen 0-3 dit adres:
g
'Noodt' vzw, Toon Geudens en Rob
Dingenen, P. Segerstraat 1, 1040 Brussel,
tel. (02) 640 12 07.
Brussel - Muziek
Internationale Orgelweek

Jaarlijks organiseert de 'Orgelkring Brussel' vzw
een Internationale Orgelweek in onze hoofdstad.
Deze omvat twee middagconcerten, vijf avondconcerten en een 'Orgeldag' met vijf concerten.
De artiesten die hieraan hun medewerking verlenen behoren tot de top van de huidige concertorganisten. Gedetailleerd programma en info op
dit adres:
'Orgelkring Brussel' vzw, Jozef Sluys,
artistiek adviseur, Dormstraat 8, 1602
Vlezenbeek, tel. en fax (02)532 5o 80.
Brussel - Taalkunde enpolitiek
Integratie ANV en ANC

Na een aantal voorbereidende besprekingen op
bestuursniveau werd op 15 juni aan de ledenvergadering van het ANC een voorstel voorgelegd
om het ANC op te heffen, ingaande op 31 december 1996. Aan de Algemene Vergadering van het
ANV werd diezelfde dag een voorstel voorgeled om weer samen te gaan met het ANC.
Daarmee werd de integratie een feit. Beide organisaties zullen als een vereniging gaan werken.
Uitgangspunt voor de nieuwe werking zijn de
statuten van het ANV. Erbij komen de taken die
het ANC uitvoerde en die ook in de toekomst
zeer belangrijk blijven: werkgroepen, documentatie- en informatiecentrum en congressen. De
tijdschriften 'Buren' en 'Neerlandia' worden per
1/1/1997 samengevoegd. Er zijn twee vestigingen: in den Haag en in Brussel. Er werd ook
voorgesteld een tweejaarlijkse 'Algemene
Conferentie voor culturele samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen' te organiseren.
Info: Algemeen-Nederlands Congres vzw,
Gaillaitstraat 86, 1210 Brussel, tel. en fax
(02) 241 31 64.

Limburg
Hoeilaart - Museum
Adreswijzigin

Het in het 'Vlaan eren'-nummer 254 besproken
bosmuseum werd uitgebreid en kreeg ook een
nieuw adres. Gelieve aan te passen (p. 19).
Telefoon en fax bleven dezelfde.

Info: Bosmuseum 'Jan van Ruusbroec',
Duboislaan 6, 1560 Hoeilaart, tel. (02) 657 59 25 fax (02) 657 57 54.
Oost-Vlaanderen
Gent - Beeldende kunsten
Mercator achterna in het Westerkwartier

In de reeks 'Mercator achterna in het
Westerkwartier' worden Frans-Vlaanderen en
West-Vlaanderen op een idealistische manier
zonder enige staatsgrens uitgetekend. Elke gemeente wordt er met wapenschild en met een
merkwaardig gebouw, meestal de kerk of het
stadhuis op afgebeeld. Deze reeks wordt nu uitgebreid met een kaart van het arrondissement
Duinkerke (formaat 5o x 70 cm - 1650 fr. of formaat70 x 100 cm - 2150 fr.) en met een kaart van
West-Vlaanderen (formaat 5o x 70 cm - 1700 fr. of
formaat 70 x 100 cm - 2200 fr.). Het typische van
de streek wordt nauwkeurig in beeld gebracht
door tekenaar Dirk Hillebrandt. Deze kaarten
kunnen besteld worden door storting van het
passende bedrag op rek. nr. 446-9618521-44 van
Werkgroep de Nederlanden - Poperinge.
Info:Werkgroep de Nederlanden, Johan
Van Herreweghe, secretaris, Jan Van Aelbroecklaan 16, 9050 Gentbrugge, tel. (09) 230 35 25.
Gent - Beeldende kunsten
Restauratie Driemaagdenkapel-Kaaster vordert

Toen in 1993 de 'Werkgroep de Nederlanden' de
restauratie en reconstructie van de schilderijen
van de Drie-Maagdenkapel in het Frans-Vlaamse
Kaaster aanvatte, was dit eengrote en risicovolle
stap in het onbekende. Het eerste gerestaureerde
schilderij uit een rij van zes dat het verhaal van
drie Saksische religieuzen uitbeeldt, is nu met de
originele Nederlandse tekst opnieuw te zien in
dekapel van Kaaster (Caestre). Om die Nederlandse tekst is het de 'Werkgroep de Nederlanden' te doen: zo wordt het Vlaamse karakter
van de oudste kapel in Frans-Vlaanderen versterkt en bevestigt men de Vlaamse oorsprong
van de streek. De steun vanuit Belgisch- en
Frans-Vlaanderen maakt het mogelijk om ook
een tweede en derde schilderij met Nederlandse
tekst weer in de kapel aan te brengen. Dan is de
financiele bron opgedroogd. Het Nederlandstalige beeldverhaal is dan halfweg. Opnieuw
doet de 'Werkgroep de Nederlanden' een beroep
op mensen die hetNlaamse en het religieuze karaider van de kapel willen helpen versterken.
Wie een steunbedrag van minimaal 50o fr. stort
op rek. nr.446-9626389-55 ten bate van de DrieMaagdenkapel Kaaster, 9050 Gentbrugge met
vermelding 'kunstdruk' ontvangt deze kunstdruk met eengekleurde pentekening van de kapel en foto's van het eerste gerestaureerde schilDe kunstdruk is zo
derijtauratie.
voor en na res
opgevat dat alle afbeeldingen ingelijst kunnen
worden. Het echte resultaat kan men alle dagen
in Casten (Caestre) tussen Belle en Kasselgaan
bewonderen.
Info: Werkgroep de Nederlanden, Johan
Van Herreweghe, secretaris, Jan Van Aelbroecklaan 16,9050 Gentbrugge, tel. (09) 230 35 25.
Gent - Muziek
Gentse Begijnhofconcerten

Deze concerten zijn bedoeld om een aantal hoogstaande Vlaamse amateurkoren eenpodium te
bieden. Men wil ook de cultuurhistorische rijkdom van de Gentse begijnhoven benadrukken.
Er is eengeleide wandeling in het begijnhof bij
het begin van elk concert. Deze hebben plaats op
drie zondagnamiddagen: 13/10/96, 10/11/96 en
15/12/96 in de drie Gentse begijnhoven.
Info: Luc R.R. Baetens, Bollewerkstraat 29,
9031 Drongen, tel. (09) 227 66 39.
Gentbrugge - Beeldende kunsten
Agenda 1997 Frans-Vlaanderen

`De Nederlanden in Frankrijk zijn een moos land,
waar oude en niewe monumenten van bouwkunst en een rijke oogst aan schilderijen en beeldhouwwerk, belangrijke steden als Rijsel en
Duinkerke, Atrecht en Sint-Omaars, moderne in-

dustrieen en aartsvaderlijke dorpen, boerderijen
en huizen bij een waterp,
ut de bezoeker een schat
aan herinneringen verschaffen.' Aldus de grote
Frans-Vlaanderenvriend Andre Demedts. Deze
bedoelde schat aan herinneringen wordt aangeboden in de vorm van een luxueuze 'agenda 1997
Frans-Vlaanderen'. Kunstenaar A. Gailliaerde
roept daarin deze prachtige streek op via pentekeningen en enkele kleurenreprodukties van
schilderijen. Te bestellen voor 15 oktober - 400 fr.
(rek. lit 446-9618521-44 van Werkgroep de
Nederlanden ,
Poperinge).
Info: Werkgroep de Nederlanden, Johan
Van Herreweghe, secretaris, Jan Van Aelbroecklaan 16, 9050 Gentbrugge, tel. (09) 23o 35 25.

kale toepassing). 2. Determinanten van de geluidskwaliteit van klokken (materiaal, klokprofiel,
klokkenkamer, omgevingsinvloeden, enz.) en
deperceptie van de klokken Tidelogie, aan passing, conditioning, enz.). 3. De beiaardkunst tussen 1800 en 190o. Vrije voordrachten worden
eveneens in overweging genomen. Overzichten
(en vragen en suggesties) worden verwacht voor
3o juni 1997 en moeten gezonden worden naar
dit adres:
Alamire Foundation, Luc Rombouts,
ConrescoOrdinator, Universiteitshal, Oude
Markt 13, 3000 Leuven, tel. (016) 22 40 14 fax (016)32 40 14.
Leuven - Nieuw seizoen Lemmensinstituut

Ninove - Letterkunde

Ardentisima

Dichter en uit ever Gemain Droogenbroodt trad
op tijdens het Internationaal Poeziefestival in
Murcia, Spanje, dat plaats had van 21 tot 26 april
1996. Hi' was een van de dichters van vijftig
nationaliteiten die uitgenodigd werd om
Vlaanderen te vertegenwoordigen. Uit de contacten met andere dichters,groeiden en groeien
nieuwe initiatieven, o.m. de uitgave van een anthologie Slowaakse poezie die in de 'Point'-reeks
zal verschijnen. Droogenbroodt is bestuurslid geworden van de Nederlandse stichting 'Knecht Drenth' die in Callosa vierpanden met studio ter
beschikking stelt aan Vlaamse en Nederlandse
kunstenaars en wetenschapslui. Vol end jaar zal
het internationaal Poeziefestival 'La Costa
Poetica' ook plaats hebben in Valencia.
Info: 'POINT' vzw, Germain Droogenbroodt,
Brusselsesteenweg 356 , 9402 Ninove,
tel. (054) 32 47 48, fax (054) 32 46 6o.
Sint-Niklaas

Paul Snoek en zijn tijdgenoten

T.g.v. de bibliotheekweek (12-19/10/96) worden
diverse activiteitengeprogrammeerd 'Paul Snoek
en zijn tijdgenoten' (een multimediale tentoonstelling), jaarlijkse verkoop en poezie-ontbijt
(20/10/96) met poezie van Erik Kempinck en
Roland Joris.
Info: Stedelijke Openbare Bibliotheek,
Hendrik Heymanplein 3100
, Sint-Niklaas
9,
tel. (03) 776 14 82, fax (03) 766 6102.
Vlaams-Brabant

Het nieuweprogramma telt voor de periode oktober-december negen voorstellingen. Libanees
Marwan Zoueini brengt op so oktober naast
Libanese folklore, traditionele Arabische muziek
en klassieke Arabischegezangen. Erwin De Bock
g
(Hoer
Diploma Piano aan het Lemmensinstituut
in 1995) vertolkt op 17 oktober een gevarieerd
programma. Philippe Malfeyt (luit), Chris
Verhelst (klavecimbel), Frank Theuns (traverso)
en Philippe Pierlot (gamba), allen docenten binnen depas opgerichte afdeling Oude Muziek van
het Lemmensinstituut concerteren op 7 november. Naar aanleiding van de masterclass rond
'Flor Peeters en zijn tijd' (13 en 14 november)
brengt Chris Dubois op 14 november een or elrecital, volledig gewijd aan deze componist.
Alle jazzdocenten aan het Lemmensinstituut
verbonden (B. Joris, F. Vaganee, Ph. Aerts,
R. Van Rossum, D. Pallemaerts, P. Hertmans,
F. Desmyter, P. Vandendriessche en
H. Van Doom) staan op 21 november garant voor
een avond met jazz-standards en eigen composities. Tijdens de projectweek van 25 tot 29 november wordt er door de Koren en het Orkest van het
Lemmensinstituut o.l.v. K. Bikkembergs gewerkt
aan Nicolas De Flue van Honegger. Twee uitvoeringen staan gepland op 28 en 29 november
(creatie voor Belie).
g
Ook voor het Kerstconcert
van donderdag 19 december wordt een beroep
g
edaan op een Koor en Kamerorkest van het
Lemmensinstituut o.l.v. K. Bikkembergs.
Info: Lemmensinstituut vzw,
Ria Vandecapelle, Herestraat 53, 3000 Leuven,
tel. (o16) 23 39 67.
West-Vlaanderen

Leuven - Letterkunde

Cursussen 'WeL'

'WeL' Universitaire Werkgroep Literatuur en
Media is de eerste schrijversacademie in Vlaanderen, bovendien ouder dan de Nederlandse.
Via cursussen en bespreking van eigen werk zet
zij de literair en journalistiek geinteresseerden
aan tot doordacht lezen en schrijven. De UWLM
is al aan het 17de werkjaar toe. De cursus
'Creatief schrijven biedt een inleiding tot de
schrijftechnieken van de voornaamste genres.
Ook journalistiek (geschreven pers, radio, televisie) komt aan bod, naast dialoog, tv-spel, filmscenario e.a. Deze vermaarde jaarcursus wordt in
96 voor de zestiende maal georgd.
oktoberaniseer
Vanaf 10/10/96: 26 donderdagavonden (20-23 u).
Inschrijving: 7.50o fr. (teksten en jaarabonnement).
Info: 'WeL' Universitaire Werkgroep,
Literatuur en Media. CoOrdinatie: Hans Devroe,
Kapucijnenvoer 67/15, 3000 Leuven,
tel. (016) 22 93 24.
Leuven - Muziek

Prijzen, wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van
het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op het nummer (051) 40 8164.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 263 (nov.-dec. 1996)
moeten die berichten ons bereiken voor 1 november 1996.
Met dank voor uw medewerking.

Limburg
Hasselt Beeldende kunsten

Mini-stripverhaal

Limburgers van 6 tot 88 jaar kunnen deelnemen
aan de'Mini-stripverhaalwedstrijd' n.a.v. de tentoonstelling 'Hasselts Zilver' (10/8-20/10/96).
Vijf deelnemers uit drie leeftijdsgroepen zullen
bekroond worden op zondag 20 oktober om
uur in het Stedelijk Museum StellingwerffWaerdenhof Inzenden tot 13/10/96.
Info: Stedelijk Museum, StellingwerffWaerdenhof, Maastrichterstraat 850o
Hasselt
, 35,
tel. (011) 24 10 70.
Herk-de-Stad

Sint-Martinusbeeld

N.a.v de i600ste verjaardag van het overlijden
van Sint-Martinus (397) organiseert de
Commissie voor Beeldende Kunsten i.s.m. het
CC 'De Markthallen' en het stadsbestuur van
Herk-de-Stad een kunstwedstrijd rond het realiseren van een beeldend werk dat Sint-Martinus
moet voorstellen. Het kunstwerk moet vocht- en
weerbestendig zijn en wordt in het najaar van
1997 onthuld. De kunstenaar dient voor
20/12/96 een voorontwerp op het CC in Herkde-Stad te brengen. De prijs is 200.000 fr. Info en
reglement op dit adres: CC 'De Markthallen',
Markt 2, 3540 Herk-de-Stad, tel. (013) 55 41 63.
Leopoldsburg

Lionsprijs '97

Brugge - Cultuur

Provinciale jubileumsubsidies

De Bestendige Deputatie van de Provincie WestVlaanderen heeft een nieuw reglement inzake
jubilea van culturele organisaties goedgekeurd.
Voorheen werden beperkte en louter formele criteriagehanteerd om de jubi
leumsubsidies toe te
kennen. Met dit reglement wordt veel meer de
nadruk gelegd op de inhoudelijke kwaliteit van
de jubileumactiviteiten. De minimumleeftijd van
de organisatie is nog steeds op 50 jaar gesteld.
De subsidie kan vervolgens om de 25 jaar aangevraagd worden. Bovendien moet de organisatie
een aantal extra culturele activiteiten organiseren
en aantonen. Het aantal en de kwaliteit daarvan
bepalen mee de grootte van de subsidie. De aanvraag moet ingediend worden 6 maanden voor
de aanvang van de activiteiten. Het reglement
kan aangevraagd worden op dit adres:
Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,
820o Sint-Andries - Brugge, tel. (o50) 40 31 11 fax (050) 40 31 00.

Internationaal Beiaardcongres

Van9 tot 13/8/98 heeft in Leuven en in
Mechelen het Internationale Beiaardcongres
plaats. De Leuvense bijdrage is geconcentreerd
op een congres over campanologie, dat de steun
geniet van de KU Leuven. Gezien het interdisciplinaire karakter van het campanologisch onderzoek zijn lezingen van de meest diverse aard welkom. Volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Hetgebruik van klokken als signaalinstrument
in Europa van de 12de tot het einde van de 18de
eeuw (wereldlijke en religieuze aspecten, muzi-

g
ratis aangeboden bij het eerste museumbezoek
aan een van departiciperende musea.
Info: 'Provincie West-Vlaanderen', Proosdij,
Burg 2, 8o00 Brugge, tel. en fax (o o) 40 56

'Lionsclub Leopoldsburg' schrijft voor de derde
keer de 'Lionsprijs' uit voor schilderkunst. In
Belie verblijvende kunstenaars (tot 45 jaar) kunnen twee of drie oorspronkelijke schilderwerken
inbrengen. Inschrijvingsformulier en info op dit
adres:
LC Leopoldsburg, Frank Geyskens,
Botermarkt 13, 3290 Diest, tel. (013) 31 10 89.
Oost-Vlaanderen
Gent - Geschiedenis

Provincialeprijzen Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft in 1997 de
'Provincialeprijs voor geschiedenis' (35.00o fr.)
uit. Uiterste datum van inzending is 14/10/96.
Reglement op dit adres:
'Provincie Oost-Vlaanderen Afdeling 91' Culturele Aangelegenheden - Provinciaal
Administratief Centrum Het Zuid, Woodrow
Wilsonplein 2, woo Gent, tel. (09) 267 72 51.
Gent

Brugge - Musea

Netwerk van musea voor kunst engeschiedenis

Op 8 september, Open Monumentendag, lanceerden een aantal musea in West-Vlaanderen hun
brochure 'M voor Musea'. Het handig boekje
kadert in het 'netwerk van musea voor kunst en
geschiedenis in West-Vlaanderen en Nord Pasde-Calais' en biedt een korte voorstelling van de
musea die deelnemen. Verder bevat de brochure
een kaart waarmee men verminderde toegangsp
rijzen kan bekomen. De 'M voor Musea' wordt

Fondsprijzen Academie

Volgende prijzen worden uitgeschreven: De
Karel Barbierprijs (periode 1995-1996): deze prijs
wordt uitgeloofd voor de auteur van een in de
hierboven vermelde periode verschenen historische roman. Het werk moet in het Nederlands
gesteld zijn en de stof dient uit onze eigen geschiedenis te zijn geput. Aileen de auteurs die de
Belgische nationaliteit bezitten komen in aanmerking. Uiterste datum van inzending: 1/2/1997.
Bed-rag: 20.000 fr.
PRIJSKAMPEN
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De Lode Baekelmansprijs (periode 19941996): voor een in het Nederlands gesteld werk
(roman, verzen, toneelspel, radios el essay, enz.)
gewijd aan de zee, de zeeman, de zeevaart, de
haven, het schippersbedrijf of wat hiermede
enigszins verband houdt. Het werk dient in de
loop van de genoemde periode geschreven te zijn
en de auteur moet Belg zijn. Uiterste datum van
inzending van de nog niet uitgegeven werken:
1/2/1997. Bedrag: 75.000 fr.
De Guido Gezelleprijs (periode 1992-1996): voor
een in deze periode in het Nederlandsgestelde
verzenbundel, in handschrift ofgedrukt. De
schrijver moet Bel zijn. Uiterste datum van inzending van de nog niet uitgegeven werken:
1/2/1997. Bedrag: 50.00o fr.
De Arthur Merghelynckprijs (periode 1994-1996):
dezeprijs is tweeledig en is voor de helft bestemd voorpoezie en voor de helft voor proza,
met inbegrip van beschouwend proza over een
van beide categorieen. De werken dienen in het
Nederlands, in de loop van degenoemde periode
en door een Belg geschreven te zijn.
De Karel van deWoestijneprijs (periode 19921996): toe te kennen aan een persoon die zich op
het ebied van de Karel van de Woestijnevorsing
ver ienstelijk heeft gemaakt, hetzij door een gezamenlijk werk, hetzij door een werk van uitzonderlijk belang, al dan niet gedrukt. Inzenddatum:
tot 1/2/97. Bedrag: ioo.000 fr. Info en reglement
op dit adres:
Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Marijke de Wit,
Koningstraat 18, 9000 Gent, tel. (09) 263 93 46 fax (09) 265 93 49.
Gent
Prijzen 1996 Koninklijke Academie

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde kende haarprijzen toe. De Prijs
voor taalkunde: Hans Smessaert, voor zijn studie
'Perspectief en vergelijking. Nominale en aspectuele comparatiefconstructies in het Nederlands'.
Prijs voorletterkunde: Gilbert Hu bens voor zijn
studie 'Bibliografie van het Zuid-Nederlandse
liedboek in de volkstaal (1508-1805)'. De August
Beernaertprijs (periode 1994-1995) Marcel van
Maele, voor zijn dichtbundel 'Rendez-vous'. De
Arthur M. Cornetteprijs (periode 1991-1995): Joris
Denoo, voor zijn essay 'De lezer tussen woord en
beeld'. De Nestor deTiereprijs (periode 19941995) Koen Vermeiren voor zijn toneelstuk 'Herr
Ludwig'. De Joris Eeckhoutprijs (periode 19941995): Geert Lernout voor zijn essay 'James Joyce,
Schrijver'. De Leon Elautprijs (periode 19941995): de heer en mevrouw Baeck-Schilders, voor
hun werk 'Het concertleven te Antwerpen in het
midden van de 19de eeuw'. De Ary Sleeksprijs
(eriode
1993-1995): aan Marcella Baete, voor
p
haar roman 'Kasterbant'. De Leonard
Willemsprijs (periode 1994-1995): Guido de
Baere, voor zijn algemene leiding van de editie
van de 'Opera amnia' van Jan van Ruusbroec en
voor zijn uitgave daarin van 'Boecsken der verclaringhe, Vanden seven sloten en Vanden kersteghelove'. De J. van Ginderachterprijs werd
nenwer
niet toegekend.
Info: Koninklijke Academie voor Taal- en
Letterkunde, Marijke de Wit, Koningstraat 18,
9000 Gent, tel. (09) 263 93 46 - fax (09) 265 93 49.
Gent
Prijzen Academie 1998-1999

De Koninklijke Academie voor Taal- en
Letterkunde schrijft haar prijzen uit. Letterkunde:
1. Guido Gezelle en de zeventiende-eeuwse
Zuidnederlandse literatuur. 2. Het beeld van de
vrouw in de historische briefromans van Hella S.
Haasse. Een analyse van de Bentinck-romans.
Taalkunde: thema en thematischeprogressie in
Nederlandse expositorische teksten.
Cultuurgeschiedenis: De verboden Kunsten in de
Middeleeuwen(tegen december 1996). Bedrag
van elkeprijs: 50.00o fr.
Voor het jaar 1998 wordt de prijs Taalkunde uitgeschreven: een studie over Romaanse plaatsnamen in Duits- en Nederlands taalgebied van de
Moezelstreek/Oost-Vlaanderen (tegen 11 december 1997). Bedrag van de prijs: 50.00o fr. In het
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TENTOONSTELLINGEN

jaar 1999 komt Letterkunde aan de beurt:
1. Virginie Loveling: leven en werk. 2. Richard
Minne, In den zoeten inval (1927). Historischkritische uitgave.
Ook Taalkunde is voorzien voor 1999:
Dialectverlies in een West-Vlaamsegemeente
(teen december 1998). Bedrag van elke prijs:
0.000fr..
5
Bekroonde werken worden eventueel door de
Academie uitgegeven, hetzij volledig hetzij gedeeltelijk.
Info: Koninklijke Academie voor Taal- en
Letterkunde, Marijke de Wit, Koningstraat 18,
9000 Gent, tel. (09) 263 93 46 - fax (09) 265 93 49.
Vlaams-Brabant
Averbode - Letterkunde
John Flandersprijs 1996

Uitgeverij Averbode en het uitvoerend comite
en de jury van de John Flandersprijs 1996
kenden de 'John Flandersprijs 1996' toe aan
Luc van Tolhuyzen (°1949) uit Herenthout voor
zijn verhaal 'Getekend'. Een eervolle vermelding
ging naar Hilde Vandermeeren (°197o) uit
Kortemark voor haar verhaal 'Glimwormen'.
Het winnende verhaal verschijnt als nr. 18 (2243)
op 3 januari 1997. De prijs wordt uitgereikt op
27 november 1996 in de abdij van Averbode.
Info: 'Vlaamse Filmpjes', Uitgeverij
Averbode, Theo Lenaerts, Postbus 54, 3271
Averbode, tel. (013) 78 01 73, fax (013) 78 01 86.
Leuven - Letterkunde
WeL-Wedstrijden

Voor de negende maal schrijft 'WeL' een
Essayprijsvraag uit, onder auspicien van het
Leuvens stadsbestuur. Gevraagd wordt een essay
over een literair of algemeen cultureel onderwerp (auteur, stroming, ...) met verwerkte bibliografie. Deze tekst (max. 6 blz. machineschrift,
kwarto) dient in vier exemplaren anoniem
(kenspreuk op omslag waarin identiteit en vijf
postzegels van 16 fr. of internationale coupons)
voor 15/12/96 opgestuurd naar het redactieadres. Prijzen: io.000 fr., 5.000 fr., 3.000 fr.
Voor de wedstrijd flitsverhaal-prozagedicht
worden alle ultrakorte verhalen verwacht:
sprookjes, fabels, parabels, verhalende cursiefjes
e.d. (voor een volwassenpubliek). Per deelnemer
max. 1 tekst (i a 2 blz.), anoniem in te sturen
in 3 exemplaren voor 15/12/96.
(zie hoer in
Prijzen: 10.000 fr., 5.000 fr., 3.000 fr. Reglement
voor beide wedstrijden op dit adres:
'WeL' UniversitaireWerkgroep, Literatuur
en Media, CoOrdinatie: Hanse Devroe,
Kapucijnenvoer 67/15, 3000 Leuven,
tel. (016) 22 93 24.
West-Vlaanderen
Kortrijk - Letterkunde
Gaselwest-Prijs voor Poezie 1996

Na een eerste succesvolle editie in 1994 organiseert Gaselwest de 'Gaselwest-Prijs voor Poezie
1996'. Er zijn twee categorieen (voor jongeren tot
uit
kin
19 jaar en zonder leeftijdsbeperg).
Dichters
het Gaselwest-gebied kunnen hun kans wagen.
Er zijn voor 80.000 frank prijzen voorzien.
Inzenden tot 25/10/96. Info en reglement op dit
adres:
'Gaselwest-Electrabel', Dienst
Communicatie en PR, Marc Poisonnier,
Rijselsestraat 57, 85oo Kortrijk, tel. (056) 36 93 15.
Buitenland
Apeldoorn, Nederland - Letterkunde
Eervolle vermelding

Lia Barbiers kreeg een eervolle vermelding voor
haargedicht 'Reis' in de Laurent Middendorp
poezieprijs 1996. Thema was 'Steek eens een gedicht in je rugzak'.
Info: Lia Barbiers, Ruys de Beerenbrouckstraat 141, 7331 LR Apeldoorn, Nederland.

Gliwice, Polen Beeldende kunsten
Ex Libris voor blinden

Jenny Steenkiste uit Brugge behaalde een
diploma in een internationale wedstrijd in
Gliwice, Polen, met haar Ex Libris, een brailledruk op zwelpapier. Het betreft hier een speciale
techniek waarbij blinden de Ex Libris met de
vingers kunnen lezen.
Info:Jenny Steenkiste, Baliestraat 130,
8000 Brugge.

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 8164. Het eerstvolgend nummer (nr. 263,
nov.-dec. 1996) wordt gepubliceerd begin december 1996.
Berichten voor dat nummer kunt u insturen tot begin november
1996. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Glaskunst
Venster Op de hemel

De tentoonstelling 'Een venster op de hemel. De
g
lasramen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
van Antwerpen' sluit aan bijt he thema van de
Open Monumentendag 1996: 'Zorg en zin voor
kleur'. Bij elk glasraam komen de ontstaansgeschiedenis, de iconografie en latere restauraties
aan bod. Hierbij worden ook ontwerptekeningen
betrokken. De expositie wordt begeleid door een
rijkelijk geillustreerde publikatie waarin de resultaten van het recente wetenschappelijk onderzoek opgenomen zijn. De Antwerpse kathedraal
kan bogen op een indrukwekkende verzameling
glasramen, waarin verschillende periodes vertegenwoordigd zijn: laat-gotiek en renaissance,
barok en neogotiek. Voor de realisatie van deze
kunstwerken werd vaak een beroep gedaan op
gereputeerde glasschilders, zoals Robert van
Olim, Cornelis van Dale (16de eeuw), Abraham
van Diepenbeeck (1 de eeuw), Jean-Baptiste
Bethune, Jean-Baptiste Capronnier, Edouard
Didron, August Srtalins en Alfons Janssens (1 de
en 2oste eeuw). Er zijn rondleidingen.
Info: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal,
Handschoenmarkt, 2000 Antwerpen,
tel. (o3) 213 3o 33.
Deurne - Varia

/Ag
De afdeling juweel-edelsmeedkunst van de Karel
de GroteHogeschool,
Dept. Audiovisuele en
Beeldende Kunst, organiseert in samenwerking
met het Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum in Antwerpen - Deurne tot en met
24/11/1996 de expo ligAg', een tentoonstelling
met werk van3o hedendaagse kunstenaars die
hun idee over het begrip gram zilver weergeven. Verrassendgenoeg, draagt een tentoonstelling rond hedendaagse kunst, de ongewone titel
'IgAg'. Ongewoon omdat op deze manier een
gram zilver wordt bestempeld als een - weinig
verbeeldingrijk - scheikundig element. Waardoor
het onmiddellijk duidelijk wordt dat het hier niet
alleen om een nauwelijks waarneembare hoeveelheid edelmetaalgaat, maar ook om de wetenschappelijke benadering ervan en de bijhorende
confrontaties door kunstenaars.
Info: Provinciaal Museum Sterckshof,
Zilvercentrum - Eric Andries, Hooftvunderlei
16o, 2100 Antwerpen - Deurne, tel. (03) 36o 52 5o.
Limburg
Hasselt - Zilver
Hasselts zilver

Onder deze titel loot een tentoonstelling van
zilverwerk in het stedelijk museum. Ook tot
20/10/96 is er de tentoonstelling die kadert in de

zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten: 'Schatten van
de Virga Jesse'. Er zijn ook geleide bezoeken mogelijk.
Info: 'Stedelijk Museum 'Stellingwerff, 35,
Waerdenhof', Maastrichterstraat 850o
Hasselt
tel. (011) 24 10 70.
Oost-Vlaanderen
Gent - Sierkunst
Murano-glas uit de 20ste eeuw

Vanaf 12/10/96 tot en met 12/1/97 loot in het
'Museum voor Sierkunst en Vormgeving' de tentoonstelling 'Murano-glas uit de 2oste eeuw, van
kunsthandwerk tot design'. De expositie heeft tot
doel een idee tegeven van de 2oste-eeuwse evolutie die het Muranoglas heeft doorgemaakt.
Deze tentoonstelling zal sinds vele decennia het
eerste overzicht bieden van de 2oste-eeuwseMurano-produktie. Inhoudelijk zal ze de evolutie
tonen van kunsthandwerk naar design. Het
kunsthandwerk is ietwat simplistisch terug te
voeren tot het werk vanglasblazers die vooral
werkten naar ontwerpen van hun bedrijfsleiders,
die overigens niet ze den artistieke inspiraties bezaten. Gaandeweg werd de artistieke inslag meer
en meergeleverd door externe ontwerpers die
ook in andere kunstdisciplines bedrijvig waren,
zoals Tobia Scarpa, Tapio Wirkkala, Timo
Sarpaneva, Ettore Sottsass, Gae Aulenti e.a.
Info: 'Museum voor Sierkunst', Lieven
Daenens, directeur, Jan Breydelstraat 5, 900o
Gent, tel. (09) 225 66 76, fax (09) 224 45 22.
Vlaams-Brabant
Brussel - Varia
De orde van het Gulden Vlies

De tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek
van Belie en depublikatie van een verzamelbundel herdenken de 600ste verjaardag van de
geboorte van Filips de Goede en de oprichting
van de ridderorde van het Gulden Vlies door
deze hertog. De tentoonstelling omvat twee luiken. Enerzijds werd doorheen het middeleeuws
gedachtengoed gepoogd de context uit te leggen
waarin de Orde het licht zag, anderzijds worden
de hoeg
selectievereisten voor de ordeleden, de
goed geoliede administratie en vooral de nauwezette etiquette belicht aan de hand van officiele
g
documenten, archieven,
handschriften, boeken en
kunstvoorwerpen. Deze tentoonstelling loopt
nog tot 14/12/96.
Info: 'Koninklijke Bibliotheek van Belgie,
Kunstberg, Schenkingenzaal, Keizerslaan 4,
1000 Brussel, tel. (02)519 53 54.
West-Vlaanderen
Diksmuide - Varia
Tentoonstellingen in 'De lizertoren'

Nog tot 11/11/96 loot de tentoonstelling
'Humor in de Vlaamse Beweging' met politieke
cartoons; ook tot 11/11/96 kan men luchtfoto's
zien van Wim Robberechts ('Vlaanderen vanuit
de lucht') en de tentoonstelling 'Jos Tysmans aan
het Hzerfronf. Op 11/11/96 is er 'Vlaamse
Vredesdag aan de Hzer' en tussendoor lopen de
tentoonstellingen 'Dom Modest Van Assclle' en
'100 jaar Algemeen Nederlands Verbond'
(A. .V.)
Info: Hzerbedevaartsecretariaat,
Hzerdijk 49, 8600 Diksmuide, tel. (051) 5o 02 86 fax (051) 50 22 58.
Kortrijk - Design
Design for Europe

De enige en meest selectieve Europese manifestatie van uitsluitend hedendaagse wooncreativiteit heeft plaats van 18 tot 27/10/96
('Hallen', Kortri)'k). Geselecteerd door een internationaal comite van deskundigen, worden op
30.00o m' meer dan 3oo topmerken geexposeerd:
meubels, verlichting, woontextiel, keukens, sanitair en woonaccessoires uit meer dan 17 landen.

Er zijn ook nevententoonstellingen: 'De tafels van
de 2oste eeuw', 'Street of Designers', 'Portugese
design in beweging', Resultaten van de wedstrijd
'Design for Europe' en 'Ereplatform Jean
Nouvel'. Tickets en info op dit adres:
'Interieur96', Groeningestraat 37,
85o0 Kortrijk, tel. (056) 22 96 22,
fax (056) 21 6o 77.

Alwani

Creatie van een kunstwerk, C.C. Torenzaal,
Torenstraat 1, Lokeren,
van 7/11 t/m 22/11.
Wiel Arets

Architectuur, deSingel, Antwerpen, nog tot
27/10, open van di. t/m zondag van 14-48 u.
Stephan Balkenhol

Kortrijk - Textielkunst
Damast

'In 1496 werd in Kortrijk krachtens een vorstelijk
octrooi een nering van linnenwevers opgericht',
aldus degeschiedschrijver Frans De Potter.
Vijfhonderd jaar later, wil de stad Kortrijk deze
gebeurtenis herdenken. Damast is een weeftechniek, waarbij een tekening kleur op kleur in eweven wordt. In Kortrijk pasten de wevers deze
techniek toe op linnen. Allerlei motieven vielen
in de smaak: bijbelse, mythologische en historische taferelen,bloemen, jachtscenes, stadsgezichten, portretten, wapenschilden en geometrische
figuren. Damasten tooiden de rijke tafels van
onze voorouders. Het waren luxeprodukten die
tot ver buiten onze landsgrenzen bekendheid genoten. De verzameling damast van de Stedelijke
Musea Kortrijk telt zowat450 stuks en is hiermee
degrootste in Belie. De damastcatalogus uit
1986, inmiddels uitverkocht, wordt heruitgegeyen. De zowat honderd interessantste stukken
aangeworven in de laatste tien jaar, zijn beschreven engeillustreerd in een aanvullende catalogus. In een tentoonstelling pakken de Stedelijke
Musea uit met de mooiste aanwinsten en belichten zij de geschiedenis en de techniek van het damastweven.
Info: Groeningeabdij, Houtmarkt, 850o
Kortrijk, tel. (056) 25 78 92 - fax (056) 25 97 33.

Beeldhouwwerk, Deweer Art Gallery,
in de benedenTiegemstraat 6A, 8553 Otte
galerie, nog tot 8/12.
Geert Bauwens & Chris Verkaemer

Schilderijen, Atelier De Gryse, Gentsesteenweg
41, 85oo Kortrijk, nog tot 17/11, dagelijks (behalve op dins a) van 10-12 en van 14-19 u.
Danny Bloes

Schilderijen, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22,
8450 Bredene, van io/ii t/m 24/11, open van
wo. t/m zondag van 15-19 u.
Brodzki

Sculpturen, Argo, Zeedijk Het Zoute 734, 8300
Knokke, nog tot 21/10, vr., za., zo. en maandag
van 11-13 u en van 14.30-18.3o u.
Antonio Citterio

Meubelontwerpen en architectuur, Schouwburg,
Benedengalerie, Hazelaarstraat, 85oo Kortrijk,
van 19 t/in 27/10, dagelijks van 14-18 u.
Denise Coenen

Foto's 1994-96, Prov. Museum voor Fotografie,
Waalse Kaai47, Antwerpen, nog tot 19/11, dagelijs (behalve maandag) van 10/17 u.
Julien Coulommier

Buitenland
Tilburg,
Nederland - Textielkunst
'European Art Quilts'

Op initiatief van en in samenwerking met de
Nederlandse quiltmaker Olga Prins-Lukowski
organiseert het Nederlands Textielmuseum in
Tilburg in het najaar van 1997 de tentoonstelling
'European Art Quilts'. Het doel van deze tentoonstelling is te laten zien dat de Europeanen,
naast het overnemen van de typerende
Amerikaanse blokpatronen, ook een eigen hedendaagse quilttraditie hebben ontwikkeld, waarin
het quilten als een autonome kunstvorm tot uiting komt. De Hollanders en de Engelsen, die
r geleden in Amerika
zich eenpaar honderd jaa
vestigden, namen lappendekens mee. In de jaren
70 keerde de techniek van patchwork en quilten
a maar nu in de vorm van
terug naar Europ,
Amerikaanse volkskunst. Er is ook een Europese
quilttraditie met een eigen artistieke identiteit
ontwikkeld. Van 6/9/1997 tot en met 18/1/1998
vindt 'European Art Quilts' plaats in het
Nederlands Textielmuseum in Tilburg.
Kunstenaars die in Europa wonen, kunnen inschrijfformulieren (sluitingsdatum voor inzendingen: 13/3/1997) schriftelijk aanvragen.
Info: Nederlands textielmuseum,
Goirkestraat96, 5046 GN Tilburg, Nederland,
tel. (013)536 74 75 - fax (013) 536 32 4o.

Foto's 'Les Statues de Bruxelles', Blix Galerie,
Diestsestraat 82, 3000 Leuven, nog tot 30/11,
open van ma. tot zaterdag van 9-18 u.
Max Couper

'The Plot', Water, Petroleum, steel & Mud,
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen,
Leuvenstraat, 2000 Antwerpen, nog tot 3/ ii,
open van 10-17 u; gesloten op maandag.
Tony Cragg

Beeldhouwwerk, Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim, Middelheimlaan 61,
2020 Antwerpen, nog tot 24/11, dagelijks van
10-17 u (behalve op maandag en op & 2/11).
Siegfried De Buck

Diamantjuwelen, Prov. Diamantmuseum, Lange
Herentalsestraat31-33, 2018 Antwerpen, van
ii/io t/m
Gilbert Decock

Recent werk, Galerij Brabo, Mercator, Desguinlei
100, 2018 Antwerpen, nog tot 12/1/97, open op
werkdagen van 9-17 zondagen van 14-17 u, gesloten op zaterdagen en op & /ii, 25 & 26/12
en op 1, 2 & 3/1/97.
Regnier De Herde

Huldetentoonstelling , Galerij
van Kasteel
Blauwendael, Kerkstraat 21,
9250 Waasmunster,
van 20/10 t/m3/11, open op za. 19-26/10 en
2/11, van 14-17 u, op z o. 20-27/10 en 3/11, van
11-12.3o u en van 14-17 U.
Nic De Meyer & Mia Van den Meersschaut

Individuele
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat het nummer verschijnt. Meer nog dan
vroeger zullen we dus rekening moeten houden met de tijdslimiet
voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 263: nov.-dec. 1996)
1 november 1996. Eventueel kunnen de berichten ook via onze fax
(051) 40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Olieverf, aquarellen, pastels en etsen, C.C.
Torenzaal, Torenstraat 1, Lokeren, van 14 t/m
27/3/97.
Elise Delbrassinne

De Stilleweg, sculpturen, 'Oud St.-Nikolaas',
St.-Nikolaasplein 5, 1120 Brussel, nog tot 13/10,
di., wo., do., za. en zondag van 15-18 u.
Jan De Smedt (1905-1954)

Schilderijen, beelden, tekeningen, Musee des
Beaux-Arts, rue Renier 17, Verviers, van 17/11
t/m 12/1/97, ma., wo., za. van 14-17 u en zondag van 15-17 u en Musee des Beaux-Arts, rue
TENTOONSTELLINGEN
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Enclos St-Martin3, Doornik, van 28/3 t/m
18/5/97, dagers van 10-12 u en van 14-17.30
u; gesloten op insdag.
Koenraad Dewulf

Design meubelen, Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat76, 8670 Oostduinkerke,
van 3/11 t/m 29/12/96.
Milenko Divjak

Houtsneden, Gallery 40, Veerstraat 8, 9140 Temse,
van/ 11 tot eind januari 1997.

van 10-17 u, za., zo. en feestdagen van 12-17 u
(esloten
g
op 25/12 & 1/1).
Monica Maat

Huisaltaren, houtpanelen en meubelen, Galerie
Ruach Hedendaagse Religieuze Kunst, Papestraat31, 2513 AV '5 Gravenhage, nog tot 16/11,
open op do., yr. en zaterdag van 11-17 U.

Edgard Fonteyne & Fove

Gelin

Installaties en schilderijen, Galerie Kunsthuis,
Lierseweg 53, 2200 Herentals, van 9/11t/m
1/12, open yr. van 17-20 u, za. van 14-18 u, zo.
van 14-17 u.

en Kunstcentrum VTB-VAB
Olieverfschilderij,
Galerij, 't Hof to Puttens, Wichelsestraat 20-22,
9340 Lede, nog tot 20/10, za. en zondag van 12-

Renilde Moonen

Liliana Moro

Albert Goethals

De Praktijk, Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen,
nog tot 3/11, dagelijks (behalve op maandag) van
10-17 u.

Andre Goezu

Recent werk, Jordaenshuis, Reyndersstraat 6,
2000 Antwerpen, van 2/11 t/m 15/12, open elke
dag van 10 On 16.45 U. (niet op ma. en di.).

Gerty Hoewaer

Schilderijen, Argo, Zeedijk Het Zoute 734, 830o
Knokke, nog tot 21/10, yr., za., zo., ma. van 11-13
u en van 14.30-18.3o U.

22 U.

Schilderijen, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22,
8450 Bredene, van 29/11 t/m 15/12, open van
wo. t/m zondag van 15-19 U.
en Atelier Jacques Gorus, Venusstraat
Schilderij,
52, 2000 Antwerpen, nog tot 13/10, op za. en zondag van 14-17 U.
Olieverf, pastels en aquarellen, overzichtstentoonstelling 20 jaar, Casino, Kioskplein 25, 3582
Beringen, van 9-27/11, dagelijks van 14-18 U.
David Huycke

Edelsmeedkunst, overzichtstentoonstelling, C.C.
Deurne, de Gryspeerstraat 86, 2100 Deurne, nog
tot 13/10, open van ma. t/m vrijdag van 14-17 u
en op za. en zondag van 14-18 U.
Irene, Scutenaire, Magritte and C°

Huldetentoonstelling aan het echtpaar
Scutenaire-Hamoir, schilderijen, tekeningen, gouaches, driedimensionaal werk, Museum voor
Moderne Kunst, Koningsplein 1/2, woo Brussel,
nog tot 15/12, dagelijks van 10-17 u, gesloten op
maandag en op 1/11/96. Info i.v.m. rondleidingen (02) o8 34 50.

Jan Leenknegt

Glassculpturen, Panipat Twotel Galerie, Ael3
brechtskolk02
35,,HB Rotterdam-Delfshaven,
nog tot 5/1/97, van wo t/m zondag van 12-20 U.
Lucebert

en Noordbrabants Museum,
Tekening,
1 5200 BA 's Hertogenbosch, van
Verwersstraat 4,
12/12 tim 13/3/97, open van di. thn vrijdag
TENTOONSTELLINGEN

Jon Thompson

Recent werk, Museum Dhondt-Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 3/11 t/m
8/12, open op wo., do. en vrijdag van 14-18 u,
za., zo. en feestdagen van 14-18 U.
Jan Van den Abbeel &
Herman Van Nazareth

Volvo Pro Arte37, Volvo Cars Europe Industry,
John Kennedylaan 25, 9000 Gent; info
(09) 250 22 20.

Liliane Vandenbroucke

Munoz

David Nash

Forms into Time: a survey of the sculpture of
David Nash, Museum voor Hedendaags Kunst,
Antwerpen, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen,
nog tot 3/11, open van di.-zondag van 10-17 u
(gesloten op maandag).
Filip Naudts

Foto's, Foyer van het C.C., Kerkplein 5, 9160
Lokeren, nog tot 23/10.

Dorothea Van de Winkel

van 14-19 U.

Rudy Van Geele

Meubelkunst, Kunst alert De Roeschaert,
Kerkhofstraat 12, 8377 Houtave, van 15/11 tot
eind 1996.
Renee Van Hekken & Jos Laureys

Textielkunst van R. Van Hekken en schilderijen
van J. Laureys tijdens de 'Open atelier dagen' op
zater- en zondag telkens van 14 tot 18 u.,
'Thuishaven', Alfons Servaislei 64, 290o Schoten.
Paul Van Lissum

Ria Pacquee

Recent werk, ABB-galerij, Hoekgebouw Diestsevest-Diestsestraat, 3000 Leuven, van 31/10 t/m
21/12, open op werkdagen van 9-16 u, op za van
14-17 u, gesloten op zondag, op 1 en ii/ii.

Willy Peeters & Johan van Vlaenderen

Irving Penn

Schilderijen, Auditorium APRA, Frankrijklei
64-68, 2000 Antwerpen, nog tot 31/10, open op
werkdagen van 13-17.30 U. N.a.v. deze tentoonstelling verschijnt het essay 'Eugeen Van
Mieghem' van de hand van Lode Baekelmans;
info bij S. Beerten, tel. (03) 827 92 23.

William Ploegaert

'Fonteyne and Paradise', Vera Van Laer Gallery,
Hoogstraat 11-13, 2000 Antwerpen, van 18/10
t/m 22/1/97, open van wo. t/m za. van 14-18 U.

Valere Prinzie

Tekeningen en beelden, Gallerie De Peperbusse,
Prins Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van
29/11 t/m 22/12.

Recent werk, Museum Dhondt-Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, van 3/11 t/m
8/12, open wo., do. en vrijdag van 14-18u, za., zo.
en feestdagen van 10-12 u en van 14-18 U.

Photographs, Prov. Museum voor Fotografie,
Waalse Kaai 47, Antwerpen, nog tot 19/11, dagelijks (niet op maandag) van 10-17 U.

Schilderijen, CC Hasselt, nog tot 3/11, dagelijks
van 10-18 u.

van/11tt/M 29/12/96.

Wandtapijten en textiele kunst, Galerij Theaxus,
Ommegangstraat 3, 9690 KluisbergenKwaremont, nog tot4/11, za., zo. en maandag

Ken en

Jose Louis Lasala

Alain Thielemans

Schilderijen, Art Gallery De Muelenaere &
6 8670 Oostduinkerke,
Lefevere, Polderstraat7,

Francine Moye

Bronzen en schilderijen, Greenhouse Gallery, rue
de Trieu 6A, 7750 Mont de L'Enclus (Russeignies),
nog tot 13/10, op za en zondag van 14-18 U.

Schilderijen, Argo, Zeedijk Het Zoute 734, 830o
Knokke, nog tot 21/10, vrij., za., zo. en maandag
van 11-13 u en van 14.30-18.3o U.

Jan Steen

Schilder en verteller, Rijksmuseum, Stadhouderskade42, Amsterdam, nog tot 12/1/97.

Aquarellen, Gallerie De Peperbusse, Prins
Boudewijnstraat 7, 840o Oostende, van 25/10
t/m 17/11.

Peter Joncicheere

Acrylschilderijen, Galerij van het theater van het
Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo io,
873o Beernem, van ma. Um vrijdag van 8-17 U.
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Rik Moens

Schilderijen, Museum Dhondt-Dhaenens,
Museumlaan 14, 9831 Deurle, nog tot 27/10, van
wo. tot yr. van 14-18 u en op za., zo. van 10-12 u
en van 14-18 u.

Respectievelijk beeldhouwwerk en schilderijen,
Galerij 'Strafe Hendrik', Walplein, 8000 Brugge,
van9 t/m 17/11, dagelijks van 10-12 u en van
1-18
4U.

Retrospectieve, Me 's Art Gallery, St.-Amandsstraat32-34, 8000 Brugge, van 15/10 t/m 15/2,
dagelijks van 9-12 u en van 13.30-18.30 u
(niet op zon- en feestdagen).

Annemie Melis

Schilderijen, Bernarduscentrum, Lombardenvest,
23, 2000 Antwerpen, van 9/12 t/m 17/1/97,
open van ma t/m vrijdag van 9-12 u en van 1316 u.

lien& Duriez

Brons, Kunstcentrum VTB-VAB Galerij 't Hof to
Puttens, Wichelsestraat 20-22, 9340 Lede, nog tot
20/10, za. en zondag van 12-22 U.

Felicien Rops

Schilderijen, Casino Knokke-Heist, nog tot 13/10,
elke dag open van 15-20 U.
Rik Slabbinck (1914-91)

Romuald Marecaux

Schilderijen, C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22,
8450 Bredene, van 20/10 t/m 3/11, open van wo
t/m zondag van 15-19 U.

Marlene Dumas

In het kader van 'De Cellen '96', Museum Toreke,
Grote Markt 6,33oo Tienen, nog tot 3/11, open
van ma. t/m vrijdag van 9-12.30 u en van 13.3017 u, weekend en feestdagen van 14-18 U.

Suze Robertson

Recent werk, Het Paleis, Lange Voorhout 74, 2514
EH Den Haag, van 14/12 t/m 16/2/97, open van
di. t/m zondag van 11-17 u (niet op maandag).

Recente schilderijen, Galerie Path, Leo de
Bethunelaan 59, 9300 Aalst, nog tot 27/10, open
yr. 15-18 u, za.-zondag 14-18 u.
Foto's, Gallerie De Peperbusse, Prins
Boudewijnstraat 7, 8400 Oostende, van

25/10

t/m 17/11.

Cash Robert

Objecten, Galerie Kunsthuis, Lierseweg 53, 2200
Herentals, van7/12 t/m 29/12, open op yr. van
17-20 u, za. van 14-18 u en zo. van 14-17 U.

Eugeen Van Mieghem (1875-1930)

Angel Vergara

Willem Vermandere

Ria Vernimmen

Schilderijen, Galerij Art, St.-Katelijnestraat 25,
2800 Mechelen, nog tot 12/10.
Frank Verstraete

Houtskooltekeningen op karton, 'Stukken van
Mensen', Galerij van het theater van het

Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo io,
8730 Beernem, van i/ii t/m 12/12, open van
ma. t/m vr. van 8-17 u, op za. 9111 en zo. 17/11
open van 14-17 u.
Robert Vollekindt
'De weg naar elders', environment,
Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg
8000 Brugge, open dagelijks van 15-18 u (ook op
za. en zondag).
Mark Wallinger
Schilderijen, Deweer Art Gallery, Tiegemstraat
6A, 8553 Otegem, in de bovengalerie, nog tot
8/12.
Mikio Watanabe
Mezzotint-etsen, Athena Art Gallery,
H. Consciencestraat38, 850o Kortrijk, nog tot
20/10, do., yr., za. en zondag van 14.30-18.3o U.
M. Werner
Huldetentoonstelling, foto's, schilderijen, litho's,
tekeningen, Oude Brouwerijschuur, Dorps 24,
9831 St.-Martens-Latem, nog tot 27/10, op do.,
yr. en zaterdag van 14-18 u op zondagen van
11-18 u.
Anton Wittoeck
Schilderijen, didactisch project, C.C., Torenzaal,
Toerenstraat 1, Lokeren, van 29/11 t/m 14/12.
M. Brennand Wood
Material Evidence, C.I.A.P., Zuivelmarkt44, 3500
Hasselt,
nog tot 31/10, open van di. tot vr. van
12-18 u en op za. van 14-17 U.
GROEPSTENTOONSTELLINGEN
- 'Van Ensor tot Delvaux' met werk van Ensor,
Spilliaert, Permeke, Magritte en Delvaux,
Romestraat840o Oostende, van
5/10 t/m 2/2/97, dagelijks (behalve op maandag) van so-18 u; in het Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein, 8400 Oostende, documentair luik bij deze tentoonstelling met grafisch
werk, documenten,personalia, videodocumenten.
- 'In opdracht', modefoto's van Ronald Stoops,
Dirk Lambrechts, Nicole Andrea,
in opdracht van
Weekend Knack e.a., Prov. Museum voor
Fotografie, Waalse Kaai 47, Antwerpen, nog tot
19/11.

8000 Brugge, dagelijks van 10-18 u; nocturnes
op aanvraag tel. (050) 33 56 66, fax (050) 34 24 77.
- 'Kantlijn' met kant uit 17de en 18de eeuw,
kant-objecten van Betty Cuykx en Rosa
Vercaemst en tekening-grafiek van Dominique
Ampe, De Mijlpaal, Brugstraat 45A, 355o
Heusden-Zolder, dagelijks van 10-17 u (gesloten
op maandag).

FB

mono es van Angela
- 'Mono entre femmes'
,
Melsen, Lutgard Wittocx, Bernadette Schockaert
en Miranda Van Puymbroeck, Gallery 40,
Veerstraat 8, 9140 Temse, nog tot 3/11, open op
za. en zondag van 14-18u.
- Schilderijen van Lieven Florizoone en Roger
Yanew en
grafischenbomir
werk van Lju
Anseel
Oleg Dergatchov, Tres Galerie, Zwevegemsestraat3o, 85oo Kortrijk, nog tot 27/10, open op
vrij- en zaterdag van 14-18 U. en op zondag van
15-18 U.
- Schilderijen en bronzen van Jan Wille, Franck
Bogaert, Jan Praet en Willy Peeters, Greenhouse
II, Kwaremontplein 17, 9690 Kwaremont/Kluisbergen, nog tot 22/12; open op za, zo en feestdagen van 14-18 U.
- Kunstgalerij De Roeschaert, Kerkhofstraat 12,
8377 Houtave, van 12/10 t/m met Pavel
Knapek (porseleinreliefs), Elisabeth Grosseova
(keramiek), Paul Yperman (keramiek) en Pierre
Declerck (ate
p
de verre).
- Artificial Flowers, werk van Vincent-Emmanuel
Guitter, Ste have Lallemand, Eric Lamouroux,
Mirta Tocci, Maria Theresia Litschauer, Biel Capllonch, Erich Weiss, Richard Fauguet, Provinciaal
Museum Hasselt, Zuivelmarkt33, 3500 Hasselt,
nog tot 22/12, open van di t/m zaterdag van io17 u, zondag van 14-17 u; gesloten op maandag
en feestdagen.
R.D.
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Guido Cloet
Levend, uitg. Uitgeverij P. St.-Antoniusberg 5,

- 'Snowball - looste tentoonstelling', Deweer Art
Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, schilderijen van Christoph Fink, Frederic Ha e, Aernout
Mik, Albrecht Schnider, Montserrat Soto, Joelle
Tuerlinckx, Marijke Van Warmerdam, Richart
Venlet;grafiek van Armand Mevis, Linda Van
Deursen; foto's van Aglaia Konrad; nog tot
20/10, wo. t/m zo. van 14-18 U.
'Winteraccrochage, met schilderijen, beeldhouwwerken engrafiek van diverse kunstenaars,
Athena Art Gallery, H. Consciencestraat 38, 850o
Kortrijk, van 5 t/m 22/12 en opnieuw van 3 t/m
26/1/97.

3000 Leuven, 1995, 210 x 130 mm, 48 blz., genaaid
395 fr. / fl. 21,50 - Guido Cloet brengt in de bundel 'Levend' een bijzonder versoberde en
uitgepuurde poezie, waarin waarschijnlijk vaak
en veel werdgeschrapt. Ten goede, want de directheid die de auteur toch wel zal nastreven, zit
vaak aardig verborgen onder vraagstelling en
mysterie: 'die ik he gevonden, / raakt me niet
meer kwijt'. Hi' slaagt erin de dualiteit tussen innerlijkheid en uitspraak met elkaar te verbinden
totgeslaagde edichten zoals Olie te weinig (41).
Een bundel waarin men niet direct kan meegaan.
Bij tweede lezing vindt men zeker nieuwe uitzichten.
FB

- 'Hugo Claus & zijn samenwerking met 25 kunstenaars', nog tot 27/10, C.C. St.-Niklaas,
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek, open van di.
t/m za. van 14-17 u, zo. van 10-17 u, met werk
van Pierre Alechinsky, Karel Appel, Michael
Bastow, Corneille, Jan Cox, Ga1,1Zoel D'Haese,
Camille d'Have, Hugoke, Paul Joostens, Sylvia
Kristel, Ger Lataster, Willy Legendre, Paul de
Lussanet, Albert Pepermans, Roger Raveel,
Reinhoud, Pjeroo Roobjee, Sanne Sannes, Dan
van Severen, Philippe Vandenberg, Serge
Vandercam, Jan Vanriet, Joost Veerkamp en
Maurice Wyckaert.
- 'Meesterwerken op doek en in keramiek',
de Fauvistischeperiode van Matisse, Metthey,
Van Don en, De Vlaminck, Derain, nog tot
17/11, Kunstcentrum Oud St.-Jan, Mariastraat 38,

helderende kwatrijnen, o.m. een zelfportret van
een 'weerbarstig man, afstandelijke ram'. In het
derde deel staat bovenaan hetgedicht 'Gebroken
beelden' met het refrein: 'we zullen nooit zien
hoe het geweest is / en nooit hoe het ooit zal zijn'
en met de vertroosting 'voorbijhet water / in het
moeras zingt de nachtegaal'. Spillebeens negende
bundel sluit treffend aan bij zijn hele poetische
ceuvre: heden en verleden in spiegelbeeld.

Willy Spillebeen
Land van vergeten, uitg. Poeziecentrum,

Hoornstraat 1,9000 Gent, 1995, reeks De Bladen
voor de Poezie 1995/1, 210 X 135 mill, 46 blz., genaaid398 fr. - De 43ste (en laatste?) jaargang van
De Bladen voor de Poezie wordtgeopend met
een lijvige bundel van Willy Spillebeen (1932).
Een tiental gedichten uit deze -bundel verschenen
vroeger al in 'Dubbelspoor' (1983), edichten van
Spillebeen bij tekeninge, n van Andre Deroo en
commentaar van Pietlhomas. De nieuwe bundel
bestaat uit drie delen. 'Vlucht en Val' verkent
vooral het eigen verleden, met 'de jongen`
als
centrale kern. 'Land van vergeten', tweede sectie,
zet de zoektocht naar ooit verder, maar dan doorspekt met universeler reminiscenties als Kreta,
Griekenland. Ditgedeelte eindigt met vier ver-

Lucienne Stassaert
Blind vuur, uitg. Poeziecentrum, Hoornstraat

00o Gent, 1995, reeks De Bladen voor de Poezie
9
1995/2, 210 X 135 min, 46 blz., genaaid 398 fr. Blind vuur is de vreemde titel van de nieuwe
bundel van Lucienne Stassaert (1936), die ook
tekenares en schilderes is. Zij schetst allereerst
haar kinderjaren en jeugd met beelden als de
rolschaatsbaan, op de trap zitten, de we naar
school, de communie zo zout als verdriet, het
hinkelsp,
el zoeklichten in het duister en vooral
de herinnering aan de vaderfiguur: 'gemis is een
goedegeleider'. De beste gedichten van deze
bundel zijn tragisch. Herseninfarct is het relaas
van bezoeken aan een verlamde vrouw. Deze
diep doorvoelde gedichten willen leren 'hoe
overbodig een mond is om te spreken', maar intussen blijkt de dichteres met taal, in taal te kunnen overleven, zelfs in een in memoriam-gedicht,
ewijd aan de vriendin Ann Salens: 'narcose / en
g
nog alleen / het licht achter de ogen'. Een knappe
aanwinst in het ceuvre van deze auteur.
FB

Christiaan Germonpre
Onsterfelijk blauw, uitg. Poeziecentrum ,

Hoornstraat119000 Gent, 1995, reeks De Bladen
voor de Poezie 1995/3, 210 x 135 Trim, 46 blz., genaaid398 fr. - Onsterfelijk blauw van Christiaan
Germonpre (1950) volgt op een zestal vorige bundels van deze auteur, die ook heel watpoezie uit
het Duits heeft vertaald. Hier leest men drie maal
negen gedichten, die allemaal de vormgeving
van het sonnet volgen. Toch werd dit geen
strakke structuur en enjamberengebeurt haast
achteloos. Ook in deze bundel zit een heelpak
herinneringen: de jongen oefent zich in 'evenskunst; de 'on en waagt zich op het wak; angst
wordt voorlopig uitgesteld; teen zijn vaders zin;
omwille van de koppigheid van vader; vader
blijft een open vraag. Tweede opmerkelijke eigenheid van dezepoezie is de grote aandacht voor
de natuur: vogels, dieren, bloemen, fruit, bomen,
grassen, kruiden, wieren en vooral de spanning
natuur-stad, stad-zee, verbeelding-realiteit.
Poezie die in verschillende la en terugvalt en die
men dan ook op diverse niveaus kan lezen.
Verrassingen komen uit,
tot in de terzinen.
FB

Jan van der Hoeven
Nuange en andere edichten, uitg. Poeziecentrum,

Hoornstraat
9000 Gent, 1995, reeks De Bladen
voor de Poezie 1995/4, 210 X 135 Trim, 46 blz.,
genaaid 398 fr. - Een nieuwe bundel van Jan van
der Hoeven (199
2) is altijd goed voor een hele
avond herhaalde, altijd weer verrassende lectuur.
Nuange, de titel, een uitvinding van deze neoloo g, deze taaltovenaar, is een contaminatie van
nuage, age, nuance, an e. De ene betekenis overla pt de andere, het ene woord neemt het andere
in. Datgeldt net zo goed voor zijn poezie op zichzelf; zij gaat bijna altijd uit van Spaanse motto's
en is ook even zo helder en klankrijk. Maar de
taalverkenning zit ook aan de binnenkant en hoewel de dichter, in Rilkes spoor, deemoedig talmt
'nu mijn eigenste woord / bij dit schrijven / verweert en verteert' is depoezie minder speels en
alleszins veel minder licht dan ze voorkomt.
Nuange, de slotcyclus van twaalf gedichten, bewijst
iit dten overvloede. 'Wie slechts beschrijft /
verdwijnt achter de / kim der dingen'. De dichter
waarschuwt tevens: 'bevind mij niet te licht'.
Schrijfzeilen, januwater, lezig, taalkivive, beizijn,
epifaan, geluidelijk, filmantroop zijn maar enkele
van de woordcreaties in deze bundel. Zij verrijken aanzienlijk het klankarsenaal, maar niet minder worden hiermee ook bedoelingen genuanBIBLIOTHEEK
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ceerd: 'altijd in woorden is / hi' mij naast'. Hou
een avond vrij voor deze luister.
FB

Herman de Coninck

De vliegende keeper. Essays over poezie, uitg. De

Arbeiderspers / Amsterdam, verspreid door
Uitgeverijen Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018
Antwerpen, 200 x 125 mm, 251 blz., paperback
599 fr. - Berman de Coninck. Zijn naam staat
voor dichter, poeziecriticus, essayist, hoofdredacteur van Nieuw Wereldtijdschrift. Wanneer zo iemand ietspubliceert, wordt dat gezien en gelezen. De verdienste van De Coninck is dat hi'
aanzet tot lezen van gedichten, vooral dan door
het feit dat hi' de gedichten van niet altijd even
voor de hand liggende auteurs op een fijnzinnige, geraffineerde en aanschouwelijke wijze analyseert, of beter nog: presenteert. Zijn lectuur is
een lectuur, en hijzelf beschouwt ze niet als be alend voor hetpoeziepubliek, voor de lezer. De
Coninck laat altijd de waarheid wel er ens in het
midden. En zo hoort het ook bij het lezen en beschouwen van gedichten. De vliegende keeper is
het derde essay van Herman De Coninck dat bij
De Arbeiderspers verschijnt. Het blijft een genoeen en een interartistieke belevenis.
g
SVDB

Jos Versteegen & Victor Vroomkoning

(samenstelling)

Een zucht als vluchtig eerbetoon. Funeraire gedichten
uit de moderne Nederlandsepoezie, uitg. Meulenhoff

/ A. Manteau, Isabellalei76, 2018 Antwerpen,
1995, 215 x 130 Trim, 190 blz., paperback 695 fr. Het moet kunnen: de verzameling van de belangrijkste funeraire gedichten uit onze Nederlandstalige poezie, van Augusta Peaux (1859-1944) tot
PeterGhyssaert (1966). De begrafenis is een van
de belangrijkste rituelen in het menselijk leven,
van alle ti' en en bijgevolg ook het voorwerp van
kunst, in ditgeval van dichtkunst. Heel wat gelegenheidspoezie werd er geschreven naar
ding van het afsterven van personen, en vaak
werd - doorheen de loop der jaren - dit soort gedichten in grove mate onderschat. Het is de
bijzondere verdienste van de samenstellers Jos
Versteegen en Victor Vroomkoning door middel
van een eerste anthologie het 'novembergevoel '
in kaart te hebbengebracht. Of hoe de dood literaire schoonheidgenereert.

zogenaamde Koude Oorlog. Een aantal van deze
gedichten bleef tot nu ongepubliceerd, de meeste
werden evenwelgeplukt uit vroegere publikaties, vandaar uiteraard ook de relatief grote verscheidenheid in vormgeving, thematiek en muzikaliteit.
SVDB

Ben Renders
Y

Land van steen en zang, uitg. Uitgeverij P.

St.-Antoniusberg 5, 3000 Leuven, 1995,
210 X 130 aim, 48 blz., genaaid 395 BF / fl. 21,50 Het was intussen zestien jaar geleden dat Ben
Renders (1945), bekend als organisator van de
poeziewedstrijd voor de jeugd in Soetendaele,
nog een bundel gedichten publiceerde. Land van
steen en zang is dan ook belegen poezie, waarin
op minutieuze wijze wordt gewerkt aan een samen an van de versteende, geobjectiveerde
werkelijkheid en degezongen, kunstzinnige,
poeticale toevoeging aan deze werkelijkheid. Het
levert de lezer verstilde tekeningen op en intieme
verbanden, zonder dat de dichter zijn contextuele
gegevens moet verkrachten of sublimeren, zonder dat hi' naar literaire effecten moet gaan zoeken. Reynders' gedichten willen vrijblijvend zijn.
Om te nemen en te lezen.
SVDB

Hubert van Herreweghen

Karakol, uitg. Lannoo/Tielt, 1995, 215 x 140 mm,

56 blz., genaaid 495 fr. - De innige en diepmenselike confrontatie met de natuur heeft de existentiele angstbeleving van de dichter, zoals die in
vroeger werk tot uiting kwam, later in aanzienlike mate gemilderd en doen uitdeinen in een serener en meer aanvaardende levenshouding. Een
en ander leidde bij Hubert van Herreweghen tot
speelsgeconstrueerde verzen, waarin op vakkundige wijze een objectiverend, zintuiglijk niveau
wordt verweven met een meer mythische en bezwerende laag. Via een spel van klanken, contrasten en een mand vol welluidende oude namen en
kruidennamen, wordt men als lezer binnengeleid
in een eigengereid taaluniversum, een minutieus
geconstrueerd verband tussen - om hetgemakkelijk te houden - natuur en cultuur. Versificatorischgedurfde combinaties worden ondersteund
doortypografische bewegingen. Schitterende
p oezie.
SVDB

SVDB

Dirk De Geest
Job Degenaar

Van de Arena en het Lastdier, uitg. Thomas Rap,
Staalstraat io, loll IL Amsterdam, 1995, 195 x
125 mm, 4o blz., paperback f 22,5o - Een dichter
die het moet hebben van sober beeldmateriaal en
een uitgepuurde, eenvoudige zegging, is de
Nederlander Job Degenaar(1952). Vooral sedert
zijn voorlaatste bundel De helderheid van morgens
(1992) wordt hi' nu en dan opgemerkt door de
poeziekritiek. En nu is er dan deze Van de arena en
het lastdier, volkomen in de lijn van het vooraande werk. Een dichtbundel waarin beelden
g
wordengepuurd uit een natuurlijke omgeving;
de dichterblijkt uiteindelijk vooral bezig met de
exploratie van de eigen identiteit en de persoonlijke zwakheden die haar helpen bepalen.
Eenvoudige zintuiglijke indrukken vormen de
aanleiding tot aangename gedegen gedichten,
echter no al wisselend van kwaliteit.
SVDB

Mark Braet

uitg. Pablo
Nerudafonds, St.-Clarastraat 16, 8000 Brugge,
1995, 210 X 150 111111, 96 blz., genaaid 498 fr. - Een
hele literaire loopbaan lang is Mark Braet (1925)
trouw gebleven aan zijn maatschappelijk engagement als schrijver. Braet geniet bekendheid als
vertaler van onder meerpoezie van Pablo
Neruda. Zijngedichten waren in zijn beginperiode vrij klassiek wat opbouw betreft; later ging
Braet meer experimenteren met de vorm van zijn
verzen. Herknoop het in de herinnering bevat een
stevige verzameling achteraan in de bundel historischgesitueerde gedichten omtrent enkele
minder fraaie kanten van oorlogsjaren en van de

Herknoop het in de herinnering,
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Dichter in de bloemen. Gedichten 1965 - Gedichten
1995, uitg. Davidsfonds/Clauwaert, Blijde-

Inkomststraat79, 3000 Leuven, 1995, 210 x 135
mm, gebonden495 fr. - Dertig jaar lang heeft het
Davidsfonds jaarlijks een bloemlezing gedichten
uit even verschenen in de belangrijkste letterkundige tijdschriften. Tot 1974 werd de selectie
bezorgd door Hubert van Herreweghen en Jos de
Haes; na het overlijden van De Haes zette Willy
Spillebeen met Van Herreweghen deze traditie
verder. Depoetica die primeerde was klassiek en
christelijk geinspireerd met 'een brede tolerantie
en ruimdenkendheid ten aanzien van andere levensbeschouwelijke en artistieke opvattingen',
zoals Dirk de Geest aanstipt in zijn begeleidend
essay. De Geest selecteerde op zijn beurt de beteregedichten uit de jaarlijkse bloemlezing en detecteertpersoonlijkheid en harmonie als kentrekken van de dominerende literatuuropvatting. Het
blijft leesbaar en bovendien gegoten in een leuk
ogend boek.
SVDB

Anton van Wilderode/
Dries Vanwijnsberghe

Buitengaats, uitg. Wereld-Missiehulp v.z.w.,

Provinciesteenweg 400, 235o Boechout, 1996.
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van
'Wereldmissiehulp v.z.w.' werd op dinsdag 18
juni 1996 in de provinciale zetel van Cera-bank,
Lange Nieuwstraat 32 te Antwerpen een persconferentiegehouden. Daar werd de jongste dichtbundel van Anton van Wilderode 'Buitengaats'
voorgesteld. Deze bundel omvat meer dan vijftig
onuitgegeven gedichten en bevat tevens dertig
tekeningen van Dries Vanwijnsberghe. Sprekers

waren o.m. F. Jacobs en Denis Schepens. Het
woord zou ookgevoerd worden door Clem de
Ridder doch deze diende in laatste instantie belet
tegeven. Zijn taak werd overgenomen door Luc
van Welden die het knap uitgegeven kunstwerk
omstandig voorstelde. Gedichten uit de nieuwe
bundel werden voorgedragen door mevr. Chris
Torfs. Hetpubliek was heel en al aandacht toen
deze welbespraakte de luisteraars meenam naar
de hemel van depoezie. Men hoorde de stilte
spreken. 'Zo'n gedicht is een huis in het heelar,
schreef Herman De Coninck over een gedicht van
Anton van Wilderode. Anton van Wilderode is de
dichter van de interniteit, van het hart, van geest
en ziel. Hi'j schrijft een sensibele taal, rijk en vlot,
eigentijds, van alle tijden. Een voorbeeld uit de
nieuwe bundel (blz.): Avond 2
De avond is het beste van de dag. / De vormen
en de kleuren zijn verzacht / tot enkel omtrekken
en tere tinten / wegdrijvend op de olie van de
macht.
Dries Vanwijnsberghe be on zich vijftien jaar geleden toe teeggen op de tekenkunst. Hi' beoefent vooral het landschap en alles wat erin aanwezig is: de din en en de geest ervan. Hi' heeft
een uitstekend vriend-leraargehad in de persoon
van Denis Dolphyn. Hi' tekent schetsmatig maar
suggestief. 'Buitengaats': wat een mooie en toch
discrete titel voor een grootsepoetische publikatie. Naast dichter en tekenaar verdient ook de
drukker eenpluim.
RG

Daan Cartens (samenstelling)

uitg.
Poezie-Centrum, Hoornstraat 1, 9000 Gent,
1995, reeks 'Dichters van nu' dl. 6, geill. met
zw.-w-foto's, 200 x 125 mm, 187 blz., paperback
698 fr. - 'De dichter speelt met zichzelf in ontelbare vermommingen'. Zin uit de uitvoerige en
boeiende inleiding van samensteller Daan
Cartens. De dichter Patrick Conrad (1945),
Antwerpenaar van Pruisische origine, is hiermee
ten voeten uitgetypeerd: nerveus, grillig, driftig,
beinvloedbaar, onrustig, gedreven, vragen stellend. Hi'j is ook regisseur van films, tekenaar en
graficus, auteur van verhalen en romans, maar
'de essentie van de din en die hi' doet is poezie'.
Zijn dichtkunst is los en vrij van vorm. De inhoud straalt meestalpessimisme uit 'een groeiendgevoel van grenzeloos want tevergeefs geluk'. Deze bloemlezing bevat gedichten uit drie
van de vijftien bundels van Conrad: 'Conrad life
on stage' (1973), 'De vernieling' (1985) en 'De tranen van Mary Pickford' (1991). Achteraan in het
boek is opgenomen 'Bij dageraad', een cyclus van
tien sonnetten, die hier voor het eerst verschijnen. Ze zijn streng van vormgeving, vertonen
veel alliteraties, maar zijn anderzijds beheerster,
degelijker, iets rustier dan al het een voorafgaat. Het gedicht 'Het huis van deemoed' (p. 146)
de zelfverkenis naar mijn gevoel een die
ning en een bijzonder geslaagde veruiterlijking.
Bloemlezing uit de Poezie van Patrick Conrad,

FB

Christine D'haen

Morgane. Gedichten, uitg. Querido, Amsterdam,

1995, verspreid door Uitgeverijen Sin el 262,
Edelinckstraat9, 2018 Antwerpen, 200 x 150 mm,
54 blz., genaaid 55o fr. - Deze dichtbundel bevat,
naast een openings- en slotgedicht, een zestal
sonnetten, tien 'dizains' en negen 'neuvains'.
Vanuit deze vormelijke zekerheid is ongetwijfelcl
heel wat mogelijk met de inhoud van de gedichten. De titel alleen al opent pluriforme thematischeperspectieven: Morgane is niet enkel een fee
uit de Keltische sagen, maar ook een figuur uit
het Arthur-verhaar, of verwijst naar de Fata
Morgana. En dat zijn nog maar een drietal van de
mogelijke betekenissferen die deze naam oproe t. Aan een intuitieve, natuurlijke lectuur
wordt door de auteur een culturele, historiserende laag toegevoegd. Met de van D'haen geroemde intertekstualiteit en beheerste, virtuoze
tekstbehandeling is ook deze 'Morgane' een intigrerende en verrassende bundel verzen geworden.
SVDB

Stefaan van den Bremt
Verbeelde boedel. Gedichten, uitg. A. Manteau nv,

Isabellalei76, 2018 Antwerpen, 1995, 215 x 13o
mm, 64 blz.,
paperback 650 fr. - In deze bundel
herneemt Stefaan van den Bremt locaties en figuren uit zijn kindertijd, intussen enigszins aangetast door de tijd en de vergetelheid. Poezie moet
dan ook inkapselen en beschermen teen de tijd.
Tijdruimtelijke grenzen worden in vraag gesteld
of gestoffeerd met mythische en kunstzinnige
motieven. De vormgeving - de bundel bestaat uit
een kleine veertig no al eigengereide sonnetten moet het emotionele en de anekdote op een afstand houden. De beschreven ruimte is uiteindelijk 'een compositie (...) / van stukjes wereld, de
mij toebedeelde / elementaire deeltjes van gemis'. Degedichten bevatten enkele schitterende
woordspelingen en wendingen. De lezer moet
tenslotte de boedel maar verdelen en deel hebben
aan hetgemis dat het poetische herinneren en de
verdichting ervan tot verzen heeft gestold.
SVDB

Willie Verhegghe
Marcinelle. Gedichten - Poemes - Poesie, uitg.

Poeziecentrum, Hoornstraat 1,9000 Gent, 1995,
geillustreerd met zw.-w. foto's, 200 x 120 mm,
70 blz., genaaid - Willie Verhegghe staat bekend
als een van de belangrijkste sociaal-geengag eerde
Vlaamse dichters, gevoelig voor de harde tekening van menselijke tragiek. Zijn stijl is soms
krachtdadigszins
, soms
vertederend,
enig
en
meestalgaat hi' zonder bochtenwerk recht op zijn
doel af: het sorteren van een schokeffect bij de lezer. In 'Marcinelle' wordt herinnerd aan de 262
mijnwerkers die in augustus 1956 de dood vonden in degrootste mijnramp in de Belgische geschiedenis. De bundel bevat een kleine twintig
gedichten met annex een Franse en een Italiaanse
vertaling ervan. In zijn directe parlandostij1 en
met de subtiele tekening van omstandigheden en
feiten durft Verhegghe naar de keel te grijpen. De
dichter weet zijn herinneringen aan het tragische
gebeuren te stollen in droefgeestige verzen, enkele ook vanuit hetgezichtspunt van de negenjarige knaap die hi' toen was. Een waardig neergeschreven monument.
SVDB

Herman Leenders
Landlopen, uitg. De Arbeiderspers/Amsterdam,

1995, verdeeld door B.V. Uitgeverijen Sin el 262,
Edelinckstraat9, 2018 Antwerpen, 13o x 210 mm,
59 blz., ingenaaid f 29,90 / 599 fr. - Deze nieuwe
dichtbundel van Herman Leenders onderstreept
eens te meer de verbale finesse van de dichter: hi'
is in staat om zijn zintuiglijke indrukken en bepaalde handelingen of gebeurtenissen te integreren in eengepolijst poetisch geheel, met een zeggin die expriciet en duidelijk is. Leenders durft ,
in zijn gooi ook naar de volmaakte uitdrukking,
de syntaxis van zijn gedicht te bewerken en te
herschikken. Op die manier wordt het alledaagse
verrassend en wint depoezie, vers per vers, aan
spankracht. Alles zonder gericht doel voor ogen,
zomaar wat rondhangend in zijn gedichten, vrijblijvend als het landlopen zelve. Deze sterk visuele verzen bevestigen de verwachtingen die
Leenders met zijn debuut 'Ogentroost' had gewekt.
SVDB

LITERAIR PROZA
Jaak Stervelynck
De laatste heuvel, uitg. Davidsfonds/Clauwaert

vzw, Blijde-Inkomststraat 79, 3000 Leuven, 1995,
220 x 15o mm, 219 blz., gebonden 795 fr. - Een
buitenechtelijk kind wordt door de familie verplicht priester te worden. Eerst wordt hi' godsdienstIeraar in een meisjesschool; nadien geeft hi'
prive-les aan een rijke achterneef. Met hem leeft
hij in weelde en zonde en raakt aan lager wal.
Het bisdom spoedt hem ter hulp en stelt voor uit
te treden. Na eengearrangeerde ontmoeting
trouwt hi' met een oude vrijster. Ondanks zijn
goede bedoelingen strandt ook het huwelijk. Zijn
leven wordt eengrote fysische, psychische en

morelepuinhoop. Beschuldigd van pedofilie belandt hi' in voorhechtenis. Op dat moment neemt
zijn ex-vrouw contact op met een vroegere kameraad van hem, een advocaat, met het uitdrukkelijk verzoek haar man te verdedigen. De advocaat
aarzelt maar begint toch in de persoonlijke no
ties van de uitvtreden priester te grasduinen.
Stilaan raakt hi'
eboeidd
met
, maar
ook in strijd
zichzelf: moet hij deze manifeste crimineel en
zwakkeling echt verdedigen? Dit, en nog veel
meer, verneemt de lezer allemaal, weliswaar in
een andere volgorde - het boek begint met het
verzoek van de vrouw ter verdediging van haar
man - en in een andere vorm - grote hoofdstukken uit het boek zijn de persoonlijke notities van
depriester. Dat laat Stervelynck toe in zijn roman
voortdurend te spelen met allerlei perspectieven
en verhaalvormen. Hi' doet dat voortreffelijk en
zonder overdaad. De lezer blijft daardoor geboeid het verhaal volgen. Bovendien hanteert de
auteur een correcte en mooie taal die zich erg
aangenaam laat lezen. Tot hiertoe niets dan tof
voor dit boek. Toch nog twee opmerkingen. Ten
eerste lijkt mij de levensloop van de priester - hi'
maakt wel erg veel mee in zijn leven en begaat
herhaaldelijk grote stommiteiten - soms wat ong
eloofwaardig. Ten tweede neemt de auteur - of
is het de advocaat die te sterk doorklinkt - geen
duidelijk standpunt in: als lezer krijg je zelfs de
indruk datpedofilie, echtscheiding, bedrog, enz.
best wel
tozijn of te begrijpen
misstapP Of vergis ik me? Oordeel zelf bij een persoonlijke lectuur.
FT

Guido van Heulendonk
Paarden zijn ook varkens, uitg. De Arbeiderspers,

Antwerpen, 1995, verspreid door Uitgeverijen
Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen,
215 x 135 mill, 175 blz., paperback 599 fr. - Sommige lezers zoeken in een roman een boodschap,
of iets leerrijks, of tenminste toch vermaak, of
ook nog troost en uitzicht in dit chaotisch
bestaan. Niets van dat alles biedt Guido Van
Heulendonk. Hi'j schrijft omdat het moet, omdat
anders het leven voor hem nog zinlozer is. En hi'
biedt niets anders dan een spiegel. Het burgermannetje Eduard Bottelaer, tweederangsacteur
en in mid-life crisis, is hopeloos verliefd op
Helena en moetgedurende haar reis een opdracht vervullen: materiaal verzamelen voor een
'installatie'. Dwalend door de stad ontdekken we
een wanhopig man in een wanhopige tijd. We
krijgen een cynisch beeld van een man vol twijfels en angsten, soms laf en soms ijdel, onbeduidend en belachelijk. In een cynische stijl waaruit
een sterk nihilisme spreekt,
vergezelt de lezer het
hoofdpersonage om te ontdekken dat je zelf zo
vaak een zielig burgermannetje bent. Het boek is
g
eschreven in een zeer zuivere taal en met tal van
dubbele bodems. Alleszins een aanrader voor
wie op zoek is naar een intelligent boek dat tegelijk amuseert maar ook aan het denken zet zone
der daarom te moraliseren. Van Heulendonk is
ongetwijfeld bezig een heel nieuw en sterk oeuvre op te bouwen.
DVK

Paul Mennes
Soap, uitg. Nijgh & Van Ditmar/Dedalus/

Amsterdam, 1995, verspreid door Uitgeverijen
Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen,
225 x 150 mm, 127 blz., paperback 55o fr. - In
'Soap' portretteert Paul Mennes in korte, flitsende scenes een aantal jongeren die eerder toevallig
met elkaar in aanraking komen. Het zijn soappersonages zoals we die van de televisie kennen.
En net als op tv verspriV de auteur van personage naar personage. Er is David Tinea, biologiestudent en verliefd op de mooiste 'on en van de
klas, er is de travestiet Graziella, er is Arkas,
Brendan Vanderplasse... zij bevolken een wereld
zonder zin, toekomst enperspectief. Paul Mennes'proza is gewild cynisch en choquerend.
Zowel door het onderwerp als door zijn harde en
flitsende stijl brengt hi' een nieuw geluid binnen
de Vlaamse letteren. Originaliteit is echter een relatief begrip. 'Soap' herinnert sterk aan het werk
van Bret Easton Ellis, Dennis Cooper, Oscar

Moore en anderen. Of 'rijzende ster' Mennes een
vaste waarde zal worden durf ik betwijfelen.
GS

Willem Elsschot
Villa des Roses, uitg.Querido/Amsterdam, 1995,

verdeeld door B.V. Uitgeverijen Sin el 262,
Edelinckstraat9, 2018 Antwerpen, reeks Salamander Klassiek nr. 679, met een nawoord van
Boris Rousseeuw, 181 x 113 mm, 163 blz., paperback f 15-/300
,
fr. - 'Villa des Roses', het illustere
debuutwerk van Elsschot, beleeft hiermee zijn
19de druk. Moet de roman het voor wat literair
aanzien betreft nog steeds afleggen teen latere
publikaties als 'Het Dwaallicht' en 'Kaas', dan
heeft hi' reeds lang het hart veroverd van de ongecompliceerde lezer. In het tragisch wedervaren
van degasten van de Brulots herkende die spontaan de wezenstrekken van het menselijk bestaan, het eindeloos komen en weergaan. Ik was
bijzonder gecharmeerd door het nawoord van
Elsschottiaan Boris Rousseeuw die de lezer vergast op een glashelder nummertje drukgeschiedenis van de roman en die meteen voor toekomstige germanisten, nieuwe thematische bronnen
heeft aangeboord: het epistolaire in Elsschots
werk, het demonische in zijn oeuvre, enz...
Kortom,
een leuk en boeiend werkstuk aan het
einde van een verzorgde uitgave.
LD

Paul Verhuyck
De binnendienst, uitg. De Arbeiderspers, Amster-

dam/Antwerpen, 1995, verspreid door Uitg.
Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen,
215 x 135 mill, 169 blz., paperback 599 fr. - De ikfiguur uit 'De binnendienst' werkt voor 'de organisatie'. De ingewikkelde structuur en de vele
internationale vertakkingen maken er een
ongrijpbare instelling van. En er zijn nog meer
Kaffiaanse trekjes. Ook de identiteit van de ikfiguur is niet helemaal helder. Zijn duistere werkomgeving werpt haar schaduw als het ware uit
over haar werknemers. Eerst lijkt de organisatie
een altruistisch ingesteld literair-cultureel genootschap. Pas later wordt het ware karakter duidelijk. Dan blijkt het om een geheime dienst te
gaan die overal ingrijpt waar ongenoegen de kop
opsteekt. Moord en doodslag worden daarbij niet
geschuwd. Met `De binnendienst' brengt Paul
Verhuyck andermaal een boeiende en knappe roman. De spanning tussen individu en samenlevin g, de machteloosheid van dat individu wordt
belichaamd door 'de organisatie'. Het is een alleg
orie, maar eentje
a eind van de 2oste
andiehet
eeuw soms huiveringwekkend reeel is. Gelukkig
verhindert de speelse, ironiserende stijl dat 'De
binnendienst' loodzware lectuur wordt.
Vakwerk!
GS

Gerda van Erkel
De spiegel, uitg. Davidsfonds/Clauwaert, Blijde-

Inkomststraat79-81, 3000 Leuven, 1995, 220 x 145
mm, 139 blz., gebonden 645 fr. - In 'De Spiegel'
deelt een vrouw haar leven met een musicus.
Echt samenleven is het niet. De man leeft volkomengdisoleerd van de buitenwereld. Zelfs zijn
maaltijden gebruikt de man in afzondering. Beide
mensen leven samen onder een dak en zijn toch
miilenver van elkaargescheiden. Die eenzaamheld, de vervreemding en het onvermogen tot
communicatie vormen zowat de kern van de roman. De roman isgeschreven in de derde persoon. Dat verstrekt de indruk van afstandelijkheid en vereenzaming. Het is de kracht en de
zwakte van het boek. Kracht omdat de afstandelijke vorm perfect past bij de inhoud. Zwakte omdat Van Erkel er met in slaagt de lezer ondanks
de afstandelijkheid te blijven boeien. Het raakt je
nietgenoeg... Conclusie: een interessante roman
die niet helemaalgeslaagd is.
GS

Truus Roe ens
Sneeuw draagt geen vruchten,

uitg. Querido,
Amsterdam/Antwerpen, 1995, verspreid door
Uitg. Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 200 x 120 mm, 159 blz., paperback 55o fr. BIBLIOTHEEK
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Centraal thema in deze roman is de liefde van
Wamt voor zijn moeder. Het is een allesoverheersende, verschroeiende liefde voor zijn moeder. Roe ens plaatst de verteller bij het begin
van het boek in een idyllische tuin, waar de herinneringen uit zijn kindertijd naar boven komen.
Op het ritme van de jaargetijden wordt telkens
een andere episode uit amts jeugd belicht. De
auteur wil de liefde van Wamt voor zijn moeder
laten doorklinken in de taal van het boek. Wamt
is zogek op z'n moeder dat zijn taal ontspoort.
Hi' spreekt in rijm en zijn taal is ongemeen
bloem- en beeldrijk. En precies daar gaat Truus
Roe ens in de fout. Haar bloemrijke taal betovert niet, maar werkt eerder op de lachspieren.
Heel wat beelden uit het boek liken zo uit een
middelmatig schoolopstel weggelopen. Deze debuutroman van Truus Roe ens is dan ook een
gemiste kans.
GS

Daphne Meijer

Het plezier van de duivel, uitg. Nijgh & Van Ditmar,

Amsterdam, 1995, verspreid door Uitgeverijen
Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen,
215 x 135 mm, 188 blz., paperback 699 fr. - In de
18e eeuw gesitueerd ik-verhaal over een door de
natuur onheus bejegende jongedame, althans
voor wat deplastische esthetiek betreft, want
vlug van begrip is Ante wel. Wat ze denkt weet
ze ook fraai onder woorden te brengen, en het
lichtelijk archaiserende taalgebruik draagt onmiskenbaar bij tot de charme van deze roman.
Daphne Meijer schetst van binnenuit een bijzonder authentieke 'tranche de vie', herkenbaar
Hollands, met efficient getekende karakters,
maar ook met behoorlijk wat compositorische
kunde opgebouwd. Fictie en historische facta
vervloeien a.h.w. naadloos. De tekening van het
theatermilieu, zowel in Leiden - waar de ik-figuur samen met haar moeder een lokaal schouwburgje draaiende hield, en Amsterdam, waar de
zoveelprestigieuzere Schouwburg-met-hoofdletter anno 1772 door brand werd geteisterd, zal de
modale lezer zeer zeker aansprelcen. Het 'plezier
van de duivel' heeft daar alles mee te maken. In
die hoogst burgerlijke tijden gold het toneelspel
om den brode inderdaad als door den Boze
geinspireerd. Deftige lui in en er wel naar kijken, maar acteurs en actrices werden net zo
scheef bekeken als straatmadelieven en gepatenteerde wuftelingen: marginalen van de richel... Er
zit heel veel in deze roman, van individuelechologie tot maatschappijkritiek, maar op geen
enkel moment wordt Meijer betogend noch belerend. Ik zou het ook daarom een van nature gecultiveerd werk willen noemen. Als betere dameskledij die alles toont, maar niets laat zien, ze
maar. Ik heb het wel in een toffe ruk uitgelezen.
DV

Jaap Goedegebuure & Anne Maria
Muusschoot (red.)
Narrativa contemporanea en lengua neerlandesa,

uitg. Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260,
8931 Rekkem, 1995, geill. met zw.-foto's,
200 x 130 mm, paperback boo fr. - Dit boek ma
gezien worden als een aanvulling op het eerder
in vier talen verschenen 'Hedendaagse Nederlandse Dichters' (Ons Erfdeel 1992). In het eerste
deel van dit bundeltje wordt een leesbaar overzicht gegeven van het hedendaagse Nederlandse
roa.
p
z De tweede helft van het boek is illustratief
en bevat fragmenten uit het werk van o.a. WE
Hermans, Reve, Mulisch, Claus, Michiels, Haasse
en Nooteboom. Het geheel is ongetwijfeld fraai
uitrgeven, maar de (ondeugende) vraag besluipt me wel eens, voor wie dergelijke puties nu eigenlijk bestemd zijn.

GS

Rita Demeester

uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 1995, verspreid door uitg. Kritak, Diestsestraat 249, 3000 Leuven, 215 x 140 mm, 413 blz.,
paperback 1098 fr. - Twee jaar na haar overlijden
brengt uitgeverij Kritak de 'Verzamelde verhalen'
van Demeester op de markt. Haar literaire loopbaan was kort; zi) debuteerde pas in 1989. Het
boek bundelt de drie eerder alzonderlijk verschenen bundels 'Stampvoeten in het donker',
`Droomjager' en 'Land van belofte'. Daarnaast
zijn twee korte nooit eerder in boekvorm verschenen teksten opgenomen. Demeester vertelt
verhalen over doodgewone mensen in alledaagse
situaties. In sobere bewoordingen schetst zij bun
verhoudingen, bun dromen en verlangens en de
onmogelijkheid van die dromen. Steeds weer
komt de weerbarstigheid van het leven ter
sprake. Niet alle verhalen zijn even sterk. Maar
waar zij de anekdotiek overstijgt, toont Rita
Demeester haar groot talent. Warm aanbevolen
voor wie het werk van Demeester bij het verschijnengemist heeft.
Verzamelde Verhalen,

GS

Erik Van Ruysbeek

Facetten van een diamant, uitg. Europees Poezie-

centrum 'De Zevenslapers', J.P. Minckelerstraat
168,3000 Leuven, 1995, Leuvense cahiers 147,
Nederlandse reeks, 210 x 140 mm, 156 biz., genaaid495 fr. -In 3o hoofdstukjes 'mystieke benaderingen en overwegingen' heeft de auteur bier
samengebracht, wat elders verspreid lit in zijn
oeuvre dat
, dichtbundels, romans
omvangr ijk
en essays bevat. En toch is dit een synthese
van zijn visie op en zijn beleving van de mystiek.
'Mystiek is geen constructie, het is een zijn', zegt
hij. Men kan het wonder van de mystiek niet beschrijven, het slechts ervaren en er suggererend
over schrijven. 'Zoals men eengeslepen diamant
niet door alle facetten tegelijk kan binnendringen,
maar telkens door een enkel facet, zo ook voeren,
in de mystieke beleving, alle facetten ons naar
dat ene centrum.' Meteen is de titel van dit boek
verklaard. Ook bier monden de diverse facetten
telkens uit op dat ene convergentiepunt: de ervaring van de'ongrond', van het herstel van de
eenheid, waaruit het leven is ontstaan, het eenworden met de ziel van de schepping. Van Ruysbeek heeft een lange we afgelegd. Zijn mystieke
beleving heeft een kosmisch karakter en is gegroeid uit elementen van de Griekse natuurfilosofie, de esoteriek van het christendom en het
oosterse denken. Ze isgebaseerd op het inzicht
dat alles met alles verbonden is. Het individu
gaat in die Al-eenheid op, nadat het zijn ego 'ontpersoonlijke heeft. Kernachtig heeft hij dat verwoord in het distichon: 'Mi'n licht dooft uit in
duizend nieuwe lichten / waarin mijn kleine al
het Al voltooit'. Het is niet makkelijk om Van
Ruysbeeks visie in enkele woorden te vatten. Wie
wil kennismaken met de wereld van deze moderne mysticus, ma Facetten van een diamant
zeker niet ongelezen laten.
RVDP

LD

Dirk Verbruggen

Mijnheer en het meisje, uitg. De Geus, Breda, 1995,

verspreid door uitg. EPO, Lange Pastoorstraat 2527, 2600 Berchem, 205 X 130 IT1111, 158 blz., gebonden495 fr. - Kamiel Peeters wou archeoloog worden. Het is bij een droomgebleven. 'Leer maar
lets nuttigs', had zijn moeder gezegd. Karel is
dan maar boekhouder geworden. En die moeder
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is ook de enige vrouw in zijn leven gebleven.
Kamiel schuwtgemakshalve elk vrouwelijk gezelschap. Als zijn moeder gestorven is en zijn vader door een beroertegetroffen, trekt Karel opnieuw in het ouderli jk huis in. Zijn leven kabbelt
eentonig voort. Dat blijft zo tot hij Gina ontmoet.
Hun wederzijdse genegenheid groeit uit tot verliefdheid en passie. 'Mijnheer en het meisje' is
een vlot geschreven, toegankelijk boek. De taal is
lichtvoetig; de stijl doortrokken van milde ironie
en humor. Dat zorgt voor een noodzakelijke tegenpool voor het wat zwaarmoedige onderwerp.
Een meevaller.

BIBLIOTHEEK
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Kurt Bikkembergs
Choral Works. Missa in honorem sancta Norberti,

Vokaal ensemble Musa Horti o.l.v. Peter Deans.
Joris Verdin, or el uitg. Vox Temporis Productions, Koninginlaan 22, 9820 Merelbeke, 1994,

met tekstboekje van 24 blz.; te bestellen bij de
componist (Sterrebos 3o, 3512 Stevoort) op rek.
00o-1471497-07 h 7oo fr. (inclusief verzendingskosten). - De voorliggende selectie uit Bikkembergs' koorcomposities, met de 'Missa Sancti
Norberti' als hoofdwerk, omvat diverseprofane
en religieuze opussen uit de periode 1989-1994.
Hoewel de toondichter in deze koorwerken ook
meer actuele technieken(polyritmiek, aleatoriek...) aanwendt kunnen deze composities in essentie 'klassiek' wordengenoemd, o.m. door een
zorgvuldig gekozen woord-toonverhouding, de
nauwgezette aandacht voor het tekstkarakter en
een duidelijke visie op de prosodie (bier uiteraard te begrijpen binnen het kader van de muzikale versbouw). Bikkembergs, (duidelijk als 'vocaal componist) weet voormelde prosodie zowel
rigoureus te respecteren als even rigoureus
ze e: bewust) te doorbreken. Het samenspel
van kleurkeuze, tekstbegrip en techniek tonen
aan dat Bikkembergs een man is met een persoonlijke optie, meer bekommerd om expressie
dan om stijl, wat we positief achten. Dat hij het
de luisteraar niet makkelijk maakt is zijn goed en
heilig recht, vooral omdat hij zeker niet behoort
tot de categorie componisten (?) die er behagen
in scheppen om het publiek op geforceerde
dwaalwegen te sturen. We bevelen sterk aan om
deze opname zeker niet meteen in haar geheel te
beluisteren, maar de kennismaking per opus te
doseren opdat de diverse opties van de componist beter en juist tot bun recht zouden komen.
Op persoonlijke (en dus subjectieve) titel willen
we niet onvermeld laten dat we in diverse van
deze werken een ondertoon van aan tragiek grenzende dramatiek aanvoelen. Deze verleent de
opussen naar onze mening een die ere, rijkere
dimensie. Het koor Musa Horti (o.l.v. P. Deans)
heeft heel wat forse en mooie techniek in huis,
maar toch zouden wepleiten voor (nog) meer
kleurdiversiteit. Orgelist J. Verdin weet, met zijn
gekend professionalisme, op muzikale wijze de
voorschriften van de componist te volgen en kan
zich zowelgepast in het ensemble inplooien als
exuberant op de voor and treden. Opname
(-techniek) en tekstboek zijn voortreffelijk, al vinden we de lay-out van het laatste wat opzichtig.
CAW

Made in Flanders II

Convivium Musicum o.l.v. Jo Van Eetvelde, 1995,
CMP lool, DDD, met tekstboekje van 8 blz., te
bestellen: J. Van Eetvelde, Papestraat3o, 9160
Lokeren. - Twee Vlaamse stijlperioden worden
gealterneerd. Composities van Gabriel Verschraegen, Peter Cabus en Peter Welfens, Vlaamse cornponisten uit de 2oste eeuw, worden aangevuld
met werken behorend tot het Vlaamse erfgoed
van de 18de eeuw. Het vastleggen op CD van de
Vlaamse muziekcultuur uit heden en verleden is
meer dan lovenswaardig en dient aangemoedigd.
De vergelijking en de confrontatie tussen de hedendaagse en de historische stijlen is een extra
boeiend gegeven, (zeker in deze tijd van meer gedifferentieerde stijlkennis en interpretatie). Goede
musici staan in voor het klankresultaat. Jammer
genoeg is dit laatste niet volledig bevredigend.
De intonatie en de toonvorming is meermaals onzuiver en slordig, de ritmische precisie en de zorg
voor samenspel laat te wensen over. Aan despecifieke eisen van de interpretatie van historische
muziek wordt slechts ten dele voldaan.
KD

Cantate Domino

CD, uitgave in eigen beheer (Koor Cantate Domino, Vrijheidsstraat 21, 930o Aalst, tel. 053/78 51
49), 1995, 65o fr. - Cantate Domino brengt op deze
CD een krans aan religieuze koormuziek van de
15e eeuw tot heden, van Obrecht tot Gorecki.
Puristen zullen ongetwijfeld de wenkbrauwen
fronsen bij incidentele onvolkomenheden als een
wat slordige articulatie zeer of en toe, een onzuivere intonatie bier en daar, een event es niet volgehouden ademspanning, een sours wat ruwe
keelklank van de fff's. Desondanks blijft het werk
van dirigent Michael Ghijs respect afdwingen.
Uit ervaren g weten we welk een inzet en welk
een engelengeduld het vergt om telkens opnieuw

ongeschoolde knapenstemmetjes te laten klinken
zoals het hoort en ze samen te smelten tot een
gouden koorklank. Dat onverdroten enthousiasme van de dirigent straalt van de uitvoering
af, wordt a.h.w. zicht- en tastbaar. Jammer dat
mankementen in opname en montage het geheel
onverdiend ontsieren.
JVH

In Flanders' Fields
Vol.: Music for viola and piano. Joseph Ryelandt

- Victor Le le - August De Boeck - Norbert
Rousseau - Lodewijk Mortelmans, Diederik Sus,
viola; Filip Martens, piano. Phaedra 92 004 - DDD
(59'37") - 1994. Uitg. Phaedra CD, Stationsstraat
74, 9120 Beveren. -Deze CD werd aangekondigd
als een verzameling 'prachtige bladzijden'. En of
het dat is! Niet alleenprachtige bladzijden zijn
het, ook de verzameling is prachtig op zich: van
de broze tederheid van De Boeck en Mortelmans,
via de milde laatromantiek van Ryelandt, tot de
ascetische helderheid van Rosseau en de hermetische zwaarmoedigheid van Legley. Al is de vertolking naar onze mening soms wat te pathetisch
en daardoor ook heel even wat minder toonzuiver (bv. in Romanza van Mortelmans), een opname van deze te weinig gespeelde composities
is hoe dan ook een aanwinst, door hetgedreven
samenspel en de rijke kleurschakeringen zelfs
een ware ontdekking.
JVH

In Flanders' Fields
Vol.: Daniel Sternefeld 1905-1986. Symphonies

nr. 1 & 2 - Pierlala-ballet. Four Interludes and
Finale from the Opera 'Mater Dolorosa'. Disc 1:
solist Renaat Verbruggen, baritone, BRT-RTB
Symphony Orchestra, Brussels, conducted by
Daniel Sternefeld - Disc 2: BRTN-Philharmonic
Orchestra, Brussels, conducted bij Meir Minsky.
Phaedra92007-112 - ADD-DDD (73'41" + 59'n") 750 fr. Uitg. Phaedra CD, Stationsstraat 74, 9120
Beveren. - Laten we kort en duidelijk zijn: deze
dubbel-CD is zonder meer een document, een
monument voor de man die, als weinig anderen,
zoveel deed voor depromotie van de Vlaamse
muziek en die nu, so jaar na zijn overlijden, aardig op we is naar de totale vergetelheid. Met
dezeproduktie wil (en zal) Phaedra dat verhinderen. Unieke, waardevolle en zeer degelijke opnames en uitvoeringen (twee o.l.v. de componist
zelf) van4 van zijn voornaamste werken waarin
hi' zich ontpopte als een magistraal orkestrator.
Doodgewoon een must voor al wie ook maar
enige interesse heeft voor Vlaanderens muzikaal
verleden.
JVH

Joseph Haydn
Symfonieen nr. 6 (Le Matin), nr. 7 (Le Midi), nr. 8
(Le Soir); Prima La Musica o.l.v. Dirk Vermeulen.

Eufoda 1227 - DDD - 63'52". Davidsfonds-Eufoda, Blijde-Inkomststraat 79, 3000 Leuven, 795 fr. De symfonieen 6, 7 en 8 zijn de eerste werken die
Haydn in 1761 schreef i.o.v. zijn nieuwe broodheer,prins Paul Anton Esterhazy. Haydn mocht
zelf zijn orkest samenstellen en maakte met deze
symfonieen meteen zijn bedoelingen kenbaar:
spetterend virtuoos musiceren en experimenteren. Met rijke kleurschakeringen en scherpe dynamische contrasten, in een opmerkelijke vermenging van divertimento, concerto grosso en
elementen uit de opera, timmert hi' aan de we
van een nieuwgenre. Heerlijke muziek waarvan
de speelse musiceervreugde ongecompliceerd afstraalt. Zo vertolkt Prima La Musica deze muziek
ook: heerlijk, enthousiast, ongecompliceerd. Dat
houdt zekere risico's in, geeft wel eens aanleiding
tot een vals nootje in een solo, maar het engagement van de vertolkers is overtuigend genoeg,
opdat dit niet zou storen. De totaalklank van het
kleine ensemble is ons echter iets te dik, te weinig
lucide. Toch een esthetische ervaring van niveau.
JVH

PARTITUREN
Paul C. De Baere
Fluit in alle toonaarden, vol. 1, uitg. Fluitspel voor

de XXe eeuw, Zwarte Leertouwersstraat, 8000
Brugge,
1995, 295 x 210 mm, 20 blz., geniet en Pas
de deux voor danspaar en dwars-fluitspeler, idem,
1994, 295 X 210 mm, 8 blz, geniet. - Voorliggend
studiewerkje wil hulp bieden aan wie muziek degelijk wil laten klinken. De auteur beperkt zich
tot een zestal toonladders in grote terts en een
viertal in kleine. Elke toonladder vangt aan met
eenpuzzel waarin de leerling zelf toonafstanden
en wijzigingstekens moet aanbrengen. Vervolgens oefeningen op de voorliggende toonladders
die eindigen in istuntwerk' en zelfs 'muzikale
yoga'. Ook op de persoonlijke creativiteit van de
fluitist wordt eenberoep gedaan om zodoende
achteraf beter te kunnen improviseren. Degelijk
werk waarin de moeilijkheidsgraad geleidelijk
aan wordt opgevoerd. Met het 'Pas de deux'
rijpt de componist naar een formule die in de
g
moderne dans opgang maakte nl. de uitvoerende
musicus staat op de scene bij de dansers om zodoende de volmaakte harmonie tussen muziek
en lichaamsbeweging te helpen realiseren. De
partituur geeft een zestal deeltjes aan waar de
solo, na een krachtige aanhef, versierd met fraaie
arabesken, een melodische lijn in mij voordraagt.
In depavanes verkrijgt de componist een poetische melodie in ternair ritme. De slotsequens laat
een variante horen van de aanvangszin.
GDC

Jan Theuwissen (red.)
1k ken een lied. Vlaamse romantische sololiederen,

deel hoe stem, deel 2: midden & lage stem,
deel: evergreens uitg.
Nationaal Centrum voor
,
en verdeeld
Culturele Animatie vzw I Antwerp,
door het ANZ vzw, Baron Dhanislaan 20 bus 2,
2000 Antwerpen, 1995, A4-formaat, respectievelijk 68, 64 en 75 blz., geniet per deel 750 fr. of
1950 fr. voor de 3 delen samen (+ portkosten
6o fr.per deel). - Met 'Ik ken een lied' heeft het
Nationaal Centrum voor Culturele Animatie het
'Vlaams Romantisch Koorboek' een waardig
complement bezorgd. Het gaat om een florileg
ium van 48 romantische sololiederen, verdeeld
over3 delen: 16 voor hoge stem, 16 voor middenstem en lage stem en 16 'evergreens'. De bedoeling was een kwalitatief verantwoorde selectie
kunstliederen te brengen van ons liedpatrimonium, gericht tot zowel professionelen, aspirantberoepszangers als tot liefhebbers. Waar mogelijk
werden de ouderegravures samen met de Duitse
en Franse tekstvertalingen behouden. 24 tekstdichters en 29 representatieve componisten zijn
bier aanwezig: d-.w.z. een staal resp. van Pol de
Mont (1857-1931) tot Geert Pijnenburg (18961980) en van Peter Benoit (1834-1901) tot Gaston
Feremans (1907-1964). Uiteraard zijn toondichters
als Candael, De Boeck, De Jong, De Vocht, Gilson,
Mestdagh, Meulemans, L. Mortelmans, Ryelandt,
Van Hoof en Waelput vertegenwoordigd. Een alfabetische list van de componisten en tekstdichters, een alfabetisch registergerangschikt volgens
de eerste regel en de alfabetische inhoud bevorderen de bruikbaarheid van de bundels. Bronvermeldingen en biografieen sluiten telkens een
deel af. De nota over Robert Vantomme, niet vermeld in de klassieke muziekencyclopedieen,
maakt ons wijzer, maar dat August De Boeck zijn
eerste opleiding kreeg van P. Benoit vergeten wij
liever. Hetprincipe van een bloemlezing houdt in
dat sommige waardevolle componisten niet aan
bod komen, wat zeker hetgeval is met Blockx,
Wambach, Huberti, Van Gheluwe, Blaes, Van
Du se, Duvosel, Opsomer, Alpaerts, Herberigs,
d'Hoedt, R. Veremans en D'Hooghe; en ook dit
lijstje blijft zeer gelimiteerd! Globaal genomen betekent 'ik ken een lied',
genoemd naar de ballade
van W. de Mol op tekst van Th. G. Antheunis, een
belangrijke aanwinst die ongetwijfeld zal leiden
tot meer bekendheid van en waardering voor de
Vlaamse romantiek. De muzikale adviescommissie van het ANZ, de uitgever en de distributeur
wezengelukgewenst met dit uiterst verzorgd en
geslaagd project.
.11\4

Jozef A.M. Van Maele

Digital Music Print,De
Waeghemakerestraat 14, 2060 Antwerpen, 1993,
nr.9321,
7 blz. - In de eerste Polonaise wordt de
ritmiek aangegeven door de 16de noten in de begeleiding terwijl de melodie in do-groot evolueert. De tweede Polonaise, geschreven in fain het middendeel naar re-klein
g
root
om te eindigen in fa-root.
De derde Polonaise
g
laat het thema in mi-groot aanvangen in de bas
en het nadien met veel versieringen omspinnen
in de rechterhand. - Petit Morceau, opus 13, Dansje
opus 12; Bagatelle, opus 19, uitgave Digital Music
Print, De Waeghemakerestraat 14, 2060 Antwerpen, 199,
2 nr. 9236, 7 blz. - Petit Morceau is een
lieftallig melodietje in mi-b-groot geschreven,
waarin de melodie eerst in een hoog register
wordt voorgedragen, nadien hernomen in het
lage register en ten slotte in een wat opgedreven
ritme met versierde noten wordt om even. Het
'Dansje' getuigt in al zijn eenvoud van een klassieke structuur. Een melodie in re-root
g
die even
naar re-klein wentelt om weer in degrote tertstoonaard te eindigen. - Ave Maria, voor altstem en
or el, opus 87, uitg. Vlaamse Culturele Producties
v.z.w. Antwerpse Steenweg 235, 295o Kapellen. In deze compositie wordt een melodische lijn in
sol-klein uitgesponnen die in het tweede deel van
het lied naar so -root evolueert. - Anus Dei, voor
altstem en or el opus 88, uitg. Vlaamse Culturele
Producties v.z.w. Antwerpse Steenweg 235, 295o
Kapellen. - Dit werk vangt aan in fa-kleine terts,
herneemt in fa-groot om na een verhoging van de
melodie naar fa-kruis, sol-kruis en la-kruis weer
neer te vallen in de aanvankelijke toonaard. - Ave
Maris Stella, voor vierstemmig gemend koor en org
el, opus 58, uitg. Vlaamse Culturele Producties

v.z.w. Antwerpse steenweg 235, 295o Kapellen. Dit is een vrij klassieke cantilene in re-root en
verloopt in strofische vorm met refrein. De componist zorgde voor de zangerigheid van de begeleiding in de verschillende stemmen en geeft
zelfs aan de tenor een mooie frasering als een
echo van de sopraan. De tenorpartij kan gezien
de lage tessituur gemakkelijk door de alt gezongen worden.
GDC

BESCHOUWEND PROZA
Fernand Bonneure
Renee Duriez, uitg. Marc Van de Wiele, Jakobijnes-

senstraat5, 8000 -Brugge, 1995,
met zw.-w.en 140 kleurenfoto's van Lieve Sinaeve, 320 x
250 mm, 208 blz., gebonden 2650 fr. - Van de
hand van onze mederedacteur, Fernand Bonneure, verscheen vorig jaar het meer dan fraai
uit even kunstboek over de Ichtegemse beeldhouwer Irenee Duriez. Deze kunstenaar verwierf
vooral en terecht naam met zijn bronzen sculpturen die een hoogstaande perfectie bereiken. Flet
boek behandelt dan ook uiteraard naast een beknopte biografie van Duriez zijn specifieke, doordachte en uitgebalanceerde techniek. Dit gebeurt
aan de hand van een aantal kenmerkende zwartwit foto's met een sobere uitleg. Het is trouwens
juist door deze technische vaardigheid dat zijn
sculpturen tot voile ontplooiing en intense kracht
komen. Een aantal kleurenfoto s, waarbij de
sculpturen in een natuurlijke omgeving werden
opgesteld, met onderschriften bezorgen ons een
overzicht van het oeuvre van dezeWestvlaming.
Daarbij valt ontegensprekelijk op dat de kunstenaar uitermategeboeid is door de schoonheid
van het naakte en tedere vrouwenlichaam.
JLM

W. Kersters
Zin en on-zin van een compositieklas,

overdruk uit
Academiae Analecta jrg.
52, 1992, nr. 1, AWLSK
,,
Paleis der Academien, Hertogsstraat 1, woo
Brussel, te verkrijgen bij NV Brepols, Steenweg
op Tielen 68, 2300 Turnhout, 550 fr. - In dit artikel
schetst de auteur eerst de historische context van
het compositieonderricht. Bij de stichting van de
Belgische conservatoria vorige eeuw waren de directeuren befaamde componisten bij wie de toeBIBLIOTHEEK
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komstige componist zijn partituur kwijt kon. Het
fenomeen 'compositieklas' is vrij recent. Zowel
W. Kersters als V. Le le hebben een werkschema
voor compositieklas opgesteld. Het plan van
W. Kersters bevat een zestal fasen. In de eerste
fase start men vanuit de klassieke harmonieleer
en leert men vanuit klassieke voorbeelden muzikale motieven en periodes herkennen, kan men
liedvormen ontleden en zelf ontwerpen. In fase
twee start men met harmonische reducties en
wordt de studie van het contrapunt aangevat dat
in fase drie in meerdere vormen beoefend wordt.
In fase vier wordt modern symfonisch werkgeanalyseerd en wordt de student geconfronteerd
met de functionele harmonieleer van Schonberg
en Hindemith. Fase vijf voorziet in kennismaking
met seriele (muziek)techniek terwijl fase zes de
echte scheppingsfase voor de 'one componist
betekent. Na 20 jaar onderricht kan W. Kerstens
viagetuipnissen van oud-studenten toch nog
eenpositieve evaluatie geven van het fenomeen
'compositieklas'.
GDC

Mathieu Snykers
De verborgen mechanismen van ons bestaan. Van oerknal tot volkerenmoord, uitg. Hadewijch, Vrijheid-

straat33, 2000 Antwerpen, 235 x 115 mm, 210
blz.,paperback 790 fr. - Mathieu Snykers staat in
dit boek erg kritisch tegenover de religie. Hi' gelooft niet in een bovennatuurlijke inspiratie, maar
wel in spelregels en mechanismen die alle gebeurtenissen in het heelal sturen. Om zijn opvattin en te staven put de auteur uit een heel arsenaal van wetenschappelijke kennis, over de
grenzen van de disciplines heen. Het boek start
bij het prille begin van ons heelal, de oerknal. Uit
een samenspel van diverse energieen ontstaat de
materie en later de mens. Die moet trachten te
overleven in een steeds evoluerende wereld. De
vragen die zich hierbij stellen, luiden kort en
krachtig: kan hi' overleven en zo ja, waar gaat hi'
naartoe?
Ns

Els Durnez & Marc Somers
Latemse memoires. Herinneringen van Mevrouw
Karel van de Woestijne en Julius De Praetere, uitg.

Hadewijch, Vrijheidstraat 33, 2000 Antwerpen,
1995, Ego-reeks, zw.-w.-illustraties, 235 x 155 mm,
192 blz., paperback, 990 fr. - Tekstbezorger Marc
Somers schrijft in 'Latemse memoires' dat de herinneringen van mevrouw Karel Van de Woestijne
en van Julius De Pratere niet enkel interessant
zijn voor de geschiedschrijving van de Latemse
kunstbeweging, maar ook voor de biografieen
van dichter Karel Van de Woestijne en van drukkerJulius De Praetere. Naast deze teksten bevat
het boek ook nog de dorpsmonografie 'Latem
rond 1900' door Els Durnez. Zij concentreert zich
vooral op het gewone volksleven in die tijd.
Meteen voegt zij aan de bestaande literatuur over
Latem een nieuw element toe. Voorheen beperkte
die zich immers hoofdzakelijk tot kunsthistorische wetenswaardigheden.
Ns

Ludovic Leysen
Brandmerk der herinnering,

Heibrand/Turnhout, 1995, geill. met zw.-w.-toto's, 230 x 165 mm,
24
0 blz., gebonden, 65o fr. - In dit boek staat de
TweedeWereldoorlog centraal. Eenvoudige dorpsbewoners uit Kasterlee, Lichtaart en Tielen — mensen die anders nooit aan de bak komen — vertellen
over hun ervaringen tijdens de periode 1940-45.
Deze belevenissen doen onsgruwelen van lijden,
angst en dood. Anderzijds ontbreekt ook het luimige aspect niet. Meest verbazingwelckend is het
aanpassingsvermogen van de mens — en zelfs het
optimisme — dat uiteindelijk de bovenhand krijgt.
Dit boek zal vooral oudere lezers aanspreken,
maar houdt tevens een waarschuwing in voor de
generatie die het nu voor het ze en heeft.
JVS

Gerrit Krol
De mechanica van het lie en. Essays,

uitg. Querido,
Amsterdam, 1995, verspreid door Uitgeverijen
Singel 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen,
256
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215 X 135 mm, 130 blz., paperback 65o fr. - Gerrit
Krol (Constantijn Huygensprijs 1986) heeft in dit
boek een elftal colleges van hem (Rijksuniversiteit Groningen, 1994) gebundeld. We krijgen dus
heel actuele inzichten aangereikt over filosofie, literatuur en wetenschap. Dit alles onder het motto
van Einsteins 'Gott wiirfelt nicht'. Die Krol moet
een blije man zijn. Met een speelse pen en aanstekelijke humor boort hi' flunk wat disparate materie aan, altijd vertrekkend van intellectuele
nieuwsgierigheid en absoluut onuitgegeven
overwegingen. Zo heeft hi' het, altijd alert en ad
rem, over feit en fictie, over de 'eendagshistorie'
van de journalistiek, over de wederzijdse stimuli
en artificiele intelligentie, over de schrijver als filosoof, de schrijver als prieelvogel ook: het prieelmannetje bouwt voor zijn liefste Chlaydera
Maculata een pracht van een nest, opgetuigd en
versierd metdingen die er eigenlijk niet bij horen, zoals stukjes gekleurd glas of sigarettepeukjes. Het komt bij de prieeldame niet eens op het
nest aan te wenden voorprocreatie of huisvesting. Ze heeft alleen behoefte aan een mannetje
dat een fraai nest kan bouwen, hoe nutteloos ook.
Logisch toch. Centraal in de bundel staat het
opstel over 'de mechanica van het liegen'.
Waarheid, aldus Krol, wordt met eenbepalend
lidwoordgeschreven: de waarheid. Leugen gaat
zonder. De waarheid versus leugen, dus. Er is
maar een enkele waarheid. Voor de auteur een
ideale setting voor ronduit briljante uitweidingen
over aard en wezen van de bastaard, over de
waarheidsplicht van degetuige en het leugenrecht van de verdachte, over fraude en vervalsingen, en ga zo maar door. Niet behorend tot de betrokken lloor- en werkcolleges zijn de al eerder
gepubliceerde opstellen over Achterberg en
Faverey, opgenomen bij wijze van referentie. En
bijzonder aardig zijn Krols lezingen over zijn genesis als auteur, van scholier over dienstplichtige
tot student: het ietwat lichtere, niet meteen academischegenre. Alles samen: erg leesbare essays,
met aanwijsbaar genoegen bedacht. Dollend met
paradoxen: 'schoonheid versiert zich vaak met lelijkheid', zegt Krol, en 'net als sommige mensen
zijn er landschappen die hun uiterlijk niet mee
hebben'...
DV

Willem Elias
Tekens aan de wand. Hedendaagse stromingen in de
kunsttheorie, uitg. Hadewijch, Antwerpen-Baarn,

1994, 235 X 155 min, 334 blz., paperback, 990 fr. De actuele kunst is zover weggegroeid van het
grote publiek dat serieus geinteresseerd is voor
kunst, dat musea en tentoonstellingen bezoekt en
aan cultureel toerisme doet, - dat er echt behoefte
is aan informatie, aan inwijding. Dit werk geeft
een compleet overzicht van de kunsttheoretische
stromingen van 1945 tot het post-modernisme
(PM). Eerst zijn er de voorlopers, Freud en Marx.
Dan de moderne enpost-moderne theoretici als
Gombrich, Lacan, Heide er Sartre, Althusser,
Marcuse, Gadamer, Derrida, Eco, Barthes, Foucault e.a. Willem Elias is de voortreffelijke docent
die systematisch de lectuur van de theoretici verhelderend samenvat. N.a.v mijn artikel in het
Vlaanderen-nr. 258 (PM en fotografie) heb ik het
slothoofdstuk van het boek, Postscriptum: Het
Postmodernisme-debat, herlezen. Elias behandelt
hier Baudrillard, Habermas en Lyotard. Het PM,
zegt Elias, is meer dan een gewone stroming, met
nieuwe normen, nieuwe 'beweerde waarheden'.
Dit in tegenstelling tot de modernismen die elk
(mooie beeldspraak) 'hun eigen moestuintje hebben: de vruchten zijn er beter dan in het moestuintje ernaast. Maar niemand weet waarom. Het
antwoord is: daarom, — omdat het tuintje verder
lag dan het vorige en dichter bij een niet traceerbare horizon, maar zonder inwrikbaar fundament. Het functionalisme in de architectuur en
het minimalisme in de beeldende kunst zijn hiervan goede voorbeelden.' Het modernisme: de
verabsolutering van het nieuwe. Uit het inzicht
dat ergeen rond is voor die verabsolutering is
volgens Elias het PM ontstaan: een bepaalde
vormgeeft niet per se een bepaalde inhoud weer.
Zo verdedigt het PM een veelheid aan 'stijlen' die
gelijktijdig en als gelijkwaardig worden toege-

past. Elias vindt het PM een pleidooi voor de
meervoudige en pluralistische, dus meer verdraagzame kijk op de werkelijkheid. In zijn besluit zegt de auteur dat hi' achter de coulissen
van dit boek is blijven reflecteren 'over de afwezigheid van een gefundeerde ethica, het hedendaagse ethische vacuumof de verbrokkelde aanwezigheid van een moraal in faling (...) vanuit de
overtuiging dat de mens niet kan zonder reflectie
over (wat WE noemt, kvd) de afwezigheid van
eengrond voor de ethica als orientatie voor de levensweg.' Filosofie en kunst moeten elkaar vinden in de zoektocht naar die orientatie. Een slotbeschouwing die de kunst, hoe dan ook, midden
in het levenplaatst. Wat ik als lgeinteresseerd' lezer in dit boeiende essay dikwijls gemist heb, zijn
de namen van de kunstenaars aan wier werkgerefereerd wordt.
KVD

J.H. van den Berg
Metabletica van God, uitg. Pelckmans, Ka else-

straat 222, 295o Kapellen en Kok Agora,Kampen,
1995, zw.-w.-illustraties, 220 x 140 ITUT1, 223 blz.,
p
aperback 750 fr. - Dit metabletisch testament
van Dr. Jan Hendrik van den Berg toont de tachtigjarige ideeenhistoricus op zijn best. Zoals in
zijn beste werken uit de jaren zestig combineert
Van den Berg zijn synthetische kijk met een geoefende blik voor het detail, zoals het eengoed analyticus past. Dit boek gaat over onze veranderlike God, of juister gezegd over de mens die God
telkens anders beschrijft en beleeft. Ten eerste: aan
de hand van tastbare, architectonische verschuivin en in de antieke tempelbouw en de vroegchristelijke
enbouw
kerk toont de auteur aan hoe
in de omsluiting van de basiliek de Westerse innerlijkheid wordt geboren. Ten tweede: de omwenteling in de tijd van de reformatie. De Christelijke
geloofsovertuiging geraakt verstrengeld met het
klassieke humanisme. Hi' vergelijkt Luther met
Ignatius van Loyola. Ten derde: de omwenteling
in de eerste helft van de zeventiende eeuw, de
tijd tevens van het Franse devote humanisme.
Een nieuwe vorm van menselijke tijdsbeleving
luidt de moderne geneeskunde en techniek in.
Het technologietijdperk is begonnen reeds ten
tide van Descartes, De Berulle en Bernini... Nu
begint het stilaan maar zeker of te brokkelen.
'Veni Creator Spiritus' zijn de slotwoorden van
dit boeiend boek. Eengevat geestrijk testament
van een auteur met een onschatbaar-universele
geest.
MD

Paul Jacobs
Vriend & Vijand, uitg. Icarus, verspreid door Stan-

daarduitgeverij, Bergielei 147a, 2018 Antwerpen,
1995, 200 x 130 mm, 185 blz., paperback 595 fr. Een plezierig boekje journalistie-k: BRTN-producer Paul Jacobs heeft 21 interviews bijgesnoeid tot
stukjes van circa negen pagina's. Met schrijvers
en mediafiguren: M. de Bel, G. Bodifee, W. van
den Broeck, H. Cams,
p
P. Conrad, M. Dekkers,
J. Geeraerts, L. Gruwez, Kristien Hemmerechts,
Yvonne Kroonenberg, M. Legendre, L. de
Lentdecker, J. Leyers, Alida Neslo, B. Peeters,
Brigitte Raskin, Annie M.G. Schmidt, L. Vander
Tae en F. Verleyen, E. Vermeersch en L. Versteylen. Paul Jacobs vroeg voor Radio naar de invloeden die hun leven een definitieve wending
haddengegeven, wie de eerste aanzet gaf tot hun
beroepskeuze, van welke filosoof ze hun levenshrijvers
houding hadden ,
welke schrijver
die sc
tot schrijven bracht. De stukjes krijgen door die
invalshoek een frisse originaliteit. Voor vaders is
het heel boeiend te lezen hoe zij door kinderen
onder aan worden. Over moeders worden ontwordt
wor
roerende din en gezegd. Hoe je jezuiet
vertelt Luc Versteylen. En Bodifee vertelt zo
enthousiast over de liefde, Eros, zoals ze door
Diotima in het Symposion van Plato wordt beschreven, dat je het er opnieuw gaat op nalezen.
Een boekje anekdotiek met ook onbelangrijke
herinneringen en soms ridicule opmerkingen
(Conrad over Henri-Floris Jespers, p. 42). Het zijn
snellezende stukjes die een goed beeld geven van
een eigentijds levensgevoel, waarin opvallend
veel lievedingen worden verteld over moeders,

vaders, leraars, schrijvers en veel minder over
rockvedetten of striphelden bijv. Mooi.
KVD

Jozef Janssens & Constant Matheeusen
Renaissance in meervoud. Als dwergen op de schouders van reuzen, (8ste-i6de eeuw), uitg. Davids-

fonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
1995, 240 x 165 mm, gal., met zw.-w.- en kleurenfoto's, 256 blz., genaaid 895 fr. - Al van in de
humaniora werd ons duidelijk gemaakt dat termen als middeleeuwen, nieuwe tijden, gotiek,
Romaans, enz. eigenlijk niet correct warmgekozen. Ook de concrete afbakening ervan in de tijd
is niet juist. De maatschappij is inderdaad voortdurend in ontwikkeling waardoor de situering in
periodes en het even van benamingen eigenlijk
niet zouden mogen. Om het ons gemakkeIijk te
maken doen we dit toch steeds opnieuw en beseffen zo soms niet meer de onophoudelijke en
doorlopende evolutie. Daarom is het goed dat
boeken als Renaissance in meervoud wordengeschreven engepubliceerd. Dit werk, dat door
verschillende auteurs werd samengesteld en als
wetenschappelijke lcatalogus' diende bij de
gelijknamige tentoonstelling in de K.U.-Brussel,
toont de continuiteit aan van de antieke oudheid
doorheen de middeleeuwen tot in de renaissance,
nu eens ondergronds dan weer eens duidelijk
aanwezig. De schrijvers proberen dit in vele
kunsttakken aan te tonen, wat soms als verrassend overkomt. De raakgekozen illustraties en
de verzorgde vormgeving met een alternering in
de zetspiegel per grootte van hoofdstuk (liniering
voor algemenere teksten en een vrije regelval
voor syntheses) vallen op.
JLM

Leo de Haes
Cultuur is oorlog. Over elite- en massacultuur,

uitg.
Globe (Roularta Books, Scoop en VAR), Gossetlaan3o, 1702 Groot-Bijgaarden, 1995, reeks
Wereldbeeld, 200 X 125 mm, 166 blz. , paper
back
595 fr. - Als rode draad loot door dit boek de visie dat het cultureelpluralisme, van massa- tot
elitecultuur, een van de meest hoopgevende fenomenen is in onze maatschappij. Met een brede
historische kijk relativeert de auteur clichés als
eenheidsworst, pulp, veramerikanisering; illustreert hi'j dat de panem-et-circenses-cultuur ouder
is dan en zekergeen monopolie van VTM; stelt
hi'j dat het denken over massacultuur schraler is
dan de massacultuur zelf. Tegen het intellectueelfilosofisch denken in heeft hi'j oog voor het feit
dat theater-, concert-, museum-, en bibliotheekaanbod en -bezoek nooit voorheen de hoogconjunctuur kende van vandaag. Afgestompt kijkvee? Mislukte cultuurspreiding? Neen, zegt de
Haes, dat is onrealistische woordenkramerij vanuit bange, fundamenteel antidemocratische, elitaristische hoek. De auteurpleit zeker niet voor een
louter commerciele cultuur, integendeel voor de
versterking van de openbare omroep om een zo
breed mogelijke culturele keuze te vrijwaren. Het
is duidelijk dat boude uitspraken niet geschuwd
worden. Maar dat is net de bedoeling. Open discussie is immers de zuurstof die het cultuur- en
mediadebat zo broodnodig heeft.
JVH

Roland Duhamel (red.)
Over literatuur en filosofie. Grensgevallen en gevallen
grenzen, uitg. Garant Uitgevers n.v., Tiensesteen-

weg 83, 3010 Kessel-Lo, 1995, reeks Literatuur in
veelvoud nr. 8, 240 x 16o mm, 216 blz., paperback
695 fr. - Niet altijd en even duidelijk vat er een
strikte scheidslijn te trekken tussen de literatuur
of de literatuurwetenschap enerzijds en takken
van de menswetenschappen anderzijds. Zo bijvoorbeeld zijn heel wat filosofische teksten mogelijk als literatuur te catalogeren of wordt in letterkundig werk vaak gerefereerd aan filosofische
stellingen,
verworvenheden of inzichten. Vaak
wordt -het studieobject door de ene vakgroep
naar de andere doorverwezen, of wordt het be-twist. In het bestegeval is een pluriforme benadering van het thema of object mogelijk, elke tak
vanuit de eigen methodiek. In dit boek wordt een
en ander door verschillende academici afgewo-

gen, in een zoektocht naar raakpunten tussen
filosofie en literatuur. De hete hangijzers - is
filosofie wetenschappelijk of subjectief? Is literatuurbeschrijvin
creatio of mimesis? - worden
g
hierbij geenszins uit de we gegaan. In de verschillende bijdragen wordt er dan ook niet
gezocht naar eenduidige antwoorden.
SVDB

Ernest Maes
De wonderen van Jezus, uitg. Stichting Mens en

Kultuur, Groot-Brittannielaan43, 9000 Gent,
1994, 240 x 16o mm, 429 blz., genaaid 970 fr. Hoe komt een huisarts ertoe na zijn pensioen indrukwekkende antropologische studies te gaan
schrijven over diverse religieuze verschijnselen
zoals (in dit boek) de wonderen van Jezus? In zijn
epiloog beschrijft Dr. E. Maes zichzelf als een rusteloze zoekende zwerver met slechts een kompas:
de behoefte aan openheid, de droom van een reliieus en antropologisch 'vrij. denken' De auteur
g
isgefascineerd door de wonderverhalen in de
evangelies en vergelijk
t deze met verhalen uit de
klassieke werken en in religies die ouder zijn dan
het christendom. Zo komthijertoe te besluiten
dat deze verhalen niet historiografisch zijn maar
historiosofisch, vrucht van eerbiedige, maar overvloedige en wankele verbeelding, ons overgeleverd na een intens sneeuwbaleffect en 'opgesmukt met het klatergoud van sprookjesachtige
zwerfmotieven'. M.a.w. stelt hi'j dat veel verhalen
plaats van steenrots veeleer drijfd bieden.
inzan
Het boekgetuigt van gedegen studiewerk, wetenschappelijke ernst en rote eruditie. Christenen die zich thuis voelen in de 'nestwarmte' van
een no al dogmatisch geloof zullen het moeilijk
hebben met dit boek maar de auteur richt zich
vooral naar (wat hi'j zelf noemt) 'zoekers die de
fundamentalistische theologie verlaten hebben en
die de tocht ondernemen naar waarheid en vrijheid onder het motto van zowel Jezus als Zarathoestra 'De waarheid zal u vrij maken". Wie de
echte Jezus was weten we na dit boek dat met
Scherp scalpel in de evangelieverhalen snijdt ook
niet. Wel hoot de auteur dat 'ook zonder klatergoud Jezus' hefdesboodschap overeind blijft'. De
auteur doet me wel denken aan iemand diegewetensvol enperfectionistisch de rotte plekken
van depijlers van zijn paalwoning wegsnijdt en
zoopgaat in zijn werk dat hi' verwaarloost de
woning (om diens warmte en innige schoonheid
en diepe zin) te
door de gezonde pen
alen
te redden of met nieuw materiaal hetgeheeI
te onderstutten en te onderbouwen. Geloven
behoort ook tot een ander terrein dan de wetenschap. Van die innerlijke zekerheid, die ontvankelijke en vertrouwvolle relatie, die diepe verbondenheid met Hem diegroter is, die ervaring
van de heel Andere in wiens 'handpalm je geborgen bent', lees je in dit boek niet. Voor die boodschap heb je profeten en dichters nodig.
DVK

Raoul Maria de Puydt
Godfried Danneels, uitg. VWS-Cahiers, Ingelram-

straat7/7, 853o Hareibeke, 1995, nr. 170,
225 x 150 mm, 16 blz., geniet 150 fr. - In een kernachtig portret van kardinaal Godfried Danneels
schetst de auteur enkele biografische linen en
gaat dieper in op de specifieke pastorale en theologische thema's die het werk van Danneels typeren. De uitgebreide bibliografie illustreert de veelzijdigheid van de auteur-achter-de-kardinaal.
Naast de uitgebreide interviews met Guido van
Hoof en GwendolineJarczyk worden tientallen
publikaties gesignaleerd: pastorale brieven, brochures, bijdragen in tijdschriften en boeken. Het
cahier karakteriseert het werk van Danneels in de
ondertitel als 'Bouwstenen voor een tegencultuur'.
JV

VARIA
Jules van Ackere

Muziek van onze eeuw. Een inleiding tot de toonkunst
van 19oo tot 195o, uitg. Coda, Bothastraat 9, 2140
Borgerhout/Antwerpen 1994,
reeks Vlaamse
,
Pockets nr., 118 x 115 mm, 366 biz., paperback

fr. - Dit werk verscheen voor het eerst in 1954
en was toen zowat de eerste belangwekkende
studie in het Nederlands over de (r)evolutie in de
klassieke muziek in de eerste decennia van de
2oste eeuw. De huidige herdruk volgt getrouw de
originele tekst. Na een helder geformuleerd inleidend hoofdstukje dat de nieuwe tendensen samenvat, vertrekt Jules van Ackere van degrote
namen omprecies het nieuwe aan te tonen: van
Debussy, Ravel, Strawinsky, Hindemith, Milhaud, Strauss, Schonberg, Berg, Bartok worden
eengroot aantal werken besproken. Daar tussendoor besteedt hi' ook aandacht aan de iets minderegoden en aan de meer traditioneel werkende
componisten. Rusland en En eland krijgen een
hoofdstukje apart en na een zeer bondig overzicht van wat overige landen (VS, Italie, Span)e,
Nederland, Vlaanderen)presteerden, wijst hi in
de boeiende siotbeschouwing nog eens op het
uitzonderlijk creatieve en vernieuwende van de
besproken periode. Jules van Ackere benadert de
componisten en hun werk in een evenwichtig gedoseerd men en van technische aspecten en van
zijn subjectieve esthetische ervaringen. Het technische is niet te theoretisch, zodat de doorsnee
muziekliefhebber niet wordt overdonderd met
vakjargon. Het esthetisch omschrijven is uiteraard subjectief, maar biedt uitgebreide stof voor
confrontatie met depersoonlijke ervaring van de
lezer-luisteraar. Want daar is het Jules van Ackere
vooral om te doen: vanuit zijn enthousiasme en
vlot leesbare beschouwingen nieuwsgierigheid
en luisterbereidheid opwekken bij de lezer. En
dat is in 1996 nog even nodig als in 1954. Enkele
standpunten zijn de jongste jaren wat geevolueerd. Zo wordt by. Sjostakowitsj toch wel hoer
aangeschreven dan de 'niet-ingeloste belofte die
Jules van Ackere in hem ziet. Het blijft aan te bevelen lectuur, zeker voor wie 'modern' muziek
(intussen toch al zowat een eeuw in evolutie!)
nog steeds onbegrijp
elijk of onesthetisch vindt.
290
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Tony Smith
Het menselijk lichaam,

uitg. Davidsfonds, BlijdeInkomststraat79-81, 3000 Leuven, 1995, gal. met
kleurentekeningen en foto's, 310 x 240 mm,
240 biz., gebonden 1195 fr. - In het voorwoord
door Prof. dr.Johny Verschakelen wordt gewezen
op de enorme vooruitgang in de medische beeldvorming. De talrijke verhelderende tekeningen
en foto's zijn het gevolg van die evolutie. In de
inleiding maken we kennis met die verschillende
beeldvormingstechnieken alsook met de io stelsels die ons lichaam rijk is. Een uitklappagina
handelt over weefsels die de bouwstof van het lichaam vormen. Het eerste hoofdstuk bespreekt
onze celstructuur, het laatste onze levenscyclus.
Daartussen worden de verschillende stelsels uitvoerig en verhelderend beschreven. Niet alleen
de technische opbouw van het lichaam wordt
haarfijn uitgelegd, maar ook naar letsels, ziekten,
aandoeningen en stoornissen gaat heel wat aandacht. Ook het verhelpen van dieproblemen
komt aan bod. Zoals Prof. dr. Verschakelen aangeeft in zijn voorwoord, is deze uitgave inderdaad eenhandig en uiterst bruikbaar instrument
voor leek en arts. Een uitgebreide verklarende
woordenlijst sluit deze schitterende uitgave af.
DVDB

Pierre Capelle,
Conzague van Innis en
Toon Osaer
Les eglises a Bruxelles I Kerken te Brussel, uitg. Pers-

dienst van het aartsbisdom, Wollestraat 15 ,
2800
Mechelen, 1995, 240 x 3oo mm, geill. met kleurenfoto's, 128 blz., genaaid. - In een ietwat onhandig
formaat wordt met deze tweetalige uitgave,
waarvan Toon Osaer de Nederlandse tekst verzorgde, een inventaris gemaakt van de kerken in
Brussel of zoals Kardinaal Danneels het bij de inleiding stelde 'ontmoetingsplaatsen', emanatie
van eeuwen religieus leven. Het is geen kunsthistorische catalogusgeworden, maar een kijkboek
van de 124 katholieke cultusplaatsen, die de
Brusselse agglomeratie rijk is. Alhoewel de voorkaft met de Sint-Mariakerk in Schaarbeek een
ocumenische aanpak kon laten veronderstellen
hebben de auteurs zich beperkt tot de katholieke
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eredienst. Gaande van Romaans naar degotiek,
waar we de Goedelekathedraal en de Kapellekerk ontmoeten, stappen we met de Kerk van de
Rijkeklaren naar de barok. Ook het klassicisme
met Sint-Jacob op de Koudenberg en het eclecticisme van Schaarbeek zijn er aanwezig naast de
neogotiek van 0.-L-Vrouw van Laken. Tussen de
twee oorlogen werd door Van Huffel het pronkstuk van de basiliek van Koekelberg gebouwd
met beeldhouwwerk van ElstrOm. Ook enkele
moderne kerken verrijzen stilaan uit verloren
hoeken van de stad op. Een uitgave die op vervolg wacht, zodat verdere lee stand kan voorkomen worden en met restauratie en alternatieve
functies voor vele leeggelopen kerkgebouwen de
Pinkstergedachte opnieuw door an vindt.
RMDP

Carol Neiman & Emily Goldman
Leven na de Dood. Een complete gids voor het hiernamaals, uitg. Elmar, Rijswijk, 1995, gal. met kleu-

ren- en zw.-w.-foto's en tekeningen, 220 x 200
mm, 224 blz., gebonden 890 fr. - In onze hedendaagse maatschappijes
wordt
all met de
wat
dood te maken heeft grotendeels als taboe ervaren. Is het misschien daarom dat er tegenwoordig
zovele boeken over dit onderwerp verschijnen?
Nu werd een 'complete gids voor het hiernamaals' uitgegeven. 'Niemand weet eigenlijk wat
de dood is, en of het soms niet de grootste van
alle zegeningen voor de mens is, en toch vrezen
de mensen haar als waren ze er zeker van dat ze
het ergste van alle kwaden is' schreef Socrates.
Het boekprobeert ons een beeld te geven van
wat ergebeurt na de dood en dit in verscheidene
godsdiensten. Leven we voort na de dood?
Worden we beloond ofgestraft? Deze uitgave bezorgt ons een breed overzicht van de menselijke
speurtocht van wat er na de dood kangebeuren.
Een definitief antwoord zal het wel niet zijn. Het
boek vormt er misschien een inleiding op...
JLM

Patricia Carson
Het fraaiegelaat van Vlaanderen,

uitg. Lannoo,
Tielt, 19953, geillustreerd met kleurenfoto's,
245 x 170 mm, 318 blz., gebonden 995 fr. - Eind
vorig jaar verscheen de derde druk van dit al verschillende malen terechtgeprezen boek van
Patricia Carson. Als Britse historica beschrijft ze
erin de (cultuur)geschiedenis van Vlaanderen.
Ze doet dat in een boeiende verteltrant en combineert historische werkelijkheid, gestaafd door
diepgaande feiten , met een eigen visie. Hetis inderdaad somsgoed dat een buitenstaander - in
zoverre dat we Patricia Carson nog als een buitenstaander kunnen beschouwen na haar huwelijk met prof. dr. R. van Caenegem en na haar jarenlang verblijf in Afsnee - commentaar geeft op
de rijke geschiedenis van Vlaanderen en op de
mentaliteit van haar bewoners. Daaruit kunnen
we alleen maar leren. De tekst bezorgt ons inderdaad een indringend portret van ons vaderland.
De vormgeving werd totaal gewijzigd, wat niet
altijd als gelukkig overkomt, daar de tussentitels
in de tekst werdengeplaatst. En van de kwaliteit
van de ondergeschikte foto's hadden we eigenlijk
ook meer verwacht.
JLM

Yves Senden
Muziek kanje vertellen. Over de aanwezigheid van
retoriek in de muziek. Luisterffids voor melomanen,

uitg. Alamire, PB45, 3990 Peer, 1995, 2 volumes,
96 blz. & 6o blz., 595 fr. - Voorliggend werk van
Yves Senden, classicus en musicus, is een meer
dan voortreffelijk, bijzonder sterk aan te bevelen,
boek over het impact van de retoriek op de
(vooral 17de- en 18de-eeuwse) composities. De
auteur vertrekt vanuit de vijfpuntenstructuur van
de klassieke literaire welsprekendheid, citeert
voorbeelden van Josquin tot Brahms enpolariseert zijn verbluffend gedetailleerde retorische
analyses rond de Bach-werken 'Gottes-Zeit...' en
het orgeltoccata in re-klein. Het boek is allesbehalve 'makkelijk' leesbaar want het is volstrekt
geaxeerd op de interne keuken van de componist(en), vergt liefst voorkennis van de klassieke redekunst(0, Cicero!) en is zo subtiel gedetailleerd
258
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dat het zich, volgens ons, bepaald richt tot academischgeschoolcre musici, kunsthistorici, classici
en historici. De 'melomaan' uit de subtitel kan
dan ook maar best tot degeciteerde categorieen
behoren! Uiteraard zou men bij de formuleringen
van Senden heel wat bedenkinvn kunnen maken. Onze vraag of b.v. de zin: Een logisch gevolg
van de apokope is de pausa' makkelijker zou klinken
in de volgende transcriptie: 'Op de korte, afgesneden eindnoot van een notenfiguur volt
een stilte' is
g
misschien wel uit haar verbandgerukt, maar
geeft toch duidelijk aan dat de auteur zijn lezer
zekergeen voorgesneden brood serveert. De lectuur van dit boek is dan ook een 'moeilijke stap'
(Senden zou ze en: een passus duriusculus),
maar een aandachtige lezing van de tekst betekent waarlijk een verrijking en een verruiming.
Zeer sterk achten wij o.m. het systematisch (flunk
met muziekvoorbeeldengekruide) overzicht van
de retorische figuren (ab p. 71) waarvan we de lezing zelfs zouden aanbevelen als introductie op
het eigenlijke boekblok. Opvallend is ook de met
overleg gekozen aanvullende bibliografie. Wie
gepassioneerd is geraakt door Sendens dissertatie
kan hier extra zijn kennisdimensie verruimen. In
essentie is het boek niet te recenseren ;• het is een
van die werken die slechts via een zeergrondige
(en dus beklijvende) lezing te begrijpen zijn. We
zouden durven stellen: aan alle hoger geschoolden (sorry voor dit sectarisme maar het kan echt
niet anders!) zeer warm aanbevolen! Een warme
appreciatie ook voor uitgeverij Alamire die het
aandurft om (tenslotte in een beperkt taalge
bied)
deze complexe maar machtige studie uit te
g
even. Hopelijk komt het snel tot een (b. y.
En else) vertaling, want Sendens werk is een
studie die in het bereik zou moeten raken van
alle muzikale intellectuelen, zowel als intellectuele musici!
CAW

Marcel van Jole (red.)
Confrontaties. in hedendaagse kunstenaars Belgie en
Luxemburg, uitg. Lannoo/Tielt, 1995,
met

reprodukties in veelkleurendruk, 260 x 240 mm,
296 blz., genaaid 1850 fr. - Dankzij sponsoring
kwam een boekwerk tot stand dat kadert in een
reizende tentoonstelling, die verscheidene steden
van beide landen aandoet en onder de titel
'Confrontaties' de ambitie heeft om een overzicht
te bieden van de er levende schilders en beeldhouwers. Hierbij wordt het culturele leven in het
Groot-Hertogdom in het licht gezet. De keuze
viel op I11 kunstenaars van alle leeftijden en
stromingen, uiteraard een diversiteit. Elke artiest
krijgt twee pagina's toegewezen: een bladzijde
ortret en een bladzijde illustratie. We starten
p
met Pierre Alechinsky en eindigen met Maurice
Wyckaert, twee monumenten van onze twintigste-eeuwse schilderkunst. Dat acht van de tien
door het jaarboek 95 van 'Ons Erfdeel' geselecteerd werden, betekent dat degezichtshoek dezelfde is. Eengroot deel van deze kunstenaars
pronkt ook in de Brusselse metrostations. Een
klassieke keuze dus met een voortreffelijke
catalogus. Toch zou ik voor een paar vervanin en willen pleiten. Hiervoor mogelijk Livia
Canestraro, Felix de Boeck, Piet Gilles, Hubert
Minnebo, Jef van Grieken, Hilde van Sumere en
Joseph Willaert.
RMDP

Ignace Bossuyt
Joseph Haydn. Die Tageszeiten,

uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1995,
210 x 130 mm, gal. met muziekvoorbeelden,
82 blz., genaaicr 395 fr. -'Fur Kenner and Liebhaber' is de ondertitel van heel watpartituren uit
Haydns tijd. Veel componisten zochten een gulden middenweg tussen wat yolks was engeleerd,
schreven muziek doorspekt met finesses voor de
ingewijden, maar terzelfdertijd genietbaar voor
de leek. Voorliggende luistergids bij Haydn-symfonieen nrs. 6,7 en 8 is, met bewonderenswaardig resultaat, geschreven vanuit dezelfde optiek:
een boeiende historische schets, een voor iedereen bevattelijke duiding van alle aspecten van
deze 'experimentele' muziek, terwij1 de 'kenner'
aan zijn trekken komt in de meer gedetailleerde

analyses die een minimale vertrouwdheid met
P artituurlezen veronderstellen. In de tekst wordt ,
ter optimalisering van de luisterervaring (en daar
gaat het uiteindelijk om), geregeld de CD-timing
aangegeven. Handig, tenminste als je net over die
opname beschikt (Eufoda, 1227; bespreking elders in dit hummer).
JVH

Fernand Bonneure (e.a.)
Lexicon van Westvlaamse Beeldende Kunstenaars

(dl.
4), uitg. VWS vzw, Betferkerklaan 187, 820o SintMichiels-Brugge, 1995,
met zw.-w.-reprodukties, 220 x 195 TIII11, 142 blz., genaaid 55o fr. Het vierde deel van dit lexicon van de Westvlaamse beeldende kunstenaars bevat opnieuw
vier inleidende bijdragen, nu reeds de 18de eeuw
met architectuur (J.P. Esther), schilderkunst (J.L.
Meulemeester), beeldhouwkunst (Fr. Vromman)
en kunstnijverheden (J.L. Meulemeester). Het
lexicon op zichzelf bevat honderd met levensbeschrijvingen en bibliografische literatuurverwijzin en volgestouwde bladzijden. In een notedop
een verzameling aan gegevens betreffende Westvlaamse beeldende kunstenaars door de eeuwen
heen. Ik begroet bij het doornemen van de list
o.m. Lanceloot Blondeel, Arno Brys, J.J. de Grave,
Charles De roux Andre Deroo, Roel D'Haese,
Emiel Hoorne, Michel Martens, Albert Setola.
U stelt het vast, alle genres en alle periodes, werkelijk een schat aan informatie, die niet langer
ontbreken mag in de bibliotheek van een kunstminnaar. Ook beeldhouwer Pierre Pauwels (18871969), vader van ereconservator Henri Pauwels,
met referte naar zijn In Memoriam in ons tijdschrift wordt niet vergeten.
RMDP

Ludo Bekkers en Ell y Stegeman
Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen,

uitg. Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 26o,
B-8931 Rekkem en Rijvoortshoef 265, NL-4941. VJ
Raamsdonkveer, 1995,
met kleurenreprodukties, 245 x 170 mm, 128 blz., genaaid 690 BF /
f8.
3
- De rboeken
jaa
van 'Ons Er deel' hebben
zich uitgebreid tot de beeldende kunsten, een
voortreffelijk idee. Elk jaar worden er vijfentwintig schildersprofielen uitgetekend. Dat zijn er vijftien uit Nederland waarvoor Ell y Stegeman verantwoordelijk tekent. De tien Vlaamse bijdragen
zijn van de hand van Ludo Bekkers. Voor 1995
viel de keuze van de hedendaagse schilders in
Vlaanderen op degeometricus Dan Van Severen,
de counterfield painter Raoul De Keyzer, de figuratief abstracte Karel Dierickx, de narratieve
Fred Bervoets, The van Bergen, de nieuwe wilde
Philippe Vandenberg, de decorontwerper Jan
Fabre, Luc Tuymans, Benoit (van Innis) en de beloftevolle Sam Dillemans. Vijf ervan hebben toevallig hun atelier in Antwerpen, drie in Gent!
Daar elke kunstenaar het moet stellen met een
portret van twee pagina's en een illustratie had
men misschien beterprijzen en tentoonstellingslist geschrapt. Atelieradres en bibliografie geven
een voldoende aankondigingscachet.
RMDP

Kultureel Jaarboek 1993

Uitg. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Prov.
Kulturele Dienst, Woodrow Wilson lean 2, 9000
Gent, 1995, geill. met zw.-w.-foto's, 240 x 210 =1,
292 blz., genaaid 400 fr. (rek. 091-0059890-70) Het isgoed dat een provincie geregeld een jaarboek uitgeeft met een overzicht van de voornaamste activiteiten die hun dienst voor cultuur
realiseert. Merkwaardig dat dit in alle provincies
nooit op tijd gebeurt. Zo verscheen dit boek eind
1995! In de begeleidende persnota worden wel
enkele redenen aangehaald om dit laattijdig verschijnen te verklaren en wordt er o.a. gewezen op
het drukke werkjaar '94, waarin trouwens ook
enkele bestuurswisselsplaats vonden. Het jaarboek bevat traditioneel dezelfde ingredienten, zoals o.a. deprovinciale prijzen, de huldigingen, de
toernooien voor toneel en anderepodiumkunsten, de aankoop van kunstwerken, de restauraties van monumenten,gesubsidieerde culturele
projecten, de verslagen van musea... en uiteindelijk ook een hoofdstuk 'In memoriam' gewijd aan

de nagedachtenis van de in de loop van 1993
overleden Oostvlamingen die een rol s-Deelden in
het culturele leven van hun provincie. :-Iet boek
is zeer verzorgd dank zij de aft van graficus
Frank Decq en de vormgeving van Jan Middendorp.
JLM

Rik Lanckrock (red.)
Nederlands Toneel Gent. Lustrumboek VI, uitg.

N.T.G. St.-Baafsplein 17, 9000 Gent, geill. met
zw.-w.-foto's, 240 x 170 mm, 186 blz., genaaid
600 fr. - Het zesde lustrumboek al van het NTG,
opgericht in 1965. Om de vijf jaar wordt de
theaterfan een overzichtgegund van de voorbije
prestaties en heel eventjes een kijk op toekomstplannen. In het voorliggende exemplaar vernemen we zodoende dat het unieke 'Salon' (theatervrijplaats) sedert de start in 1993 aan 'uitputtencle
produktiedruk' laboreert, en dat de oude waarden van dit experiment, zijnde snelheid, verrassing en risico's, wellicht worden ingeruild voor
nieuwe: rust ,
tijd en verdieping! Kwalificatie van
de hand van co-dramaturg Ste de Paepe. Ook
het succesvol gebleken Foyer-aperitief wordt gecontinueerd. Communicatiemedewerker Jan
Seurinck daarover: 'Zonder op de feiten te willen
vooruitlopen ma nu reeds worden gesteld dat
de derde serie (seizoen- 6)geanimeerd en belangwekkend zal zijn.' We geloven het graag.
Voor de rest beantwoordt het lustrumboek aan de
terechte verwachtingen: van elk stuk dat op de
p
lanken kwam krijgen we een korte inhoud, een
summiere biografie van de auteur, een stel foto's,
een citaat bij wijze van toonzetting en alle nuttige
documentairegegevens: de medewerkers, datum
vanpremiere en laatste voorstelling, aantal voorstellingen en totaal aantal toeschouwers. De redactieploeg onder de dynamische Rik Lanckrock
heeft op dat stuk erg waardeerbaar werk gelevend. Uiteraard wordt ook ingegaan op de verhuis van het Tolhuiscomplex naar de gerenoveerde schouwburg op het Sint-Baafsplein. Voor
de voorbije vijf jaren wordt ook een gedetailleerdepersoneelslijst opgenomen, naast de complete Raad van Beheer. Annex: de exploitatiecijfers. Opener kan het niet. Passende inleidingen
zijn er van Cultuurminister Luc Martens, van
gouverneur Herman Balthazar, van burgemeester
Frank Beke en van Michel van Ongevalle, voorzitter van de Raad van beheer. Rik Lanckrock
licht apart de hele opzet toe.
DV

g
Sere
Go ens de Heusch
Gilbert Decock, uitg. Lannoo/Tielt, 1995,

met
kleuren- en zw.-w.-reprodukties en foto's, 225 x
225 mm, 11 blz., gebonden 1450 fr. - Het druk
bezochte metrostation Kunst-Wet is versierd met
de abstracte werken van Gilbert Decock. Wanneer Serge Goyens de Heusch schrijft dat vanaf
1967 in zijn abstracte taal een aantal principes
van organisatie voortdurend terugkeren dan zijn
de reliefs uit de metro hiervoor kenmerkend. De
dialoog tussen cirkel en vierkant, waarbij de eerste figuur zich meestal in de tweede bevindt en
beide in het midden van de hele compositie
staan, is de samenvatting van de vormvariaties
die deze kunstenaar zowel in olieverfschilderijen
als in vlakke of uitgeholde beeldhouwwerken
ontwikkelt. Vergeleken met andere Brugse constructivisten zoals L. Peire en G. Swimberghe
getuigt zijn kunst van soberheid in het kleurgebruik. Deze nieuwe monop-afie (de vorige dateert van 1978) in samenwersing met de Stichting
voor Hedendaagse Belgische Kunst actualiseert
al het beeldenmateriaal dat over Gilbert Decock
beschikbaar is en brengt in vierkantvorm een volledig bio- en bibliografie afgewisseld door fotomateriaal uit diverse tentoonstellingen.
RMDP

Luc Vanhaecke
Door Duitse ogen,
uitg. L. Vanhaecke, verdeeld

door de uit ever Boeveriestraat 78, Brugge; 1995,
28o x 240 111111, 187 zw.-w.-foto's, 144 blz., 1450 fr. Het is een mooi fotoboekgeworden. Luc Vanhaecke, jeugdauteur en uit ever wellicht
reerd door zijn ervaring met het fotoboek Lon-

ginus De Munter, ofm., is 5o jaar na de Tweede
Wereldoorlog in militaire archieven op zoek gegaan naar documenten over de achttiendaagse
veldtocht en de bezettingstijd in (vooral) WestVlaanderen, Oostende, Brugge en ZeeuwsVlaanderen. Het eerste deer, de veldtocht, roept
herinneringen op aan de chaos veroorzaakt door
de Duitse invasie met de vluchtelingen, paardenkrengen in het straatbeeld, krijgsgevangenen en
oprukkende weermacht. Het tweede deel toont
beelden uit de jaren 40-42 die door Duitse
Kriegsberichter gemaakt zijn, schijnbaar ook als
herinneringsfotografie die bestemd was voor
vrouw en familie. Foto's alsof het vrede was.
Soldaten die met kinderen spelen, kantwinkeltjes
bezoeken, musiceren voor hun bunker aan de
kust, een meisje een lift geven en er een glas mee
gaan drinken. De soldaten in dit fotoboek zijn
niet zij die deze oorlog hadden bedacht. Velen
zijn in de jaren 43-45 ongetwijfeld samen met
Russen, Amerikanen, Fransen en Engelsen terechtgekomen op soldatenkerkhoven. Slachtoffers van de macht van 'ceuxqui prechent la
guerre et la font faire aux autres' (Mgr. Gaillot).
De miljoenen soldaten Schweik. Een sereen boek.
KVD

Luc Dens,
Luc Gorsele, e.a.
Y
Cultureel Jaarboek Antwerpen XIIII994, uitg. Stad

Antwerpen, verdeeld in Antwerpse districtshuizen, musea, culturele centra, openbare bibliotheken; 1995, 3oo x 210 mm, 312 blz., paperback
25o fr. - Jaarlijks publiceert de afdeling Culturele
Promotie & Internationale CultureleBetrekkingen van de Stad Antwerpen een jaarboek dat een
uitstekend en compleet overzicht geeft van de activiteiten in musea, bibliotheken, schouwburgen,
culturele raad, culturele centra, opera, enz., ook
op het gebied van monumentenzorg, kunstgeschiedenis, ballet, 'animatie', enz. De diversiteit
van manifestaties is groot en, zo blijkt uit dit jaarboek, ook de artistieke kwaliteit van wat er te
zien en te beluisteren viel in 1994 beantwoordt
aan hoeg
eisen. Er zijn
ried hoofdstukken: Van
bevrijding tot vrijheid (de herdenkingen van 5o
jaar bevrijding van de stad), Tentoonstellingen en
aanwinsten (vooral de activiteiten rond beeldende kunsten), Theater enpodiumkunsten. In
een apart repertorium geven alle musea, culturele centra, theaters e.a. instellingen een volledig
overzicht van hunprogramma's. Het jaarboek is
overvloedig geillustreerd, de uitgave zeer verzorgd. Iedereen die geinteresseerd is voor het
culturele leven in Antwerpen zal het (overigens
spotgoedkope) jaarboek graag in zijn boekenkast
hebben.
KVD

Bart Raymaekers (red.) e.a.

XXI Lessen voor de eenentwintigste eeuw, uitg. Universitaire Pers Leuven - Davidsfonds, BlijdeInkomststraat79-811, 3000 Leuven, 1995, 245 x
175 mm, 36o blz., gebonden 98o fr. - Dit werk is
de neerslag van keuzevakken aan de K.U.Leuven. De bedoeling was interessant: de mogelijkheid bieden tot kennismaking met andere disciplines dan de eigen vakkennis. Alle lessen
hebben ditgemeen dat zij te maken hebben met
degrote ethische, economische, ecologische, politieke en religieuze vragen die de hedendaagse
mens aanbelangen. Dit boek is dus eigenlijk een
cursustekst, maar die bedoeld is om buiten het
leslokaal heel wat niet-cursisten te boeken. Deze
publikatie toont aan dat de universiteit be aan is
met nog andere taken dan de overdracht van
kennis, maar dat zij haar maatschappijvormende
taak ter harte neemt. Dit initiatief zag het levenslicht in de herfst van 1994. De massale belangstelling vanaf de eerste les tot de laatste heeft getoond dat de universiteit hier een nieuwe manier
heeftgevonden om de resultaten van haar denkwerk en onderzoek op een ruimere schaal bekendheid tegeven.
MD

Peter Schmidt
Het Lam Gods, uitg. Davidsfonds, Blijcle-Inkomst-

straat79-81, 3000 Leuven, 1995,
met kleuren- en zw.-w.-reprodukties, 290 x 220 mm, 79

blz., gebonden 795 fr. - Over Jan van Eyck en zijn
beroemd veelluik 'Het Lam Gods' in de Gentse
Sint-Baafskathedraal verschenen al vele boeken
en artikels. Je geraakt er werkelijk niet op uitgekeken, het blijft een eeuwig verhaal. Dat het
Davidsfonds erop opnieuw aandacht voor
vraag,t kunnen we meer dan waarderen. Het
fraai uitgegeven boek bevat een reeks schitterende kleurenillustraties en een boeiende tekst
die als een inleiding kan worden omschreven.
Een inleiding over de kunstenaar, een inleiding
over zijn tijd en over de achter rond waarin het
paneel werd vervaardigd en een uitvoerige inleiding over de iconografische voorstelling ervan.
Vooral aan dit laatste besteedt de auteur terecht
zeer veel aandacht. Het is als het ware eengeschrevengids, een boek dat je leest terwijl je er
intens (opnieuw) naar kijkt.
JLM

Malou Swinnen
Personae (foto's met teksten van Maurice Jacobs

en Pool Andries), uitg. P. Sint-Antoniusberg 5,
3000 Leuven, 1995, 270 x 240 96 blz., paperback, 98o fr. - De eerste foto's van Malou Swinnen die ik ooit zag, waren portretten van jonge
mensen die op een bijzond-er heldere manier modieuze a.h.w.proto-typen waren van eigentijdse
.
jeugd
Als ik me goed herinner waren deze David
Bowies en Madonna'sgefotografeerd in een portretstij1 van de jaren 3o, knipogend naar de ook
modieuze belangstelling van de art deco van dat
ogenblik. Een uitermate extraverte fotografie.
Deze nieuwe reeks (van tien jaar later), Personae,
illustreert hoe de fotografe tot het inzicht is gekomen dat het echte leven zich afspeelt achter de
maskers. Dat leidt haar naar haarzelf. De fotografe
probeert daarover iets te ze en met geensceneerde 'portretten' van anonieme 'one
vrouwen:
g
(meestar naakte) bustes met een of andere attribuut dat dikwijls ook echt als masker wordt gebruikt. Het effect dat van dezeprenten uitgaat is
er telkens een ander: kwetsbaarheid, schaamte,
afgekeerdheid, ook woede, machteloosheid. Toch
zijn dit een exhibitionistische of theatrale prenten, – ze zijn meestal veeleer enigmatisch, intrigerend. En ik denk dat iedere kijker er zijn, heel
persoonlijk verhaal bij bedenkt. Een suggestieve,
vreemde en tegelijkertijd intimistische fotografie,
waarbij Pool Andries een knappe, indringende
tekst schreef. Citaten en korte notities van
Maurice Jacobs begeleiden de fotoreeks. Het is te
ho en dat de fotoboeken van De Kunstbank i.s.m.
Het Instituut voor Culturele Studies van de KULeuven tot een representatieve reeks actuele
Vlaamse fotografie kunnen uitgroeien.
KVD

Lucas Jodogne
Overgangen. Landschap tussen toekomst en verleden,
foto's met teksten van Pool Andries, Lucas
Jodogne en Andre Loeckx (Deel in de reeks

Documentaire Foto-opdrachten Vlaanderen
Provincie Antwerpen), uitg. Pandora, Antwerpen
(in opdracht van v.z.w. Vrienden van de Provinciale
Musea Antwerpen VPMA), 1994, 220 x 235 mm

117 blz., paperback 750 fr. - Dit zijn veertig landschappen waarvan een paar imooif zijn zonder
het te willen zijn. Ze zijn ontstaan als een opdracht van een stuurgroep om, naar buitenlandse
voorbeelden, 'aspecten van de maatschappelijke
realiteit te documenteren'. Het initiatief kwam
van de VPMA en concreet zou 'de dagelijkse leefwereld in verandering' in beeld gebracht worden.
'Getracht moe(s)t worden de versnelde transformatie van de bebouwde en de open ruimten en
van het leven in deze ruimten' vast te leggen, zoals die zich heeft voorgedaan ingevolge 'deringen in de sociale, culturele, economische of individuele sfeer'. Speciale aandacht zou gaan naar
de spanningen die veranderingen oproepen: tussen stad enplatteland, traditie en moderniteit,
economie en cultuur, individu en gemeenschap.
Met ditprogramma zou Lucas Jodogne op stap
gaan in de Provincie Antwerpen. De fotograaf
heeft zich vooral laten leiden door de herinnering
aan zijn verwonderingen; daarin heeft hi' de documentaire opdracht ingebed. Het gaat, zegt hij,
'in eerste instantie omplaatsen waar de sterkste
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ingrepen zijn gebeurd tijdens de laatste decennia
(...)'. Het resultaat beantwoordt ongetwijfeld aan
de opzet van de initiatiefnemers. P. Andries karakteriseert deze landschappen als werk van de
'klaarblijkelijk afwezige fotograaf, de fictieve objectiviteit'. De prenten hebben een 'motief', geen
hierarchische opbouw,
- ze zijn
' onbestemde,
een
nog in te vullen leegte'. Het wordt aan de kijker
overgelaten uit te maken wat nu hoofdzaak of
bijzaak is. En de visuele informatie op deze kleurenplaten van 5 x 7 inch is inderdaad overvloedig. Het zijn foto's geworden die je stuk voor
stuk zorgvuldig moet aan bekijken om te ontdekken wat in de foto 'interessant' is, - of, liever,
wat voor jou blikvanger is, of wat je hemeltergend of die bedroevend vindt. De captions en
de commentaar van A. Loeckx, deprofessor-architectuur, help en wel. P.S.: Correctie liet te wensen over. Het begin van een citaat van Schaeffer
(p. 14) gaat, juist gesteld, als volt: 'Comme l'interpretation des signes conventionnels, celle (...)'.
KVD

Anna Marie Delepierre e.a.

De Westhoek. Tussen de Ther en het kanaal van Duinkerke, uitg. Min. van de Vlaamse Gemeenschap,

Afd. Monumenten en Landschappen, Pers en
Voorlichting, Zandstraat 3, 1000 Brussel, 1995,
kleurenillustr. 297 X 210 mm, 128 blz., genaaid
95o fr. - Dit boek werd gerealiseerd in het kader
van het Europees communautairprogramma
Interregebied
cultuurtoerisme. Met deze
, deelg
uitgave wordt de geinteresseerde lezer uitgenodigd om een verkennende tocht te maken doorheen de Westhoek tussen de Uzer en het kanaal
van Duinkerke. Deze omgeving bezit namelijk
een uitzonderlijk netwerk van pittoreske dorpjes
en middeleeuwse stadjes die zich hebben neergevleid in het zotyperende open landschap met
dreigende wolken doorsneden door aangename
landwegen en kronkelende grachten. Het systematisch overzicht van kerken, kastelen,pastorieen, huizen, hoeven, kapelletjes, windmolens,
brouwerijen... wordt gegeven aan de hand van
een kleurrijke bloemlezing waarbij het beeldmateriaalis
primeert op de korte bijschriften. Het inderdaad in de eersteplaats een kijkboek, ingedeeldper gebouwsoort. Het is dus meteen ook
een inventarisatie van de voornaamste architecturale scheppingen in deze streek.
JLM

Luc De Vos

uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1995,
geill. met zw.-w.- en kleurenfoto's, 310 x 26o mm,
255 blz., gebonden 2495 fr. - Een controversieel
boek, denk ik, dat door sommigengefascineerd
elezen en bestudeerd zal worden, door anderen
g
met opzet ter zijde zal gelaten worden als een
boek over een onderwerp waaraan beter geen
boekgewijd wordt. De militaire geschiedenis die
de jongste jaren in het onderwijs (vaak terecht...
onterecht zullen weer anderen ze en) geminimaliseerd werd, wordt hier opnieuw - zij het in
een ander daglicht - met bravoure ten tonele gevoerd. Prof. Luc De Vos staaft zijn verhaal over
die veldslagen met adequate uitleg over het
mime(politieke) kader, waarin zij tot stand kwamen, over degevolgen, de gebruikte wapens, de
strategie, de gevechtstactiek, grootte van de lever vverwezen...Je
voelt het zo aan:
gers,
cijfers
o
hier is een heel vakbekwame (militaire) historicus
aan het woord die over vaak heel mensonterende
krijgsverrichtingen boeiend en zonder pathos
kan schrijven. Als inleiding heeft De Vos het over
'De evolutie van het Westerse krijgsgebeuren',
waarin hi'j de oorlogen vanaf de oudheid over de
middeleeuwen tot op onze dagen bespreekt. Veel
gekende feiten die toch door de pen van De Vos
nieuw belicht worden. De rest van het boek (ca.
200 blz.) wordt in beslag genomen door de beschrijving van 18 veldslagen die in onze contreien, d.w.z. Belgie, Nederland en Luxemburg,
werden uitgevochten. Van iedere veldslag worden de (politieke) context en de eigenlijke krijgsverrichtingen geschetst en het verhaal sluit De
Vos of met 'Beschouwingen'. Als illustratie - in
een mooie vormgeving van Gregie de Mae er
Veldslagen in de Lae Landen,
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verwerkt - vinden we telkens een kaartje (van de
hand van Sin Aerts) en heel wat zw.-w.- en kleurenfoto's. De vraag kan terecht gesteld worden
waarom De Vosprecies die 18 veldslagen heeft
ekozen. Er moest een keuze gemaakt worden uit
Tongeveer zesduizend' (Woord vooraf, p. 5) oorlogen en dat daarbij eigen voorkeur meespeelt,
lit voor de hand. Sommige (atriottische
p
)
Vlamingen zullen misschien ontgoocheld zijn als
ze het relaas lezen van de Vlaamse strijd bij uitstek: de Guldensporenslag... de strijd duurde amP een uur en de Vlaamse strijders respecteerden de toengeldende gevechtsregels niet: ze
slachtten - teen
g
het gebruik in - de ridders ter
plaatse af! Van demystificatie gesproken! Maar
de historische waarheid heeft haar rechten.
RD

Luc De Vos

CD-i,
uitg. Davidsfonds/Leuven en Hypervision/Heverlee, 1995, 25oo fr. - Aansluitend op het boek
'Veldslagen in de Lage Landen' (zie recensie hierboven) heeft het Davidsfonds zich voor het eerst
gewaagd aan de produktie van een CD-i, waardoor de lezer-kijker 'audiovisueel en interactief'
kennis kan maken met enkele beroemde veldheren en veldslagen, die mede onzegeschiedenis
hebben bepaal-d. Wie beschikt over een CD-i-speler kan zogenieten van 40 min. bewegende video-beelden, 76 min. slightshows, 2 uur muziek,
5oo stilstaande beelden, 3oo pagina's tekst... en
via 200 menuschermen en 120 kwisvragen beland
je a.h.w. midden het strijdgewoel. Behave de
veldslag belicht de CD-i telkens uitgebreid de
veldheer van dienst engeeft de geografische beschrijvin
g
van het slagveld, een overzicht van de
wapens en relicten. Verder kan men 'interactief'
heel wat meer informatie opvragen. Boek en
CD-i... multimediaal... wellicht de toekomst,
maar wel (voorlopig althans) erg duur!
Van Caesar tot von Rundstedt. Grote veldheren,

RD

Willy Moons

uitg. Davidsfonds, BlijdeInkomststraat79-81, 3000 Leuven, 1995, geill. met
zw.-w.-foto's enplattegronden, 220 x 115 mm,
128 blz.,genaaid- 395 fr. - Dit boekje - in hands
meeneem-formaat - vertelt degeschiedenis van
het stukje West-Vlaanderen, dat beeldend met
'Bachten de Ku e' wordt aangeduid: de streek
tussen de Fransegrens en de llzer. Behalve de geschiedenis van de streek krijgen we een cultureeltoeristisch relaas van de drie steden uit dit gebied: Diksmuide, Veurne en Nieuwpoort en de
daartussenliggende dorpen. Het boek is geschreven zowel voor autotoeristen, fietsers en wandelaars, die oog hebben voor cultuurgoed en
natuurschoon. Dat daarbij heel vaak het oorlogsverieden aan de beurt komt, litg
voor de hand. In
de drie steden worden telkens wandelingen beschreven, waarbij uitvoerig ingegaan wordt op
alles wat er bezienswaardig is. Een verrijkende
toergids.
Van Ther tot Polder,

RD

Frans Depuydt

verij, Belgielei 147a, 2018 Antwerpen, geillustreerd met zw.-w.- en kleurenfoto's en/of tekeningen, 275 x 200 mm, 631 blz., gebonden 1995 fr.
- Wie enigszins vertrouwd is met naslagwerken
over muziek en musici, zal Willemze kennen,
want andere uitgaven van zijn hand i.v.m. muziek (o.m. Algemene muziekleer (Aula), Componistenlexicon in 2 dln en Prisma algemene muziekleer) hebben vlotgegadigden gevonden en
werden/worden bij verschijnen gunstig besproken (zie o.m. Vlaanderen, nr. 187, maart-april 1982,
p. 127). En m.i. volkomen terecht, want ook dit
lexicon laat u zelden in de steek. Het biedt in alfabetische volgorde en in een duidelijke taal (ook
voor niet-specialisten) uitleg over - omzeggens alles wat met muziek verband houdt, met dien
verstande dat dit lexicon in de eersteplaats een
zaakwoordenboek is en slechts in de tweede
werk.Men vindt er
plaats een biografisch naslagk.
enkel de levensbeschrijvingen van belangrijke
componisten, theoretici en instrumentenbouwers
en by. niet van uitvoerende kunstenaars. Verder
zullen er weinig begrippen, termen i.v.m. muziek, instrumenten, muziekhistorische feiten (en
noem maar op)... zijn, waarover u geen informatie in dit boek vindt. Via een systeem van verwijzingen wordt de aandachtige lezer naar aangrenzende informatie verwezen van datgene wat hi'
zoekt, waardoor tevens heel wat samenhangen
tussen de feiten verduidelijkt worden en het boek
zich ookgoed leent tot (zelf)studie voor studenten (engebeten geinteresseerden) in de muziek
(-wetenschap). Dit lijvig boek is ook moos geillustreerd met (vooral) zw.-w.- en ook kleurenfoto's,
tekeningen, tabellen en heel wat notenvoorbeelden. Dat het boek reeds aan zijn vijfde (bijgewerkte) druk toe is, bewijst dat het zijn sporen al
verdiend heeft en nog steeds verdient.

(red.)

Fascinerende Landschappen van Vlaanderen en
Wallonie in kaart en beeld, uitg. Davidsfonds,

Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1995,
geill. met zw.-w.- en kleurenfoto's, (historische)
kaarten, gravures en ingekleurde kaarten, 310 x
255 mm, 272 blz., gebonden 2495 fr. - Wie op de
titel afgaat, zou kunnen denken: het zoveelste
plaatjesboek met begeleidende tekst over ons
land. Niets is minder waar, want ditprachtig
boekwerk biedt heel veel meer. Het is wel zo dat
de twee aardrijkskundige streken van ons land
rachti g in beeld gebracht worden o.m. met meer
P
dan honderd oorspronkelijke foto's van Jan
Decreton (een onbekende in het genre van de
fotoboeken!), maar degrote schare auteurs o.l.v.
deprofessoren Frans Depuydt, Luc Daels,
Modest Goossens, Etienne Paulissen en Edward
Vanermen beschrijven dertig landschappen van
ons land, vanaf de Westhoek tot de Vallei van de
Attert (Ardennen), met daartussen o.m. de kustpolders, Scheldepolders, Brussel en het Zonienwoud, Genk, het Maasland, het Doornikse, de
Condroz, de Semois, de Hoge Venen, enz. Die beschrijving gaat gewoonlijk uit van kaarten (to ografische, thematische en zelfs historische kaarten, vb. van Mercator, Ferraris) en het verhaal
van ieder landschap wordt daarbij nog verlevendid met allerlei foto's (landschaps- en luchtfoto's), en (ingekleurde) tekeningen. Wie houdt van
kaartmateriaal, vindt in dit boek dan ook een
mooie kluif, want herhaaldelijk wordt er ook
technische uitleg bij die kaarten verschaft. De
dertig hoofdstukken kunnen elk los van elkaar
elezen en bestudeerd worden, want elke streek
g
vormt eigenlijk een verhaal op zich. Dit boek zal
ook als naslagwerk zijn weg vinden. We willen
deze bespreking niet besluiten zonder eerst nog
te hebbengewezen op de toch opmerkelijke
vormgeving waarin dit boek gepresenteerd
wordt en daarvoor tekent Geert Verstaen.
RD

Theo Willemze

Spectrum Muzieklexicon, uitg. Het Spectrum nv/

Utrecht, 1995, verspreid door Standaard Uitge-

RD

Cartoons 1995

Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist, uitg.

Davidsfonds/Leuven, 1995, zw.-w.- en kleurenillustraties, 195 x 195 mm, 132 blz., gebonden
fr. - Het 34ste Internationaal Cartoonfestival
495
1995 leverde opnieuw heel wat prachtige en fijnzinnige cartoons op. De cartoonisten uit de (vroegere) Oostbloklanden blijven wel talrijk vertegenwoordigd, maar ook het Verre Oosten is wel
degelijk present. Van de ruim 13o cartoons (prijzen en nominaties) die dit boekje presenteert zijn
er een4o-tal uit de vroegere Sovjet-Unie, een
10-tal uit China, een vijftal respectievelijk uit
Brazilie, Argentinie en Zwitserland. Ons eigen
land staat behoorlijk zijn 'man' (zijn er bij ons
vrouwelijke cartoonisten?) met een 20-tal cartoons en Luc Vermeersch slaagde erin een rbronzen hoed' te behalen, achter Dmitriy Drozdov
(Rusland) 'Zilveren hoed' en Constantin Cisu
(Roemenie) 'Louden hoed'. Dat de 'oogsti schattie tekeningen oplevert spreekt
voor zich. Van
,
schaterlach tot tragischeglimlach en alle varieteiten daartussenin. Tot slot onze landgenoten even
op hetpodium roe en: Luc Vermeersch, Poi de
Valck, alias Brasser (met 2 cartoons), Brigitte
Somers, Rudy Thys (2) Ludo Goderis (2), Serge

Duhayon, alias Serdu (2), Jozef de Sutter, Ernie!
de Bole (2), Tony Tasco (2), Sus Damiaens,
Leopold Govaert, Luc Descheemaeker, alias
0-Sekoer, en Jan Corremans. Lachplezier dat via
dit boekje voor jaren beklijfd.
RD

Emiel Wouters
Turkije. Volkeren en culturen op de landbrug tussen
Azie en Europa, uitg. Cantecleer by de Bit, 1995,

verspreid door Uitg. Westland nv, Th. van Cauwenberglei ioi 290o
Schoten, reeks Cantecleer
,
Kunstreisgidsen, en!. met zw.-w.- en kleurenfoto's, kaarten en tekeningen van de hand van de
auteur, 205 x 105 mm, 622 blz., ingenaaid 1590 fr.
- Vooraf moetgezegd worden dat onderhavig
boek niet bedoeld is (kan zijn) als een meeneemgids tijdens de bezoeken aan de bezienswaardigheden van dit zo cultuurrijke land. Alleen al het
gewicht (ruim kg) en het formaat zijn daarvoor
nietgeschikt. De auteur noemt ten andere in de
inleiding zijn werkstuk zelf een 'kunstreisboek'
en het is zijn bedoeling 'deze kunstreis ids geografisch-historisch' uit te werken, zodat hi' noodzakelijkerwijs een boek van groot volume moest
voorzien. En hi' is zijn concept trouw gebleven:
van iedere bezoekenswaardige plaats of streek
lees je een overvloed aan informatie, zo uitgebreid sours dat je door de veelheid van bomen
het bos niet meer ziet. Echt, leraarsgeschiedenis
en aardrijkskunde zullen aan het boek een waardevol naslagwerk hebben voor hun lessen i.v.m.
Turkije. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan
het immense werk dat de auteur aan dit boek
heeft besteed, maar voor de hedendaagse doorsneetoerist - die meestal veel in weinige dagen
wil zien - zal het werk teveel bieden,
zij het dat
de auteur via twee registers ('Geografische namen en zaken' en 'Personen en volken') en een
glossarium zijn boek toegankelijker heeft willen
maken. Maar als lectuur als voorbereiding op een
kunstreis (en dus zeker voor personen die reizen
alsgids begeleiden) naar Turkije is dit het werk
in ons Nederlands taalgebied en als dusdanig
dan ook sterk aan te raden. Hetpraktische gedeelte omvat so blz.: 'Praktische Informatie van
A tot Z' (o.m. nuttige adressen, eten & drinken,
feestdagen, geld, klimaat,...), een 'Beknopte taalgids' met woordenlijst (Ned.-Turks). Tot slot een
appendix met historische tabellen.
RD

Jan Pieter Glerum
Zilver, uitg. Tirion-Baarn, 1995, verspreid door

Uitg. Lannoo/Tielt, Kasteelstraat97, 870o Tielt,
geill. in kleur en zw.-w., 25o x 150 mm, 192 blz.,
gebonden990 fr. - Meubelen, idem. - Deze beide
boeken zijn verschenen in 'De Antiek Bibliotheek'
en zijn voor de doorsnee antiekliefhebber erg
handzame werken. Opmerkelijke facetten van
beide boeken zijn de vlotte schrijftrant van J.P.
Glerum en de mooie en functionele illustratie.
Het deel Zilver (vertaling en bewerking van het
Italiaanse origineel van Sergio Coradeschi, kunsthistoricus) overloopt de geschiedenis van de bewerking van zilver vanaf de Oudheid, over de
middeleeuwen (en dan telkensper eeuw vanaf
de 15e-16e eeuw) tot de jaren vijftig van onze
eeuw. Daarbij komt de evolutie in de stij1 en de
ornamentiek van het kunstambacht aan bod.
Zo biedt het boek meteen een overzicht van de
Europese stijlen en de belangrijkste zilversmeden. Met kader-artikeltjes geeft de auteur tevens
nog heel wat achtergrondinformatie (o.m. in verband met drijven, ciseleren, merktekens, apostellepels, nautilusbekers, filigrain, zaagwerk...), zodat ook niet-ingewijden hun we kunnen vinden
in die wondere wereld van het zilverwerk. Als
we daarbij nog bedenken dat J.P. Glerum jarenlang verbonden was aan de bekende kunstveiling
Sotheby's en intussen zijn eigen veilinghuis heeft
en daarbij heel wat artikels schreef over diverse
facetten van 'antiek', mogen we erop betrouwen
dat dit boek met 'kennis van zaken'geschreven
is. - Het deel Meubelen is een vertaling en bewerking van het oorspronkelijk Italiaans werk van
architect Riccardo Montenegro en is op hetzelfde
stramien als het Zilver-boek uitgewerkt.
Chronologisch vanaf de antieke wereld tot de

twintigste eeuw wordt de ontwikkeling van de
meubelkunstper stijlperiode behandeld. Heel interessant is de opname van tabellen (p. 13-16)
waarin per land (Frankriik, Italie, Nederlanden,
Duitstafige landen, Engeland en Amerika) de diverse stijlen in verschillende kleuren worden aaneduid. Behalve de evolutie van de meubelkunst
g
wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de
kunstenaars en d.m.v. kader-artikeltjes wordt ook
hier weer heel wat (technische) achtergrondinformatie meegegeven (stucwerk, snijwerk, houtdraaien, van schrijnwerker tot ebenist, intarsia,
meubelen ingips, de eeuw van het mahonie, lakwerk, enz.).Opmerkelijk is ook hier weer de royale kleurenillustratie, ondersteund door zw.-w.tekeningen. Waar het past breidt de auteur zijn
studie uit tot het 'wonen' m.a.w. tot het bespreken van interieurs o.m. uit de 18de en 20ste eeuw.
Tot slot nog even vermelden dat beide boekdelen
afsluiten met eenpersonen- en zaakregister.
RD

Raf Seys
Kathe Kollwitz in Flandern. Mit liebevollen Blicken,

uitg. De Rumbergglaan
1, 868o Koekelare,
, Rin
210 x 150 mm, 112
1995, zwart-wit-1
blz.,gekleefd 450 fr. - De bekende beelden roe
Treurend Ouderpaar van de Duitse kunstenares
Kathe Kollwitz(1867-1945) op het Duitse soldatenkerkhof in Vladslo staat volop in de belangstelling. Het lit namelijk in de bedoeling van de
kleinkinderen van de kunstenares om de beelden
(terug) naar Duitsland over te brengen. Dit zou
meer dan te betreuren zijn! Dat ze echter, vooral
tijdens de winter, beter beschermd dienen te worogisch.
den,
lijkt
wel l Met een uitzonderlijke
moeite en dankzij een diepmenselijke kracht werden deze sculpturen door Kathe Kollwitz gekapt
als een blijvende herinnering aan de dood van
haar zoon Peter die in Esen op 23 oktober 1914
sneuvelde. Over degeschiedenis van deze beelden roe over het aangrijpend levensverhaal
van Kate Kollwitz schreef Raf Seys al in 1964
een boek dat verschillende malen in het Nederlands werd heruitgegeven. Nu verscheen deze
uitgave ook in het Duits, nadat het boek in 1993
ook in het Esperanto werd vertaald. Dergelijke
uit avers kunnen we alleen maar toejuichen.
JLM

Cultureel Jaarboek 1994

Provincie Oost-Vlaanderen, uitg. Provinciaal
Administratief Centrum 'Het Zuid', W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, 1996, geill. met zw.-w.- en
kleurenfoto's, 296 x 210 mm, 178 blz., genaaid. Het Cultureel Jaarboek 1994 van de provincie OostVlaanderen bevat, traditioneel, een uitgebreid
overzicht van de voornaamste activiteiten van de
Dienst voor Cultuur van deze provincie. Verder
krijgen we een overzicht van de subsidiering in
verband met cultuur, van de provincialeprijzen,
van de activiteiten van het bibliotheekwezen, van
de aankopen... De kleurenuitgave oogt fraai en
overzichtelijk.
JLM

INGEZONDEN WERK
- Peter Snyders, Verzachtende omstandigheden.
Versagtende omstandighede, vertaald door Jan

Deloof, Point36, 8ste jg. 1995-96, Point vzw
Uitgeverij, Brusselsesteenweg 356, 9402
Meerbeke-Ninove, 210 x 145 mm, 48 blz., genaaid
35o fr. (los nummer).

- Germain Droogenbroodt, Herfstheuvels.
Moderne Koreaansepoezie, keuze en herdichting

Germain Droogenbroodt, Point 37, 8ste jg. 1996,
Point vzw Uitgeverij, Brusselsesteenweg 356,
9402 Meerbeke-Ninove, 210 x 145 mm, 55 blz.,
enaaid 35o fr. (los nummer).
g
- Yannis Ritsos, Romiosini & Achttien kleine liederen van het bitter vaderland, vertaald door Guido

Demoen, Point38, 8ste jg. 1996, Point vzw
Uitgeverij, Brusselsesteenweg 356, 9402
Meerbeke-Ninove, 210 x 145 mm, 55 blz., genaaid
35
o fr. (los nummer).

- Georges Van Acker, Naakte woorden. Aforisme,
Bedenkingen en Vraagtekens, uitg. Paradox Pers

vzw, Leopoldstraat 55/1, 2000 Antwerpen, 205 x
145 mm, 85 blz., genaaid 395 fr. / 22.
- Christine Van Gerven, Heksenk eren, uitg. Zuid
lo
en Noord, Hanebergstraat 75, 3581 BeverBeringen, 1996, 210 X 145 mm, 40 blz., genaaid
375 fr. / f 21.
- Anneke Groot, Geschonden lijf, uitg. De
Vleermuis uitgeverij b.v., Postbus 2415, 6040 EA
Roermond (NI), 210 x 148 mm, 39 blz., paperback390 fr. f 19,50; verdeler voor Belgie:Denis
en C°, Sterckshoflei 28-30, 2100 Deurne.
- Patrick Vanhaelemeesch, De cirkel is niet road,

uitg. De Vleermuis uitgeverij b.v., Postbus 2415,
6040 EA Roermond (NL), 210 x 148 mm, 47 blz.,
paperback 35o fr.; verdeler voor Belie: Denis en
C°, Sterckshoflei 28-30, 2100 Deurne.
- Lieven Martens, 1k weet de winter naderen, uitg.
Dilbeekse Cahiers, Spanjebergstraat 9, 1710
Dilbeek, 1996, 220 x 140 mm, 4o blz., paperback.
- Andre Goossens, Verdichtingen, uitg. ACWBrugge, Oude Burg 13, 8000 Brugge, 1996, met
kalligrafie van Sofie Verscheure, 205 x 140 mm,
38 blz., geniet.
- Daniel Van Hecke, De vermomming en andere
verhalen, uitg. Zuid en Noord, Hanebergstraat 75,

3581 Beverlo-Beringen, 1996, 210 x 145 mm, 134
blz., genaaid 695 fr. / f 40.
- Paul Baekeland, Borrelies. Roman, uitg. Zuid en
Noord, Hanebergstraat 75, 3581 BeverloBeringen, 1996, 210 X 145 mm, 96 blz., genaaid
520 fr. / f 31.
- Roger Vlieghe, Sterrekijker, uitg. in eigen beheer (Schardauwstraat4, 888o St.-Eloois-Winkel),
met tekeningen van Rik Decock, 205 x
1996,
130 mat, 234 blz., genaaid 545 fr. (rek. nr. 8538456334-03).
- Diane Debray, Vrij! Vrij? Vrij..., uitg. Zuid en
Noord, Hanebergstraat 75, 3581 BeverloBeringen, 1996, 210 X 145 mm, 426 blz., genaaid
870 fr. / f 49.
- Diane Debray, Nog zingen de vogels..., uitg.
Zuid en Noord, Hanebergstraat 75, 3581 BeverloBeringen, 1996, 210 X 145 mm, 416 blz., genaaid
870 fr. / f 49.
- Patsy Claes, Schimmen in de tijd. Verhalen, uitg.
Zuid en Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Bever loBeringen, 1996, 210 X 145 mm, 58 blz., genaaid
395 fr. I f 22.
- Bernard Van Causenbroeck, We hebben het niet
geweten. Roman, uitg. Zuid en Noord,
Hanebergstraat 75, 3581 Beverlo-Beringen, 1996,
210 X 145 mm, 72 blz.,

genaaid 450 fr. / f 27.

- Antoon Vandamme, Hetjaar van de grondzee.
Roman, uitg. Zuid en Noord, Hanebergstraat 75,

3581 Beverlo-Beringen, 1996, 210 x 145 mm,
125 blz., genaaid 495 fr. / f 29.
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Eengepersonaliseerde hulde aan

Paul van Ostaijen
Nedda El-Asmar
Een gegoten kunstwerk met een diameter van 133 mm
in de vorm van een cimbaal werkt als een referentie aan
het muzikale, het ritmische in de poezie van Paul
van Ostaijen - zowel in het metrum als in 'paukeslag'
en andere directe aanduidingen. Het ontwerp is aan de
voorzijde gebaseerd op de houtsneden en tekeningen
van Oscar Jespers die de bundel Bezette Stad, van Paul
van Ostaijen illustreerde. De keerzijde van de medaille
bevat citaten uit van Ostaijens gedichten, met twee
tekstaanpassingen:
– `de Agusta over de stad' - i.p.v. `de obus over de
stad', en
– 'Vlaams blok'... - i.p.v. 'harmonica...', waarbij de
`valse brune' verwijst naar 'la vague brune', `de bruine
golf', zoals de Internationale pers de verkiezingssuccessen van het Vlaams blok van enkele jaren
geleden bestempelden.

Jules De Bruycker
Francine Somers

Genummerd gegoten brons - 4.750,- BF BTW inb.

Als herinnering aan deze merkwaardige tekenaar, die 50 jaar
geleden overleed, heeft Francine Somers uit sympathie een
medaille in verloren was gerealiseerd.
`Van deze stad (GENT) is Jules De Bruycker met hart en ziel de
zoon. Immers, hij werd er op 29 maart 1870 geboren in de Jan
Breydelstraat, vlak aan het hart van het nude Gent, als in een diepe
wieg van eeuwen verleden, eeuwen levend verleden...' schreef
Achilles Mussche in 1936.
Samen met andere acme jonge schilders werkte hij in een atelier
in het Patershol of het Pand. Hij tekende en schilderde aquarellen
tegen spotprijzen. Hij liet zich in het begin vooral inspireren door
de lelijkheid en de miserie van de straattypen rondom hem.
Hij was reeds 36 wanneer hij de kunst van het etsen ontdekte en
de eerste bewaarde plaat van zijn hand dateert uit 1906.
Uit zijn meesterlijke serie etsen naar kathedralen bleek dat
`... De Bruycker een ziener en uitbeelder van steenen en van
massa's is...'.
De voorzijde van de medaille toont zijn portret, met sterke blik in
de ogen, geInspireerd door De Bruycker's zelfportret daterend uit
1925.
De keerzijde neemt een detail terug uit de etsen: `Zelfportree
(1925) en 'Het hijschen van den Draak op het Belfort, Gent
(1914).
Tekst: 'EEN ZOON VAN GENT MET HART EN ZIEL'
Geslagen bronzen plaket ± 70 mm - 1.450,- BF BTW inb. (zie afb.)
Genummerd gegoten brons ± 150 mm - 4.750,-BF BTW inb.

HOE BESTELLEN:
Door storting van het opgegeven bedrag + 100,-BF verzendkosten (per medaille) op PCR N° 000-0017141-69 van nv FIBRU,
Edmond Rostandstraat 59, 1070 Brussel. De medaille(s) worden onmiddellijk toegestuurd.
******

FIBRU (Fisch) n.v.
Uitgevers van kunstmedailles - kunstbrons - officidle eretekens - pin's - juwelen (goud - zilver - edelstenen).
Reprodukties van museumstukken - alle graveerwerk, ook heraldisch - standingvolle relatiegeschenken.
Alle medailles voor sport- en andere manifestaties.
Bekers - sleutelhangers - challenges - badges - fanions - enz.
ALLE INLICHTINGEN: tel. (02) 521 00 88

KULTUUR LIGT ONS.

i5
BANK VAN ROESELARE
5

LANNO0 S REISGIDS ZUID—AFRIKA
Uitgestippelde routes door een fascinerend reisland
Sins de afschaffing van de apartheid is Zuid-Afrika heel erg in trek als reisbestemming. Lannoo's reisgids Zuid-Afrika biedt u de mogelijkheid om in 31
etappes een tocht to ma en door dit ongelooflijk veelzijdig land: subtropische
plantengroei in Noord-Transvaal en de passen van het Drakensberge wisselen
af met verlaten goudzoekersdorpen en steden met een bewogen geschiedenis
zoals Kaapstad en Johannesburg. Na een bezoek aan Durban rijdt u via de kustweg rond de zuidelijkste punt van Afrika. Het boek bevat bovendien heel wat
nuttige informatie over hotels en restaurants en een volledig hoofdstuk met
lgemene praktische info.
a
Met honderdenprachtige kleurenillustraties en gedetailleerde kaartfragmenten!
Iannoo

Paperback - 351 blz. -1095 fr.

HET BOEK IS OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
UITZONDERLIJK AANBOD VOOR ONZE LEZERS
U kan het boek bestellen aan het gunsttarief van 995 fr. i.p.v. 1095 fr.

lannoo

VOORBEHOUDEN VOOR ABONNEES VAN HET TIJDSCHRIFT VLAANDEREN
Wijze van bestellen: stort het verschuldigde bedrag (verzendkosten gratis) op rekening 712-1102147 -19 van C.V.K.V.

p/a Adiel Van Daele, Lindenlaan 18, 8 700 Tielt met vermelding lannoo's reisgids Zuid-Afrika'.
Het boek wort u toegestuurd.

KAAPWIJN IMPORT

DE LEEUW

1 TARANTELLASTRAAT - 1080 ANDERLECHT

"Kaapse wijnen zijn gave, zachte,
natuurzuivere en zonovergoten wijnen"
ALLEENINVOERDER VAN
WIJNLANDGOED VERTEGENWOORDIGING

• ALTIJDGEDACHT
• ALPHEN
• ASPEN
• BACKSBERG
• BERTRAMS
• BLOEMENDAL
• DOUGLAS GREEN
• GILBEY'S

• SWARTLAND

Macintosh ?
15 par geleden nog
een extraatje...
dagelijkse kost
Wie hadgedacht dat het allemaal zo een vaart zoulopen?
Onderhand weet iedereen wel dat we 't niet hebben over
een snoepje, maar over "De MAC". Dankzij de link tussen
traditionelefotogravure en de gebruiksvriendelijke,
wijdverspreide "MAC's", kunnen we op elk niveau vlot en
komplementair samenwerken met onze klanten .
Verwerking van hoe resolutiebeelden en importeren van
MAC files zij n daar slechts een onderdeel van. Door onze
ekstreemhoge standaard qua scherpte en kontrast en een
ver doorgedreven kwaliteitsbewustzijn, kunnen we u
dagelijks, en dit sinds 15 jaar, fotogravurewerk leveren

van eenuitzonderlijk niveau. Dus toch om van to snoepen!

SCANCOLOR
OTOGR A V U R

Proosdijstraat 31 - 8500 Kortrijk - Tel. (056) 35.44.71

Een exclusieve
eindelaarskaart?
Een exclusieve
indejaarskaart ?
e
Lannoa Graphics

Kerstmis en Nieuw par zijn

biedt u de mooiste
keuze...

ideale gelegenheden om
uw klanten, kennissen en
leveranciers een succesvol
Saar toe te wensen.
Om dit op een stijivalle
manier te doen, biedt
Lannoo Graphics U een
uitgebreid assortiment
exclusieve eindej aarskaarten aan.

Een catalogus of bijkomende inlichtingen kan U bekomen
door een eenvoudig telefoontje Haar Petra Vandenheede 051 / 42.42.27

annoo.graphics
quality in fantasy
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Inleiding

is oudste kleinzoon van
Willem Elsschot heb ik
zeergoede herinneringen
aan mijn grootvader. Deze herinneringen
kunnen misschien bijdragen om de schrijver beter te leven kennen, dit temeer daar
een groot deel van zijn oeuvre autobiografisch is.

A

Hi'j was een zeer lieve, attentvolle
grootvader. Hi' lokte graag spontane en
onvooringenomen reacties bij het kind uit.
Depsychologie van het kind boeide hem.
Hi' werd instinctmatig aangetrokken door de zwakkeren, de armen, de
verdrukten uit onze maatschappij. Als de
grote massa, de autoriteiten of de machthebbers iemand veroordeelden, was dit
voor hem voldoende om die mens in nood
te willen bijstaan. Als vrijdenker en humanist was hi' teen de doodstraf. In zijn
ogen kon niemand over leven of dood van
eenpersoon beschikken. Het yolk niet.
De Staat niet.
Hi' was ontzettend nuchter in zijn
analyse van de feiten. Een innemende persoonlijkheid. Zoals hi' gerespecteerd werd,
respecteerde hi' de gevoelens en overtui-

gingen van iedereen. Steeds nieuwsgierig,
wenste hi' het standpunt van anderen, hun
verklaring, te kennen. Ook wanneer hi' het
niet eens was, heb ik hem vaak horen zeg gen 'interessant,' en dan bleef hi' lang over
diegegevens nadenken. Een humanist met
een zeer uitgebreide cultuur. Breeddenkend en uitzonderlijkgastvrij, waren zowelpriesters als communisten, mensen uit
de weerstand als oostfrontstrijders of vrijwilligers uit de Spaanse burgeroorlog welkom. Welkom de burgemeester, maar ook
welkom depostbode.
Hi'j liet zich niet beinvloeden door
modes of tendensen. Hi' had zijn overtuiging, zijn manier van schrijven. Zijn eerste
roman 'Villa des Roses' dateert van 1913 en
wordt nog steeds gelezen.
Als estheet was hi' gevoelig voor
mooie voorwerpen die ons omringen, ook
de dieren en de natuur, de architectuur,
de kunst, in al haar vormen, boeiden hem.
In de schilderkunst bleef de Antwerpse
School onovertroffen: Rubens, Jordaens,
Van Dijck, De Braekeleer, Vaes, Baseleer,
Opsomer, Dolphyn... maar dit betekende
niet dat hi' ongevoelig was voor Frans
Hals of Rembrandt, Bruegel, Cranach,

Diirer of Goya... Deze opsomming is niet
g
elimiteerd.
Hi' was trots op zijn stad, Antwerpen, met de Grote Markt, de kathedraal, de
Keizerstraat... Hi'j zou het vandalisme van
de huidige autoriteiten heel zeker niet
waarderen. Hi'j zou het zeker over teveel
macht, gebrek aan cultuur, corruptie hebben.
Hi'j hield van muziek, de smaak
evolueerde van Wagner en Beethoven, naar
Bach, Vivaldi, Mozart, Gluck en de liederen van Schubert. Hi kende ook de liederen uit de Spaanse burgeroorlog van Ernst
Busch uit het hoofd. Ernst Busch,
die ook
een vriend des huizes was.
Hij sprak vlekkeloos Frans, Engels
en Duits. Hi' las de gedichten van Villon,
La Fontaine, Baudelaire en Verlaine, hi'las
Balzac, Alain Fournier, Daudet en Flaubert.
Goethe en Shakespeare hadden geen geheimen voor hem, het oude testament en de
gedichten van Guido Gezelle behoorden
tot zijn lievelingslectuur. Hi' was een bewonderaar van Reinaert de Vos, maar ook
van Don Quichot...
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Willem Elsschot en de bibliofielenvereniging

In de Vier Winden

illem Elsschot heeft de
bibliofielen niet verwend.
Hi' was zeif geen bibliofiel, hadgeen boekencollectie, en de enige
boeken die hi'j liet inbinden waren de
luxueuze boeken die hi'j als de zakenman
Alfons de Ridder uit of zoals De Juweelenstoet en Le Livre d'Or du Centenaire de l'Indep
endance Bel e. Tijdens het leven van de
schrijver Elsschot verschenen slechts van
vier eerste drukken 1 luxe-exemplaren: Villa

W

4 2

Villein Elsschot

GEDICHTEN

3

des Roses , Verzen van vroeger , Het tankschip en Het dwaallicht5.

Daarnaast verscheen er slechts een
echte bibliofiele editie (echt in de betekenis
van met de handgezet en gedrukt), namelijk de Gedichten (1954) van de eendagsuitgeverij In de Vier Winden. Omdat de genese
en het uiterlijk van dit laatste boek nog
nooit beschreven zijn, heb ik gepoogd alle
bewaardegegevens daarover eens bijeen te
zoeken. Nodeloos te zeggen dat de Gedichten ook inhoudelijk interessant zijn. Elsschot
beschouwde het boek als de definitieve uitgave van zijn dichtwerk, dat in vroegere en
minder volledige versies verschenen was
als de Verzen van vroeger (1932) en de

g

n de vier linden

Deze bundel bevat het volledig dichtwerk
van Willem Elsschot; de vier eerste gedich/
ten, ook het laatste,worden hier poor het
eerst gepubliceerd..Gedichten.werd door
Georges ontworpen en met de hand genet
uit de Euphorion van Walter Tiemann, ge/
goten door Gebr. Klingspor; Maximilian
heeft bet, met toewij ding, op de handpers
gedrukt,op ,Zerkall/Blitten. papier door
Armin Renker mild Door ons uitgelezen.
Van deze uitgave werden honderd en lien
exemplaren gedrukt, voorbehouden aan
de leden van de bibliophidenvereniging
.in de vier winden,. Antwerpen, Mei1954.

i

SI

,„);"
ii-i- -----Collectie Vic van de Reijt, Amsterdam.

Verzen (1943). Ook bevat het boek de eerste

publikatie van het omstreden Bormsgedicht(1945) in boekvorm. Ten slotte zijn er
tekstvarianten met de andere uitgaven.
De uitgave van de Gedichten was het
initiatief van Georges Kelner (1910-1982),
de tweede echtgenoot van Elsschots oudste
dochter Adele De Ridder(1909-1991). Deze
estheet en diplomaat had door gesprekken
met zijn - en Elsschots - vriend Albert
Pelckmans(1910-1994), directeur-uitgever
bij De Nederlandsche Boekhandel, in 1953
interessegekregen voor typografie, kocht
in een opwelling een handpers (van Gilson
Freres, Brussel 1858, pers nr. 102), en
besloot degedichten van papa te gaan
drukken.
Er werdprompt een vereniging
zonder winstoogmerk gesticht met de
naam In de Vier Winden, naar de zestiendeeeuwse Antwerpse kunsthandel van Hieronymus Cock,
de uit ever van onder andere
de etsen van Pieter Bruegel. De twee andere 'Winden' van het bibliofiele kwartet
waren de wat jongere bibliothecarissen
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Herman Liebaers(geb. 1919, Koninklijke
Bibliotheek, later Hofmaarschalk) en Hendrik Vervliet(geb. 1923, Museum PlantinMoretus, later RUCA en nog later UIA),
die echter bij de eigenlijke produktie van
de Gedichten niet betrokken werden6.
De naam van de zondagsuitgeverij
was ongelukkig gekozen. Er bestond namelijk in Antwerpen al een Bibliophielenvereniging De Vier Winden. Die bracht enkele jaren
eerder, in 1948,
de Nagelaten Geschriften van
Frank Craeybeckx: een slecht gedrukt
boekje dat toch interessant is, omdat
het drie drogenaald-etsen van Joris Minne
bevat en een der weinige Nederlandstalige
toepassingen is van de handletter van
Georges Lemmen. En in 1957 verscheen in
Brussel wel eengenummerde herdruk van
Den Sack der Consten (Amsterdam, ca. 1590)
met als impressum In de vier winden, maar
daar had ons kwartet ook al niets mee te
maken. Deze door Jan van Hoorickgedrukte en door Roel d'Haesegeillustreerde
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uitgave was gefinancierd door de Bank van
Paris en de Nederlanden.
De handpers, betaald door Kelner
en Pelckmans, werd opgesteld in Bonn,
waar Georges Kelner landbouwattache was
bij de Belgische ambassade. Hijzelf en
Albert Pelckmans schuimden drie dagen
de Duitse lettergieterijen of op zoek naar
eengeschikte letter. Bij de Gebroeders
Klingspor in Offenbach am Main viel Kelners oog op de Euphorion, een cursieve - en
barokke - afgeleide van de Orpheus van
waarvan de echte cursief
Walter Tiemann7,
ookgebruikt werd. Dat is in tegenspraak
met het colofon van het boek, dat enkel
spreekt van de Euphorion. Kelner besloot
het hele boek uit de Euphorion en de cursieve Orpheus te zetten, ondanks bedenkingen van Pelckmans, die al dat cursief - terecht - wat te veel van hetgoede vond.
Blijkbaar is er voor de titelbladzijde
k oo te
weinig 6o puntletter gekocht, waardoor auteursnaam en impressum gezet zijn uit de

op dit boekformaat onooglijke 24 punt.
Bij Armin Renker werd geschept
Zerkall-Biitten gekocht, en Kelner kwam
doorspontaan vouwen tot een forse kwarto
(37 cm!) die Pelckmans — opnieuw terecht —
wel wat root vond: de gedichten zwemmen in het wit. Buiten een windroos op het
werd het werk niet verlucht.
titelblad
Aangezien geen van de Vier Winden
zelf wou of kon zetten of drukken, werd
dat uitbesteed aan respectievelijk een Antwerpse zetter en een Keulse drukker, in de
colofon Maximilian genoemd. Strikt genomen vormen de Gedichten dusgeen private
r ess-boek, wat immers het zelf hanteren
p
van zethaak en inktspatel veronderstelt.
De drukker verdeelde de gedichten over
acht katernen van elk twee dubbeleplooide bladen.
g
Willem Elsschot keek de druk roeven slechts in vogelvlucht na, omdat hij
zijn schoonzoon blindelings vertrouwde.
Het resultaat waren vier drukfouten, waarvoor Elsschot zich bij de lezer verontschuldigde met een handgeschreven en nadien
gestencild kwatrijn dat in alle 1 io exemplaren werd gelegd en dat antiquarisch weleens is aangeboden als een autograaf. Op
de memorabele veiling van Jan Greshoffs
Elsschotcollectie op 23 juni 1981 in Utrecht
ontstond hierover nog een fikse ruzie8.
Greshoffs exemplaar werd hier, dank zij
een opdracht van Elsschot, verkocht tegen
2.000 gulden plus opgeld. De normale prijs
zonder opdracht schommelt momenteel
rond de duizendgulden. Merkwaardig is
ook dat het colofon niet werd genummerd
en gesigneerd door Elsschot, maar door
Georges Kelner. Er circuleren ongenummerde exemplaren.
Alle exemplaren van de Gedichten
werden bij Van Rijmenam in Den Haag uniform gebonden in schamel grijsblauw karton, met een fragiel en dun rugje dat dikwijls beschadigd is. Er werden door onze
vier zuinige bibliofielen geen luxe-exemplaren in leder ofperkament voorzien. Enkele
sets losse katernen werden nietgebonden.
Hetgereed komen van het boek in
mei 1954 werd gevierd met een champagnefuif. Vol ens Pelckmans kregen de Vier
Winden elk drie exemplaren, Vervliet be1 twijfelt dit. Elsschot zelf kreeg begin juni
tienpresent-exemplaren. Hi' gaf er cadeau
aan onder meer zijn vrienden jan Greshoff
en Edmond van Thillo, de bankiers Naessens en Steenhout, de Antwerpse bur emeester Lode Craeybeckx en aan zijn neef
en biograaf Frans Smits 9 . Geen enkel exemp
laar kwam in de boekhandel: ze werden
ofwel bewaard door de familie Elsschot —
in de jaren tachtig had dochter Adele er
nog tien —, ofwel uitgedeeld dan wel voor
15o frank verkocht aan de familie en vriendenkring van elk van de Vier Winden.

Het was duidelijk niet de bedoeling om uit
de kosten tegeraken.
verklaart de
Deze prive-di
relatief rote zeldzaamheid van het boek
vandaag de dag: gemiddeld komt het
slechts eenmaal per twee of drie jaar op
de markt. Het verklaart ook waarom zoveel
exemplaren een opdracht van Willem
Elsschot bevatten, waarom er geenprospectus bestaat, en waarom er, buiten een
Kronkel van Simon Carmiggelt in Het Parool
van 31 maart 1962, geen weerklank was in
de pers.
Een tweede boek is op de handers
van Georges Kelner niet meer gedrukt.
daarvoor ontbrak het de Vier Winden aan
uitgeversdynamiek en tijd. Toen Kelner van
naar Wassenaar en later naar de
Bonn
Coghensquare in Ukkel verhuisde, reisden
pers, letters en een flink overschot ZerkallBiitten mee. Na de dood van Kelner in 1982
ging de handpers naar Albert Pelckmans en
van daar naar diens zoon Luc, die ze opstelde in de gebouwen van uitgeverij Pelckmans, waar ze nu nog staat. Twee van de
Vier Winden zijn inmiddels overleden.
NOTEN
Een eerste versie van deze tekst verscheen in 1991 als
bibliofiele uitgave bij De Carbolineum Pers in
Wildert.
1 In 1934 verschenen er ook luxe-exemplaren van de
tweede druk van Een ontgoocheling, op
Hollandspapier. Zie: Willem Elsschot, Brieven,

Querido, Amsterdam 1993, p. 184.
De uitgebreide herdruk van de Verzen
van vroeger, de Verzen zoals ze in 1943 door
A. Manteau werden uitgegeven, had ook een
luxe-karakter (genummerd en in tweekleurendruk). Uitgeverij Van Kampen heeft in 1946 vijf
luxe-exemplaren van de derde (= vierde) druk
van de Verzen geleverd aan Elsschot, op
Hollandspapier, in half leder en kopverguld.
Zie Brieven, p. 624.
Van de eerste druk van Een ontgoocheling
(Lectura 1920) zouden volgens verzamelaars

ook 10 of 12 gesigneerde en genummerde luxeexemplaren op Hollands papier gedrukt zijn,
maar ik heb ze nooit gezien en ze worden in
geen enkel artikel of bibliografie vermeld. Wel
zag ik dergelijke luxe-exemplaren van andere
titels in de Lectura-reeks waarin Een antgoocheling verscheen. Het zou dus kunnen.
2 iogenummerde exemplaren op Hollands papier,
waarvan de nummers 1 tot 5 in perkament
'met echtgoud' gebonden, aldus de uitgever,
en 6 tot 10gebrocheerd. Elsschot kreeg bij
verschijnen in 1913 slechts een luxe-exemplaar
(nummer 2), dat hij schonk aan Anna Christina
van der Tak. In 1938 had uitgever Van Dishoeck er nog 6 in stock: de nummers 1, 3, 4, 8,
9 en 10. Er waren er dus in 25 jaar slechts 3
verkocht. Van Dishoeck vroeg io gulden voor
eengebrocheerd en 25 gulden voor een
perkamenten exemplaar. Nog in 1938 verkocht
Van Dishoeck exemplaar nummer 8 aan
Elsschot, die het schonk aan Jan Greshoff, en
gaf hij Elsschot nummer 3 cadeau; dit
exemplaar ging naar een van Elsschots zonen.
Zie Brieven, p. 282-301.

Een van de vijf gebrocheerde exemplaren werd
gekocht door de Vlaamse schrijver en bibliofiel
F.V. Toussaint van Boelaere en voor zijn
rekening in half marokijn gebonden door
J. Weckesser. Het werd verkocht op de veiling
van Toussaints bibliotheek in Brussel op
23 april 1948 (zie de catalogus, nr. 119).
In mei 1993 veilde J.L. Beijers twee
erkamenten exemplaren uit de collectie Johan
p
Polak (veilingcatalogus nrs. 579-580; afgebeeld
in het dagblad De Telegraaf van 14 m e i 1993):
het Tak-exemplaar (nr. 2 dus, dat al in diverse
handen wasgeweest) voor 21.000 gulden, en
exemplaar nr. 4, zonder opdracht, voor 8.000
gulden (plus i6 procent opgeld). Beide
exemplaren in en naar de Utrechtse
antiquaar Andre Swertz, die het Takexemplaar kocht voor een Nederlandse
verzamelaar en het tweede op verscheidene
antiquarenbeurzen aanbood. Nummer 1,
oorspronkelijk het archief-exemplaar van Van
Dishoeck en bedoeld voor tentoonstellingen, is
nu eigendom van de Leidse bibliothecaris en
bibliofiel Ronald Breugelmans.
Tweegebrocheerde exemplaren werden in juni
1981 bij J.L. Beijers geveild (veilingcatalogus
nrs. 280-299) voor respectievelijk 2.400 gulden
(het Greshoff-exemplaar; gekocht door Herwig
Leus en doorverkocht aan antiquariaat
De Librije in Antwerpen; aangeboden in
catalogus 1, maart 1984, voor 75.00o frank; dit
exemplaar is nu in het bezit van de
verzamelaar Andre Bollen in Brasschaat) en
2.80ogulden (zonder opdracht; herbonden;
met het zeldzame prospectus).
3 12 exemplaren op Japans papier; enkele in volleder of
rood linnen, de anderegebrocheerd. Zie
Brieven, p. 176-177. Een exemplaar met
opdracht aan Jan Greshoff (in linnen) werd in
1981 bij J.L. Beijers voor 3.800 gulden exclusief
veilingkosten verkocht aan de verzamelaar
Herwig Leus, die het in 1984 doorverkocht aan
Antiquariaat De Librije, uit wiens catalogus
nr. 1 de bovengenoemde Andre Bollen het
kocht voor 65.00o frank.
4 Een exemplaar op Hollands papier en gebonden in vol
leder; op Elsschots verzoek speciaal gemaakt
door Herman Molitor. Zie Brieven, p. 434-436.
Huidige verblijfplaats onbekend.
5 Minstens twee exemplaren op Propatria papier en in
een van de gewone editie afwijkende linnen
band (dikker en de rugtekst haaks). Zie Brieven
p. 619 voor een afbeelding. Elsschot schonk
zijn eigen exemplaar in 1947 aan zijn uitgever
Bob van Kampen; dit exemplaar is nu in het
bezit van uitgever en Elsschot-verzamelaar
Vic van de Reijt. Ook Elsschots oudste zoon
Walter de Ridder bezat een exemplaar.
6 Herman Liebaers, Meestal in opdracht, Martinus

Nijhoff, 1982, p. 152-153. Ook een passage
hierover in de vooralsnog ongepubliceerde
memoires van Albert Pelckmans.
7 Zie bijvoorbeeld de Encyclopedia of Type Faces, Blanford
Press 1983, p. 169. De Orpheus dateert uit
1928, de Euphorion werd pas in 1936 met een
fraaie brochure aan de liefhebbers voorgesteld.
8 Voor een verslag van deze veiling, zie Aarts
Letterkundige Almanak voor het Willem
Elsschotjaar 1982, p. 36-78; apart ook
verschenen als: Vic van de Reijt, Het Elsschotoverschot (Aarts 1982, 200 genummerde

exemplaren). Het Greshoff-exemplaar look
recentelijk weer op in Antwerpen
(Antiquariaat De Librije, catalogus 93, maart
1993, nr. 95, 75.000 frank).
9 Zie Brieven, p. 879 e.v. Waarschijnlijk kregen ook

Elsschots uitgever Bob van Kampen en de
schrijvers Jan van Nijien en Fritz Francken een
exemplaar.
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MARC SOMERS

Het Borms-gedicht van Willem Elsschot en
het Nieuw Vlaams Tijdschrift

et Borms-gedicht van Willem Elsschot verscheen
voor het eerst integraal
in de eerste editie van het Verzameld werk
(1957). Tien jaar eerder was het na een vrij
lang creatief proces ietwat moeizaam tot
standgekomen. Pas bij de tiende versie
was het voor hem voltooid. Verscheidene
kopieen, vaak in et to vorm, hadden
nog tijdens de ontstaansperiode bun we
gevonden naar kritische vrienden, aan wie
de dichter zijn werkstuk voorlegde,
nieuwsgierig als hi' was naar bun literair
oordeel. Daarom circuleerden een aantal
versies in een vrij beperkte groep.

H

De oudste versie
Enkelen waren al op de hoc to van
de inhoud toen op 9 aril 1949 een twee
jaar oude versie in het Vlaams-nationale
weekblad Rommel of werd gepuse
bliceerd. Totgrote consternatie van Elsschot, die intussen verscheidene malen het
gedicht substantieel had uitgebreid, van
vijf tot tien strofen, en allerhande correcties
aan de oorspronkelijke tekst had aangebracht.
De eerste versie werd met Willy ondertekend (net als versie twee en drie) en
in 1949 afgedrukt met Willem als auteur,
toen men wellicht ook op de redactie van
Rommel of van de identiteit van de schrijver op de hoc to was geraakt. Over de
wijze waarop het nieuwe gedicht bij Rommelpot belandde, to en de meningen uiteen.
Cineast Frans Bu ens, auteur van
een monografie over Elsschot (1951) en
verfilmer van Het dwaallicht, getuigde in
1991 aan Vic van de Reijt, uitgever van het
Elsschot-brievenboek (1993), 'dat, eens het
"gedicht" van zijn hart, hi' het (anonym) in
de brievenbus van "Rommelpot" is gaan
steken. En, dat hi' de dag nadien getracht
heeft depublicatie ervan te voorkomen'.1
Waarom hij in dit opzet niet geslaagd is,
vertelt dat lategetuigenis niet. Kreeg Elsschot misschien toch de toezegging van
een onmiddellijke inhouding, waarna het
werk twee jaar bij de redactie in portefeuille berustte?
In het dossier Elsschot-Borms van
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BrUssel, den 6 Maart 1947.
Waarde College,
Over pleats/rig van hierbijgaand gedicht
verneem ik gearne' met een Ja of een !teen, uw °ordeal.
Galieve aij dit antwoord direct near
Beersel‘over oLotate stUren; terwijl ge :mast uw nein op de hieronder
etaande Mat zoudt sew/ TOW, Geantwoord.
Dan stuurt gtj dezen brief varder met de
Mat den den volgenden college.
Net hartelijke groeten,
Herman leirlinok.
VOLOORDE VANNERZENDING;
*LtrAie x

Brulez Raymond, Nijverheidstraat 42-#russe1

PoleAy y Misna Johan, Groot Britenjelei 4e Gent
Decorte fiert,Loostreet 12 8trijthem
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Gilliams Maurice, 91 Lange Nieuwe treat Antwerpen:rani/A fil4/0
Berrimen -Raymond, 8 Basculestraat Brussel Ipeo.40.1/.1-yi.-

-.7' %MAI-

X Jonokheere Karel, Noninglinnelean 26 De ianne cfr ..4**- 14.54)`

X Kuypers julien, 1'72 ?Avon Sunderslean Vorst
rutleol /2/3/
i$ Mt/sachet Aolitile,I4 Frans Spaestraat dent
4,1/4/—rt!),
Toussaint Fernand, 28 KoloniOnitreat Brussel:
i Van Akan PietiBeemikststaat Terhagen ; covkv."14—r...4-AKI>
f Van Boogenbemt Alber't, Koolatraat 102 Mechelen:
30
A Waischap G‘rerd,Lommiletrest 12 Antwerpen.
01.,7
)t-Realxitts. Maurice., 77 rratshits-4.*erpitioci4t.
4C-1410.
VOS fterea*4
yyts4Ne (0-4"-P°
4,previt,t1 434asx.a4twipat

r

h294%. 624,4.
Llit het N.V.'T.-archief in het AMVC in Antwerpen.

Gaston Durnez (1981) 2 le de Daniel Merleot volgend
vede, redacteur van Rommel of
getuigenis af. 'Enkele weken na Borms' terechtstelling kwam een oudere man in het
kantoor van deze Rommel of aan de Jan van
Lierstraat in Antwerpen een naamloze brief
f geven. De man maakte zich niet bekend.
a
"Een raar ventje", herinnerde zich later
de bediende, die hem had zien we aan.
De brief was eengedicht: "Aan Borms".
Wij durfden het niet meteen te publiceren
(...) Wij lieten het liggen, maar na verloop
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van tijd kwam een relatie van ons daarover
informeren. Dat was een man van socialistiachen huize die voor ons over diplomatieke
onderwerpen schreef en later in diplomatieke dienst isgegaan. Hi' was een bekende
van Elsschot. En hi' kwam ons zeggen, dat
de dichter verwonderd was over het feit
dat zijn vers niet werd opgenomen...'
Over het precieze tijdstip van de
inlevering bestaat geen uitsluitsel. Gaat het
om een onmiddellijke reactie op de executie
van Borms op 12 april 1946?

Waarom stuurde Elsschot zijn werk
naar het N.V.T.? Dit literair tijdschrift verscheen sedert april 1946, met als redactiesecretaris Hubert Lam o. Het had een vrijzinnig signatuur, met als enig programma
het 'Vrije Woord'.
In het eerste nummer verscheen zijn
laatste verhaal, Het dwaallicht7, in het juninummer van dat jaar zijn reeds lang in
portefeuille gehouden gedicht Aan van der
Lubbe.8

Willem Elsschot leest in de negende jaargang van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.

De tweede versie3 werdgedateerd
op 25 februari 1947. Het begeleidend briefje
van een dag later aan zijn schoonzoon
Georges Kelner handelt uitsluitend over de
toevoeging van een strofe en enkele correcties, zonder verdere mededeling,
waardoor
deze zending haast vanzelfsprekend chronologisch kort na de eerste (oer)versie uit
het Brieven-boek dientgesitueerd.
De nieuwe strofe luidde:
Uwgratie lag gereed voor 't buigen van
uw nek,
voor 't beven van uw lip, voor 't eten van
uw drek.
Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend
genegeerd
en noch het Vlaamsche yolk noch uwen naam
onteert.

De spelfout aan het eind van het
vers werd latergecorrigeerd.
Rest nog de mogelijk
heid dat de
versie uit Rommel of op enkele plaatsen
afwijkend van de zg. oerversie, van nog
oudere datum is.4 Kwam de Rommelpot-versie (veel?) vroeger dan 25 februari 1947 tot
stand? Kort na de dood van Borms? Dan
heeft Romme/pot-redacteur Merlevede het
bij het rechte eind. De vraag blijft waarom
Elsschot na een allereerste versie als onmiddellijke reactie op de executie dan wachtte
tot begin 1947 om aan het gedicht te gaan
sleutelen. Op een punt heeft de geciteerde
en verder niet bij name genoemde bediende
van Rommel of ongelijk. Elsschot zag er
beslist niet uit als een 'raar ventje', maar

kwam steeds voor als een keurig uitgedoste
en correcte burgerman.
Op 27 februari 1947 ging alweer een
nieuwe versie, de derde nu, naar Georges
Kelner. Elsschot had twee nieuwe strofen
toegevoegd en beschouwde het gedicht nu
als voltooid!
En dat geen enkele stem voor u is opgegaan
toen ieder in zijn geest u voor dien muur
zag staan.
De Paus heeft niet geroerd, wij allen zwegen
stil
als was diegruweldaad des Heeren eigen wil.
Eenieder had te doen en heeft zich afgewend
van dezen door depest geslagen krukkenvent.
0 lafheid ongehoord, o schandelijk verraad
waarvan het merk, gebrand, ons op het voorhoofd staat.
De redactieraad van het
N.V.T. oordeelt

Enkele dagen later, op 1 maart 1947,
schreef Elsschot aan zijn schoonzoon over
enige veranderingen in de zesde strofe.
'Maintenant je n'y toucherai plus. Je
croisque, comme poeme politique, on n'a
jamais p roduit mieux dans les Pas-Bas.
Je
Y
l'adresse au Nieuwe Vlaamsche Tijdschrift
et je me demande quelle tete ils vont faire.'5
Aan N.V.T.-directeur Herman Teirlinck schreef hi' dezelfde dannog: 'Hierbij
eengedichtje. Mocht het niet passen in het
kader van het N. Vl. Tijdschrift, stuur het
mij dan terug.'6 Deze vierde versie telt acht
strofen, met de opdracht.

Op i mei 1946 stuurde hi' nog een
tweedegedicht De banneling, opgedragen
aan de later in Duitsegevangenschap overleden Karel Wilms, zoon van de Antwerpse
socialistische schepen John Wilms, auteur
van Deparochie van miserie.
Redactiesecretaris Lampo berichtte
dat het vers zou worden opgenomen, maar
kwam er om onbekende reden
uiteindelijk
niets van terecht.9
Elsschots verkleefdheid aan het
N.V.T. bleek nog in 1951 in een brief aan
Raymond Herreman. Verscheen immers
Het dwaallicht niet in het N.V.T.? 'Bewijst
zulks niet dat ik voor het N.V.T. een voorkeur heb. Ik kan ugerust de verzekering
geven dat mijn toekomstig werk, indien er
nog iets geboren mocht worden, in het
N.V.T. verschijnen zou en in geen ander.
En dat niet alleen uit sympathie maar
tevens omdat het zogoed betaalt...'
Elsschot was inmiddels ook tot de
N.V.T.-redactie toegetreden, in de plaats
van de in 1947 overleden Toussaint.
Herman Teirlinck startte op 6 maart
een schriftelijke raadpleging van zijn voltallie redactie. Samen met zijn brief ging
Elsschots typoscript van 1 maart in een
enveloppe. De vraag aan de redactieleden
luidde: 'Overplaatsing van hierbijgaand
gedicht verneem ik gaarne met een Ja of
een Neen,
uw oordeel.' Daaronder stonden
de namen van de redactieleden, die achter
hun antwoord de datum invulden en Teirlincks brief samen met Elsschots vers naar
de volgende collega stuurden. Van 7 maart
tot 15 april deed de zending een ronde bij
de N.V.T.-redactie: Brulez, Daisne, Decorte,
Gilliams, Herreman,Jonckheere, Kuypers,
Mussche, Toussaint, Van Aken, Van
Hoogenbemt, Walschap, Roelants, Vos,
Lampo, om ten slotte weer bij Teirlinck te
belanden. Niet alleen hun opinie bleef bewaard met een ja of een neen, zoals Teirlinck vroeg, maar ook van elk de bijgevoegde brief, vaak met uitvoerige
motivering.1°
Terug naar 5 maart. Snel stuurde
Elsschot nog een paar wijzigingen door aan
Lam o, waarvan vooral een het signaleren
waard is. Nu duikt voor het eerst de definitieve beginregel op: 'Ik heb u niet gekend',
werd 'Gij zijt mij vreemd geweest'. 'De re-
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den hiervan is dat de eerste regel van de
6e strophe eindigt op "ik heb hem niet gekend". En ik vind dat in eengedicht van
die lengte nooit twee dezelfde uitdrukking
en mogen voorkomen.'
Een tweede belangrijke verandering:
`om tweemaal AAN te voorkomen, verzoek
ik U AAN BORMS te wijzigen in het
eenvoudige BORMS'. Eveneens voorziet
Elsschot hetgedicht nu van een opdracht:

wens dus, ook op onrechtstreekse wijze,
niet bij te dragen tot zijn eerherstel, evenmin als ik een aanklacht teen
g
hem zou
onderschrijven. Zulks, zonder dat ik in het
minst twijfel aan de oprechtheid van E.
natuurlijk.
3. Zelfs indien iets, of veel, ten
goede van Borms te ze en was, moet toch
rekening gehouden worden met de openbare opinie. De zuiveringsactie is al genoeg

Willem Elsschot leest voor uit eigen werk, Amsterdam, 1957.

'Ik verzoek u bovendien rechts onder den
titel cursief te drukken: Aan Camiel Hu smans'."
Inmiddels was het typoscript van
1 maart op weg naar de eerste N.V.T.-redacteur, Raymond Brulez. Zijn antwoord van
8 maart was kort: 'NEEN!'
Johan Daisne was op 8 maart in zijn
kritiek veel uitvoeriger:
'Op uw vraag betreffende de gepastheld om in N.V.T. Elsschot's gedicht over
"Borms" te publiceren, meen ik u neen te
t en antwoorden. Inderdaad:
moe
1. Ditgedicht is van een exceptionele poetische waarde, zodat we er geen
betreurenswaardig verlies door lijden, indien we het niet opnemen; E. stond reeds,
en zal voorzeker nog, beters afstaan.
2. Ik heb Borms niet gekend; ik
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geschokt geworden, dat wij niet nog meer
verwarring in de geesten mogen stichten.
Het geval Borms heeft voorzeker zijn menselijke kant, maar het is nog te fris in onze
geschiedenis, om niet op de eerste plaats
politiek te zijn. En gedichten dienen beter
het eerste, het menselijke, dan het tweede,
het politieke. Zoals ook ons tijdschrift meer
berekend is op algemene cultuurwaarden
en inz. op de kunst van het schrijven, dan
wel op politieke, sociale, economische aangelegenheden. Het standpunt van E. is zeker lezenswaard, maar ik meen dat de beste
gedicht een bundel verzen
laats voor zijn
P
van hem zou zijn, of een andere publicatie,
volledig van hem, en op zijn algehele verantwoordelijkheid uitgegeven.'
Bert Decorte op 13 maart was kort en
ositief: 'Kwestie Elsschot: Aan Borms. Ja!'
p
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Op 14 maart 1947 geeft Maurice
Gilliams zijn commentaar: 'Voor het Bormsrijm = ja. Ik vind de "poezie" van Elsschot
altijd erbarmelijk, en thans ziet zijn ontboezeming er als "gedicht" bepaald onoogelijk
uit. - Doch ik meen dat N.V.T. eengeste
moet durven doen; men zal er ons binnen
afzienbare tijd niet om mis-zien. En versta
me a.u.b. niet verkeerd: ik verwacht niet
een formidabele opleving van de Borms-gedachte, absoluut niet,
en ik zit er allerminst
op te wachten. Doch de nuchtere lieden
vangoede wil zijn het uiterste der onverdraagzaamheid waar we thans in versukkeld zitten erg beu aan het worden. Wij zijn
dichters die al eens in de toekomst durven
blikken en op onze manier hebben we immers ookgevoel voor de historie, Toussaint
voor de zijne en wij voor de onze! Want de
geschiedenis als wetenschap, concreet, onveranderlijk: och, zooiets bestaat eenvoudig
niet. leder draagt zijn Belgische geschiedenis op zijn eigen wijze in het hoofd; hi' ziet
ze zooals hi'j ze verlangt te zien, ook
Pirenne en al de anderen.'
Op dezelfde dag, 14 maart, bracht
Elsschot alweer een wijziging aan zijn inzending aan. Lampo ontving de volgende
brief: 'Bij nadere overweging vind ik het
beter hetgedicht dat ik u zond, niet aan
Camiel Huysmans op te dragen maar aan
den zoon van Borms. Verander dus de opdracht in: Aan zijn zoon. Ik had het gedicht
eerst aan C.H. opgedragen omdat mij de
herinnering aan een heldhaftige manifestatie van C.H. is bijgebleven. Het is echter
niet zeker dat hi' met een dergelijke opdracht gediend zou zijn. En eigelijk (sic)
heeft niemand meer recht op die opdracht
dan de zoon van Borms, dunkt mij."2
Op 12 maart had de dichter een
vijfde versie gezonden aan zijn Antwerpse
vriend Henri Dirkx, de verzamelaar 'Suikerjan'. Drie dagen later tikte hi' het gehele
gedicht nogmaals over in een zesde versie,
met bovenaan in handschriftgenoteerd
'Definitieve tekst',gedateerd 15 maart 1947
en met de opdracht 'Aan zijn zoon'.13
Op 16 maart ontving zijn neef en intieme vriend Frans Smits een nieuwe, zevende versie, waarbij de opdracht nu was
ghrapt!
In handschrift bovenaan: 'Hier is
esc
het gedichtje, zooals beloofd. Zoo erg is het
immers niet? En daar moest toch een van
ons lets over zeggen? Waarom dan gewacht
tot zijn eigen geloofsgenooten, die hem laffelijk in den steek lieten, het zullen uitkraaien als het mindergevaarlijk zal zijn?'
Onderaan staat eveneens in handschrift bijgevoegd: 'Later. Ik heb het gedicht
ingetrokken. Het krijgt wel eens een bescheidenplaats onder mijn verzen, wanneer die nog eens uitgegeven worden."4
Maar nu lopen we enigszins op de
zaken vooruit.

De N.V.T.-inzending van begin
maart was op 17 maart bij Raymond Herreman aangekomen. Zijn commentaar: 'Voor
hetgedicht "Aan Borms": Neen. Bijaldien
een meerderheid ja mocht stemmen, zou ik
toch voor hetgedicht geplaatst wordt, een
discussie in de redactie wenselijk achten.
En misschien ook als het nietgeplaatst
wordt.'
Toen Herreman vanop de redactie
van de Gentse Vooruit zijn commentaar
uitbracht, schreef Elsschot in Antwerpen
dezelfde dag een brief aan Hubert Lam o:
'Om het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift
onaangenaamheden en misschien ernstige
moeilijkheden te besparen en ook om persoonlijke
enen
reddie u niet interesseeren,
heb ik besloten depublicatie van het gep
dicht BORMS uit te stellen tot Van Kamen
mijn bundeltje gedichten nog eens uitgeeft.
Zoodoende zal het op een minder lawaaierige manier het licht zien."5
Enkele dagen later lichtte Lampo
Teirlinck in: 'Willem Elsschot schrijft mij
zooeven, dat hi'j zijn gedicht "Aan Borms"
terugtrekt. Dat schijnt mij het verstandigste.'
Al heeft hi' het gedicht dan teruggetrokken, toch blijft Elsschot er sterk mee
be aan. Hi' voegde een negende strofe toe,
voor de opdracht.
Voorop de Kardinaal, gedost in groot ornaat
Herzegend en verkist zijt gij zijn kameraad.
Hi' zal, na 't eersaluut, lithurgisch henen gaan:
En zoo heeft dan het Landposthuum zijn plicht
gedaan.

Hi' beproefde op 18 maart zijn geluk
bij Johan Daisne, redactiesecretaris van het
Gentse literaire blad Klaverdrie. Wellicht
onwetend over het advies dat Daisne
inmiddels in de N.V.T.-redactie had uitgebracht op 8 maart, bood Elsschot het
Borms-gedicht aan aan Klaverdrie, alhoewel,
het hoefde nog niet direct te verschijnen,
pas als de tijd rijp was. In een Franstalige
brief stelt Elsschot het als volt: Je joins un
p
etit poeme avec priere de me dire de suite
si KL III est dispose a le publier. Cet exemplaire vous est destine personnellement,
c'est (a) direqu'il ne faut pas encore le faire
paraitre. Il importe simplement que je
sache si votre revue lepublierait si je me
decidais a le rendrepublic. Je suppose que
vouspouvez en decider sans avoir a
consulterprealablement quelque Grand
Conseil.' 15A Met dit laatste bedoelde hi'
natuurlijk de redactieraad van het N.V.T.!
Daarmee had Daisne de achtt
seversie in handengekregen. En nog hield het
gedicht Elsschot bezig. In de laatst ingelaste
strofe bracht hi' op i8 maart een paar wijzigingen aan en stuurde twee dagen later het
geheel naar Frans Smits. 'Hierbij de defini-

tieve tekst van Borms. Ik heb er namelijk
nog een strophe aan toegevoegd, namelijk
de laatste voor de Opdracht, en wel om het
voor onze katholieke vrienden, de schijthuizen die voor B. iets hadden kunnen
doers, heelemaal onaannemelijk te
maken."6
En de N.V.T.-redactie? Die werkte
inmiddels onverdroten voort aan de beoordelingen. Op 19 maart was het de beurt aan
KarelJonckheere,
die kort antwoordde:
'Neen, het is een slechtgedicht.' Op
21 maart luidde het verdict van Julien Kuyp
ers, secretaris-generaal van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs: 'Zaak A. de Ridden Neen!'
Vanuit Gent schreef Achilles Mussche op 22 maart: 'Plaatsing gedicht Elsschot: neen'.
Fernand Victor Toussaint van Boelaere brengt zijn kritiek uit op 23 maart
1947: 'Ik heb er niets teen dat het gedicht
van Elsschot ter eere van Borms wordtgelaatst, mits voorzien van een voetnota
P
waarin wordt herinnerd dat elk medewerker verantwoordelijk is voor de streken die
hi'j uithaalt in dicht of ondicht. Al heeft het
gedicht een die accent. Onze geuzenliederen, hoe onvolmaakt ook, kwamen uit
een overtuiging en een innigheid des harten waar men eerbied voor hebben moet.
Bij deze liederen vergeleken, doet het vers
van Elsschot mij banaal aan - alleen geschreven om den cynicus uit te hangen.
Wat natuurlijk niet precies het geval is.
Anders zou de toon overtuigender zijn, een
die ere resonans hebben.
Kentgijhet vers van Elsschot ter
eere van Willem Gijssels, ons wel bekend?
Het luidt:
Gebroodroofd en verdrukt
dat wel, maar nooitgebukt.
Worg,
en trapp,
en trekken
niets baat met zulke nekken enz.

Willem:gebroodroofd en verdrukt?
Door wie? Maar: mij goed! Was het gedicht
dan maar "a thing of beauty".'
Op 27 maart antwoordde Piet van
Akers, op papier van het Algemeen Belgisch
Vakverbond: 'Vers: Aan Borms, Ja.' Een dag
later bracht Albert van Hoogenbemt,
inspecteur bij de Openbare Bibliotheken,
verslag uit: 'Ik vind het gedicht van
Elsschot over Borms zeer slecht.'
Van een totaal andere mening was
Elsschots overbuur in de Lemmestraat,
Gerard Walschap. Op 3o maart 1947 schreef
hi' aan Teirlinck: ' "Aan Borms" door W. Elsschot: ja. Het gedicht is middelmatig, maar
de menschelijke belt dents verheft het.
Elsschot's eerbetoon aan een held,
die in zijn oogen altijd een dwaas is geweest en dien hij nooit heeft gevolgd, ver-

dient dat wij een even hooge houding aannemen tegenover zijn gedicht, zooals de katholiek eengeuzenlied en de vrijzinnige referein van Anna Bins weet te eeren. In
wezen trouwens is het minder een hulde
aan Borms dan eenprotest teen "de oude

Het monogramvignet op deze kaft werd
uitgevoerd door Eug. Hermans naar een
ontwerp van Willem Elsschot (uit de
verzameling van Maurice Lecluyse,
Bellegem).

tyrannie" dat onze volle instemming kan
meedragen.
Het felt dat ditgedicht uitspreekt
wat in zeer velen leeft die thans niet mogen
of kunnen spreken, vergt van ons en meer
verdraagzaamheid en meer moed om deze
stem te laten hooren.
Ik kan niet beoordeelen of depublicatie het bestaan van N.V.T. kan ingevaar
brengen. Zoo ja, dan ben ik van oordeel dat
het gedicht de verdwijning van N.V.T. niet
waard is.'
Maurice Roelants ontving de zending pas op 13 april. Zijn antwoord was
'neen'.
De socialistische senator Herman
Vos schreef op 15 april aan Teirlinck: 'Mijn
meening is: om allerlei redenen, onmogelijk. Dus: neen.'
Daarop keerde de zending terug
naar Teirlinck, die het lijstje voltooide met
zijn eigen neen en een neen van Hubert
Lam o. Zij sloten zich aan bij een al afgetekende meerderheid.
Tot op heden was het niet duidelijk
of hetgedicht door het N.V.T. was gewesgerd en het daarom niet verscheen, dan wel
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of Elsschot zonder enige beinvloeding van
de redactie tot dit besluit was gekomen.
Zowel het ene als het andere berust op
waarheid. Elsschot
trokgedicht
voile
dig autonoom en na ampel beraad terug,
terwijl de beoordeling door de N.V.T.redactie nog volop aan de gang was.
De uitslag van de schriftelijke stemming
was overduidelijk. Van de 16 redactieleden,
Teirlinck en Lampo erbij gerekend, stemden
er slechts 5 pro: Bert Decorte, Maurice
Gilliams, Piet van Aken, Gerard Walschap
en, mits enige reserve, Fernand Toussaint
van Boelaere.
Na de afwijzing
Elsschot wist dat hetgedicht niet
onmiddellijk kon verschijnen, maar toch
vroeg hi' Louis Paul Boon het aan hem to
mogen opdragen. Boon antwoordde op
24 maart '47; hi' is gecharmeerd door het
voorstel, maar heeft bezwaren, en niet de
minste... Ja, ik heb datgedicht over Borms
gelezen. Gij hebt moed. Gij durft to en heel
de wereld stroom op roeien. Dat is zeer
mooi van u. Maar besef tevens dat door de
schuld van de Bormsen(slachtoffers van de
evengrote schuldige: de Belgische Staat)
zovelen miner vrienden gestorven zijn in
Dachau, in Breendonk, in Buchenwald.
En alsgij dan de verdediging van
Borms onderschrijft, wil ik die samen met u
onderschrijven. Maar wat ik niet wil, dat is,
termen onderschrijven zoals "Vlaanderen's
Eergevoel", of zoals: "het Vlaamse yolk dat
genoeg gebedeld heeft aan de poort". Ik
haat zoiets, vriend De Ridder, ik walg van
die din en. Vandaag of morgen zullen zij
weer door onze straten trekken met hun
leeuwenvlaggen, hun benagelde botten,
hun roffelende trommen. Ik wil uwgedicht,
aan de mens Borms, onderschrijven. Ik wil
het niet aan het symbool Borms: ik heb door
de trawanten van dat symbool genoeg
vrienden weten neerkogelen. Ziedaar de
din en die ik u in mijn grootste oprechtheid zeg. Ge weet dat ik bij u zweer, zelfs al
verdedigde gij Hitler-zelf. Maar godomme,
De Ridder, alsgij een gedicht aan mij
wenste op to drag,
en waarom dan niet met
het onvergetelijke gedicht aan Van Der
Lubbe, die armzalige 'on
die schele metserdiender.'
Boon deed enkele suggesties tot
wijziging van het gedicht, waaronder de
ingrijpendste wel is de verandering van de
opdracht, de laatste strofe, die start met 'Gij
dacht o lijdzaam yolk...'. Daarbij tekende
Boon aan: 'Dat isOen geval. Ik zou het liever veranderen in iets dat algemeen menselijk
is, v.b.: waarin ook neergeschoten helden
uit andere bewegingen of andere landen
aangehaald worden. Daardoor kan het gedicht onttrokken worden aan een speciaal
Vl. Nat.geest,
tot een gedicht dat voor de
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BORMS
Ik zag naar de plaats des gerichts: daar was de boosheid.
PREDIKER III: 16

Al uwe minnaars hebben u vergeten.
JEREMIA XXX: 14

Gij zit mij vreemd geweest, vermetele oude vriend,
maar datgij Neerlands vaan manmoedig hebt gediend
dat weet ik niettemin zoals 't een ieder weet
die nu ,
in dit ons Land, zijn
odbro
in schaamte eet.
Voor rechters-soldeniers, beroepen door de Staat,
is het u dan vergaan zooals het dapperen gaat.
En de Regent keek toe, stilzwijgend, onverstoord,
maar nam zijn pen niet op voor 't schrijven
va een woord.
n
Uwgratie lag gereed voor 't buigen van uw nek,
voor 't beven van uw lip, voor 't eten van uw drek.
Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend genegeerd
en noch uw dierbaar yolk noch uwe naam onteerd.
Dat kon, dat wilde of dorst men niet verstaan.
Men riep het peloton en 't peloton trad aan.
Maar dat het salvo, dat finaal is losgebrand,
ons alien heeftgeraakt, dat voelt heel Vlaanderland.
En datgeen enkele stem tot u is opgegaan
toen ieder in zijn geest u voor die muur zag staan.
De Paus heeft nietgeroerd, wij allen zwegen stil
als was die snoode daad des Heeren eigen wil.
Een ieder zwoer bij God: 'Ik heb hem niet gekend,
die oude, door depest geslagen krukkenvent.'
0 lafheid ongehoord, o niet to del en schand,
waarvan 't infane merk ons op het voorhoofd brandt.
Nog glom een laatste sprank: Oranje's vrome telg
verheft des Zwijgers stem en schut die stoere Bel g.
Uw nood, helaas, drong niet tot in de troonzaal door:
wie eenmaal isgedoemd vindt nergens meer gehoor.
Al werd uw oude romp in allerijl vermoord,
de echo van uw stem wordt
dooresmoor
geen
schot gd.
En wat van u resteert wordt eenmaal, naar de Wet
van Vlaanderens eergevoel, met staatsie bijgezet.
Voorop de Kardinaal,
gedost in vol ornaat.
Herzeg end en verkist zitj gij zijn
kam
eraad.
Hi' zal, na 't eersaluut, liturgisch henengaan:
en zo heeft dan het Landpostuum zijn plicht gedaan.
OPDRACHT:

Gij dacht, o lijdzaam yolk, dat 't gruwelijk getij
der oude tyrannie voor immer was voorbij.
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord,
Zoolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.
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ganse wereld betekenis krijgt."7
Ondanks de weigering van Boon de
opdracht te aanvaarden, verloochende Elsschot zijn gedicht niet. Hi' bracht ook geen
wijzigingen aan zoals Boon had gesuggereerd, maar bleef er toch aan werken. Wanneer hi' op 8 april 1947 in het poeziealbum
van Carla Walschap, Gerards dochter, het
Borms-gedicht neerschreef, was het de
tiende versie, met zowaar een volledig
nieuwe strofe:
Nog glom een laatste sprank: Oran es vrome
telg
verheft des Zwijgers stem en schut dien stoeren
belg.
1.Iw nood, helaas, drong niet tot in de troonzaal
door:
Wie eenmaal isgedoemd vindt nergens meer gehoor.

Hiermee werd het eindpunt gezet.18
Dat Elsschot eengedicht wijdde aan
de op 12 april 1946 terechtgestelde Vlaamse
voorman August Borms hoeft geen verwondering. Een gelijkaardig door menselijk
mededogen ingegeven vers schreef hi in
1934 over Marinus van der Lubbe, de jonge
communist die in 1933 onterecht van de
brand in de Duitse Reichstag werd beschuldid en na een showproces ter dood gebracht werd.
Hetging hem om de fundamentele
onrechtvaardigheid. In 1946 zei hi': 'Was
V.d. Lubbe een fascistgeweest, ik zou datzelfdegedicht geschreven hebben. Als ik de
inspiratie vind, zal ik eens een gedicht
schrijven ter eere van die Duitschers die, op
bevel van eengepruikte Jank en Brit, opgehangen zijn." 9 Wanneer datzelfde jaar dan
Borms wordt neergeschoten, komt de 'inspiratie' al snel. Zijn verantwoording? 'Dat
dood schieten (heeft) mij zo geergerd dat ik
niet heb kunnen weerstaan aan de drang
om op hem een gedicht te schrijven.'2°
Over Van der Lubbe en Borms zei
hi' nog: 'zij zijn mij beiden even lief omdat
zij beiden om de hals gebracht zijn, de eene
aan deze, de andere aan de overkant van
den Rijn.' 21 Hi' zei van zichzelf dat hi' 'nu
eenmaal de verwenschte manse (had) om,
als het ware automatisch en onbewust, aan
de zijde van de slachtoffers te gaan staan,
p eu importe of het democraten of fascisten ,
Franschen en Duitschers zijn. Ik heb een instinctmatige afkeer voor de overwinnaars,
wie of wat ze ook mogen zijn en het zou
mij liever zijn dat zij aan de slag bleven tot
beidepartijen, na een eeuw of zoo, zich
plotseling zouden afvragen "zijn wij eigelijk niet gek?"'22
Borms was voor Elsschot een symbool van Vlaanderen en zijn strijd om eigen
taal en ontvoogding. Elsschot liet zich op

zijn zestien jaar in een brief aan zijn vriend
Ary Delen kennen als een romantische
19de-eeuwse 'taalminnaar'. Deze lief de tot
taal en literatuur doet hem sympathiseren
met Borms, een man met een voor Vlaanderen ongemeen rote symboolwaarde. Was
Borms immers ook niet een tijdlang leraar
aan Elsschots middelbare school, het Antwerpse Atheneum, waar hi' had gestudeerd
in de jaren negentig, sterk begeesterd door
de lessen Nederlands en door de briljante,
barokke welsprekendheid van Pol de
Mont? Borms behoorde daarom voor Elsschot tot een Vlaams verleden, waarvoor
hi' een rote sympathie koesterde.
Persoonlijke contacten met Borms
onderhield Elsschot niet. In juni 1992
tekende criticus Jan D'Haese uit de mond
van Edmond Borms, zoon van August, de
volgende getuigenis op over de relatie van
de familie Borms met de familie De Ridder:
'Ik leerde Walter, de oudste zoon van Elsschot, kennen op het einde van de jaren
vijftig. Hi' vroeg me toen hem eens te
komen opzoeken, en bij die gelegenheid
vertelde hi'j mij de geschiedenis van het
Borms-gedicht, toonde mij stukken uit zijn
Elsschot-archief, o.a. het oorspronkelijk
handschrift, en had het ook over de nadien
door de dichter aangebrachte wijzigingen.
Weze nog vermeld dat Walter de Ridder
mij later een eksemplaar van het "Verzameld Werk" van Elsschot schonk met de
volgende opdracht: "Aan Edmond Borms,
zoon van mijn gewezen leraar Nederlands,
dr. August Borms, aan wie wijlen mijn vader een zijner meest gevoelvolle gedichten
heeftgewijd." ' Tot slot nog deze opmerking van zoon Borms aan Jan D'Haese: 'Ik
weet dat zowel vader als zoon De Ridder
socialistische sympatieen koesterden, maar
ik weet ook dat ze in Borms de mens en de
idealist hoogachtten. Nooit is van die kant
enige kritiek geuit, wel integendeel.'23
Aan Frans Bu ens die een monog
rafie over Elsschot voorbereidde, schreef
Elsschot op 18 februari 1949 nog de volgende niet-mis-te-verstane waarschuwing:
'Deze om u er nog eens uitdrukkelijk op te
wizen dat ik wens dat u een melding
maakt van hetgedicht dat ik aan B. gewijd
heb. Het werd nietgedrukt en u wordt dus
verondersteld het niet te kennen. In ieder
geval past het niet, te schrijven over een gedicht dat niet voor het voetlicht van depublieke opinie gebracht werd. Ik heb ernstige
redenen om deze houding aan te nemen.
Hetgedicht "is mij van het hart" en dat is
mij voldoende.'24
Uiteindelijk zou Borms in zijn afgewerkte versiepas in 1957 het licht zien in
boekvorm, in zijn Verzameld werk!
Doorheen de ontstaansgeschiedenis
g
van het Borms-edicht
blijkt hoe Elsschot
de verzen koesterde en hoe hij ondanks

afwijziging en verloochening door zijn
vrienden steeds de verdediging ervan op
zich nam.
NOTEN
Deze bijdragen is een bijgewerkte versie van de lezingen voor
de Ex-Libris-kring (Deurne, 6 oktober 1993) en
Comite '91, de culturele afdeling van Home-Info
(Antwerpen, 25 november 1993).
Na de voltooiing van deze bijdrage verscheen nog: Johan
Anthierens, Dat verwenschtegedicht, in De
Morgen, 12 april 1996 (Café des Arts).

1 W. Elsschot, Brieven, Verzameld en toegelicht door
Vic van de Reijt met medewerking van
Lidewijde Paris, Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij B.V., 1993, p. 645. Verder geciteerd
als Brieven. Brief van F. Bu ens aan V. van de
Reijt, 23 maart 1991.
2 Elsschot en Borms: solidariteit staat boven ideologie, in
De Standaard, 28 december 1981. In beknopte
vorm in G. Durnez, Willem Elsschot, in Vlaamse
schrijvers, Antwerpen, Amsterdam, 1982,
p. 15-21.
3 Brieven,. 645-646.
4 versie Rommelpot, reel 4: 'die in dit Vaderland zijn
brood in schaamte eet'. Eerste versie, in
Brievenboek: 'die nu, in dit ons Land, zijn
brood in schaamte eet'. Deze laatste
formulering bleef in alle volgende versies
behouden.
5 'Nu kom ik er niet meer aan. Ikgeloof dat men — als
politiek gedicht — niets beters heeft gemaakt in
de Nederlanden. Ik stuur het naar "Het
Nieuw(e) Vlaamsch(e) Tijdschrift" en vraag me
of wat voorgezicht ze zullen trekken.'
6 Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven,
Antwerpen (AMVC), dossier T48399/132
(Map 1947-1948). Typoscript op papier met
briethoofding 'Publiciteit in Snoeck's
Almanakken'.
7 Nieuw Vlaams Tijdschrift, iste jg., nr. 1, april 1946,
P. 14-50.
8 Ibid., nr.3, p. 264-265. Was gedateerd 16 januari 1934.
9 Het gedicht, gedateerd op 8 juli 1943, verscheen voor
het eerst in het herinneringsboek van Armand
Coenen, Karel Wilms e'en van de velen,
Antwerpen, 1945, p. 9o.
10 AMVC, T48399/B2 (Map 1947-1948). Alle verder
geciteerde individuele antwoorden bevinden
zich in dit dossier.
11 Ibid.
12 Ibid.
'3 Ibid. Doorslag van typoscript, met correcties zoals
beschreven in Brieven,. 652-653.
14 Ibid.
15 AMVC, E285/BI. In Brieven,. 654-655.
15A 'Ik voeg hierbij een gedichtje met het verzoek om me
dadelijk te melden of "Klaverdrie" bereid is
het te publiceren. Dit exemplaar is voor U
persoonlijk bestemd, d.w.z. dat U het nog niet
moet laten verschijnen. Belangrijk is enkel dat
ik weet of uw tijdchrift het zoupubliceren, zo
ik zou beslissen het openbaar te maken. Ik
veronderstel dat U daarover kan beslissen
zonder vooraf een of andere Grote Raad te
moeten consulteren.' — Brieven p. 656.
16 AMVC, E28 /B1, Brief met typoscript van 18 maart
1947.
17 Brieven,. 662-664.
18 Ibid.,p. 668-67o.
19 Ibid.,p. 625-626.
20 Ibid.,. 1007-1008.
21 Ibid.,p. 661.
22 Ibid., p. 684.
23 Jan D'Haese. Het Borms-gedicht van Elsschot. In
't Pallieterke. 24 juni 1992.
24 Brieven, p. 748.
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Elsschot op vakantie

e reklameman Alf ons De
Ridder schuwde – ironisch
genoeg – alle publiciteit
rond zijn alter ego Willem Elsschot. Dat
ren in
maakte hem tijdens zijn debuutja
Vlaanderen quasi onbekend, en dus on
mind als schrijver. Hi' scheidde bovendien
heel bewust en heel strak alle familiale en
mercantiele activiteiten van zijn literaire
doen. Maar daarmee heeft hij, vooral na
zijn dood, slapende honden gewekt.
Biografen, literaire journalisten en
literatuurwetenschappers blijven maar
puzzelen aan een reconstructie van het
spiegelbeeld van Elsschot. Vic van de Reijt,
Ida De Ridder, Johan Anthierens, Jean Surmont, Guido Lauwaert, Maaike Meijer,
Jeroen Brouwers en Marc Reynebeau zijn
de recentste. Anderen zullen volgen. Precies omdat zijn literair werk nauwelijks
gecamoufleerde flarden dagboek is, blijven
Elsschots handel en wandel literaire spoorzoekers intrigeren.
Toch is de puzzel Elsschot verre van
af. Wel vervolledigt elk nieuw stuk de gebroken spiegel. Dat resulteert voorlopig in
een fragmentarische reflectie. Het zal ook
wel resulteren in vervormingen, maar hi is
arheid
er niet meer om zijn
wa te vertellen
of om zijn feit van zijn fictie te scheiden.
Hoe angstvallig hi' dat in een richting ook
eprobeerd heeft.
g
Misschien moet ook de waarheid
niet echt meer achterhaald worden. Want is
de fictieve beschrijving van de realiteit niet
rijker dan de objectieve of de historische?
Vergelijk bijvoorbeeld de huwelijksakte van Elsschots oudste dochter Adele
De Ridder en Bernard 'Bennek' Maniewski
zoals die opgesteld werd op het gemeentehuis van Koksijde 'ten 'are negentien honderd en twee en dertig den negen en twinti step der maand Maart ten elf ure en half
voormiddag' in aanwezigheid van burgemeester Gustaaf Houtsaeger, met het gelijklopende fragment uit Tsjip (december 1933).

Villa 'Kerkepanne',
W. Elsschotlaan, KoksijdeSt.-Idesbald (Foto: A. Maes).

D

Het Gemeentehuis van Cox de is een
gezellig, ouderwets café, waar op 't ogenblik een
kachel Brandt die ons deugd doet. Mijn broer
zegt aan de bazin dat wij komen om te trouwen
en bestelt achtglazen bier.
274

ELSSCHOT OP VAKANTIE

Wij gaan zitten. Bennek naast Van
Adele en ik naast
r
Schoonbeke,uw
mijnnaast
vo
varier. Ik vraag hem opeens of hi j getuige wil
zijn voor zijn kleindochter. Het pakt hem zo dat
niet.
hij ja knikt, want antwoorden kan hi'Mijn
broer zalgetuige zijn voor de bruidegom.
Inafwachting dat de autoriteiten komen
probeert Walter een paar fantasiestoten op een
biljartje en mijn broer, die niet van stilte houdt,
steekt een muntstuk in een orgel dat even reutelend aarzelt en dan opeens een hels lawaai uitstoot dat allepraten overbodig maakt.
Er komen twee kerels binnen die ook een
glas bier bestellen en waarvan er een op de klok
kij kt. De bazin tatp en wenkt met het oog in
onze richting.
'Als hetgezelschap mij even volgen
wil' zegt de dikste van de twee en zij gaan ons
voor, hun glas medenemend.
Wij nemen ons bier nu ook maar mee,
antlers vi nden wij straks ledige glazen, want ik
ken de j
on ens van de streek.
het cafés ide raadzaal waar een
Naast
ruime tafel staat en een rij stoelen tegen de
muur die gestoffeerd is met notarisplakkaten.
De dikke man die ons is voorgegaan
haalt een Belgisch lint uit zijn zak dat hem door
zijn helper om de buik wordt gebonden. Dan zet
deze twee stoelen bij de tafel.
'De bruid en de bruidegom als 't u beheft,' waarop Adele naast haar Bennek gaat zitten. (...)
De burgemeester gaat nu zitten , slaa
lets open en geeft lezing van de plichten van
man en vrouw. Hi vraagt dan of Bennek Adele

hebben wil en zij hem en beiden zeggen ja.
Daarop vraagt hij of min vrouw en ik toestemmen en na een korte pauze verklaart hi' dat zij
in de echt verenigd zijn.
Met ons zessen krijgen wij de akte te
tekenen met eenpen die vreselijk krast. (...)
Als allen getekend hebben spreekt de
burgemeester een hartelijk woord. Hi] drukt de
hoop uit dat zij lang en gelukkig mogen leven
en dat hun huwelijk met kinderen zal gezegend
worden. Daarop doet de secretaris hem de sjerp
af en alles is voltrokken.
Hij krijgt honderd frank voor de armen
en wij drinken samen ons glas uit.
Als wij in 't café komen staan er voor
ons
ons acht nieuwe inters Breed die de bmeester heeft doen vullen (blz. 61-63).

Als dus de objectieve waarheid over
Elsschots leven niet meer helemaal te achterhalen valt, is dat niet zo erg. Zijn fictie
wordt daardoor historisch relevant terwijl
feitelijkheden zoals de officiele huwelijksceremonie een informatief kader opvullen,
niets meer. Ze missen het vertellende, het
interpreterende, het arrangerende van de
literaire tekst.
Er wordt dusgetrouwd in Tsjip en,
gezien de akte, blijkbaar ook in werkelijkheid. De fictie getuigt uitgebreid over het
trouwgebeuren. Dat verloopt zonder veel
plichtplegingen, maar een De Ridder waardig. De lokatie is het vroegere gemeentehuis tegenover de kerk van Koksijde-Dorp.
Het is bijna Pasen en nog erg fris. Dat heeft

de trouwpartij niet belet om te voet van
Koksijde-St.-Idesbald naar Koksijde-Dorp
te stappen, goed voor drie kilometer. Achteraf is er een feestmaaltijd met klasse in de
villa in St.-Idesbald. Zo begint in Koksijde
het huwelijksleYen van Elsschots oudste
dochter.
Daarmee ontvouwt zich ook een
serie faits divers uit het verborgen leven
van Willem Elsschot en krijgt de kustgemeente Koksijde haar eerste literaire

doopt, naar het stuk duinenlandschap daar,
dat toen nog ongerept wandelgebied was.
Daarmee is de villa helemaal verankerd in
het kustplaatsje. Het gezin De RidderScheurwegen zal er met de zes kinderen de
zomermaanden doorbrengen. Vader blijft
van de vrijdag tot de dinsdagavond. Dan
spoort hi' weer naar Antwerpen voor
zaken.
Als hi in St.-Idesbald is, nodigt
Mijnheer De Ridder vlot kennissen uit.

langs de vloedlijn terug te keren naar St.Idesbald. Elsschot is ook een verwoed henoontje
gelaar. Naast zijn
kleinz Fons, neemt
van de buren mee op zijn
hi'j het ngetje
'on
ochtendlijke tochten naar de Lo-vaart, zijn
geliefkoosde visgrond. Hi' leert hun onder
meer Yissen met zoetwatergarnalen als aas,
'steurs', zoals Elsschot ze in zijn Antwerps
visserslatijn noemt. In een brief aan zijn
kleinzoon Fons verklapt hi' hoe aan degelijk as te geraken:
Antwerpen, 13.7.195o
Beste Fonne,
Demolder [Jef Demolder, een Veurnse
herbergier] is de ware broeder niet, dat zietgij
nu wel: veelpinten drinken en weinig steurs.
Een pint per steur. Vijf steurs voor vijf Stellas,
zo zou hi'j het willen.
Ga eens naar die winkel van visgerief in
de Zuidstraat [Jozef Delbarres winkel l en koop
er een schepnet om steur te van en met kleine
mazen zoals dat van Demolder, of toch in dien
dan hebt gij hem niet meer nodig. Vraag
as dan
daar ook eens of hi' een kistje voor steur heeft
gelijk dat van Tjeppe de Valsaard Inogmaals Jef
Demolder Enga nog maar eens proberen.
Volhouden!
Pa

Elsschot aan depraat met zijn buurvrouw in St.-Idesbald, Emma Coppilie (Foto: A. Maes).

intrige. Waarom trouwt Adele De Ridder
uitgerekend in Koksijde? Of hoe raakte
Willem Elsschot in St.-Idesbald verzeild?
Daarvoor moeten we drie jaar terug
in de tijd,
naar 1929. Dan wordt de laatste
steen gelegd. Dan is de villa in de Frankrijklaan in St.-Idesbald klaar voor gebruik.
Het bouwperceel is een weide van zowat
een hectare, tussen de schrale veldjes van
twee keuterboeren, ruim een kilometer van
de dichtste tramhalte af. De architect is
J. Coninck-Westenberg, Antwerpenaar en
kaartvriend van de bouwheer. Die laatste
blijkt een 47-jarige Antwerpse zakenman
uit depubliciteitsbranche te zijn, een ono
vallende dochgewiekste figuur, die in de
voorbije tien jaar een lucratief reclamebureau opgebouwd had. Het stijgend financieel succes van zijn commerciele carriere
zoupas door de Tweede Wereldoorlog
wordengetorpedeerd.
Het wordt eenpronte villa in rode
baksteen, metgroengeschilderd houtwerk
en luiken voor degeruite vensterramen.
Beneden was de eetkamer, de keuken en
een reservekamer, boven vier slaapkamers.
Er wasgeen elektriciteit en een hand om
voor het water. Er is eengarag,e ook al was
ere
auto. Naar goede Koksijdse gewoonte krijgt het toekomstige vakantiehuis
een naam. Het wordt 'Kerkepanne' ge-

In zijn brieven schetst hi' daartoe een stratenplannetje van zijn St.-Idesbald, dat hi
'tusschen De Panne en Cox de' situeert.
'Tot weerziens in St.-Idesbaldus, hoop ik'l,
schrijft hi' er wel eens bij. Daar is weinig of
niets van in huisgekomen. Mevrouw
De Ridder smoorde alle dreigende bezoekjes in de kiem. Zo had ze al werk genoeg.
Op dat moment is Alfons De Ridder
gewoon een welgestelde en welgedane burger met een herenhuis in Antwerpen en een
tweede woning aan de kust, geen beroemdheid. Zeker niet in St.-Idesbald. Zijn corresondenten verraden echter de ware ziel
p
van de man: zij zijn romanciers, dichters en
critici, zoals Maurice Roelants, Peter van
Steen of Jan Greshoff. Zij weten dat achter
datgesloten gezicht van Alfons De Ridder
de dichter-romanschrijver Willem Elsschot
schuilt.
Het vredige Sint-Idesbald moet Elsschot aangemoedsrust helpen: hi' kuiert er
door de duinen, pakt zijn pint op de hoek
in de `Vogelzang,' bouwt zandkastelen met
zijn kroost en hi' gaat elke dag — weer of
een weer — met al de kinderen zwemmen.
g
Om die reden huurt de familie een strandhuisje, dat overigens nog altijd bestaat. Een
vastegebeurtenis is de gezinswandeling
via De Panne, Adinkerke, de Fransegrens
en de duinen richting Bray Dunes, om dan

In Koksijde begint voor Elsschot zijn
familieleven. Geschreven en verhandeld
wordt er in Antwerpen, echt geleefd in
Koksijde. Vandaar dat Adele hier haar
trouwfeest wil. Ver van Antwerpen hield
trouwens pottekijkers weg. Zo vader, zo
dochter.
Voor de kinderen was de jaarlijkse
expeditie naar zee een onvergetelijk avontuur. In die eerste jaren was het ook een
echte expeditie: Ida vertelt over de grote
rieten manden die Yolgestapeld werden
met een half huishouden plus de strandsullen. Die werden vooraf per spoor verstuurd. Beladen met handkoffers vertrok de
hele familie eenpaar dagen later met de
tram naar het station in Antwerpen, vandaar met de trein naar Gent, overstappen
voor Oostende, vervolgens de kusttram
naar St.-Idesbald, waar er nog een flunk
eind te stappen viel van de tramhalte naar
de villa. De heenreis alleen nam al het
grootste deel van de dag in beslag.
In 1934 vraagt Maurice Roelants om
uit te kijken voor een vissershuisje. Hi' en
Elsschot ontmoetten elkaar voor het eerst in
St.-Idesbald. Roelants koopt kort daarop
zijn 'Vissershuis' in de buurt van Elsschots
villa. Of Elsschot er bij die koop voor iets
tussen zit, is zeer de vraag. Hi' wenste helemaalgeen bekenden of letterbroeders in
zijn buurt. Het literaire kwam niet binnen
in zijn prive-leven. Hi' wou met rust gelaten worden. Daaromprecies was hi' zich in
ELSSCHOT OP VAKANTIE

275

het onbekende St.-Idesbald komen verschuilen. Daarom was hi' niet langer in
De Pannegebleven voor de vakanties. Het
was er namelijk te druk geworden naar zijn
zin. St.-Idesbald was een uitstekend schuiloord. Het was tijdens het interbellum weinig meer dan een langgerekte kasseiweg
waarlangs bier en daar een villa. Voor de
rest duinen met, verspreid,
wat van die
lage vissershuisjes van vissers en kleine
boertjes.

' revoie la procesAinsi soit-il. Elle veut `quon'
sion enquestion.
Affectueusement,
A. De Ridder2

Elsschot schrijft een literatuur ti'
dens zijn vakantie. Dat is zeker. Wel werkt
hi' dan zijn drukke correspondentie bij.
Daarvoor rekent hi' onder meer op de
draagbare schrijfmachine van schoonzoon
Kelner. Een roman is dus wel op St.-Ides-

Vereeuwigd op het terrasje van het stamcafe in St.-Idesbald, het ondertussen verdwenen Hotel de la
Plage: in het midden Elsschot en (rechts) Jan Maniewski.

Straatnamen verradengraag eens
dat er een beroemdheid blijkt te hebben gewoond. In die zin zal later ook 'Frankrijklaan' op het straatnaambord overschilderd
worden met 'Willem Elsschotlaan', jarenlang zorgvuldig gepenseeld met een 's'.
Elke zomervakantie sleurt Fine
(Josephine), zijn vrouw, een onverwacht
l gzame Elsschot mee naar de Veurnse
vo
Boetprocessie. De processie gaat uit in het
laatste weekeinde van juli. Die zondagmorgen trok het gehele gezin te voet naar
Veurne om er vanop de bovenverdieping
van de kruidenierswinkel van Juffrouw
Werrebrouck in de Ooststraat, waar zij
trouwens elke week hun inkopen kwamen
doen, naar de processie te kijken. Gezien de
datum gaat het volgende fragment uit een
brief aan schoonzoon Georges Kelner, Adeles tweede echtgenoot, precies daarover.
Antwerpen, 20 juli 1953
(...)
J'apprends par maman que nous partirons samediprochain 25 ct.
etque nous passerons les journeys qui
nous se parent du aofit dans la villa d'Ida a
Kokzijde [Villa 'De Mikke' , Marie-Josestraat 5].
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bald geent: Tsjip, het boek dat in St.-Idesbald eindigt met een fiere opa die zijn eerste kleinkind op de arm houdt. Het
personage Tsjip beet overigens niet Tsjip,
maar Jan,
of beter Moena. Het is de zoon
van Adele en Bennek die zichzelf als peuter
'Moena' noemde. Die kleine wordt de oogappel van een duidelijk geemotioneerde
grootvader. Em tie wordt bij Elsschot weliswaar streng uit de stijl geweerd, maar
sluimert in wat beschreven wordt.
Zo staan wij dan tegenover elkaar.
Hij heeft oogjes en een neus als een doodgewoon
kind, maar ik weet wel beter. Hi kijkt mij rustig
aan, steekt aarzelend zin
j
handjes uit en komt
op mijn arm zitten. 'Neem een doek,' zegt mijn
vrouw, maar wt zijn reeds op weg. Wij wandelen de turn door, hij zonder huilen, ik zonder
spraak. Op Willems veld wordt hij door onze
mussen begroet. Ik blijf staan en ze 'Tsjip' .
En in zijn mondhoeken ontluikt een glimlach.
Ja on en, voortaan heet jij Tsjip (blz. 92).

Daarmee is, in de fictie, de kleinzoon definitief herdoopt. Helaas, schone
mussenliedjes duren niet lang: zes jaar later
schrijft Elsschot De leeuwentemmer, of het

relaas van de teloorgang van het huwelijk
van Adele en Bennek.
Naast zijn literatuur is het zijn persoonlijke correspondentie die de mythe
rond Elsschot vermenselijkt. Want zijn burgerlijke gestrengheid maakt hem zelfs voor
zijn gezinsleden ontoegankelijk. Hi' schrijft
aan zijn vrouw (die dan in Parijs zit) op
20 juni 1939:

Uitvergroting van de 'personages' op de
nevenstaande foto: Elsschot in het midden en
rechts zijn schoonzoon Jan.

Liefste Finne,
(...)
Ik ben Zaterdag naar zee gegaan en
Maandag teruggekomen. (...)
Het gemak van beneden is ook kapot
gevrozen.
Dat moet dus ook vernieuwd worden.
Dat van Boven heeft met hetplaatsen 212 frank
gekost. Ik vind dat nietgoedkoop want in De
Panne kost dat maar 16o frank zegt Anna [zijn
tweede dochter J. Het isgedaan door een loodgTeter van Veurne. De kabinen zijn geplaatst.
In die van Doornik zijn vensters gezet.
Allez, tot binnenkort he! Zaterdag zal ik
nog eens naar zee gaan, met een week-end.
Een dikken kus vanje liefhebbende man.

Villa 'Kerkepanne' zal nog een keer
ber gen. Bij de Duitse inval
de hele clan her
in mei '40 ontvlucht de familie de dreiging.
St.-Idesbald lijkt een heel stuk veiliger.
Maar dit keer kan de llzer de agressor niet
tegenhouden. Bij de eerste bommen op de
kust trekken de De Ridders verder naar
Boulogne. Ook vrij zinloos, blijkt al snel.
Om een lang verhaal kort te houden: na
twee maanden keren ze terug naar Antwerzingen.
pen om daar de oorlogsjaren
uit te

Om zijn root gezin draaiende te houden
ziet zakenman De Ridder zichgedwongen
om in 1943 zijn 'Kerkepanne' te verkopen.
Een vriend en collega, Herman Molitor,
neemt het huis in onder and. Elsschot
droeg twee jaar daarvoor nog zijn boek Het
tankschip aan die vriend op. Die verkoopt
de villa na de oorlog. Elsschot koopt zijn
toch tezij
klein
villa niet meer terug , omdat
wasgeworden voor zomervakanties met
alle volwassenkinderen plus -

In 1941 blijkt de villa aan zee lee
geplunderd. Terwijl er nauwelijks iets te
rapen viel: een tafel met twaalf stoelen, op
elke kamer een bed en een lampetkan en
wat rommel in degarage. Kleerkasten waren er niet, enkel eenplank met een gordijn
ervoor. In de correspondentie met zijn zwager worden er wat verdenkingen geopperd,
maar er is niets om hard te maken. Er er is
nog dat met de oorlog de reclamewereld instort. Dat keldert Elsschots broodwinning.
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VERZENDINOEN

ondertussen - echtgenoten en kleinkinderen. Wandelaars, die vandaag door de Willem Elsschotlaan kuieren, zullen er niet zo
direct het zomerverblijf van Elsschot vinden. Het litg
een flink stuk van de straat af.
Daar, tussen hetgroen, op nr. 9 is het historische huis nog te zien, en met een beetje
genegenheid en veel fantasie zelfs diens beroemde bewoner.
Elsschot blijkt vanaf de zomer van
1945 opnieuw in St.-Idesbald - maar dan
wel op andere adressen - te logeren. Opvallend is wel dat hi' in de onmiddellijke
buurt van zijn oude villa bligt. Hi' noemt in
zijn briefwisseling de Marie Joselaan 64, bij
Weduwe Weerbroeck en vanaf 1946 wordt
het onafgebroken 'BijMarechal, Villa Sol
adore, Pannelaan' op het nr. 49. Teen de
voorgevel hangt een vrolijk bordje met muzieknoten: sol la do re. Het is tegelijk een
Franse rebus. Daar verscheen het echtpaar
De Ridder-Scheurwegen 14 jaar lang trouw
elke augustusmaand, soms ook met een
paar kleinkinderen mee. Zij passeerden er
hun eenvoudige vakanties in een al jaren
bewust-gezochte anonimiteit.
In degepubliceerde briefwisseling
duikt een keer briefpapier op met als briefhoofd Hotel de la Plage Direction Henri Vandersaenen Cag-Restaurantl St.-Idesbald Vue
sur Mer - Confort moderne. Dat etablissement

was jarenlang, letterlijk, het stamcafe van
de familie. Autochtonen spraken van 'bij
Vandezandes' [sic]. Elsschot verbroederde
graag met de inwoners, vooral om hun dialect dat hem intrigeerde. Nu is er een kiekje
bewaard - een uitvergroot hoekje van een
prentbriefkaart eigenlijk - van de toerist
Elsschot op het terras van het Hotel de la
Plage, dat gelegen was op de hoek van de
Strandlaan en de Koninklijke Baan. Hi' zit
er, met alpinopet en pijp als attributen, zo
te zien in volle tevredenheid naast zijn
ondertussen volwassen kleinzoon Fons.
De laatste brief uit Koksijde dateert
van9.8.59. Alfons De Ridder, alias Willem
Elsschot, sterft voor de zomer van '6o. Anders was hij zeker weer voor augustus naar
zijn Sint-Idesbaldus / Koksijde-aan-Zee afgezakt. Het logies had hi' alvast gehuurd.
Koksijde heeft die trouw weten te
honoreren. Op 9 februari 1996 werd aan Elsschots jongste dochter, Ida De Ridder, het
ereburgerschap van de gemeente aangeboden, alspostume hommage aan haar vader.
NOTEN
1 Slotzin van een brief aan Maurice Roelants van 6 juli

Huwelijksakte van Adele De Ridder en Bennek Maniewski.

1934.
2 Ik verneem van mama dat we zaterdag, de 25ste dezer,

zullen vertrekken en dat we de dagen voor
1 augustus zullen doorbrengen in de villa van
Ida in Kokzijde (Villa 'De Mikke', MarieJosestraat 5). Het zij zo. Zij wil dat `we' de
bewusteprocessie nog eens zien. Hartelijk,
A. De Ridder.
ELSSCHOT OP VAKANTIE
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RUDOLF VAN DE PERRE

De aanwezigheid van het christendom
in het werk van Elsschot

I n een opstel 'Over Willem
Elsschot, de schrijver,
en Alfons
de Ridder, mijn vriend' loofde
Albert Westerlinck Elsschotsgevoel voor
'simpele menselijke solidariteit', dat zo
kenmerkend is voor zijn werk. Zijn proza,
aldus Westerlinck, geeft ons het gevoel 'dat
wij allen dezelfden zijn, onmachtige mensen, in een konditie van miserie en tekort.
En ook de kristen voelt dit aan. Ook hi'
p
roeft af en toe de alsem der bitterheid en
slikt soms zijn tranen in; hi' voelt even
scherp als in de ongelovige wereld van Elsschot wordtgevoeld, dat hi' op zichzelf niets
kan. Het verschil tussen hem en de mens
van Elsschot is dus niet dat hi'j zich beter of
machtiger waant, maar wel alleen dat hi'
van uit zijn menselijk tekort vertrouwen
kanop Kristus. Geloof of een geloof, ziedaar het fundamentele verschil tussen de
wereld van Elsschots boeken en die van de
kristen:geen beter, een ander mens-zijn".
Dat alles betekent echter niet dat de
'atheist en antiklerikaal', zoals Ida de Ridft2 niet vertrouwd
der haar vader omschrij,
was met christendom en kerkelijk leven.
Ofschoon Elsschot vaak uithaalde naar
kerk engeloofspraktijk stond hij, volgens
Westerlinck, niet vijandig of onverschillig
tegenover het christendom en andere godsdiensten, 'wel integendeel eerbiedig en belangstellend'. De bijbel was overigens het
boek dat hij het hoogst schatte.
In een beschaving waarop het christendom zowat twintig eeuwen zijn stem el
heeftgedrukt, kan ook een agnosticus of
vrijzinnige aan die invloed of aan die leefwereld niet voorbijgaan, ook al blijft die tot
de buitenkant beperkt. In wezen vertonen
Elsschots medemenselijkheid (b.v. zijn medelijden met zwakken en verdrukten) en
zijn verlangen naar een betere wereld,
waarin rechtvaardigheid en broederlijkheid
zouden heersen, verwantschap met de
evangelische boodschap van naastenliefde,
zonder dat hi' daar expliciet door beinvloed is of naar verwijst. De aanraking,
ook wel e ens de botsing, met de wereld
erk
van het christendom,g
lit in zijn
w in
hoofdzaak op het uiterlijke vlak.
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Een 'christelijke'
gemeenschap
Globaalgezien is de romanwereld
van Elsschot bevolkt metpersonages, waarvan er een aantal degodsdienstige tradities
in ere houden: zij worden gedoopt, praktizeren op zondag, worden kerkelijk begraven (ook Laarmans' moeder b.v.) en laten
zielmissen opdragen voor overledenen. Hi'
laat zijn personages — vooral ouderen — bun
betrouwen stellen op God, om bijstand bidden of dankbaar zijn omdat ze een of ander
(nog) mogen beleven. Uiteraard doen ze dit
niet altijd uit directe of innerlijke godsdienstige overtuiging, maar omdat de gebruiken
het nu eenmaal eisen of omdat het zo
hoort. Het zijn vooral de vrouwen die dat
alles onderhouden en zich 'vromer' voorg in
doen dan de mannen, maar ook dat lit
de lijn van de traditie.
Zo koopt madame Gendron in Villa
des Roses ieder jaar met Pasen en Allerheilien een nieuw kleed en zweert madame
g
Brulot 'bij God en al zijn Heiligen'. Bijgeloof is niet ver af. Het bedrogen buitenmeisje Louise, het dienstmeisje uit het pension in dezelfde roman, geeft in de stad
spoedig haar godsdienstpraktijk op, maar
ingeval van nood — ze is zwanger — wendt
ze zich opnieuw tot Jezus, Maria en haar
patroonheilige, tot ook dat niet helpt en ze
zich ten slotte aan kwakzalverij overgeeft.
Over mevrouw Lauwereyssen in Het been
schrijft Elsschot: 'Zij loot natuurlijk de
kerkplat, spoedt zich op Aswoensdag om
el maar is niettemin uit
een kruisstemp,
plaat- en hoekijzer getimmerd...' (383)3
Verdergrijpt ze naar de wonderzalf uit
Averbode — iets wat al in De verlossing
voorkwam —,
al zal ook die niet baten.
Elders gebruikt Elsschot het kerkelijk gebeuren als decorum. Als de hoof dfig
Keizer', de
Een ontgoocheling
uur ,
uit 'de
vader van het zielige jongetje Karel, op wie
hij zoveel verwachtingen had gebouwd,
begsterft , maakt de auteur van derafenis
stoet eengroteske scene met opgeblazen
raal en herrie. Die hebben echter niets
p
meer te maken met de eigenlijke uitvaartmis, maar wel met de pronkzucht van de
middenstanders, die Elsschot op karikaturale wijze ironiseert. In zijn roman De ver-
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lossing — niet meteen Elsschots beste werk —
is het hoofdgegeven zelfs een op de spits
gedreven ruzie in een Kempisch dorp tussen twee 'buitenbeentjes' en elkaar 'waardie' tegenstrevers, de eenogige pastoor
Kips en de uit de stad gekomen vrijdenker
Pol Van Domburg, die er zich na zijn huwelijk komt vestigen. Aanvankelijk loot de
cynische en excentrieke Van Domburg nog
in het kerkelijk gareel, maar als de omstandigheden Kips ertoe dwingen tegen 'winkeliers zonder God' teprediken, neemt de
ruzie buitensporige proporties aan en eindigt ze op een tragedie. Op zijn sterfbed
schiet Van Domburg Kips neer. Zijn jongste
dochter had depastoor bij haar vader geroe en in de hoop dat deze berouw zou
betonen en zich zou verzoenen, om aldus
christelijk te sterven. Het opmerkelijke is,
dat Elsschot ook bier niet echt kwetsend
wordt. Zijn roman bevat een eigenlijke afrekening met de kerk, maar hi' situeert het
verhaal in een dorpsgemeenschap en een
tijd, waarin de pastoor nog almachtig was.
Alleen neemt zijn voorstelling van de feiten
(opnieuw) te karikaturale proporties aan,
zeker in het tweede deel. Van Domburg
heeft een lij c12ame vrouw, twee dochters
gaan naar het klooster en de jongste verkwezelt. In het overbodige aanhangsel
slaagt deze laatste er bovendien in, op een
sluwe wijze het kind van haar vrijdenkende neef in de abdij van Negenbergen te
laten do en.

Omgang met de clerus
Ofschoon bij de hoofdpersonages
van Elsschot — in de eersteplaats Laarmans Boorman — geen godsdienstige 'belevin g' te onderkennen valt, komen ze toch
geregeld in contact met de clerus. Op
De verlossing na, verloopt dat eerder op
'normale' wijze, al hebben de priesters die
Elsschot ten tonele voert meestal iets 'speciaals' en zijn ze niet van het bekrompen
type. Laarmans heeft zelfs clerici in zijn
familie. In Het been leek een 'zeer sympathieke halve neef dieplotseling pastoor geworden was inplaats van tenor' Laarmans
degeschikte man om raad te geven in het
geschil tussen Boorman en mevrouw Lauwereyssen. Laarmans en Boorman worden
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door neef Jan hartelijk en schitterend ontvan en. Laarmans wordt weliswaar
lachend de huid volgescholden, maar dat
hoort bij het imago van zijn neef. Achteraf
blijkt dat Boorman op Laarmans' voorstel
alleen maar uit opportunisme in in en
niet omwille van een behoefte aangeestelike raad: 'omdat je
etnikon weten of
iemand die Latin kent en al de bezweringsformulieren van degodsdienst, soms niet
over een ander middel beschikte om duivelen uit te werpen, zoals de baas en zijn
discipelen indertijd geregeld deden' (376).
In Kaas waakt 'een oude non, nog
een nicht van ons', een zwartzuster, die
heel haar leven bij stervenden heeft door ebracht, bij het sterfbed van Laarmans' moeder en in Pensioen doet zich hetzelfde voor.
Zuster Lucie zal de moeder van de ik-verteller dag en nacht bijstaan, nadat een familielid eringeslaagd was 'de overste van
't klooster tot een vermindering van twee
frank vijftig per dag te vermurwen' (643).
In de meest autobiografische romans Tsjip
en De leeuwentemmer creeert de ontstane
situatie ongewild opnieuw contacten met
de clerus en christelijke praktijken. Laarmans' dochter Adele wil trouwen met een
Poolse medestudent die ze aan de handelshogeschool had leren kennen. Bennek is katholiek, Adele niet. Ten bate van haargeluk
dringt zich een kerkelijk huwelijk op. In
een spoedtempo moet Adele gedoopt en
onderricht worden in hetgeloof. Laarmans'
vriend Van Schoonbeke, die in voeling is
met de ho ere geestelijkheid, wil bemiddelen bij de jezuieten, maar omdat alles vlug
moetgaan, zoekt Laarmans zelf de dichtstbij wonende pastoor op. Ook nu treft hi'
een begrijpende en tegemoet komende
priester. Vanzelfsprekend neemt Elsschot
hier een loo 'e zowel met het burgerlijk als
met het kerkelijk huwelijk, maar waar hi'
Laarmans zelf zijn dochter de elementaire
geloofszaken laat bijbrengen, etaleert Elsschot nogmaals zijn kennis terzake, zoals

verder moge blijken.
Laarmans' ironie breidt zich verder
uit, nadat Adeles kindgeboren en in Polen
g
edoopt wordt. Na de eerste overkomst
met het kind naar Adeles vaderland, leiden
opa Laarmans' vreugdevolle gevoelens
hem tot de uitroep: 'Halleluja! Mijn Verlosser isgekomen. Hi' zal mij met mijzelf verzoenen en mij genezen van al mijn kwalen.
Door hem zal ik wedervinden waar ik
redeloos naar zoek in het zand'(537). In
De leeuwentemmer wordt de ironie bitterder
en meer en meergekruid met sarcasme, als
gevolg van de gewijzigde omstandigheden
door de breuk tussen Adele en Bennek.
Elsschot/Laarmans' veranderde houding
heeft hier niet te maken met de clerus als
dusdanig, web met het 'onchristelijke '
g
edrag van Benneks familie, die niet alleen
het kind ontvoerd heeft, maar ookgeen oog
heeft voor Adeles leed. De auteur hekelt
dan ook, niet onterecht, het streng-katholieke opvoedingsproces dat Benneks moeder de kleine Jan in Polen opdringt en de
wijze waarop Bennek zelf ('de Eenzame')
over zi j n gewezen echtgenote ('die vrouw')
spreekt. Nu heeft hi' het geloof teruggevonden, beweert hij, en voortaan zal hi' samen
met zijn zoontje 'troost zoeken in de schoot
der Heilige Kerk. Hi' natuurlijk op een
grote en de Leeuwentemmer op het laag
bidstoeltje dat hi' van zijn grootmoeder
cadeau heeftgekregen' (592). Elsschots bitterheid is hier begrijpelijk. De houding van
Bennek staat tevens in schril contrast met
wat Laarmans aan zijn dochter bij hun huwelijk had gezegd: 'In de huwelijkse staat
moeten beidepartijen toegeeflijkheid betrachten'(570).
In Pensioen is er dan weer sprake
van de sympathieke pastoor Van Aken, die
de cynische moeder Verstappen, die uit de
dood van haar krijgsgevangen zoon munt
wil slaan, niet durft of te wizen. 'Ik ben zeker dat hi' haar niet zonder schroom in zijn
salon heeft binnengelaten, want als iemand

haar kent dan is hi' het wel. Tien teen een
dat die brave man de kosten van de kerkdienst uit zijn eigen zak heeft betaald'
(62).
3

Woord- en beeldgebruik
Het feit dat Elsschotspersonages
fungeren in een door het christendom beinvloed milieu, is ook niet zondergevolgen
voor hun taalgebruik, dat vaker doorspekt
is met woorden en/of uitdrukkingen,
waarin de naam van God voorkomt. Vanzelfsprekend behoort dit woordgebruik in
de omgangstaal tot de geijkte formules,
waarvan ook ongelovigen zich (onbewust)
bedienen. Over hetgeheel van zijn werk
zijn er gezegden te vinden als: lieve God,
de 'Lieve Heer', mijn God, in Godsnaam,
God zij dank, God zal het u lonen, als
't God belieft, God ma g het weten, dat God
behoede, God helpe mij,
van de hand Gods
geslagen. Of er zijn gezegden als 'de mens
wikt en God beschikt' en een van despreuken die de wanden van Boormans kantoor
sieren luidt, met een knipoog van de
auteur: 'Gij die hier voor zaken klopt, /
Wees in Gods naam beknopt'.
Maar er zijn ook een aantal andere
uitspraken, die eerder behoren tot het
beeldgebruik van Elsschot of die de gedachtenwereld van zijn personages stofferen. Elsschot maakt veelvuldig gebruik van
referenties aangeloof en bijbel. Enkele
voorbeelden uit de vele mogen dit illustreren. In Villa des Roses lezen we over madame Gendrons aap: 'en stak de handen
boven het hoofd met een rekkend gebaar,
zoals verdoemden in de hel naar Onze
Lieve Heer doen, op oude schilderijen' (91).
In Li 'men beschrijft hi' meneer Lauwereyssen in zijn werkplaats: 'Met zijn
a
fgematte
ogen en hangende knevel stond het mannetje daar, knikkend onder zijn zware moker,
als een nieuwe Christus onder zijn kruis'
(335). In Het been worden Laarmans en
Boorman door neef Jan ontvangen met 'een
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tafel als voor een laatste avondmaal'.
Laarmans' zusters, die eerder komen om
nieuwsjes op te van en dan om Adele te
feliciteren met haar eindexamen
even
,
haar in Tsjip 'de Judaskus' (505). Als Benneks vader uit Polen overkomt, bidt hi'j met
zijn zoon aan tafel voor het eten 'en zitten
wij daar als heidenen die het zwaard afwachten'(495). Pensioen eindigt op de zin:
'Want zoals Predikergezegd heeft, 'on en
er is voor alles een tijd' (653) en in Het tankschip heet het in een vergelijking: 'Het ene

Reele invloeden?
Vraag is of dat alles ook invloed
heeftgehad op de gedragingen van Elsschotspersonages. Een enkele keer heeft de
om an met lgelovigeni onmiddellijk zijn
uitwerking. Na het bezoek van Benneks
vader in Tsjip is Adele in die zin veranderd,
dat Laarmans opmerkt: 'Zijspreekt als een
die alles vergeeft. Er is een godvruchtige
klank in haar stem, een ongewone mildheid
die haar veredelt en eerbied afdwingt'
(500). Vanzelfsprekend is dit andermaal op

Laarmans zich of waarom hi'j zich voor die
kaaswagen gespannen had: 'Is het omdat ik
opgezweept werd door 't verlangen om het
lot van vrouw en kinderen te verbeteren?
Dat zou edel zij,
n maar zo'n Jezus Christus
ben ik niet'(473). Niet zonder enig cynisme
laat Elsschot Boorman in Het been, in verband met het been van mevrouw Lauwereyssen nog iets zeggen, izeker veronderstellend dat zij godvruchtig was omdat zij
Abdijzalf gebruikte, voegde hi' er aan toe
dat zij de moed niet mocht laten zinken,
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Kaft van de eerste druk van `Lijmen' (1924).
(Uit de verzameling van Maurice Lecluyse,
Belle em)

was zo doodeenvoudig op het andere
gevolgd als Pasen op Vasten' (663) .
Dergelijke voorbeelden zijn legio.
In de meestegevallen worden ze aangewend als stijlmiddel en maken ze deel uit
van Elsschots vaak subtiele engeraffineerde ironie, maar zegetuigen anderzijds
nogmaals van zij n vertrouwdheid en omgang met de bijbel. Het gedicht 'Borms''
van 1947 laat hi' voorafgaan door een dubbel aan de bijbel ontleend motto: 'Ik zag
naar deplaats des gerichts: daar was boosheid' (Prediker III:16) en 'Al uwe minnaars
hebben u vergeten' (Jeremia XXX:14). Elders
vervullen de allusies op de bijbel ook een
functie. In een bijdrage Elsdie as
schot en de bijbel4 ontdekte de Nederlandse
auteur J. Datema zelfs een aantal verrasse parallellieen met de bijbel, vooral in
de Laarmans-boeken, waarvan er meer dan
een als een 'dubbelverhaal' zou moetengelezen worden. Hi staaft zijn betoog met tal
van voorbeelden.
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Titelpagina van de eerste druk van
'De Verlossing' (1921) met opdracht van
W. Elsschot aan Jan Greshoff. (Uit de verzameling van Maurice Lecluyse, Belle em)

rekening te schrijven van Elsschots superieure ironie, die daarachter toch ook wel
zijn ontroering verbergt, want wat hi' in
feite nastreeft is hetgeluk van zijn kind.
In die optiek moeten we ook het karikaturaal voorgestelde kerkelijk huwelijk van
Adele zien. Als Laarmans na afloop vraagt:
'Wel?', denkt ze dromerig na: 'Ik weet het
niet', zegt zij, 'maar 't is mij toch alsof ik
getrouwder ben dan gisteren' (528).
Ook elders dienen we de al dan niet
vermeende invloed van het geloof met de
nodige korrel zout te nemen. In Villa des
Roses trekt de cynische Duitser Griinewald
voorbarige conclusies uit het feit dat de
Noor Aasgaard alleen in Parijs vertoeft.
Hi' dacht dat diens vrouw, waarvan achteraf bleek dat zeplots overleden was, Aasgaard in de steek had gelaten en hi' wou
hem troosten met: 'Och man, zij had mishien minder schuld dan u denkt. En heeft
sc
Jezus de overspelige vrouw niet tot zich genomen?'(49). Aan het slot van Kaas vraagt
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Kaft van de eerste druk van 'Kaas' (1933).
(Uit de verzameling van Maurice Lecluyse,
Belle em)

maar bouwen moest op die zelfde God
waartegen hi' mij zo uitdrukkelijk gewaarschuwd had'(315). lets waar Laarmans
hem later in het verhaal nog even aan herinnert: 'ik (...) riep de schimmen op van al
de elementen die hem toen dienstig waren
geweest zoals de God waarop hi' haar bevolen had te bouwen omgenezing te verwerven'(371).
In Pensioen bekent Laarmans, als de
gebeurtenissen complexer worden: 'Ik verstrik me steeds hopelozer, alhoewel het gebeurde in de pakkettencentrale als het ware
een vingerwijzing Gods is geweest...' (614)
en in Het tankschip ten slotte laat hi' de eigenaar van het tankschip verklaren: 'Het kopen en verbouwen van de Guadeloupe was
een ware ingeving van Gods voorzienigheidgeweest' (675).
Ook deze voorbeelden kunnen met
zovele andere aangevuld worden. Het
merkwaardige is dat, ofschoon ze in de
meestegevallen produkten zijn van Els-

schots ironie, ze haast als lvanzelfsprekend'
schijnen en nergens kwetsend zijn.
In iedergeval geeft Elsschot de
indruk dat hi' goed op de hoogte was van
kerkelijke zaken en, waar het pas doet, hanteerde hi'j ook 'priesterlijke' taal. Nadat Pol
Van Domburg in De verlossing pastoor Kips
m o een
had neergeschoten en hi'egelijk
t
priester riep, haalt zijn dochter er 'een witheer' uit de naburige abdij Negenbergen
bij. Ze blijft echter in het ongewisse of haar
vader al dan niet verdoemd is, omdat hi'
ook nu niet gereageerd heeft op het teken
van depriester en sterft. Maar de pater
antwoordt: 'Wees maar getroost. Ik geloof
wel dat hi' berouw heeft gevoeld. En bij de
Heer is barmhartigheid. Bij hem is overvloedige evade. Hi' zal ons verlossen van
al onze boosheden'(233). Elsschot hield
ervan met felle contrasten te werken. Wat
diegenade betreft, let hi' in Het tankschip
uitgerekend in de mond van de cynische
Boorman de woorden: 'De heilige Thomas
moest immers al die wonden zien en betasten? En ik ben er zeker van dat hi'j ook dan
nog niet geloofde want het geloof, in wat
dan ook, wordt iemand ingegeven. Het is
eengenade, begrijpt u? Men gelooft in zijn
meisje, in een betere toekomst, in God, in
in'
mijn tankschip of men gelooft er niet in
(668-669). Los van de context, waarin dit
eschreven is, klinkt deze taal toch wel
g
verrassend, als ze door een agnosticus of
een vrijdenker gesproken wordt.
Dat Elsschot Laarmans /Boorman
nog tot andere dergelijke formuleringen in
staat was, bewijst ook het fragment in Li jmen, waar Boorman Laarmans, onder de
titel 'Eert de doden', de tekst laat opschrijy en ter aanbeveling van de lijkkoets van de
al even cynische begrafenisondernemer
Korthals en Zonen uit Gent, aanvangend
met: 'De katholiekegodsdienst, die in het
sterven niets anders ziet dan de dageraad
van het eeuwige leven, heeft wijselijk voorgeschreven dat de teraardebestelling de
grootste plechtigheid moet zijn waarmede
de kinderen Gods op aarde vereerd worden...'(341-342). En dan is er, niet te vergeten, nog het onderricht in 'de christelijke
lering', dat Laarmans in Tsjip noodgedwongen aan zijn dochter moet geven om haar te
laten dopen, eer ze kerkelijk kan trouwen.
Ook hiergeeft Elsschot blijk van zijn parate
kennis terzake, al zegt hi' na de vraag van
zijn dochter of er werkelijk een God bestaat: 'Of er een God is. Een vraag waar ik
to en op zie als teen de Himalaya. Al die
jaren heb ik min afgrond kuis gedekt gehouden en ik zal hem op deze dag zeker
niet ontbloten. Ik ze g haar dus maar dat ik
hoop van wel, maar dat een klerk zoals ik
dat niet kan uitmaken'(526). Hi' ontwijkt
veiligheidshalve het antwoord.

Het dwaallicht, 'een tocht
naar Bethlehem'?
Bij dit laatste dringt zich toch wel de
bedenking op, in hoeverre die bestendige
aanwezigheid van christelijke en bijbelse
elementen in het werk van Elsschot alleen
maar stijlfiguren zijn die zijn ironie, het wapen bij uitstek in zijn cynische levenshoudingzetten.
, kracht
Zeker is dat Elsschot
bij
de structuren van kerk en christendom
geen goed hart toedroeg en vermoedelijk
heeft hi' ook nooit de behoefte gehad om
christen te worden. Wel is het zo dat zijn
werk doordrenkt is met eengrote meewarigheid om het menselijk tekort en de onmacht om hetgoede te doen. Het getuigt
bovendien van een sterk mededog,
en een
medelijden met al diegenen, die door het
leven of de samenleving 'misdeeld' zijn,
kortom met de menselijke schamelheid.
Elsschot had daarbij een reeel besef van
goed en kwaad. Tot in zijn gedichten zijn er
verzen die daar op wizen. In 'Aan Fine',
zijn vrouw, verklaart hi':
Gij zijt een beeld van 't goede dezer wereld,
het helder lichtend goddelijk ware
dat niet kan tanen daar het eeuwig is.' (728)

In hetgedicht 'Tot den arme' laat hi'
de ik-figuur 'ter kerke gaan / en biechten
mine zonden' (733) en in '0 Jeugd!' vraagt
hi'j zich af:
Is 't God die mij verlaten heeft
en Satan mij tot dienstknecht geeft? (740)

Ten slotte is er ook zijn 'geestelijk
testament' Het dwaallicht. Over dat,
zijn
laatste, werk zijn reeds vele bladzijden geschreven. Het is onmiskenbaar dat de aan
religie refererende elementen in deze novelle, meer zijn dan decorum of stijlmiddelen en een wezenlijke symbolische functie
vervullen. Onder de verhaallaag die de
zoektocht van Laarmans naar Maria van
Dam ingezelschap van de drie Afghanen
vertelt, lit nog een tweede laag die, in het
licht van de veelvuldige reminiscenties aan
enparallellieen met de bijbel, als een soort
tocht naar Bethlehem ingezelschap van de
drie koningen kan geduid worden. Het is
opvallend dat meer Nederlandse dan
Vlaamse critics de aandacht op deze dimensie vestigen. 5 R. de Ruiter en H. Bekkering
ontdekten in de novelle naast een 'Driekoningen'-motief zelfs een 'Passie'-motief.6
Het heeft er alleszins de schijn van
dat Elsschot in dit verhaal zijn problematische houdeng tegenover het geloof heeft geprojecteerd. Als Laarmans met zijn gezellen
de zoektocht naar het onvindbare meisje
opgeeft, ontspint er zich in een café, bij een
verfrissing, tussen hen een gesprek over
liefde, godsdienst en maatschappij-opvat-

tin en (Allah, Christus, het communisme).
Het was, terloops gezegd, eerder al gebleken hoe vaak Elsschot verwijst naar de
figuur van Christus, de man op het kruis,
die hem op een of andere wijze toch moet
geboeid hebben. Als Ali aan Laarmans
vraagt: /Gelooft u werkelijk in de man aan
het kruis, Sir?', antwoordt Elsschot/Laarmans opnieuw ontwijkend: 'In onze luchtstreek wordt algemeen in hem geloofd '
(718). En eerder al, toen de drie lieten 'dieper medelijden blijken dan van enig Christen ooit kan uit aan (713) voor de Gekruiside en Laarmans had gezegd dat Christus
dat zelf zo hadgewild en ze sprakeloos van
verstomming waren, besloot de vertellende
ik-fiuur:
'Aan ophelderen valt niet te
g
denken want zij staan voor dezelfde muur
waar ik reeds een halve eeuw langsloop
zonder een deur te vinden...'(713).
Ook na dit, op het eerste gezicht banale avontuur, vindt Laarmansgeen uitweg
en trekt hi' huiswaarts om zich opnieuw in
zijn 'burgermanschap' te beveiligen, 'om
weerplaats te nemen in de kring van die
waar ik aangebonden ben en die mij vervelen, onuitsprekelijk' (722). Andermaal is er
geen wezenlijke verandering in zijn leven
opgetreden en berust hi' in de feitelijkheid
van zijn situatie. Een opmerkelijk slot van
een opmerkelijk verhaal, waarin de auteur
laat doorschemeren dat hi' vaker met zijn
gevoel bij zaken betrokken was, die hi' dan
weer met zijn verstand moest of wizen. In
Het dwaallicht is dat onder meer hetgeloof.
Ook op dit vlak is er door het gebeuren
nietsgewijzigd en blijft het bij een 'redeloos
zoeken in het zand'. Hi'j zal evenmin een
deur in de muur (zie hoer)
g
vinden. Meer
nog, het avontuur dat hi' in Het dwaallicht
heeft meegemaakt en dat Kees Fens ook
'het verhaal van een mislukte bekering'7
noemt, heeft hem er blijkbaar toe aangezet
zijn 'afgrond' voorgoed gedekt te houden.

NOTEN
1 Albert Westerlinck in Alleen en vangeen mens gestoord,
Leuven, Davidsfonds, 1964, p. 184.
2 Ida de Ridder, in Willem Elsschot, mijn varier,
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1994, p. 138.
3 Deze en volgende citaten verwijzen naar Willem
Elsschot, Verzameld werk, Amsterdam, P.N. van
Kampen en zoon N.V., 1963.
4 Jo Datema, 'Elsschot en de bijbel', in Annemarie KetsVree (red.), Over Willem Elsschot. Beschouwingen
en interviews, 's-Gravenhage, BZZTOH, 1982,
pp. 153-16o.
5 Ik verwijs o.m. naar Kees Fens, 'Het verhaal van de
publieke man' en Jan C. Villerius, 'Elsschots
Dwaallicht is een tocht naar Bethlehem', beide
opgenomen in Annemarie Kets-Vree, o.c., resp.
pp. 265-271 en pp. 250-255.
6 R. de Ruiter en H. Bekkering, 'Laarmans en de religie.
Enkele opmerkingen n.a.v. Elsschots
Dwaallicht', in Annemarie Kets-Vree, o.c.,
pp. 281-29o.
7 Kees Fens, o.c., p. 265.
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Is Kamiel Top een zoon van Willem Elsschot?

n 1978 publiceerde de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers
een Kamiel Top-cahier i, met een
fotoportret door Luc Van Brabant, een fotokopie van het handschrift van Kamiel Top,
twaalfgedichten, een summiere primaire
en secundaire bibliografie, een gedicht van
Marc Braet over Kamiel Top en een - onbetrouwbaargebleken - opstel van Roger
Pieters.
Waar hi' kort na de oorlog bij zijn
overlijden nog uitvoerig al dan niet tranerig werd herdacht, werd het spoedig stil
rond Kamiel Top. Hi' verdween uit bloemlezingen en naslagwerken. Het cahier uit
1978 verbrak die rust. Voor mij was het
aanleiding om met wisselend succes informatie tegaren over zijn leven en werk. Ik
vlei mij met de gedachte dat mijn drukke
correspondentie met de overt ens bereidwillige gemeentebesturen van De Panne en
Nieuwpoort daar in de streek iets heeft op
gang gebracht. In mijn brief van 17 september 1979 aan de gemeentesecretaris van De
Panne vroeg ik of er in zijn gemeente een
oorlogsmonument was waarop Kamiel Top
vermeld staat. Het antwoord was negatief.
Noch in Adinkerke, noch in Nieuwpoort
stond zijn naam vermeld op een oorlogsmonument. Op 8 mei 198o echter besliste
de Gemeenteraad van De Panne, waarmee
Adinkerke thansgefusioneerd is, met al emeenheid van stemmen, om de benaming
'Kamiel To we voor een nieuwe straat
voor te stellen en over te maken aan de
Koninklijke Commissie van Advies voor
Straatnaamgeving. Bij een bezoek aan
Adinkerke in augustus 1982 bemerkte ik
dat de Kamiel To we een feit was. Zowel
de straat als een aantal sociale woningen
waren toen nog in afwerking binnen een
kleine verkaveling in de onmiddellijke
nabijheid van zijn geboortehuis.
In het cahier uit 1978 verscheen ook
een merkwaardige oproep tot de lezer om
de 'meer dan honderd(onuitgegeven) gedichten van Kamiel Top' en de 'Top-documentatie terug te vinden, onder de flitsende titel: 'Kamiel Top intrigeert ons!'.
Deze woorden waren de exacte
uitdrukking van een gevoel dat mij een
kwarteeuw lang meer en meer in de ban
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Kamiel Top en Willem Elsschot,
voorjaar 1938, St.-Idesbald.

kreeg. Toch beschikte ik al die tijd over
slechts tweegedichten en wat bio-bibliografische gegevens in een bloemlezing2.
Deze op het eerste gezicht traditionelegedichten vielen hoe dan ook op.
Was er enerzijds de nuchtere zegging, de
`nieuwe zakelijkheid' en het 'gewone'
woordgebruik, anderzijds drong een door
merg en been snijdende sound, als hoorde
men er Gerry Mulligan in, zich op. Ik heb
ze tot op het bot ontleed, op zoek naar hun
geheim. Zo kwam ik ondermeer tot de onthutsende vaststelling dat ze beide slechts
een adjectief bevatten.
Kamiel Top intrigeerde ook mij,
meer en meer. Sinds 1979 wist ik dat ik
daarin niet alleen stond. Die tweegedichten waren zo onverwoestbaargebleken dat
ik nieuwsgierig werd naar hun maker.
Adinkerke, waar hi' in 1923 geboren was,
in wat voor eengezin? Flossenburg, waar
hi'j in 1945 gestorven was, waarom en hoe?
Waar lag Flossenburg? Zijn twee versche-

IS KAMIEL TOP EEN ZOON VAN WILLEM ELSSCHOT?

nengedichtenbundels, waarvan de eerste
in 1941 bij een prestigieuze uit evert in
Antwerpen, hi' was toen pas achttien!
Dat intrigeerde mij. Naarmate ik meer over
hem vernam, kreeg hi' duidelijker contouren, maar doken er ook nieuwe vragen op.
Over zijn aanhouding door de Gestapo.
Over zijn ouders, eenvoudige mensen, die
in 1959, ze waren toen beiden zesenzestig,
hun landelijke grond, waarop ze geboren
engetogen waren, verlieten en in Gent gingen wonen. Omdat hun enig kind er zijn
regentendiploma behaalde? Het intrigeert
te vernemen dat hij, teen zijn kansarme
afkomst in, zoveel toen vooraanstaande
literatoren in zijn kort leven heeft gekend.
Kansen en mogelijkheden, of net niet? En ik
herinner mij de schok, toen ik, nog altijd bij
de lezing van het cahier uit 1978, stootte op
een naam als een boegbeeld: Willem Elsschot. Wat ik steeds als onmogelijk had opzij gezet, stond hier zwart op wit. Er was
een relatiegeweest, er zijn invloeden geweest van Elsschot in het werk van Top, ze
hebben mekaar ontmoet. Meer staat er eigenlijk niet. Maar voldoende om een ad'tief in een heelgedicht te verklaren.
Nog in datzelfde jaar 1979, na de
voorstelling van Zwijgen lain niet verbeterd
worden, een boek ongebundelde teksten van
Willem Elsschot, in degalerie 'Sfinx' in
Antwerp,
en kon ik mijten
la voorstellen
aan Walter De Ridder. Ik viel met de deur
in huis en vroeg Elsschots charmante oudste zoon wat de naam Kamiel Top hem zei.
Uit zijn spontane, vertederde reactie wist ik
onmiddellijk dat Kamiel Top voor Willem
Elsschot niet zomaar een kennis was
geweest of een toevallige correspondent.
Vermits de zoon zich hem zeergoed herinnerde, mocht hieruit besloten worden dat
Kamiel Top zowat een vriend aan huis
geweest zijn in 'Kerkepanne,
moet'
Elsschots buitenverblijf in Sint-Idesbald.
Een merkwaardige geheugenfeil van Walter
De Ridder bevestigde dat; volgens De Ridder was Top in het begin van de oorlog gestorven. Elsschot verkocht 'Kerkepanne'
kort na het uitbreken van de oorlog,
zodat
de bezoeken aldaar van Top aan de familie
De Ridder abrupt een einde namen. Dit feit
en de dood van Top waren in het geheugen

van Walter De Ridder tot een en hetzelfde
eheel versmolten.
g
Dankzij het gemeentebestuur van
De Panne kwam ik in contact met Gery
Florizoone, dichterlijke laatbloeier, pastoor
van de Sint-Magdalenakerk in Brugge, en
dorps- en klasgenootje van Top in het basisonderwijs. Toen Gery Florizoone bij een
vliegtuigongeval om het leven kwam, verloor ik een vriendelijke en behulpzame gesprekspartner en correspondent, en Kamiel
Top een bona fide getuige. Via Florizoone
kwam ik de enige nog in leven zijnde onderwijzer, deze van het eerste studiejaar
van de Gemeentelijke Jongensschool in
Adinkerke, op het spoor. Meester Eugeen
Vandenbussche schreef mij in oktober 1981
met trots dat hij Top had leren lezen , schrijnen'Kamiel was een leerzuch
ven en reke.
tige, dromer, eigenzinnig, eenzaat, had
geen contact met medeleerlingen. Steeds alleen'. Hi' herinnert zich Top vijftig jaar later
nog zeer goed, omdat 'hi' ook een uitblinker was, om de ± so jaar had ik er zo een.'
'Hi' woonde op de wijk Oosthoek in een
j
werkmanswoning nevens min
ouders hues.
Hi' kwam veel bij mij 's avonds om uitleg
en met vragen. Doorsnuffelde mijn bibliotheek, deed boeken mee en vragen!!'.
Florizoone zelfgetuigde over zijn
klasgenoot in het achtste studiejaar. Beiden
waren 11 jaar in 1934 en kwamen, door elk
twee studiejaren over te slaan, in het laatste
jaar van het basisonderwijs terecht bij de in
de streek vermaarde Meester Gabriel Vlaemynck. Het kerkplein in Adinkerke is thans
naar hemgenoemd. lemand als een nonnformist, die niet naar te even leerstof
co
omkeek, niet naar lesuren, en eigenlijk geen
enkele waarde had als opvoeder', aldus
Florizoone, die meer respect heeft voor
Vlaemynck dan uit deze woorden moge
blijken. 'Hi' kafferde voortdurend zijn 'ongens (uit): verweet ze voor pretentie-mannetjes, karnemelkhoofden en door heel zijn
indringende sofismen, waarin hi' zichzelf
handig ophemelde, lie de rode draad van
communistische ideologie.' Wanneer men
verneemt dat in de zomer de klasdagen tot
18 uur uitliepen en Vlaemynck zijn leerlingen ondermeer qua algebra het compleet
programma van de humaniora (sic) meegaf, ziet men een sociaal bekommerd onude
derwijzer
vantype
het o oprijzen, die
zijn kinderen van eenvoudige lieden hogerop wilde stuwen door ze een harde discipline op te le en en zichzelf daarbij evenmin ontzag. Top stierf als lid van een
communistische verzetsgroep. Florizoone
situeert in dit laatste studiejaar in de 'ongensschool in Adinkerke de kiemen van
zijn communistisch gedachtengoed. Ook
Florizoone zag Top als een koppig, nukkig
kind, een 'on en met een groot hoofd, die
voortdurend aan 't dromen was, en alleen

Brief van Kamiel Top aan Willem Elsschot.
(Erven De Ridder)
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maar zonnig werd als Meester Vlaemynck
lesgaf in aardrijkskunde.
In 1936 verhuist het gezin Top naar
Nieuwpoort. In de middelbare school aldaar is een van zijn medeleerlingen Roger
Pieters, de latere auteur van het opstel in
het cahier uit 1978, en een van zijn leraars
is Karel Jonckheere. Al zijn oud-leerlingen
getuigen dat hi' een schitterende, enthousiasmerende leraar was. Velen, die ik aanschreef, verwezen mij naar jonckheere. Ik
heb steedsgeweigerd de stap te zetten. Nadat enkelen, wellicht verwonderd over mijn
eigenzinnige houding, mijn mening privatim reeds hadden moeten bijtreden, kreeg
ik, helaas, het objectief rote gelijk bij de
p
ublikatie in 1984 van wat de Verzamelde
Gedichten van Kamiel Top had moeten worden3.
En ook dat intrigeert. Karel Jonckheere was een schitterende leraar, was hi'
het maargebleven, met een breedgevlerkt
vaderinstinct, die de kool en degeit wilde
sparen, die veel wist en nog meer verzweeg. Maar een root auteur was hi' niet,
en evenmin eengroot dichter. Willem
Elsschot wel. Kamiel Top had dat zeer
vroeg al aangevoeld. Elsschot was zijn
literaire vader. Top vereerde hem, maar
vreesde tegelijkertijd zijn invloed.

Vanaf 1936 bezoekt Kamiel Top de
Rijksmiddelbare Jongensschool in Nieuwpoort. Roger Pieters, zijn oud-medeleerling:
'Het duurde weken eer hi'j contact met ons
zocht. Misschien was het schuchterheid
maar datgeloof ik niet want bijna op
staande voet klampte hi' de leraars aan en
lie met hen, tijdens de recreatie, de speelplaats op en af,fits waar wij nooit zouden
aan gedacht, laat staan gedurfd hebben".
Tops leer- en nieuwsgierigheid liggen aan de basis van de verhouding Elsschot-Top, en niet, zoals Pieters beweert,
Karel Jonckheere, 'die hen te Sint-Idesbald,
bij Koksijde, samenbracht". Kamiel Top
had in oude nummers van het schoolha
De Pi 'l dat toen al ter ziele was, een
b1
gepubliceerde brief van 27 november 1933,
door Elsschot aan de school in Nieuwpoort
gericht, ontdekt. Deze publikatie is de aanleiding voor de dan 14-jarige Top om het
initiatief te nemen. Hij stuurt Willem Elsschot een eerste van 8 brieven en I 'postkaart',geschreven tussen 21 april 1937 en
7 november 1940 en mij bereidwillig ter inzage gegeven door wijlen Walter De Ridder. De antwoorden van Elsschot zijn niet
bekend.
Over de brief uit 1933 van Elsschot
schrijft Top vier jaar later: 'Die brief loo pt
over van vriendelijkheid. Begrijpelijk, dus,
dat ik het aandurf U ...om eenphoto te
verzoeken!.' Top helpt 's zondags de bibliothecaris de Willemsfondsboekerij open te
houden. Daar las hi' reeds Tsjip en Een ontg
oochelin g. Hi' vraagt Elsschot of het waar is
dat deze een vervolg op Tsjip gaat schrijven, en neemt zich alvast voor de bibliothecaris aan te zetten de andere boeken van
Elsschot aan te kopen, zodat hi' ze kan
lezen.
Het antwoord van Elsschot is niet
bekend, maar uit twee amateurfoto's, die
bij de brieven worden bewaard, blijkt dat
een jaar later Elsschot en Top mekaar ontmoet hebben, vermoedelijk op het buitenverblijf van Elsschot. Op de eerste foto
staan beiden samen afgebeeld, op de
tweede, met alleen Top, werd op de rugzijde in het handschrift van Top vermeld en
door hem ondertekend: 'Uitgenegenheid,
aan de beer Alfons De Ridder, 24.4.'38!
Nog een twee weken later plaatst
Top de datum '6 mei 1938' (hij is dan
15 jaar) onder het 42 bladzijden tellende
handschrift van zijn verhaal Een Begrafenis.
Remi De Cnodder vertelde mij dat hi' na de
oorlog een bundel papieren aan het Archief
en Museum voor Vlaams Cultuurleven in
Antwerpen heeft geschonken. Top zou
De Cnodder deze documenten hebben
overhandigd, toen de oorlogsomstandigheden voor hemgevaarlijk werden. Dat
Een Begrafenis klaarblijkelijk bij deze bundel
hoorde, laat vermoeden dat Top aan dit
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verhaal veel belang hechtte. Het staat, Top
zegt het zelf en verscheidene der volgende
brieven handelen ergedeeltelijk over, onder invloed van Elsschot.
Op 1 oktober 1938 schrijft Top ontgoocheld te zijn, omdat Elsschot hem ti'
dens het verlof niet heeft bezocht, hoewel
hi'j dat beloofd had. 'Ik zit nu in het IVe
Middelbaar ('t zelfde van Tilde atheneum)
en krijg les in 't Nederlandsch van
mr Jonckheere.' De formulering wijst erop
dat Jonckheerepas dan, dus anderhalf jaar
na Elsschot, in Tos
p
leven komt. Karel
Jonckheere heeft zijn leerlingen opdracht
egeven een schrijver te bestuderen en 'Ik
g
heb Ugenomen, omdat ik Uw werken misschien wel aan het hoofd van de moderne
Vlaamsche litteratuurplaats.' Hi' kondigt
de verschijning aan, 'eerstdaags, van een
novelle in "Voetlicht". Ze heet: "Een Begrafenis" en isgeschreven in Uw trant. Ik
vreesde eerst, dat ze al te zeer op Uw werk
geleek, en dierf ze niet publiceren. Jonckheere vindt ze echter genoeg persoonlijk.'
De derde brief, de enige met de machinegeschreven, is gedateerd 16 februari
1939. Hi' begeleidt exemplaren van de
2 nummers van Voetlicht, waarin Een Begrafenis verschenen is. Top hoopt op een kritiek 'zonder er doekjes om te winden'. Hi'
vreest weer dat zijn stijl al te zeer onder invloed van die van Elsschot staat. Voorts is
er sprake van 'uw medaljon', waaraan Tops
vriend (Emiel Fryns?) werkt.
De volgende dag al reag eert Elsot
met
een brief aan niemand minder
sc
h
dan Jan Van Nijlen4. Elsschot is enthousiast,
vraagt zijn vriend het te willen lezen, en
`Mocht gijhet goed vinden, toon het dan
eens aan Jan Greshoff?'. Deze brief lijkt mij
fundamenteel. Enerzijds heeft Van Nijlen
de novelle inderdaad doorgegeven, met als
gevolg dat Top kansen krijgt in Nederland,
maar anderzijds blijkt bovendien uit een
niet ondertekende negatieve recensie over
p eers
te bundel in Het Vlaamsche Land
Tos
van 1 september 19415 dat Van Nijlen ondertussen ook degedichten van Top ging
waarderen en zijn mening niet voor zich
heeftgehouden.
Met de vierde brief, eerst 18, dan
21 februari 1939 gedateerd, dankt een opgeluchte Top voor 'Uw bemoedigende brief'.
In een postscriptum kondigt Top aan dat hi
een nieuwe novelle De Beiaardier werkt.
aan
Ten slotte meldt hi' 'vandaag', dus op 21 februari, een brief van de 'heer Van Nijlen'
ontvangen te hebben.
In de vijfde brief, 11 maart 1939, vernemen we dat Een Begrafenis in handen is
geweest van Greshoff, die ze ter lezing gaf
n (Adriaan) Van der Veen, redacteur van
as
Werk, met als gevolg dat Van der Veen
Kamiel Top uitnodigt om iets op te sturen
voor Werk. Top werkt nog aan De Beiaardier
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en vraagt Elsschot om raad: Wachten tot De
Beiaardier af is of Een Begrafenis wat uitwerken om ze in Werk te doen herpubliceren.
De zesde brief, van 18 maart 1939,
dankt voor 'uw raad betreffende dat bij
werken. Mr Jonckheere vindt ook, dat ik
die Begrafenis niet te lang ma rekken.
Andersgaan al de menschen we voor het
gedaan is, zegt hij.' Door het Antwerpse
WillemsfondsJeugdverbond, 'dat U misschien kent', wordt Top gevraagd om mee
te werken aan 'Vlucht'.
In de zevende brief, van 6 april
1939, is Top eindelijk klaar met De Beiaardier. 'Ik stuur U hierbij een exemplaar er
van. Misschien wil U het eens doorbladeren
engebeurlijke opmerkingen er op aantekenen?' De schrijftrant is anders dan Een Begrafenis, 'want ik zoek nog altijd naar mijn
eigen stij,l en ben heelemaal niet zeker hem
bereikt te hebben in 'De Beiaardier'. Tot
slot schrijft Top (zoals in de derde brief)
over 'uw medaljon', waarvan hi' hoot dat
het klaar zal zijn 'als U met Pinksteren
komen zal'.
Hoewel Top met de zevende brief
het afgewerkte manuscript van De Beiaardier kon mededelen, am er een maand nadat hi' in de vijfde brief had geschreven uitgenodigd te zijn geweest door Adriaan Van
der Veen,
is dit verhaal nooit verschenen.
Althans niet in Werk dat slechts een jaargang kende, van januari tot december 1939,
maar waarin 45 auteurs op samen 840 bladzijden publiceerden. Jonckheere schrijft in
zijn 'woord vooraf' van de heruitgave van
Tops 2 bundels in 1984 dat het 27 bladzijden tellende manuscript van De Beiaardier
deel is van de meer dan 250 bladzijden manuscript die hi' niet wenst vrij te geven.
Terloops noteer ik dat de redactie
van het letterkundig maandschrift Werk
bestaat uit Ed. Hoornik, A. Van der Veen
(die via depiste Elsschot-Van Nijlen-Greshoff Top zou uitnodigen), Jan Schepens,
vriend van Elsschot, en Johan Daisne, die
Top het jaar daarop zou opnemen in zijn
bloemlezing. De vraag kan gesteld worden
f Elsschot dan wel Jonckheere de aandacht
o
van de men teller op Top zou gevestigd
hebben.
In 1939 begint Top zijn studie aan de
er
Normaalschool in Gent. Hi'equenteert
fr
in geheime vergaderingen Paul Rogghe en
de 17-koppige Faun-groep, waartoe ondermeer Mark Edo Tralbaut behoort. Hi' kent
k die hem met drie
Johan Daisne persoonlij,
gedichten in 1940, Top is dan 17, opneemt
in de bloemlezing De nieuwe dichtersgeneratie in Vlaanderen. Hi'j heeft er weer een
merkwaardige leraar, Prof. Adrian He
mans, aan wie hi' het schitterende gedicht
Ontmoeting opdraagt, dat ondermeer gepubliceerd wordt in Snoecks Groote Almanak
1943. Is het toeval dat Elsschot zijn jaren-
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Handschrift van Kamiel Top van zijn
'Een Begrafenis' — laatste bladzzjde.
(Archief en Museum voor Vlaams
Cultuurleven, Antwerpen)

laneg
samenwerking met Snoeck, met wier
toenmalige beheerder, Mevrouw BattaSnoeck, hi' een hartelijke relatie onderboek
j
houdt, begint met uitgerekendaardit
1943?
Hierbij weze een detail aangestipt
dat enerzijds erop kan wizen dat Elsschot
bij zijn zakelijke vriendin is opgekomen
voor opname van dit gedicht, maar anderzijds een vreemd licht werpt op een mateloze ambitie, die Top niet deed terugdeinzen voor slimmigheden. Deze karaktertrek
en het opscheppen met zijn relaties, wat
van kindsbeen af aanwezig was in het aanpappen met zijn leraars, moet uiteindelijk
wrevel en weerstand,
afgunst en wellicht
uiteindelijk haat hebben opgeroepen bij
generatiegenoten. De oudste mij bekende
publikatie van Ontmoeting dateert van
november 1942 in Podium, blijkbaar een
bloemlezingenreeks, samengesteld door ondermeer Frank Me land een medestudent
aan de Normaalschool. De Podium-versie
(de oudste, 1942) en de Snoeck-versie (1943),
evenals de publikaties van na Tops overlijden in bloemlezingen - Ontmoeting werd
niet in de bundels opgenomen - verschillen
lichtjes onderling. Maar in verband met de
relatie Elsschot-Top is er mijns inziens een
veel belangrijker verschil. In alle publikaties is Ontmoeting opgedragen aan Prof.
Hegmans, een leraar aan de Normaalschool, voor wie Top een rote verering
had. Welnu, in de Snoeck-versie is de opdracht aan Prof. He mans vervangen door
woord 'dissonante'. Ik veronderstel dat
het
Top hoe dan ook - en het woord 'dissonante' kan erop wizen dat hi' er zich van

atiknoeling
(DISSONANTEJ

ik heb dacrjuist den Dood ontmoet, professor ;
hij hield rnij op, daardooi kom ik te boat.
I t Schijnt dat'cle tram verpficht is bait 1‘,1 makers,
pis er een' lijkkoets op de sporen stoat.
Het regen4e op betzwarte !deed der 'Norden,
de heeren 'zetten hunnen kraag omhoog.
Men kon nett zien of, 'I linen wai of tranen,
in. elk lova', gein oogen bleven drwg.
Ook op den tram gang elk het hoofd ontblooten,
toen men de kransen op de Iiikkist lei.
Lk wee niet of, `t een deer was of eel, -dame,
itcloch de Dood was olieszinds er
Profesor, ,geef geen ocht op mijn verstrooidheid
wartneer ik mar den , regen kirk door 't roam
Est was zoo bitter vroeg ook in den morgenw
'k blip( denken Gan dien doode zonder naam.
Komiel TOP.
'Ontmoeting' in Snoecks Groote Almanak 1943.

bewust was — een oneerlijkheid be in om
Elsschot, die voor hem — daaraan moet niet
getwijfeld — de belichaming was van de
g
rote auteur, niet te kwetsen.
In de achtste en laatste brief, van
18 maart 1940, wordt voor het eerst over de
gedichten gesproken. Top stuurt Elsschot
het op dezes raad geretoucheerde gedicht
Werkmanskind op, 'samen met vijf nieuwe.
"Werkmanskind" zal met "Madonna" en
"Het oude Huis" binnenkort in een bloemlezing "Jongste Dichtersgeneratie", bekostigd door den "Vlaamsche Gids", verschijnen. Johan Daisne, den samensteller van

die bloemlezing, ken ik persoonlijk. Ik wou
g
raag uw oordeel kennen, over deze zes
verzen.' In Gent is er weinig tijd voor
proza, vanwege zijn studie aan de Normaalschool. En hi'j vraagt: 'Komt U dezen
zomer weer visschen naar de lage vlakten
aan de zee? Ik dank U vooraf voor uw
moeite, betreffende die vaerzen, en eindig
met mijn zeer genegen groeten.' Hi' geeft
als zijn adres in Gent dat van de Rijksmiddelbare Normaalschool op, waar hi' intern
is.
Het negende en laatste geschrift uit
deze reeks is een 'postkaart' van 7 novem-

ber 1940. 'Ik hoop dat U mijn lang wachten
van schrijven zult excuseeren: ik dacht dat
een brief van U zou volgen. Nu, ik begrijp
best dat U het zee druk hebt.' Top heeft
blijkbaar toch een exemplaar van De leeuwentemmer mogen ontvangen. Betekenisvol,
bliceer Brieven
wanneer men uit de gepude
van Elsschot verneemt dat deze eer weinien te beurt viel, zoals Andries Kaas, Daan
g
Boens en Jan Van Nijlen, 'zeker na Greshoffs emigratie Elsschots beste vriend.'6
Dat Elsschot aan Top niet meer g esch
reven heeft tussen de voorlaatste en de
laatste brief uit deze reeks, heeft alles te
maken met het uitbreken van de oorlog.
Op 29 oktober 1940 schrijft Elsschot aan
niet
Andries Kaas: 'Op 't oog enblik zou ik
kunnen schrijven want ik heb een gevoel
alsof ik in een irreeele wereld leef.'7
En eerst op 4 november 1940 bedankt hi'
Jan Schepens, die dochter Ida in de meidaen onderdak heeft geboden. Omstreeks
g
dieperiode ook wordt 'Kerkepanne' verkocht.
Uit het felt dat hier de mij ter beschikking gestelde briefwisseling, door de
omstandigheden afgerond, ophoudt, moet
niet noodzakelijk besloten worden dat het
contact tussen Kamiel Top en Willem Elsschot verbroken zougeweest zijn. Was Willem Elsschot, die een vrij beroep uitoefende
en voor eengezin te zorgen had, op zijn geboortestad teruggeworpen, omdat, indien
hi' het buitenverblijf niet verkocht had, vertoeven aan de kust, die in een spergebied
lag, onmogelijk was, dan was de kustbewoner Top , omdat hi' student in Gent was ,
paradoxaal genoeg mobieler geworden.
Van Marcel Schippers vernam ik dat
deze Top in 1940 in Antwerpen eenmaal
heeft ontmoet in een café op de Groenplaats. Hi was in het gezelschap van andere jongeren. Dat het 'Rubenshof', een van
Elsschots stamcafes, op de Groenplaats
elegen was en is, weze hier zondermeer
g
aangestipt. Schippers bezorgde mij ook de
fotokopie van een zeer korte brief uit 1943
in het handschrift van Top,
waarin deze
naar Schippers' adres in Antwerpen een
foto stuurt. De ondertussen overleden
Schippers, aan wie Top een gedicht opdroeg, had beloofd mij deze (pas)foto te bezorgen, wanneer hi' die zou gevonden hebben. Dat is helaas nietgebeurd. Waartoe
deze foto moest dienen, heb ik evenmin
kunnen achterhalen. Toch blijkt uit deze
luttelegegevens dat Top contact behield
met Antwerpen.
In 1941 verschijnt Het open Venster,
de eerstegedichtenbundel van Kamiel Top,
bij de prestigieuze Antwerpse uitgeverij
De Nederlandsche Boekhandel. Top was toen
18 jaar. Dat hi' als debutant moest aanbevolen worden,g
lit voor de hand. Jonckheere
laat deze verdienste boudweg op zijn naam
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schrijven, weze het slechts op de flap van
de ins984 heruitgegeven gedichten. Welke
invloed kon de toen34-jarige Jonckheere,
zelfpas in het fonds opgenomen, doen gelden? Walter De Ridder verzekerde mij dat
zijn vader zeer goed bevriend was met eig
enaar Pelckmans. Mijn
vermoed
en
dat
Elsschot wel eens — minstens mede — aan de
basis van dezepublikatie kon liggen, werd
niet tegengesproken. Vergeten we niet dat
de laatste brief niet meer overproza, maar
uitsluitend overgedichten handelt en dat
de recensent van Het Vlaamsche Land, weliswaar met tegenzin, de lof vermeldt voor
Tops gedichten van Jan Van Nijlen.
In Sirene8 verschijnt het interview
dat Kamiel Top afnam van degene, wiens
werken hi' 'misschien wel aan het hoofd
van de moderne Vlaamsche litteratuur 1
plaatst. Deze publikatie op zich wijst nogmaals op de contacten van Top met de stad
van Elsschot. Het redactiesecretariaat van
Sirene isgevestigd bij J.(ack) Verstappen in
Antwerpen. Redactielid F. Swerfgeest (alias
Remi De Cnodder) is Antwerpenaar. Welk
verband is er tussen dit interview en depublikatie van de eerstegedichtenbundel? Bij
de voorbereiding van dit interview, dat, net
als zijn eerste gedichtenbundel, in hetzelfde
1941, in hetzelfde Antwerpen verscheen,
moet Top Elsschot vrijwel zeker nog in
Antwerpen ontmoet hebben.
In 1943 is er van Jonckheere geen
spoor, wanneer de tweede bundel, Van Zee
en Visschers,9 verschijnt in eigen beheer.
Emiel Fryns, die de lino's sneed, schreef mij
dat Top de uitgave volledig zelf betaalde.
De 250 exemplaren zouden trouwens in
enkele dagen uitverkocht geweest zijn.
In Gent verschijnt het gedicht Ontmoeting

in de Groote Snoecks Almanak. In 1946 zou
postuum bij 'Snoeck' nog een tekst over
jazz verschijnen, vermoedelijk bezorgd
door iemand van de Faun-groep.
Kamiel Top is als schrijver en dichter slechts 21 jaar geworden. Op 14 april
1944 is hi' door de Gestapo aangehouden,
volgens de meeste bronnen de morgen zelf
dat hi' als opvolger van Karel Jonckheere
het ambt van leraar aan de MiddelbareJongensschool in Nieuwpoort zou opnemen.
Kamiel Top overleed op 4 maart
1945 in het concentratiekamp van Flossenburg.
Toen ik besloten had dit leven en
werk tegaan onderzoeken, kwam ik vrij
vlug tot de overtuiging dat dit alleen zinvol
kon door veldwerk. De teksten van Karel
Jonckheere en van Roger Pieters — en van
anderen in hun spoor — zijn onbetrouwbaar.
En ik ben ervan overtuigd geraakt: gewild
onbetrouwbaar. Er wordtgemanipuleerd
en verzwegen. De vraag is: Waarom?
Een element is Elsschot. Als Jonckheere schrijft 3 : 'Top zou het dichten misschien ookgelaten hebben, zijn proza, samen een 15o blz., werd peziger. Hi' werd
ook rijper en zijn omgang, al was het maar
(sic) hengelend (sic), met Elsschot, kan hem
alleen maar nuchterder en tot beter levensbekijker hebben gemaakt. Ik had hem ook
(sic) in betrekking gebracht met (volgen de
namen Luc van Brabant, Paul Rogghe en
Johan Daisne)...', dan wordt men als lezer
stil van zoveelpedanterie.
Jonckheere is wel voorzichtig genoeg om niet uitdrukkelijk te schrijven dat
hij Top met Elsschot in contact heeft gebracht, want dan zou hi'j gelogen hebben.

Een lijkkoets in 1937 in Antwerpen. (Verzameling mevr. R. Merhottein-Smits)
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Maar het maakt je alert voor al wat deze
man, die om de haverklap genoemd wordt
in verband met Kamiel Top, met zijn leerling wel heeft aangevangen, de begrafenis
van 250 bladzijden manuscript, om welke
reden dan ook, inbegrepen. Er blijven ons
maar een dertigtal gedichten over. Maar zij
volstaan.
Door de brieven van Top aan Elsschot valt een stuk sluier we g en komt een
helepiste (Jan Van Nijlen-Jan GreshoffAdriaan Van der Veen) bloot, die jaren handig bedekt is gebleven.
Vraag is wat het aandeel is van wie
en waarom. Ik ben ervan overtuigd dat er
moet verdergezocht worden. Dat zijn we
verschuldigd aan Willem Elsschot, die
rechtvaardig was, en tolerant en enthousiast.
Belangrijkste vraag is of Kamiel Top
dat waard is. Zijn werk is het alleszins. In
de Nieuwe Zakelijkheid behoort het tot het
sterkste van zijn generatie. En hi' had een
thema. Zoals allegroten slechts een. De
dood. Of hi' het dichten zou gelaten hebben, is dan ook de vraag van een pedante,
puntengevende leraar. Het antwoord is immers: Ja. Hi' zou het dichten gelaten hebben, omdat hi' wist dat hi' vroeg zou sterven. Of leven in zijn werk.
Maar dedanrechtvaardigheid het complot van het stilzwijgen op te
blazen.

NOTEN

1 VWS-cahiers, Jrg. XIII, nr. 3/A, herfst 1978.
2 Dr. Paul De Ryck, Vlaamse Dichtkunst van deze Tijd,
Lannoo, Tielt, 1951.
3 Kamiel Top, Het open Venster, Masereelfonds, Gent,
1984.
4 Vic van de Reijt, Willem Elsschot, Brieven, Em.
Querido's Uitgeverij B.V, 1993, pag. 338.
5 'Wat Jan Van Nijlen, die ik toch een genietbaar dichter
acht, bewogen heeft tot de beminnelijke maar
onverantwoordde (sic) uitspraak, als zou de
taal van Top ongemeen zuiver zijn voor een
jongen Vlaming, kan ik niet begrijpen.'
6 Vic van de Reijt, op. cit., pag. 397.
7 Vic van de Reijt, op. cit., pag. 401.
8 Sirene, halfmaandelijks blad voor kunst en letteren,
jaargang 2, nummer 20, 15 oktober 1941.
9 Tot in oktober 1995 was ik ervan overtuigd dat deze
bundel onvindbaar was. Noch het A.M.V.C.,
noch de Stadsbibliotheek in Antwerpen
bezitten hem. Tijdens de eindredactie van dit
opstel vernam ik dat er zich een exemplaar
bevindt in de Koninklijke Bibliotheek Albert I
in Brussel. Departementshoofd Dr. Raphael
de Smedt schreef mij op 26 oktober 1995
ondermeer: 'Onze bibliotheek bekwam het
werk van dhr. E. Frijns (verantwoordelijk
voor de lino's in het boek) op 23 augustus
1943 voor de prijs van 55 BE' — Met dank aan
Dr. Raphael de Smedt voor de nauwkeurige
informatie. Tevens dank en hulde aan de
encyclopedische kennis van Karel De Lille uit
leper, die mij op 4 september 1995 naar de
Koninklijke Bibliotheek verwees.

GUIDO GOEDEM

Elsschot en het kind

De lieve vader
mijn vader
I n Willem Elsschot,

(Nijgh en Van Ditmar, 1994)
vertelt Ida De Ridder, dochter
van Elsschot, dat zij zich twee totaal verschillende beelden van haar vader herinnert: een jeugdige opgewekte man, een
bezorgde vader en liefdevolle, bezorgde
echtgenoot en later dat van een stuurse,
zwijgzame man, de strenge vader wiens
aanwezigheid verkillend werkte op zijn
huisgenoten. Pas toen de kleinkinderen in
huis kwamen, zag ze weer een jongensachtige, guitige uitdrukking op zijn gezicht.
'Ik herkende de vader uit mijn jeugd' (IDR,
p
. 3o). Het is opvallend dat ze benadrukt
dat die strenge overgangsperiode geen enkele indruk bij haar heeft nagelaten, een indicatie dat de figuur van de lieve vader en
grootvader een beklijvender herinnering
naliet. Om dat te bevestigen illustreert ze
de lieve vaderfiguur met vrij vele anekdoten: de man die haarzelf en broer Jan, later
kleinzoon Tsjip geregeld als bondgenoten
meeneemt op zijn tochten doorheen de
stad; de man die verstoppertje speelt met
de kinderen, die ze op zijn rug rondzeult,
die ze leert fietsen en zwemmen, die zieke
kinderen verwent, die ze bemoedigt, die
een eenzaam kind spontaan mee met vakantie neemt, die trots is op wat zijn kinderen kunnen en maken. Kortom, doorheen
de anekdotischegegevens het beeld van
een man die van zijn kinderen houdt. Ook
in zijn oeuvre zijn duidelijke sporen van
zijn betrokkenheid op het kind en op zijn
kinderen aan te wijzen, al zal hi' ze niet erg
vaak vrijmoedig gevoelig verwoorden.
Meestal maskeert hi' zijn bewogenheid
voor het kind door een afstandelijker ironie, een enkele maal zelfs vrij scherp sarcastisch. In Kaas is de eerste aanzet te vinden voor een emotioneel onbevangener
uitdrukking van kindvriendelijkheid, wat
in Tsjip en De leeuwentemmer nog nadrukkelijker voorkomt.
Eenkort overzicht

De indeling in perioden die Frans
Smitsgeeft in Willem Elsschot, zijn leven,
zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en
dichter, 1952 (eerste werken, Boorman en

zijn zakenwereld, Laarmans en zijn zakeneleven)
is
wereld ,
Laarmans en zijn
famili
uitstekend geschikt om ook de benadering
van het kind en zijn kinderen in Elsschots
oeuvre te situeren. Bij de eerste werken
moet de aandacht even uit aan naar zijn
eerstegedichten en vooral naar Een ontgoocheling. In Villa des Roses en in De verlossing
komt het kind-thema slechts indirect aan
bod: in het eerste vrijwel uitsluitend ironiserend, in het tweede eerder sarcastisch, al
richt dat sarcasme zich hoofdzakelijk op de
volwassenen. In de drie werken die Smits
rangschikt bij 'Boorman en zijn zakenleven''
(Lijmen, Het been en Het tankschip) komt
het kind alsgegeven niet voor. Enkel in
Het tankschip duikt het even op waar de
geldzuchtige Mijnheer Tasiaux het kind in
een korte scene tevergeefs gebruikt als katalysator om de paniek te neutraliseren die
ontstaat bij de eerste berichten over de oordie zijn eigen plannen
pzou
to ,
een een
kunnen doorkruisen. 'Laarmans en zijn zakenwereld' beperkt Smits terecht enkel tot
Kaas, de roman die een keerpunt betekent
in het oeuvre van Elsschot, wat ook belangrijk is met betrekking tot het gegeven:
het kind. Bij 'Laarmans en zijn familieleyen' vermeldt Smits de twee belangrijkste
'kinderromans', Tsjip en De leeuwentemmer.
Daarnaast ook Het dwaallicht waarin het
kind niet voorkomt en Pensioen waarin het
enkel als aanleiding fungeert voor de vrij
satirische en verontwaardigde uitbeelding
van een moederfiguur die het eigen kleinkind verloochent. Toch ervaart de auteur
ook in dit werk enige deernis bij de be roeving die de vrouw moet doorstaan.

Eerste werken

Gedichten
Villa des Roses (1910)
Een ontgoocheling (1914)
De verlossing (1 9 2 )
Bij de verzen die Elsschot voor 1910
heeftgeschreven, het publikatiejaar van
zijn eerste roman, Villa des Roses, komt
slechts eengedicht voor waarin het kind
centraal staat: Bij het doodsbed van een kind
(1908). Het thema van dit gedicht is echter
veel minder het kind en de emoties of ervaringen die het oproept, dan wel de ervaring

Willem Elsschot met vrouw enjongste noon,
Jan, in 1917. (Uit de verzameling van
Maurice Lecluyse, Belle em)

van de fatale dood en het onherstelbare
verlies van eengeliefd wezen, van de hopeloosheid en depijn om het onafwendbare
lot. Die tragische ervaring wordt uiteraard
geintensifieerd, omdat de dood in dit gedicht een kind treft en vooral ook omdat in
de woorden van de dichter bier reeds de
contrasterende spanningen te horen zijn
van cynisme en vertedering, van nuchtere
hardheid en diep medeleven.
Zijn vier moedergedichten (1902,
1904, opgenomen in Lijmen, 1907 en 1908
zijn tot op zekere hoogte verwant met dit
'kindergedicht'. Ze kennen eenzelfde ton
liteit, eenzelfde thematiek: de dood met betrekking tot het geliefde wezen. In het eerste, Aan mijn moeder, klinkt de stem van
'het kind Elsschot' het duidelijkst. In een
opeenvolging van beelden, 'rusten in uw
schoot, gij droegt mij te slapen, 'k hield uw
hand in mijn handjes, en sliep zonder vrezen...'(p. 726)* evoceert hi' een ideaalbeeld
van overgave en geborgenheid en de vluchELSSCHOT EN HET KIND
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ti held van de herinnering eraan 'moeder,
mij heugen de dagen maar nauw toen ik...'
(id.) Hier spreekt echter ook de dichter, de
jongeman die vormen van extraversie
mijdt,
die zwijgt, maar haar wel omhelst
'met ogen die blonken' (id.). Het is de stem
waarin de spijt luidt om het verloren gaan
van wat was, om het verlies van onbevangen liefdesuitingen, om het besef haar verdriet te hebben aangedaan, om de vervreemding die mogelijkerwijze ontstond.
Enook in dit di ht de gedachte aan de
onafwendbare dood.
In het kosmopolitische verhaal Villa
des Roses waarin Elsschot een vrij negatief
beeldgeeft van de kleine burgerij, van een
maatschappelijke stand die zijn heil zoekt
inschijnmoraal en grijpgierig eigenbelang,
speelt het kind een wezenlijke rol. Toch
duikt het op als een verre aanleiding van
eengebeuren of als een gegeven dat moet
wijken voor sterkere impulsen: de Brulots
zijn naar Paris
komen wonen om er na het
j
afsterven van hun zoontje wat 'meer afleiding' (p. 11 te vinden; Louise scheept haar
zoontje af om uit te gaan met Richard. Als
zij hem ziet staan wachten 'begreep zij dat
er voor haar geen zoontje meer bestond...
maar dat zij een man bezat van vlees en
bloed, die kussen kon en koning was'
(p. 85).
In deze roman heeft echter het
kindergebeuren te maken
meest ma
met het as 'e Chico, een substituut voor
het overleden zoontje van Madame Brulot.
Zij draagt het als een kind bij zich en geeft
de zoetste namen 'die een moeder voor
het
haar kind bedenken kan' (p. 87). Dat as 'e
lingert Madame Gendron in het vuur.
s
Het is haar wraak om de beledigingen die
ze aan tafel had te verduren. Naar het
rd van Ida De Ridder heeft Elsschot de
woo
dood van Chico echter zelf op zijn geweten.
Zij vertelt dat hi' zat te lezen bij de open
haard toen het diertje op hem sprong. Door
een geschrokken afweerbeweging raakt het
een vlieg
ot
diertje in het vuur. 'Elsschot
door
kwaad kon doen, was zo verbijster
d
ditgebeuren dat hi zijn emoties moest ontladen in de beschrijving van het drama.
Dan nog liet het hem niet los, want hij vertelde het aan moeder en later ook aan Walter' (IDR,p. 97). Het gaat bier dus beslist
niet om een cynisch weglachen van een allicht wat potsierlijke moederliefde voor een
kind, i.c. afgezwakt tot een aapje; maar wel
degelijk om een afreageren van Elsschots
eigen vreselijke ervaring. Een gebeuren
waardoor Ida De Ridder aantoont dat niet
de feitelijke werkelijkheid, maar eerder de
emoties achter die werkelijkheid Elsschot
voortstuwden. Zij stelt trouwens dat dit
mechanisme ook terug te vinden is in andere romans. In twee gevallen duidelijk
betrokken op het kind: in Tsjip: de geboorte
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van zijn kleinzoon; in Pensioen: de verloochening van het kleinkind.
De hoofdfiguur in De verlossing, Pol
Van Domburg, heeft drie dochters, die 'wel
eens huishouden'(p. 165) spelen: een spel
dat cynisch de verhouding van Pol tot zijn
vrouw Sideria verbeeldt; een spel dat op
een kinderlijke manier vorm geeft aan een
zielig vOOrleven. Marie die Pol speelt, slaat
Trees als de moeder af, terwijl Anna de rol
van het kind op zich neemt en 'van 't begin
tot het einde tieren moest als een bezetene'
(p. 165). De drie kinderen groeien uit tot
verzuurde, bazige vrouwen waarvan er
twee als kloosterzusters het ouderlijke huis
ontvluchten en waarvan Anna op een ingrijpende, niets of niemand ontziende wijze
reageert op de heidense verkettering van
de vader. Ze gaat zo ver dat ze zelfs het
zoontje van neef Frits op een heimelijke
wijze laten dopen. Cynisch ook de houding
van Pol Van Domburg waar hi' op een perfide wijze het zoontje van de graaf gebruikt
om een stuk land te verwerven. Maar diezelfde man ervaart ook een enkele maal genegenheid voor het kind. Op het neefje, de
jonge Frits, is hi' zo dol, dat zijn gedrag er
tijdelijk door verandert: 'Zolang Fritsje
bleef kreeg Sideria geen klappen, tenzij
misschien 's avonds in bed' (p. 165). Elders
in de roman leeft zelfs even vertedering op.
Hi' voelt 'werkelijk iets als ontroering'
(p. 172) als Robert, het zoontje van de graaf,
hem vertelt dat hi' slechts moeizaam de
toelating kon krijgen van de gouvernante
om bij hem in de werkplaats te komen werce
ken: 'Pa is in Parijs
met en
de actrima in
dat niet? Maar die rosse
Egypte. Wist je
goevernante. Zo'n lefmaakster.' (p. 172).
En Van Domburg strijkt hem ontroerd over
het hoofd.
In Een ontgoocheling wordt aan het
e rol toebedacht. Maar
kind een belangrijk
wie is dat kind, wie is Kareltje? Is het
Alfons De Ridder zelf en zijn de De Keizers
zijn ouders, 'zoals veelal wordt aangenomen' (IDR, p. 82)? Ook Smits gaat daarvan
in 1952 al uit. Ida De Ridder heeft echter
een gedeeltelijk andere verklaring. Door
een vergelijking van de karakters, de beroepsbezigheden en het ontspanningsleven
van haar grootouders en ouders komt ze
tot de bevinding dat de De Keizers allicht
inderdaad haar eigen ouders zijn. Voor Kareltje stond echter zee waarschijnlijk Walter, de oudste zoon van Elsschot, model.
Kareltje was, net als Elsschot, op het atheneum een slechte leerling, maar 'bijzonder
ondeugend was hi niet... de zoveelste hint
naar biografische bodems' (IDR, p. 83).
Elsschots baldadige opstandigheid was integendeel legendarisch! Ook Walter was
een slechte leerling, 'maar net als Kareltje
was hi j een braaf kind dat dol was op zijn

Willem Elsschot met kleinzoon in Koksijde
(1933). (Lilt de verzameling van Maurice
Lecluyse, Belle em)

broers en zussen' (p. 83). Bovendien vermeldt ze dat Kareltje ook fysisch gelijkenis
vertoont met Walter: beiden hebben een
groot hoofd. Ten slotte wijst ze op een analogie tussen de families die optreden in Een
en Kaas. Wat het kind-thema
ontgling
ooche
betreft, is het belangrijk erop te wizen dat
in de beide romans een zoon en een dochter voorkomen. Vooral van de beide jongens wordt het meeleven met hun vader
nadrukkelijk geprofileerd. In Kaas slaagt
Jan erin een kit Edammers te verkopen;
bij de inval van de studenten in het bordeel
verzucht Kareltje in Een ontgoocheling: 'Kon
pa maar eens aan ieder een kist sigaren verkopen' (p. 123).
Ida De Ridder beklemtoont dat Een
ontgoocheling ' een opeenstapeling van desillusies voor elk van de personages' (IDR,
p. 85) is. Wat Kareltje betreft, gaat het om
zijn mislukte studie, om de verhouding met
zijn vader die omslaat in een vijandig misrijzen en ten slotte om zijn ijdele hoop op
p

W. Elsschot ingesprek met zijn oudste
dochter Adele. (Foto: J. Maniewski Uit de verzameling van Maurice Lecluyse,
Belle em)

een leuke baan. In de inleiding tot hetzelfde
werk wijst Johan Anthierens die stelling af.
Vol ens hem moet de ontgoocheling enkel
worden toegeschreven aan de vader. Kareltje kan z.i. niet ontgoocheld zijn. Hi' geeft
toe dat de jongen verdriet kan hebben,
maar 'hij heeft geen benul van het subtieler
gevoel ontgoocheling' (IDR, p. io). Zijn de
beidegevoelens zo strak te scheiden?
De beide overtuigingen schrijven
Elsschot misschien toch te nadrukkelijk een
eenzijdige uittekening van Kareltje toe. Het
karakter van Kareltje is genuanceerder te
benaderen. Hi' kent niet alleen ontgoochelingen; hij beleeft ook de vreugde van de
verblijdende kleinigheden in een kinderleven: zijn ambitie om zijn record op de
afstand naar De Broedermin heen en terug
te slaan; zijngeluk meteen visitekaartjes te
kunnen laten drukken bij drukker Poortmans: 'rose voor mij en blauw voor Marieke'(p. 142); zijn jubel als bij de begrafenis van zijn vader een muziekvereniging
opduikt. Deze emoties, zowel de droeve als
de blijde, zijn ongetwijfeld niet erg ingrijpend bij de 'on en ze blijven alleszins
vluchtig. Dat is allicht een teken van een
oppervlakkige beleving die het gevolg is
van een beperkte intelligentie. Als De Keizer in hetgraf wordt gelegd, moet een oom
hem toefluisteren 'rust zacht vader'(p. 158)
te ze en. Dan huilt hijk oo even. Hi' zal
zich dan toch wel verdrietig voelen. Het is
misschien enkel verdriet omdat de om tandigheden dat vragen, meer dan een uiting
van diep doorvoeld, schokkend verdriet.
Hi' kent toch ook naast het verdriet de ontgoocheling om het niet in vervulling gaan
van de kleine din en in zijn kinderleven.
Speelt er helemaal een gevoelen van ont-

goocheling mee bij de mislukkingen in de
school en bij Beltransat? Zijn beklag over
depesterijen bij de drukker is allicht toch
meer dan stil verdriet. Zijn zorg de eerste
werkdag tijdig aanwezig te zijn bij de drukker wijst er allicht op dat hij een derde 'ontgoocheling' wil vermijden. Maar het is alleszins zeker dat de ontgoochelingen geen
ingrijpend karakter hebben, het kind als
kind niet ontwrichten. Daarvoorgaan ze
niet diep genoeg.
Kareltje is niet verstandig. Hij heeft
geen studiehoofd, maar is wel leep. Na het
verlies van de cognossementen vat hij even
het voornemen op de politie te waarschuwen. 'Doch hij vond ten slotte dat een 'ongen als hij maar beter deed niet met vuur te
spelen' (p. 137). De tactiek die hij na de
mislukking op school maandenlang volhoudt in de strijd tussen vader en zoon getuigt van een gewiekste leepheid: hij weet
hem te ontlopen en inmiddels de vrije tijd
heerlijk op te vullen; hij toont zich dienstbaar ten opzichte van zijn vader en lief
voor moeder en zuster. Er is hem nu nog
blijkbaar weinig te verwijten. Hi' weet ook
moeder op zijn hand te krijgen. De verontwaardigde ontgoocheling van de vader
wordt door haar ontkracht met de woorden: 'De 'on en doet immers geen kwaad'
(p. 13o). Hij heeft inderdaad geen studiehoofd, maar wel degelijk het nuchtere observatievermogen van een kind met een
spontane en daarom sympathieke openheid, van een kind dat het hypocriete gedrag en spreken van de volwassenen nog
niet doorheeft. Dat kan op een gebrek aan
intelligentie wijzen, maar alleszins ook op
ongereptheid. Zijn commentaar bij de bewegingen achter het gordijn van het bordeel luidt nuchter: 'ikgeloof dat ze gymnastiek doen'. 122. Nuchter ook zijn
uitspraak over het wat verjongde portret
van de Keizer na zijn overlijden: 'pa is
magerder en heeft meer rimpels' (p. 157).

Laarmans en zijn
zakenwereld
Kaas (1933)

De kinderen in Kaas, een keerpunt in
het oeuvre van de auteur, zijn twee van Elsschots eigen kinderen: Jan en Ida. Slechts in
driepassages spelen ze even een korte,
maar revelerende rol. Samen met vader en
moeder dragen ze de kazen de kelder in,
samenproeven ze hem. De familiaal betrokken hulp van de zestienjarige Jan verloopt jongensachtig en speels: als een equilibrist brengt hij de lege kist naar beneden
en een kaasbol laat hij handig van zijn
hand naar zijn kin rollen. De eveneens familiaal behulpzame houding van Ida daarentegen wordt getekend door stille attentie:
'Ida, die ook het hare wil bijdragen, ontdeed hem zorgvuldig van zijn zilveren

kleed'(p. 452). De kinderen treden voor
een tweede maal op, nadat Laarmans bij de
kaashandelaar Platen bot ving. Maar hem
wacht thuis een verrassing: Jan vertelt
enthousiast dat hij een kist kaas heeft verkocht; Ida daarentegen bekent dat ze op
school niet meer over kaas durft spreken;
ze wordt nu reeds kaasboeringenoemd.
Ook zij heeft het dus geprobeerd, concludeert Laarmans: 'Ik stuur Jan de deur uit en
geef haar een zoen' (p. 470). In het korte
laatste hoofdstuk meldt de schrijver dat Jan
zwijgt 'over de kist die hij zo schitterend
heeft verkocht en Ida is stom als een vis'
(p. 48o) en hij besluit met 'Brave, beste kinderen. Lieve, lieve vrouw' (id.). Drie kort
vertelde feitjes die het familiale meeleven
van de kinderen aantonen, maar die wezenlijk meer de Laarmans-figuur belichten
en het algemene familieklimaat waarin hij
zich nu beweegt.
Met deze roman is het familieleven
een eerste maal in het werk van Elsschot
een duidelijk aanwijsbaar gegeven, al waren er ook in bijvoorbeeld Een ontgoocheling
reeds 'biografische bodems'. Maar ditmaal
is het Laarmans Elsschot zelf die doorheen
het tragi-komische kaasgebeuren geleidelijk
aan meer en meer de liefde, degoede wil
en hetgeduld van de zijnen in het eigen
gezin leert erkennen. De reacties van Laarmans daarop zijn echter complex. Hi' weet
en voelt dat zijn vrouw en ook zijn kinderen naast hem staan, toch vreest hij ook dat
ze die ongehoorde kaasfantasie wel eens
'bespreken als een pathologisch geval. Een
vader moet immers iets uit een stuk zijn',
maar als die vader 'een operette gaat spelen
als ik met die kaas, is dat dan nog wel een
vader?'. In feite wordt het anekdotische kaasverhaal verteld om de eigen situatie zuiver te stellen tussen droom en werkelijkheid, tussen het escapisme in de
Boorman-wereld en degeborgen verantwoordelijkheid van het Laarmans-gezin.
Uit het slotakkoord blijkt dat het familiemotief de diepste kern van het dubbelverhaal vormt; dit motief wordt door het verhaal heen herhaaldelijk verruimd door de
herinneringen van Laarmans aan zijn moeder, door de invloed van zijn vrouw op het
g
ebeuren en beslist ook door het meeleven
van de kinderen. 'Wanneer de kaaskatharsis zich aan hem heeft voltrokken, schikt hij
zichgelaten en verzoend in zijn nederig
klerkenbestaan, en aldus gelouterd keert hij
terug in de schoot van zijn gezin... eindelijk
in staat tot een onverhulde uiting van
liefde' (Jan C. Villerius): brave, beste kinderen... Als hij Ida, de 'kaasboerin', dankbaar
en troostend zoent, is dat nog niet volkomen onbevangen: hij stuurt Jan eerst nog
buiten! Zelfspot en gene om de eigen gevoelens wijken nu voor een zuivere inleving en voor het besef van geborgenheid
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dat de zijnen hem kunnen geven. Net zoals
de vrouw zijn ook de kinderen in Kaas de
altijd stille aanwezigen, die deze evolutie
mee bepalen.
Ida De Ridder noemt Kaas een sleutelroman. Zij is ervan overtuigd en bewijst
het ook dat Kaas de concretisering of symbolisering is van Elsschots ontnuchterende
ontgoocheling na het verschijnen van
Li 'men een roman waarmee hij hoopte het
publiek te bereiken, maar die helemaal
geen succes werd. Zijn miskenning werd
door Li 'men niet geneutraliseerd. In Kaas
gebeurt niets dramatisch; de tragedie speelt
zich af in de ziel van Elsschot, die een ontgoocheling te verwerken kreeg na 1923, publikatiejaar van Lijmen; een ontgoocheling
niet om volvette Edammers die onverkoopbaar bleken, maar om Li 'men dat niet werd
verkocht. Ida De Ridder stelt wel duidelijk
dat hij op die symbolische betekenis van
Kaas nooit enige zinspeling heeft gemaakt,
blijkbaar ook niet ten overstaan van zijn
kinderen. Hi' deed zelfs al het mogelijke
om een mystificatie in leven te houden.
Dan zou ook de bewering van Elsschot in
een brief aan S. Carmiggelt te beschouwen
zijn als een doelbewuste poging de mystificatie een steuntje te geven: 'ik houd niet
van dat werk, meneer. Daarom heb ik Kaas
geschreven. Het gaat eigenlijk over mijn
ubliciteitsbranche, maar ik heb er een
p
kaaszaak vangemaakt, daar het nog weerzinwekkender is. Jegaat er naar ruiken...'
Van Kaas kregen de kinderen De Ridder allemaal voor het eerst een exemplaar; 'vanaf
dat moment was vader een schrijver die vijf
Adele met haar zoon in Polen (waar hij werd
gedoopt). (Foto: J. Maniewski - Uit de verzameling van Maurice Lecluyse, Belle em)

romans op zijn naam had staan' (IDR,
p. 67). Zijn kinderen stelden hem nooit vragen over zijn literair werk. Dat was blijkbaar een taboe. Welke vragen hadden zijn
kinderen hem kunnen stellen? Vragen als of
hij echt zin had alle meiden na te to en? Of
zij hem nu echt zo verveelden? De gene die
hij hierover voelde, kan niet beter worden
uitgedrukt dan met zijn eigen woorden:
'Hetgaat immers niet aan voor iemand die
vrouw en kinderen ten laste heeft, zich
telkens af te zonderen om de leden van zijn
eigen binnenste vanuit een
g
ezin en zijn
hoek tegaan bespieden en ze een voor een
onder het mes te nemen om uit hun bloed
voor vreemden een filtraat te bereiden.
('Achter de schermen. Ontleding van de in.leiding tot Tsjipi r (IDR, p. 68). Uit de getuigende publikatie van Ida De Ridder blijkt
trouwens meermaals dat Elsschot zich ervan onthield zich in zijn gezin als schrijver
te bevestigen. 'Zijn gereserveerdheid over
zijn schrijverschap heb ik hem in familiekring slechts zelden horen opgeven.' (IDR,
baar kon daar niet dat een van
p
. 81). Blijk
de kinderen enthousiast zou hebben uit eroe en dat hij of zij een kist Li 'men had verkocht. De werkelijkheid in Kaas is fictie,
maar ze blijft een verbeelde werkelijkheid
die waarheid is. Schrijven moet voor Elsschot een waardevolle bezigheid zijn geweest, die hij in afzondering beoefende en
waarover hij met de eigen kinderen en later
de kleinkinderen niet sprak. Ida De Ridder
vertelt dat die discretie zelfs wel eens ontmoediend
kon werken. Haar dochter had
g
als schooltaak een spreekbeurt over Elsschot voor te bereiden. Ze richt zich meteen
tot de bron in de hoop op wat originele informatie met de vraag ' "Pa, jij bent toch
Willem Elsschot die...", waarop hij antwoordde, nog voor zij haar zin kon voltooien: "Neen, mijn beste kind, ik ben Willem Schotels" waarop het gesprek prompt
eindigde' (IDR, p. 82).

Laarmans en zijn
familieleven
Tsjip (1934)
De leeuwentemmer (1 9 3 9 )
Met de bewogenheid van een gevoelsvolle betrokkenheid op de zijnen, ook
in deze beide werken toch nog doorschoten
met ironie en zelfs of vertoeft Laarmans in
Elsschots literair werk nu in de intimiteit
van het eigen gezin: 'mij rest nog maar net
de tijd om eindelijk met vrouw en kinderen
wat mee te leven, mij te koesteren aan de
warmte van de haard'(opdracht Tsjip,
p. 483). De escapades zijn voorbij. Tsjip verloot in twee gebeurtenissen die omwille
van de familiale impact nauw op elkaar
betrokken zin. Laarmans beleeft ze, weliswaar met de hem eigen zelfs of intens en
bewogen mee: enerzijds de verloving van
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de Pool Bennek met zijn dochter Adele, die
doorheen de treurnis om een aanvankelijke
onzekerheid de vreugde van de vervulling
mag kennen; anderzijds het geluk om de
kleinzoon Tsjip. Twee bewegingen in een
aansprekende en sober geschreven roman
over de zeergewone din en van het leven,
gericht op zijn kinderen, in het bijzonder
op Adele en op het gelukkigmakende verschijnen van zijn kleinzoon. Fictie, maar
met een uitgesproken autobiografisch karakter.
De romangroeit tot een jubel naar
de laatste tien bladzijden toe: Laarmans'
uiteindelijke, overweldigende beleving van
zichzelf in en door zijn kleinzoon; een groei
die doorheen eengeleidelijke toename van
intensiteit uitstijgt naar een culminatiepunt;
eengroei waarbij Laarmans aanvankelijk
aan de kant staat, maar finaal een verbond
kan bezegelen tussen hemzelf en Tsjip.
Eerst duikt het telegram uit Polen op: iongen, alles wel' (p. 53o). Dan arriveert de
brief met het verslag van de bevalling, gericht aan zijn vrouw, wat hij aanvaardend
begrijp,t 'natuurlijk is de brief aan haar
moedergeadresseerd' (p. 531), maar
waarop dan toch meteen een lichte, allicht
wat zelfspottende of zichzelf relativerende
ontgoocheling volgt, 'aan mij wordt gfinder
niet eensgedacht' (id.). Zijn vrouw vertrekt
naar Polen en stuurt hem en zijn kinderen
een foto toe, waarop 'meer doeken dan
vlees'(p. 535) te zien zijn. Naar aanleiding
van de foto breekt bij Laarmans voor de
eerste maal de stellige zekerheid door dat
hij zich in zijn kleinzoon zal vinden: 'ikzelf
heb trouwensgeen portretten nodig. Ik zie
hem zo.' (id.) Als zijn kleinzoon uiteindelijk
in Oostende toekomt, gaat hij hem niet mee
afhalen in de drukte van het station. Het
ogenblik van de eerste ontmoeting is hem
daarvoor te heilig. In een opeenvolgende,
ontroerende sequentie van kleine taferelen
schetst de auteur dan de ontmoeting met
zijn kleinzoon. Hi' trekt zich terug in het
groen achter het huis en wacht daar, gelukkig en in de heerlijke warmte van de verwachting. Hi' weet dat het kind hem met
zichzelf zal verzoenen: 'door hem zal ik
wedervinden waar ik radeloos naar zoek in
het zand'(p. 537). In het nieuwgeboren leven zal hij een vernieuwende waarde yinden. Als zijn zin leden toekomen met het
kind, blijft hij in het groen staan, 'tussen de
bon n' (p. 537) en versmaadt zijn aandeel
in de collectieve vreugde. Begrijpend legt
Adele dan het kind in zijn armen. Hi' gaat
met hem alleen verder de tuin in, waar hij
met het kind een verbond sluit. Zijn leven
zal in volledige overgave aan het kind verder verlopen. De slotscene van Tsjip is een
van de weinige scenes in het oeuvre van
Elsschot waarin hij op een zo zuivere wijze
uiting geeft aan zijn diepste gevoelens,

degevoelens van Laarmans voor het kind.
Ze is sereen en eenvoudig en ze is bewogen
enplechtstatig . Ze is een verheven en ing
rijpend moment dat Laarmans verandert.
Vertelt Ida De Ridder niet dat met de komst
van de kleinkinderen haar vader opnieuw
de lieve vader werd die ze als kind had
ekend?
g
Aan de laatste hoofdstukken, doortrokken met op het kleinkind gerichte emoties, gaan de kennismaking, de verloving
en het huwelijk van Adele vooraf. Ook uit
dit verhaal blijkt Laarmans' genegenheid,
bekommernis en zorg voor zijn kinderen.
Dezegevoelens worden in het kader gesitueerd van een ruimergezinsleven waar elk
kind op cruciale ogenblikken het andere
bijstaat. Laarmans observeert dat en de
wijze waarop hi' het vertelt, getuigt van
een innige, weliswaar meestal gemaskeerde, tevredenheid. Om Adele ter wille te
zijn, volt o.a. Jan de opdracht op 'zich net'es te kleden en netjes te gedragen (p. 495)
bij het bezoek van Benneks vader. Tijdens
het diner spant hi' zich zelfs in om 'zijn
vork behoorlijk links te hanteren' (p. 495).
Ida steunt en troost haar zuster meermaals
op moeilijke ogenblikken. Op het feestje
n.a.v. het eindexamen wil moeder Ida tussen Bennek en Adele aan tafel latenplaatsnemen, Ida weigert dat 'want onze kinderen hangen aaneen als een kluwen' (p. 502).
Als Bennek naar Polen is en zij niets meer
van hem horen, leven ze allen mee met het
verdriet van hun zuster. De extrovertgetekende en wel eens baldadige broer jan doet
alsof hi' aardrijkskunde studeert, maar als
Elsschot over zijn schouder heenkijkt, ziet
hi' dat zoonlief verloren zit te starers op een
kaart van Polen. En als eindelijk de lang
verwachte brief komt over de bevalling,
zwaait Ida er triomfantelijk en uitdagend
gelukkig mee als met een vlag.
Laarmans verwoordt echter ook
rechtstreeks en ongeremd zijn eigen kindvriendelijke gevoelens. In zijn verontwaardi in om de vermeende onheuse behandeling van Benneks vader t.o.v. zijn dochter
schrijft hi' hem een woedende, in feite impertinente, brief. Haar treurnis raakt hem
diep: 'verdient die oude niet dat ik hem
ginder ga afmaken' (p. 500) en iets later feller nog: 'Ik weet heus niet wat er van ons
kind worden moet. Maar als het slecht afloopt, dan maak ik vader en zoon kapot,
daar kunnen zij staat op maken' (p. 509).
Als hi'j haar, 'onze half verloofde sukkel'
(p. 497), het vlees en de aardappelen ziet
aanreiken aan de anderen dan reageert hi'
zeer bewogen, al schrikt hi blijkbaar nog
voor het manifestegebaar zelf terug: 'Zat ik
niet aan tafel, ik drukte haar op staande
voet aan het hart, zoals ik jaren geleden
deed toen zij nog een haarvlecht droeg met
een lintje er aan als een vlinder' (id.). Na

lang aarzelen gaat hi' haar uiteindelijk in
de keuken troostend en helpend toes preken, bewust van zijn verantwoordelijkheid,
gedreven door zijn genegenheid voor haar:
'niet omdat zij ons gezin verpest met die
smart, maar omdat ik er het mine toe bijdragen moet om haar zo spoedig mogelijk
de strijd teen
zichzelf te doen aanbinden'
g
(.p
509). Door het triviale detail dat Adele
op dat ogenblik mayonaise aan het maken
is, ironiseert hi' als het ware de gewichtiginbreng.
heid van zijn toch wel belangrijke
Dat reveleert ongetwijfeld meer zelfs of
dan relativering van Adeles verdriet. Als de
jonge vrouw uiteindelijk dan toch met Bennek naar Polen vertrekt en hi'j de tram ziet
wegrijden, ontvalt hem de verzuchtende
wens: 'Vaarwel, kindlief. Hou je taai in
Polen en denk aan mij zoals ik aan jou zal
denken'(p. 522). Met een zekere weemoed
in de stem beklemtoont hi'j in deze roman
voor het eerst, en dat zelfs tweemaal, het
besef dat hi' uiteindelijk zijn kinderen zal
moeten afstaan. Adele is de eerste die over
de rand van het nest klautert. 'De anderen
kijken haar verlangend na en ik druk de
hand van mijn vrouw vaster in de mine''
(P . 511).
Laarmans ma g ook wel eens erkenning van zijn kinderen ervaren, wat zeer
zeker blijkt uit het sublieme tafereel in het
groen achter het huis waar Adele hem zijn
kleinzoon overhandigt: 'en Adele, die me
ziet aankomen, groet mij niet eens. Zij heeft
mij begrepen en houdt een oog op ons eerste contact zoals zij in die kliniek een oog
hield op de baker toen die het waagde haar
pasgeboren zoon aan te raken' (p. 537).
Maar dan staangrootvader en kleinzoon
tegenover elkaar: 'hi' kijkt me rustig aan,
steekt aarzelend zijn handjes uit en komt
op mijn arm zitten' (id.). Deze scene sluit
aan op de jubel, verwoord op het einde van
de opdracht tot de roman: 'Kom, 'on en
vooruit is de weg. Mogen vrouw en kinderen mij vergeven dat ik hen een laatste
maal verloochen voor die vermaledijde
heerlijkheid waar een gouden vogel jubelt,
veel hoer dan de leeuwerik' (p. 484). Deze
jubel verhindert echter ook in deze roman
niet de neiging om mensen en feiten wel
eens ironisch te benaderen; maar met betrekking tot zijn kinderen gebeurt dat nooit
denigrerend. Sarcasme of cynisme duiken
daar zeker niet op.
'Zoals in vele andere werken was de
werkelijkheid veel ingewikkelder dan wat
Elsschot beschrijft' (IDR, p. 98). Ida De Riddergeeft daarvan voorbeelden. De brief uit
Polen met het verslag van de bevalling
heeft hi' bijna letterlijk overgenomen. Hi'
behoudt zelfs de zin 'en telkens als mi j n wil
be of dacht ik eraan dat jij dat zesmaal
hebt doorgemaakt' (p. 533). Laarmans heeft
echter slechts vier kinderen! 'Een opzette-

lijke slordigheid omdat er een bewijs van
authenticiteit zou bestaan?' (IDR, p. 99).
Ook het schaken van Ts' uit Polen verliep
in werkelijkheid heel wat gecompliceerder
dan in De leeuwentemmer wordt verteld. Ida
De Ridder reageert daarop terecht dat vele
avontuurlijke bijzonderheden kunnen passen in eenpolitieroman, maar dat ze niet
geschikt zijn 'voor het sobere werk van Elsschot: hi' snoeide niet alleen in zijn tekst,
p. iota).
maar ook in de realiteit' (IDR ,
Met De leeuwentemmer wordt het
verhaal van Tsjip en van Adele verder gezet, het verhaal van degenegenheid van de
vader voor zijn dochter, van de grootvader
voor zijn kleinkind. Van andere kinderen is
in dit werkgeen sprake meer. Het boek
bestaat uit brieven die hi'j zijn zoon Walter,
die in Parijs vertoeft, toestuurt. De stijl, de
toon waarin deze brieven zijn gesteld, getuigen van een genegen kameraadschappelijkheid met en een groot vertrouwen in
zijn zoon. Walter wordt de verre getuige
van watgebeurt met Adele en het kind,
van depijn en het geluk in het hart van de
vader en degrootvader. In dit werk wordt
inderdaad de focusgericht op Adele en
jantje, maar 'meer nog dan in Tsjip komt in
dit werk de verteller (of de schrijver) op het
voorplan, al doet hi' al wat hi' kan om
onopgemerkt te blijven, als om daardoor
ongestoorder de anderen en zichzelf te
kunnen waarnemen' (F. Smits, p. 91).
Het verloop van het verhaal wordt geleid
door het wisselvallige lot dat het kind is
toebedeeld, maar de toon wordtgezet door
de bewegingen die de gevoelens van de
grootvader doormaken: zijn liefdevolle beleed om het
trokkenheid op het kind,
zijn
kind en om Adele en ten slotte zijn grote
vreugde als het kind terugkeert. In dit werk
staat het kind centraal: aanvankelijk als
medespeler in het lichtvoetige vraag- en
Vader Willem Elsschot en moeder Fine
omringd door hun zes kinderen.
(Foto: W. De Ridder - Uit de verzameling
van Maurice Lecluyse, Belle em)
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W. Elsschot met zijn kleinzoon
Jan Maniewski (Tsjip).
(Foto: Herman Selleslags - Uit de
verzameling van Maurice Lecluyse,
Belle em)

•

antwoordspel, daarna als inzet in een familiedrama. Maar uiteindelijk ma het de drager zijn van de hoop dat de geest van begrijpen en verbroedering zal overheersen.
'Dan zullen veel din en mogelijk zijn en
dan kan ook de Leeuwentemmergerust
worden toevertrouwd aan de Eenzame en
aan de oude vrouw, want van haat, wraak
en vergelding zal dan in het zand der aarde
p. (6oi).
geen spoor meer te bekennen zijn.'
Het eerste hoofdstuk bedraagt meer
dan een vijfde van het gehele werk. Het is
een uitbundig blije, speelse en leuke, humoristische en poetische, maar ook psychologisch nauwkeurig geobserveerde weergave van het vragende en verwonderde
en het welwillende, begrijpencle
kin
en liefdevolle meespelen van de grootvader. Met vele, kleine details - vragen van
het kind en antwoorden van de grootvader
- koestert de grootvader zich in een onbezorgde liefde die hem gelukkig maakt. Het
lange hoofdstuk, dat de auteur blijkbaar
node kan afsluiten,getuigt van een innige
vertedering waarin de volwassen man zich
volkomen aan het kind geeft, zich in het
kind verliest en zichzelf daardoor vindt. De
toon in de lange dialoog tussen grootvader
en kleinkind wordtgezet door de man
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wiensgenegenheid ook wordt gevoed door
de trots om de ontluikendegeest en de
reeds aanwijsbare karaktertrekken van het
kind. Die trots uit zich op een charmant
humoristische wijze in het vragen- en antwoordenspel met Jantje en in de commentaar die hi'j zijn zoon Walter toestuurt. De
leeuw heeft reeds Duitsers opgegeten en op
de vraag of de leeuw ook het aard opeet,
antwoordt degrootvader: 'Maar Jan, hi'
kan immers niet meer want hij heeft al die
Duitsers al binnen'(p. 555), een antwoord
waarvan hij vindt dat het bijdraagt tot de
vorming van het kind: 'Ik vind namelijk
dat een vroegtijdig begrip van logica hem
niet zal schaden en hi' schijnt waarachtig in
te zien dat er iets in zit, echter zonder het
axioma van 't uiteindelijk verslinden ook
maar een ogenblik op te geven' (id.). Een
leuk tafereeltje geschetst met de glimlach
van een spelende ernst. Wat hi' in het begin
van het tweede hoofdstuk aan zijn zoon
schrijft, is allicht zoveel als een bevestiging
van zijn trots en genegenheid: 'Wij moeten
toe even dat hi' onverzettelijk van aard is
en zo fier als een rasecht koningskind'
(p. 565). En aan dat kind moeten vragen
wordengesteld in 'alle eenvoud en oprechtheid, zonder nieuwsgierigheid te laten
blijken, want de minste bijbedoeling doorziet hi' als een beroepsdiplomaat' (id.). Hi'
voelt zich zo verbonden met dit kind dat
hi'j ook in dit werk een scene inlast, waar
hi' met zijn kleinzoon eens te meer een verbond sluit: ' "Nu zijn en blijven wij de mannen van de dorre bladeren", heb ik gezegd.
"Ja," fluisterde hij, "en niet bang". "Voor
niemand," heb ik bevestigd' (p. 568).
Als dat kind dan blijkbaar definitief
in Polen moet blijven, dan is dat te veel
voor degrootvader. Zijn smart is overweldi end. In zijn vertwijfeling verwijt hi'
zichzelf dat hi' zich aan dat kind heeft vergooid, 'mijn knoken aan hem gewarmd'
(.p
585). Hi'oekt
z de eenzaamheid van de
dorre bladeren in het park; daar beleeft hi'
zijn smart 'met eenvoud en diepe stem.
Daarop liet de schaamte haar gestotter
horen en eindelijk werd alles overstemd
door het ijselijke gegil van de woede''
(p. 586). In zijn verdriet blijft hi' gevoelig
voor het leed van Adele. Maar zijn eigen
rdriet om het verlies van het kind maakt
ve
hem onmachtig haar te helpen en te steunen. 'In haar angst draait zij om mij heen
als een verkleumde satelliet, maar ik straal
zelfgeen warmte meer uit want in mijn
buidel zit nog slechts wraaklust' (id.). Maar
misschien kan die drang naar vergelding
haar toch nog ten goede komen. Het eerste
g
e bericht
is hem
unstige
over Jantj reeds
een troost in de smart. Voor hem primeert
het geluk van het kind. Als het kind na de
schaking opnieuw thuiskomt, verdwijnt
meteen alle pijn. Zijn vreugde is zo over-

weldig
eldin end,
lannet
dat alle wraakzucht en alle verg
gspjes die
te,
hi' maak
in het
niet verdwijnen. Het geluk is zelfs zo sterk
dat hi' deernis kan opbrengen voor de
vader, 'de Eenzame' en diens moeder die
het nu zonder kind moeten stellen.
Uit de wijze waarop Laarmans /Elsschot het kind benadert, blijkt duidelijk zijn
fundamentele eerbied voor het eigene van
het kind, blijkt zijn tact en vrijmoedigheid,
zijn psychologisch inzicht. Het hele werk
g etuigt ervan; het mime eerste hoofdstuk
biedt er een schitterend voorbeeld van.
Onrechtstreeksgeeft hi' ook zijn inzichten weer m.b.t. de opvoeding. Ze zijn
volledig tegengesteld aan de harde, militaristischeprincipes in het Poolse gezin.
Een enkele maal spreekt hi' zich inzake de
opvoeding ook duidelijk, zij het onrechtstreeks, uit. Door een ironiserend negatief
gestelde bekentenis, benadrukt hij zijn positieve zienswijze: 'Ik begin in te zien, Walter,
dat wij ons gezin slecht hebben opgevoed,
te vrij, te warm, te innig...'. Hi' voegt daaraan toe niet te hebbengeweten 'dat wij
tijdig van jullie moesten vervreemden, gradueel, maar reeds beginnend in de kinderjaren' (p. 576). Een uitspraak die op een
ironiserende wijze de waarheid dient en geweld aandoet; een uitspraak die de genegen verbondenheid met zijn kinderen sterk
benadrukt. Reeds in Tsjip na het huwelijk
van Adele verwoordde Laarmans een
soortgelijke verzuchting.
Ida De Ridder verhaalt dat haar vader de eerste brief aan Walter schreef in juli
1921, 'toen mijn jongste broer Jan in Parijs
verbleef: hi' is dat leuke vragende kind dat
steekspelen organiseert tussen straatwalsen
en locomotieven, leeuwen en zonnesteken'
(IDR, p. 99). Die brief heeft Elsschot later
aan zijn zoon teruggevraagd en hi' gebruikte hem in De leeuwentemmer. Daaraan
voegt ze toe dat na het verschijnen van dit
werk de naam Willem in Tsjip werd veranderd in Walter. Dat had best ook andersom
gekund, 'maar die brief was gericht aan
Walter en dat moest zo blijven.' (id.)
Uit de benadering van dit thema in
het werk van Elsschot ma blijken dat het
kind en zijn kinderen een belangrijke rol
hebbengespeeld in enkele van zijn meesterwerken. De benadering van dat kind
door de auteur reveleert veel over de waarden die hi' in het leven hooghield, over zijn
diepste gevoelens, die hi' m.b.t. het kind
soms maskeert, maar elders de vrije loop
laat. De cynicus wordt in het gezelschap
van kinderen de liefhebbende en bewogen,
de wat meesmuilende en ondeugende
vriend, die vader engrootvader is.
* Citaten van Elsschot uit Verzameld werk, Amsterdam,
van Kampen en Zoon, derde druk, 1957.

MARCEL JANSSENS

De verfilming van Het dwaallicht

Test en beeld

rans Bu ens was al jaren lang
met Willem Elsschot bezig gewest eer hi' in 1973 met de
film Het dwaallicht naar buiten kwam. Een
paar filmprojecten van hem werden door
de selectiecommissie van het Ministerie
d
van Nederlandse Cultuur niet voor subsidiering in aanmerking genomen, maar Het
dwaallicht uiteindelijk wel. De film, Bu ens'
eerste langspeelfilm, werd gerealiseerd
'naar Willem Elsschot', zo zegt de generiek,
met steun van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, Belgie, en de Stichting Productiefonds voor Nederlandse film, Nederland. Buyens schreef daarvoor zelf het
scenario en de dialogen (gesproken in het
Engels, het Nederlands en het Antwerps),
en voerde de regie. Romain de Coninck
speelt Laarmans, Eva Kant verschijnt in de
verschillendegedaanten van Maria van
Dam en Dora van der Groen vult zwijgend
de toegevoegde taferelen ten huize van
Laarmans als diens vrouw. (Op dergelijke
inlassingen ga ik straks nader in). Arsene
Souffriau schreef de muziek die in de film
een niet onbelangrijke sfeerscheppende en
ondersteunende rol vervult.
Ineen paar interviews naar aanleiding van de premiere van zijn film beklemtoonde Frans Bu ens graag, dat hi niet
zomaar een 'Elsschot-film' wou maken,
maar tegelijk een eigen visie wou verbeelden en toch 'Elsschot dienen'; hi' wou dat
vooral g angs sfeerschepping' realiseren —
en we zullen zien hoezeer dat element zijn
bewerking van de novelle heeft bepaald en
gestuurd; literatuur is helemaal geen basis
voor het maken van een film, zei hij, en
Elsschots tekst diende veeleer als een
springplank voor eigen verbeeldingen en
invullingenl.
Uit onze beknopte confrontatie van
de literaire tekst en de filmversie moge billken, dat de cineast de essentiele verhaallijnen (of 'verhaalkernen') heeft behouden en
slechts eenpaar ondergeschikte handelinen, zoals het kopen van een krant in het
g
begin van de novelle, heeft geschrapt of enkele dialogen ingekort. Anderzijds rekt hi'
bepaalde passages rijkelijk; hi' moet immers
de normale duur van een langspeelfilm, zo-
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F. Bu ens Het dwaallicht. Laarmans (Romain De Coninck) en Fathma (Eva Kant).

wat 90 a loo minuten, met het vrij karige
aanbod van handelingslijnen in de novelle
opvullen. Hi' heeft ook het tijdskader wat
eactualiseerd. In de tekst werd Maria van
g
Dam in 1876 geboren, zo zegt de agent,
maar in de film is haargeboortejaar 1909; zo
zij dan ook 62 jaar moet zijn, speelt de film
zich of ins971, wat dicht bij het produktiejaar van de film, 1973, lit. Maar het is niet
zo belangrijk bijvoorbeeld dat de zwartjes
op het eind in een taxi terugrijden en niet in
ganzepas in de richting van bun boot, de
Dahli Castle, opstappen. Het ruimtelijk kader van de novelle wordt in de film ook wat
meergeconcretiseerd. Elsschot vermeldt al
in Antwerpen echt bestaande straatnamen,
zonder dat hi'j evenwel de naam van de stad
noemt; Bu ens verbeeldt nog concreter en
zichtbaarder, maar dat zal ook wel hoofdzakelijk aan het medium liggen.
De slotscene met Laarmans zelf, die,
zoals in de tekst overigens, nog even aan
de terugtocht van de zwartjes wordt vastgeknoopt, is een veel betekenisvoller wijzi-

ging. De meest opvallende ingreep bij de
transpositie van de tekst naar het filmmedoet zich immers voor in de opvuldo
ling van Laarmans' geestelijke en emotionele dwaaltocht met een aantal ingelaste
handelingen. Die 'verbeeldingsscenes' of
'gedachtensequenties' zullen de kern uitmaken van dit opstel. Frans Bu ens las de
novelle vrij fantasierijk en laat Laarmans in
al of niet uitgesponnen scenes lustig 'fantaseren', vooral erotisch. Een zin over Laarmans' huisgenoten bijvoorbeeld volstaat
om weer eens als fiks contrast Dora van der
Groen op to voeren in die drukkend-beneen sfeer van die even waar Laarmans aan
p
l gebonden' is en die hem 'vervelen, onuitsprekelijk' 2 . In dezelfde sfeer liggen de
opvullingen van de Fathma- en Maria van
Dam-figuren.
Zonder dat ik er bier veel over kan
uitweiden, moet ik toch even de aandacht
vestigen op het fundamentele verschil tussen het filmbeeld en de woordtekst. Een op
het blad aangeboden literaire tekst verDE VERFILMING VAN ' HET DWAALLICHT '293

F. Bu ens Het dwaallicht. Dora van der Groen en Romain De Coninck als mevrouw en mijnheer
Laarmans.

schijnt in een medium, de woordtaal,
terwijl filmbeelden gestuurd worden door
mise-en-scene en camerahandelingen, en
eventueel nog kunnen ondersteund worden
door buitenbeeldse tekst en/of muziek of
zelfs off-screen becommentarieerd door een
vertellerstem, zoals in deze film inderdaad
gebeurt3.
Frans Bu ens heeft anderzijds een
drietal motieven uit Het dwaallicht die in de
Elsschotkritiek geregeld aan bod zijn gekomen, niet ver-beeld. Het dwaallicht als averechts kerst- of driekoningenverhaal, als
Don Quijote-dwaaltocht of zelfs als
'queeste' of ikruistocht'4 - dat is in de film
onbelicht gebleven. De film mikt op aantrekkelijker kijkgenot door middel van gekruide erotische scenes. Hi' visualiseert
Laarmans overpeinzingen en gedachtenstrips vooral in de richting van wensfantasieen. De gedachtenflitsen in de tekst, zeer
woordkarig zoals gebruikelijk bij Elsschot,
worden via het filmmedium aangedikt tot
lusttaferelen, vooral dan in hoofde van
Laarmans, die in de film veel meer dan in
de novelle opschuift van een randpositie
294
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als begeleider van de zwartjes naar een
positie in het centrum, waar hi' niet alleen
de handelingskernen maar ook de thematiek in zijn figuur concentreert.
In Laarmans' vrij lang gerekte gedachtenspinsels is er no al wat vrouwelijk
naakt te zien. De lezer van de novelle, die
natuurlijk af en toe ook een lee g plekje in
de 'geile' fantasieen van de 'oude sater'
moet invullen, kijkt daar een beetje verbaasd bij op. Die scenes zijn niet direct vulgair te noemen, maar zij dikken de bedekte
bewoordingen van de tekst toch fors aan.
Is Elsschot discreet suggestief in die sector,
Buyens gebruikt het filmmedium veel explicieter, allicht overeenkomstig de mogelijkheden van de makkelijke visualisering
de vereisten van de commercie. Zo last
en
hij in de ver-beelding van hoofdstuk III na
een extra lane
invulscene tussen Laarmans
g
en Maria van Dam een uitgesponnen bordeeltafereel in. Daar loodst de 'ruige kerel'
Ali en de twee andere matrozen binnen bij
een bordeelbazin en haar meisjes, een voor
ceder zwartje. Die scene vult een vijftiental
shots. Waar Elsschots tekst de oude sater

heel even de fantasietoer op laat gaan en
over de verlangens van de zwartjes zedig
zwijgt, ma de kijker Ali en zijn gezellen
ook op een sofa zien stoeien. Zo'n tafereel
litg
toch ver we van het zoekbeeld van
hun 'ueeste',
met name de unieke Maria
q
van Dam, Kloosterstraat 15,
zoals door
haarzelfgeschreven op dat onooglijk
papiertje, waarmee alles in de motregen op
die ellendige novemberavond in Antwerp
en be on.
Ter afronding van min inleiding
nog een notitie over de tekst van de novelle
en het 'scenario' van de film. De tekst,
hoop en al een vijftigtal bladzijden lang,
bevat zes hoofdstukken, met het beruchte
laatste (en langste) hoofdstuk, dat de bij
g
Elsschot zo ongewoon lane
discussie over
wijsgerige en politieke problemen in het
Carlton Hotel van Kortenaar bevat. Een
eigenlijk scenario van de film is niet beschikbaar. We kunnen de film versnijden in
ongeveer 450 'shots' die de story van de
novelle op de voet volgen met daarin de
soms vrij uitvoerige 'opvullingen'. De nummering van die 'shots' doet er nu niet toe,
we zullen wel bij gelegenheid het aantal
shots dat een tafereel en vooral een in eld tafereel telt, in onze confrontatie van
vu
novelle en film betrekken.
De drie vrouwen
De toegevoegde 'gedachtentrips',
zoals Frans Bu ens zelf ze noemde, betreffen in hoofdzaak drie vrouwenfiguren:
Laarmans' echtgenote thuis, Fathma in
Bombay en Maria van Dam in Antwerpen.
Die zelfgecreeerde invulscenes, waar overigens een woord in gesproken wordt, bel aan meer dan de helft van de shots.
s
In de tekst vernemen we betrekkelijk weinig over Laarmans' gezin. In de eerste bladzijden spreekt hi' over zijn 'vrouw'
en mijmert hi' over zijn zwijgen dat zo
verkillend werkt op zijn 'huisgenoten':
'Och, ik begrijp best dat niets zo drukkend
is als de aanwezigheid van een die voor
zich uit zit te staren alsof hi' alleen was, die
nooit eengrap vertelt noch iemand op den
schouder slaat om hem moed te geven in
zijn kw de dagen, die nooit vraagt hoe gaat
het, of ben je gelukkig15. Wat houdt hi' zich
op met die drie `schilderachtige zwervers'
die ze in Antwerpen wel kennen, inplaats
van direct naar huis te gaan, 'al is daar ook
niets dat (hem) roept' 6. Zo spaarzaam
der vernespreekt hi' over thuis. Even
men we dat hi' kinderen heeft en dat hi'
bete meteen met zijn krant 'het pad der
deugd' huiswaarts zou bewandelen 7. Bedoelt hij ook zijn huisgenoten waar hi' het
schamper heeft over 'de volksgenooten met
wie ik gedoemd ben al mijn dagen te slijDie uitspraak ligt wel degelijk in
ten .Die
dezelfde pare sfeer die hi' altijd in verband

met zijn thuis oproept, maar in de reel
uiterst beknopt.
Thuis staat alvast voor deugdzame
burgerlijke rust; op tijd thuiskomen is alleen maar 'zooals het hoort' 9 . Vrouw en
kinderen associeert hi'j met 'pantoffels"°. In
hoofdstuk VI onderstreept hi' t.a.v. zijn drie
maatjes 'de reinheid van zijn bedoelingen'
op de zoektocht naar het meisje van de zakken dat hi'j 'alleen voor hen' en niet voor
zichzelf hielp zoeken, door zijn zes kinderen als tekens van zijn brave deugdzaamheid naar voren te schuiven ii , en ja, 'Een
vrouw, drie zonen en drie dochters" 2 , zegt
Ali, u bent niet alleen een machtig maar
ook eengelukkig man. Laarmans voelt dat
het tijd wordt om weer aan huffs te gaan
denken 13 en onder het vaandel van zijn
g
ezin dekking te aan zoeken 14 . En dat
doet hi'j dan ook in de befaamde slotzinnen
over diegenen die hem vervelen, onuitsprekelijk15.
Dat is als informatie over zijn huisgezin toch wel minimaal. Maar Frans
Bu ens suggereert overduidelijk dat de
onvrede met het burgermannetjesbestaan
thuis de ware oorzaak is van Laarmans'
geile zoektocht. Dora van der Groen, die
geen woord zegt in een vijftal toegevoegde
scenes, daagt evenveel keer als tegenbelichting op: ze ontfermt zich over Laarmans'
beregende overjas, strijkt een tafelkleed nadrukkelijk glad, zet de pantoffels van haar
mangereed bij de haard, zit te breien,
windt de klok op, of zit bij Laarmans'
thuiskomst onwezenlijk aan een tafeltje in
een andere kamer wat onduidelijk te frutselen, terwijl haar man achter zijn krant
kruip,t in een teug een borrel drinkt,
opstaat, een stoel vastgrijpt, zijn vrouw wezenloos aankijkt, in zijn fauteuil veer loft
voor zich uit zit te staren, te staren... Verkillende beelden van eengekooide 'oude sater', dat wel. De dodende verveling in een
fantasieloos burgerdom druipt daar zo van
af. Wanner degoede Elsschot-verstaander
aan een half woordgenoeg heeft, smeert
Bu ens voor de kijker de bedoelde betekenissen nadrukkelijk uit. Hier, en meer nog
in de Fathma- en Maria-invoegsels, spint de
cineast uitputtend lang aan zijn niet bijster
originele vondsten.
Het Fathma-in-Bombay-fantasma
brengt Laarmans zelf wat uitgebreider
onder woorden. In hoofdstuk II beeldt hi'
zich in - in eenpassage van ongeveer een
pagina lang - dat hij, als 'meineedige blanke man' met een zielig stukje karton in de
hand (Laarmans zelf dus ook!), Fathma niet
kan vinden in de doolhof van Bombay.
Fathma, zo fantaseert hi'j,
zal zich snikkend
op haar divan werpen 16 . Zoekend naar
Maria van Dam, beeldt hi' zich in (hoofdstuk III), dat zij best op een vliering kan
wonen, in een kelder of in een ruimte waar

Uit de film Het dwaallicht van F. Bu ens:
Eva Kant als Maria Van Dam.

een bed kan staan, 'of een divan als bij
Fathma' 17. In hoofdstuk V nog twee zinnen
in verband met Fathma: aan het Carlton
Hotel is er 'geen spoor van een roode lamp
te bekennen als bij Fathma , en: zullen
'zij
Maria evenmin mogen aanschouwen als ik
Fathma in Bombay heb mogen zien' 19 . In
het slothoofdstuk VI, juist voor de aankondi in van de terugkeer naar zijn huisgenoten, trekt hi' nog eens het parallel met de
op niets uitgelopen dwaaltocht van de
zwartjes: 'Nu vooral niet gaan kniezen en
niet mee naar Bombay, niet meer op zoek
naar het nestje van Fathma' 20 . En de resumerende slotzin luidt: 'En wat Maria en
Fathma betreft, laten we niet wanhopen,
want de wil des Heeren is immers ondoorgrondelijk'n.
Zes vermelding,
en waaronder een
wat langere scene-achtige verbeelding om
te beginnen en vender vijf zinnen of zinsdelen van hoop en al vijftig woorden: dat is
alles.
Frans Bu ens ver-beeldt die anderhalve bladzijde in meer dan 40 shots van
alles samen ettelijke minuten film. In de novelle fungeert de Fathma-inbeelding vooral
als aanloop naar de zoektocht met de drie
Afghani: zo stond ik ook een met een
kartonnetje in de hand in een labyrinth in
Bombay, denkt Laarmans, en, zoals gezegd,
komt hi' daar bij wijze van vergelijking nog
een vijftal keren op terug. Bu ens heeft
daar een - weliswaar woordenloos -parallelverhaal vangemaakt dat als leidmotief
fungeert. We zien Fathma eerst in een aantal shots alleen met een hangende bol, dan
op bed, vender een aantal keren topless. We
zien Laarmans naast eenpalmboom voor

F. Bu ens, Het dwaallicht: Romain
De Coninck als Laarmans.

witgekalkte huisjes staan; een paar Indiers,
met tulbanden, trachten hem metgebaren
wegwijs te maken in de straten van Bom,p
bayarallel
met de aanvangsscenes van de
film waar Laarmans (in het Engels) de
Afghani links-rechts en vooral zigzag tracht
diets te maken. Hi'j koopt in een Oosters
uitziend winkeltje een geschenk voor
Fathma - ook eenparallel met het kopen
van bloemen voor Maria van Dam. Hi'
komt door eengordijn binnen bij Fathma.
We zien Laarmans ook binnenskamers op
de sofa intiemer met Fathma bezig. De
Fathma-droomgaat zich overigens als gedroomd evenbeeld van de Maria van Damverzuchting ontwikkelen. Zijn hoofd neigt
naar dat van Fathma, maar zoenen doen ze
niet. Laarmansgeeft ten slotte het zoeken
naar het Bombay-hoertje op, dicht bij het
moment waarop hi' inziet dat hi' Maria van
Dam nooit zal krijgen. Die trekt zich immers uiteindelijk terug,
jawel ook achter
eengordijn... Exit Fathma, exit Maria, en nu
naar huis, naar diegenen die mij vervelen,
enzovoort.
In de novelle draait alles rond Maria
van Dam, maar over haar komen we wat
concrete realia betreft het minst van al te
weten. In de film is dat juist andersom.
In hoofdstuk III concretiseert de ikverteller Laarmans toch even het Mariazoekbeeld: 'zij zit misschien tot over de
ooren in harengemberpot, moet nog even
hare wenkbrauwen retoucheeren, wat poeder en wat roue
g
bijvoegen, maar dan
treedt zij ons tegemoet met een vriendelijk
"good evening", want zooveel Engelsch zal
zij wel kennen' 22 . Dat is het ongeveer, en
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F. Buyens, Het dwaallicht:
de drie Pakistani.

Laarmans besluit die verbeelding als volgt:
indien ik vanuit het 'Vlaamsch zou moeten
vertalen, dan zal dat 'een niet alledaagsche
conversatie zijn voor dat tot handelen wordt
overgegaan' 23 . De lezer weet dat er met
Maria van Dam helemaal niet tot handelen
wordt overgegaan, ook niet in wensfantasieen ofgedachtenstrips-met-woorden. Op
het eind maakt Laarmans de enig mogelijke
slotsom van een avond dolen door Antwerpen: geen Fathma, en dan ook geen Maria.
Frans Bu ens daarentegen spreidt
het Maria-wensbeeld wijd uit in verscheidenegedaanten, allemaal vertolkt door Eva
Kant, die aldus, in die gevarieerde verschijningen, allicht de onvatbaarheid van dat
ideaalbeeld moet aan even. Zij kan blond
zijn of zwart, het werkmeisje in de havenloods of een hoertje in de rosse buurt, een
in het witgeklede engelachtige figuur of
een lokkend seksobject, het zoveelste hoertje of een dure prostituee. We zien haar zowel op straat als in een blauwe hotelkamer.
Soms mengt de cineast de shots zo abrupt
dat een als Maria bekeken vrouw, zwartharig of zelfs rosharig, ook Fathma kan
zijn. Laarmans kan alleen invullen wat Ali
hem als beschrijving van de vrouw aanreikt, en hij stapt geleidelijk uit de schoenen van de begeleider, zoals we zegden,
om zich samen met de driegezellen aan die
toffe meid deugd te doen. De dwaaltocht
wordt aldus in de film - meer nog dan in
de novelle - Laarmans' eigen zoektocht.
Maria zal zowaar hem wenken en hi'j geeft
watgraag toe. We zien in een andere scene
de zwartjes de bloemen of even en een na
een bij Maria binnengaan. Zij ontvangt de
bloemen van in haar bed. Het hierboven
geciteerde gedachtenspinsel over Maria die
zich boven de vogelkooienwinkel zit op te
maken 'eer tot handelen wordt overgegaan' , komt vanzelfsprekendals
a scene in
de film voor. Laarmans slaagt erin de drie
ezellen uit het bordeel te halm
en maar
g
Maria kan hij hun dan weer niet schenken.
In een vrij uitgesponnen scene van een
twintigtal shots - helemaal door de scenarist uitgedacht - kan hi' Maria toch in er296
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gens een onderaardse krocht vastgrijpen en
haar aan de zwartjes doorspelen, maar
even later zien we hem met haar een paar
keer alleen. Ook de zwartjes worden door
Maria vertroeteld, in het bijzijn van Laarmans overigens, een tumultueuze slapstickbedscene met z'n vijven, - iets wat in de
novelle absoluut ondenkbaar is. Zelfs na
het afscheid op het einde volgt nog een
lane scene Laarmans-Maria waar de erotisch-sexuelegedachtenspinsels van de
`oude sater' een hoogtepunt bereiken. Een
lullig hoogtepunt weliswaar, en de man. in
de natte overjas deemstert we in naargeestige gepeinzen over Fathma en Maria
en over thuis... Dan is alles klaar voor de
eindgeneriek.
Een cirkel en een open eind

Menig kijker zal allengs de stellige
indrukgekregen hebben, dat Frans Bu ens
zich expliciet heeft laten inspireren door
Willem Elsschotsgedicht Het huwelijk. Mij komt het in elk geval voor, alsof
hi' de novelle doorheen dat gedicht heeft
bekeken,
geinterpreteerd en ver-beeld.
Wie de film een aantal keren heeft
bekeken en dan hetgedicht leest, ziet nu
eens Dora van der Groen en dan weer Romain de Coninck: enerzijds de vrouw met
de uitgedoofde ogen, de verweerde wangen, het doorkloven voorhoofd, opkijkend
'als een stervendpaard', rillend waar zij
staat, maar gezond voortlevend; anderzijds
de man die zich afwendt en zich vanspijt
opvreet, haar niet meer kan begeren en wil
rennen 'tot bij een ander lief in enig ander
land', maar bewegingloos en zwijgend bij
de haard blijft zitten en daar 'een godvergeten en vervaarlijke aanblik' biedt. Dat zit,
weliswaar minderpathetisch, in de in elaste huisscenes.
Op een paar shots na zien we dat
ook op het eind van de film. Dan komt het
muziekje van de generiek terug, terwijl
Laarmans net als in het begin nog altijd alleen door Antwerpen stapt. Begin en einde
worden door dezelfde melancholisch aandoende muziek ondersteund. Suggereert de
cineast dat Laarmans in een cirkel is rondgelopen en dat zijn 'gedachtenstrips' niets
anders dan ijle illusies waren? Dat hi' toch
naar huis moet naar die even die hem
stierlijk vervelen, zoals trouwens de novelle
het voorschrijft? De drie vrouwen-scenes
worden overigens ieder door een eigen muzikale toon begeleid. De huis-toon wijkt
met al zijn zwaarmoedigheid af van de veel
lichtere klanken in de Fathma- en Mariascenes. De Maria-variaties kregen trouwens
ieder een apart muzikaal raampje. In dat
opzicht biedt de film m.i. heel wat aantrekkelijks.
Frans Bu ens' film biedt de toeschouwer ook nog een open eind. In de

novellegaat Laarmans duidelijk op het
tweede adres van Maria van Dam, Lange
Ridderstraat71, niet binnen en stapt hi
maar met loden voeten huiswaarts. Maar in
de film is het beeld van de aldoor voortwandelende Laarmans niet echt het allerlaatste. Er volgen nog een paar seconden
van Laarmans met een roodharig meisje,
terwijl we het muziekje van de generiek op
de achtergrond horen. Het meisje kijkt in
close-up star voor zich uit en schijnt eventjes te glimlachen. Dat slotbeeld wordt secondenlang vastgehouden. Een paar seconden tevoren zagen we Laarmans op een
deur kloppen; een roodharig meisje in
nachtjapon deed open. Met datzelfde
meisje loot de film af. Is Laarmans nu bij
dat meisje binnengegaan of niet? De cineast
zadelt de toeschouwer finaal met dat
vraagteken op. De toeschouwer wordt er
aldus toe uitgenodigd zelf een slot te bedenken. Is Laarmans uiteindelijk toch uit
de cirkelgestapt? Alleen dat roodharige
meisje met haar Joconda-glimlach ma het
weten24.
NOTEN

1 Cf. J.-P. Wauters, Praten met Frans Bu ens, in: Film en
Televisie, 1972, 176,p. 5-15, en id., 192-193,
p. 6-8.
2 Geciteerd wordt naar Willem Elsschot, Het dwaallicht.
Tweede druk, Amsterdam, P.N. van Kamen
P &
Zoon N.V., s.d., p. 98.
3 Cf. J.M. Peters, Roman en film. Groningen, H.D. Tjeenk
Willink, 1974; Semiotiek van het beeld. In het
bijzonder van de film. Leuven, Centrum voor
Communicatiewetenschappen, 1978, en
Het 'gezichtspunt' in film en roman, in:
Ons Erfdeel, 13, 1969, 1, p. 92-102.
4 Cf. Raymond Vervliet, Het Dwaallicht achterna: theorie
en model voor een synthetische interpretatie van het
literaire werk. Gent, Story-Scientia, 1971; Kees
Fens, Het verhaal van de publieke man, in:
Merlijn, jg. 3, nr. 1, januari 1968, p. 29-37;
Marcel Janssens, Tachtig jaar na Tachtig. De
evolutie van het personae
g
in de Nederlandse
verhaalkunst van Couperus tot Michiels.
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1979,p. 61-71.
5 Willem Elsschot, Het dwaallicht,. 7-8.
6 0.C., p. 9.
7 O.c., p. 16.
8 0.C.,. 20.
9 O.c., p. 39.
10 O.c., p. 61.
" 0.e.,p. 81.
12 0 c., p. 82.
13 0.c.,p. 84.
14 0.c., p. 88.
15 0.c.,p. 98.
16 0.C.,p. 18-19.
17 O.c., p. 29.
i8 0.C., p. 57.
19 0.c., p. 66.
20 0.c., p. 98.
21 0.c., p. 99.
22 O.c., p. 31.
23 Ibid.
24 Ik dank drs. Ilse Coppieters en lic. Joeri van de Walle,
beiden van de K.U. Leuven, voor de technische
gegevens i.v.m. de verfilming en in het
bijzonder voor hun reconstructie van een
scenario in 'shots'.
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Selectieve bibliografie 'van' en 'over' Willem Elsschot
(Antwerpen, 07 mei 1882 - t 31 mei 1960):

I. Bibliografie Ivan'*:
A. ROMANS:

Villa des Roses (Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1913;
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1995 19 - met een

nawoord van Boris Rousseeuw).
• Opgedragen aan Anna Christina van der Tak.
• Vertaald in het Russisch (1972), het Indonesisch
(1977), het Tsjechisch (1977), het Engels (1992).
• In 1968 bracht Walter van der Kamp van deze roman
voor de AVRO een tv-bewerking in twee delen (uitzending door de BRT, in een geheel, op 28 maart
1969).
• In 1989 zonden de BRT en de KRO, in drie aflevering
en, een Belgisch-Nederlandse tv-film van Marc
Lybaert uit met een ingrijpender dramatisering van
Jozef van Hoeck. (Met o.m. Machteld Ramoudt,
Eddy Brugman, Denise de Weerdt, Ward de Ravet,
Emmy Leemans, Dora van der Groen, Jo de Me ere.
Een ontgoocheling (Antwerpen, Lectura s.v., 1921).
• (Opgedragen aan Pol de Mont.]
• Vertaald in het Italiaans (1981).
De verlossing (Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921).
• [Opgedragen aan Rene Leclercqd
• Walter van der Kamp maakte van De verlossing een
t.v.-bewerking.
Lijmen (Antwerpen, L.J. Janssens & Zonen, 1924;
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1994).
• De opdracht luidt: 'Aan Jeanette Josephine
Schuerwegen, mijne vrouw'.
• Vertaald in het Engels (1965), het Russisch (1965,
1972), het Pools (1973), het Bulgaars, het Tsjechisch
(1977).
• Lijmen en Het been werden, nOg met toestemming
van W. Elsschot, door Manuel van Lo em in 1961
omgewerkt tot een toneelstuk in drie bedrijven, cf.
de schooluitgave in de reeks 'Moderne Nederlandse
Auteurs' van uitgeverij De Sikkel (Antwerpen, 19682,
87 + 11 blz.).
• In december 1970 bezorgde de AVRO-regisseur Walter van der Kamp een tv-bewerking van Lijmen/Het
been. in een 5-delige serie (Met o.m. Bob de Lange,
Ton Lensink, Magda Janssens, Jules Croiset.) Een jaar
later zond de BRT 4 van de 5 afleveringen uit (de
5de was door de NOS uitgeveegd).
• In 1988 zond BRT1-radio3 een hoorspelbewerking
van de romans Lijmen/Het been door Walter van den
Broeck uit.
Kaas (Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1933; Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1994 27 - met een recensie van Menno ter Braak).
• Opgedragen aan Jan Greshoff.
• Vertaald in het Tsjechisch (1936), het Pools (1936,
1977), het Maleis (1948), het Duits (1952), het Russisch (1972, 1987), het Hongaars (1987), het Italiaans
(1992), het Servo-Kroatisch (1995), het Esperanto
(1996).
• Op 24 oktober 1968 werd door de NCRV een vrij
controversiele tv-serie naar Kaas op het scherm gebracht, in een bewerking en in een regie van Gerard
Rekers (uitzending door de BRT op 12
novem
november
1968).
• Bij 't Klein Raamteaterpresenteerde Herman Ver-

beeck in het voorjaar van 1989 zijn voorzichtig ingekorte theatermonoloog naar Kaas van W. Elsschot in
een regie van Wim Meuwissen.
Tsjip (Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1934;
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 199116).
• De opdracht luidt: 'Aan mijn kleinzoon Jan
Maniewski'.
• Vertaald in het Duits (1936), het Pools (1936), het
Tsjechisch (1936), het Deens (1937).
• Theater Paljas bracht op 23 april 1991, in een regie
van Erik Burke, depremiere van een toneelbewerking van Tsjip. Vertolking: Alex Wilequet.
Pensioen (Amsterdam, P.N. van Kamen
& Zoon, 1937).
P
• Opgedragen aan Jeannetta Jozefina Scheurwegen.
Het been (Amsterdam, P.N. van Kamen
& Zoon, 1938;
p
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1994 - met de inleiding bij de eerste druk van Het been door Menno ter
Braak en een recensie van Simon Vestdijk).
• Opgedragen aan Menno ter Braak.
• Vertaald in het Engels (1965), het Russisch (1965), het
Pools (1973), het Tsjechisch (1977).
De leeuwentemmer (Amsterdam, P.N. van Kamen
p &
Zoon, 1940; Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij,
199114).
• Opgedragen aan A.J.W. Kaas.
Het tankschip (Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
1942).
• Opgedragen aan Herman Molitor.
• Vertaald in het Tsjechisch (1977), het Russisch (1977).
Het dwaallicht (Amsterdam, P.N. van Kamen
p
& Zoon,
1946; Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 199520).
• Opgedragen aan Paul en Jan Veen.
• Vertaald in het Engels (1965), het Russisch (1972), het
Pools (1973), het Italiaans (1975, 1992), het Tsjechisch
(1977), het Frans (1992).
• De roman verwierfgrote bekendheid doordat vanaf
1950 de Vlaamse voordrachtskunstenaar Joost Noydens de tekst herhaaldelijk voordroeg en door de verfilming ervan in 1973 door Frans Bu ens met in de
hoofdrollen Romain Deconinck en Eva Kant.
• In 1979 maakte Hans de Groot een toneelbewerking
van Het dwaallicht.

Amsterdam-Borsbeek, Loeb & Van der Velden-Baart,
1979, 176 biz.
F. BRIEVEN:

Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen
Louis Paul Boon en Willem Elsschot. Bezorgd door Jos

Muyres en Vic van de Reijt. Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij, 1989, 112 blz.
Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt
met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam,
Em. Querido's Uitgeverij, 1993, 1237 blz.
* Cf. De Bibliografie van het 'Verzameld werk' in Willem
Elsschot: Zwijgen ken niet verbeterd worden. Ongebundelde
teksten. Samengesteld door A. Kets-Vree, m.m.v. Gerd
de Ley. Amsterdam, Loeb & Van der Velden/Borsbeek,
Baart, 1979, blz. 157-161.

II. Bibliografie 'over':
A. ALGEMEEN:

a) biografieen:
—Anthierens J., Het ridderspoor. Amsterdam, Meulenhoff/Leuven, Kritak, 206 blz.
—Carmiggelt S., Notities over Willem Elsschot. Amsterdam, Peter Loeb, 1976, 56 blz.
- Carmiggelt S., Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met
brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.

Willem Elsschot (1882-1960).
(Foto: W. De Ridder - Uit de verzameling
van Maurice Lecluyse, Belle em)

B. GEDICHTEN:

Verzen van vroeger (Haarlem, Joh. Enschede en Zonen,

1934; Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 196910).
Uitgebreid herdrukt onder de titel Verzen (Brussel, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, 1943).
C. VERZAMELD WERK:

Verzameld werk (Amsterdam, P.N. van Kampen, 1957,
1963 6; Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1976,

1992'4).
D. AFORISMEN EN CITATEN:

De wijze goat liefst onopgemerkt voorbij. (Inleiding: Simon

Carmiggelt. Samenstelling: Jef van Elst en Gerd de Ley).
Brugge, Orion/Den Haag, Scheltens & Giltay, 1975,
62 blz.
E. ONGEBUNDELD WERK (POEZIE EN PROZA):

Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten.

Samengesteld door A. Kets-Vree, m.m.v. Gerd de Ley.
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Elsschot

BLUDICKA

jiskry

Kaft van de Tsjechische uitgave (1977) van
'Villa des Roses' (1913). (Uit de verzameling
van Maurice Lecluyse, Belle em)
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1985, 168 blz. (OpenDomein: 10).
– De Ridder I., Willem Elsschot, mijn varier. Amsterdam,
Nijgh & Van Ditmar, 1994, 143 blz.
– Surmont J., Willem Elsschot tussen droom en daad.
Baarn, Tirion, 1994, 271 blz.
b) monografieen:
– Bu ens F., Willem Elsschot, een inleiding tot zijn werk.
Antwerpen, De Nevelvlek, 1951.
– Bu ens F., Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
's-Gravenhage, Bzztat, 1978, 64 blz.
– Kooger H., Elsschot. Lelystad, Stichting IVIO, 1982,
20 blz. (AO: 1916).
– Lauwaert G., Villa Elsschot. Omtrent Kaas en andere
onthullingen rond Willem Elsschot en zijn werk. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1991, 95 blz.
– Rousseeuw B., Van hier tot Peking. Over Willem
Elsschot. Antwerpen, Dedalus, 1983, 38 blz.
– Rousseeuw B., Twee heren. Over E. du Perron en Willem
Elsschot. Antwerpen, Dedalus, 1986, 123 blz.
– Smits F., Willem Elsschot. Zijn Leven, zijn werk en zijn
betekenis alsprozaschrijver en dichter. Utrecht, HES Publishers, (1942, 1952 2), 1976, 153 blz.
– Somers M., Willem Elsschot en het Wereldhjdschrift.
Antwerpen, A.M.V.C., 1983, 99 blz.
– Stuiveling G., Willem Elsschot. Brussel, A. Manteau
n.v., 1960, 48 blz. (Monografieen over Vlaamse Letterkunde:
16). (Ook opgenomen in: Stuiveling G., Willens en
wetens. Twaalf essays. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij,
19_7,
6 blz. 220-243.)
hl
– Van Vlierden B.-F., Willem Elsschot. Met een appendix
door Marc Somers. Antwerpen, Manteau, (1960, 1977)
1984, 91 blz.
c) naslagwerken:
– Andries M. in Kamers voor lezers. Vijftig Ned erlandstalige auteurs uit Vlaanderen en Nederland. Deurne-Antwerpen, MIM, 1985, blz. 157-161.
– Baers J. in Lectuur-Repertorium, (A-G). Antwerpen,
Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, 1952,
blz. 834.
– Bakker S. e.a. in Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden. Deel
III: Van 19oo tot heden. Amsterdam, Meulenhoff-Icarus,
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1994, blz. 1086-1087.
– Brackmann C. en Friesendorp M. in Oosthoek lexicon
Nederlandse & Vlaamse literatuur. Utrecht-Antwerpen,
Kosmos-Z & K Uitgevers, 1996, blz. 107-108.
– Brouwers J. in Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw
Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975, 1983', blz. 82-85.
– Calis P. in Onze literatuur vanaf 1916. Meulenhoff
Educatief, 1988, blz. 46-47.
– De Vooys C.G.N. en Stuiveling G. in Schets van de
Nederlandse letterkunde. Groningen, Wolters-Noordhoff,
19803', blz. 207-208.
– De Vree P. in Hedendaagsche Vlaamsche romanciers en
novellisten. Korte essays en kritieken. Mechelen, Uitgave
Eenhoorn, 1936, blz. 32-38. (Eerder verschenen in Nieuw
Vlaanderen. Algemeen weekblad, 8 juni 1935, nr. 23, blz. 4-5.)
– Dijkstra B.A. en A.J. Schut in Boeken uit onze eeuw.
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972 3 , blz. 103-107.
– Dinaux C.J.E. in Vlaamse schrijvers. Gegist bestek, II.
Amsterdam-Antwerpen, Contact, 1964 2, blz. 56-63. (Ook
opgenomen in Herzien bestek. Amsterdam, Contact, 1974,
blz. 133-139.)
– Dupuis M. in Rutten M. en Weisgerber J.: Van Arm
Vlaanderen tot De voorstadgroeit. De opbloei van de
Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (18881946). Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1988, blz. 449452.
– Eeckhout J. in Literaire profielen, VIII. Antwerpen,
Standaard-Boekhande1,1939, blz. 5-24.
– Gijsen M. in De literatuur in Zuid-Nederland sedert
183o. (Antwerpen), Standaard-Boekhandel, z.d., 19453,
blz. 79, 92-95, 99.
– Hardy P. en De Win X. in Lectuur-Repertorium 19521966, (A-G). Antwerpen, Algemeen Secretariaat voor
Katholieke Boekerijen, 1968, blz. 654-655.
– Huygens G.W. in Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, III. Haarlem, De Haan/Antwerpen, De Standaard, 1980, blz. 116-117.
– Janssen Em. in Diagnose. Gestalten en stilte. BruggeBrussel, De Kinkhoren, 1945, blz. 176-183.
– Kemp B. in De Vlaamse letteren tussen gisteren en morg
en (1930-1960). Hasselt, Heideland, 1963 (Vlaamse
pockets: 76), blz. 46-47.
– Knuvelder G.P.M. in Handboek tot de geschiedenis der
Nederlandse letterkunde. Den Bosch, Malmberg, 19765, IV,
blz. 583-589.
– Kuypers J. en De Ronde Th. in Beknopte geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde. Antwerpen, De Sikkel,
196710, blz. 243-244.
– Lissens R.F. in Rien que l'homme. Aspects du roman
flamand contemporain. Bruxelles, Les Ecrits, 1944,
blz. 109-125.
– Lissens R.F. in De Vlaamse letterkunde van 1780 tot
heden. Brussel-Amsterdam, Elsevier, 1953, 19674,
blz. 201-203.
– Lissens R.F. e.a. in Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde. Auteurs, anonieme werken, periodieken.
Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1986, blz. 131.
– Missinne L. in Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur, augustus-november 1994,
1 7 + 4 blz.
– Ranke B., Willem Elsschot, of de verholen menschelijkheid
in Proefvluchten boven den Parnassus. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1941, blz. 114-124– Rens L. in Acht eeuwen Nederlandse letteren. Van Van
Veldeke tot vandaag. Antwerpen-Utrecht, De Nederlandsche Boekhandel, 1971, blz. 122, 131.
– Ter Laan K., Letterkundig woordenboek voor Noord en
Zuid. 's-Gravenhage-Djakarta, G.B. Van Goor Zonen's
Uitgeversmaatschappij, 1952, blz. 141.
– Van Aken P. in Letterwijs, letterwijzer. Een overzicht van
de Nederlandse literatuur. Brussel-Amsterdam, Manteau,
1978, blz. 129-131.
– Van Aken P. in Culturele geschiedenis van Vlaanderen.
Deel 9: Literatuur**. De twintigste eeuw. Deurne, Uitgeverij Baart, 1983, blz. 52-55.
– Van Bork G.J. en Verkruijsse P.J. in De Nederlandse en
Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip
van de Friese auteurs. Weesp, De Haan, 1985, blz. 191-192.
– Van Cauwelaert A. in De romancier en zijn jeugd. Ant-
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werpen, Standaard-Boekhandel, 1944, blz. 48-49.
- Van Ham J. en Verkerk J.C. in Facetten en figuren. Inleiding tot de Nederlandse letterkunde. 's-Gravenhage-Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1966', blz. 184-188.
– Van Vlierden B.E in Van In 't Wonder' tot De Verwondering. Een poetica van de Vlaamse roman. Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel, 1969, blz. 109-114.
– Veerman J.W. in Uitgelezen, 2. Reakties op boeken.
`s-Gravenhage, N.B.L.C., 1983, blz. 22-30, 128-129.
– Vermeylen A. in De Vlaamse letteren van Gezelle tot
heden. Hasselt, Heideland, 1963 (Vlaamsepockets: 75),
blz. 145-147.
– Vervliet R. in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, i.
Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, blz. 483-484.
– Vervliet R. in Twintig eeuwen Vlaanderen. Deel 14:
2. Hasselt, Heideland-Orbis, 1976,
Vlaamsefiuren,
g
blz. 165-168.
d) opstellen (beschouwingen, essays, feestreden):
– Anbeek T., Elsschot en het bedrog in Literatuur, 1991,
VIII, blz. 160-165.
– Brouwers J., Uren bij het theelicht. De Elsschotkunde van
Karel van het Reve in Het vliegenboek. Kladboek 3. Autobiografische en andere opstellen over schrijvers, uitgevers, de
dood, oorlog, syndromen, etc. Amsterdam, De Arbeidersers, 1991, blz. 201-228. (Eerder verschenen in Bokelf,
P
1987, blz. 12-37).
– Brouwers J., Willem Elsschot als standbeeld en als omelet
in Feuilletons. Zutendaal, Uitgeverij Noli me tan ere,
1996, blz. 6o-62.
– Carmiggelt S., Willem Elsschot en de censuur in Met de
neus in de boeken. Een Mooi kado zoals het eigenlijk had moeten zijn. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983, blz. 196200. (Eerder verschenen in Mooi kado. Een boekje over boeken. Amsterdam, C.P.N..B./Antwerpen, V.B.V.B., 1979,
blz. 83-86.)
– Den Uyl B., De kroegen van Elsschot zijn ook al we in
Vreemde verschijnselen. Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij, 1978, blz. 15-30.
– De Vree P., Willem Elsschot's gestalten in Groot-Nederland, 1937, XXXV, II, julinr., blz. 40-46.
– Dubois P.H., Tussen droom en daad. Bij de zeventigste
verjaardag van Willem Elsschot in Het Boek van Nu, 195152, V, blz. 153-155.
– Dubois P.H., Eengroot schrijver naar menselijke maat:
Willem Elsschot in De Vlaamse Gids, 1982, LXVI, nr. 3,
blz. 47-52.
uari 1933: Jan Greshoff en Menno ter
– Dupuis M., 21 jan
Braak op bezoek bijillem
W Elsschot. De relaties tussen
Noord- en Zuidnederlandse literatuur tijdens het interbellum
in M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a.: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Groningen, Martinus Nijhoff, 1993,
blz. 648-653.
– Elsschot W.: Feestreden uitgesproken ter gelegenheid van
zijn zeventigste verjaardag door Frans Smits, Albert Westerlinck, Raymond Herreman en Martinus Nijhoff (...) op Zondag n mei 1952. Amsterdam, RN. van Kampen & Zoon,
z.j., 29 blz.
– Fens K., Kaas contra fromage in De eigenzinnigheid van
de literatuur. Opstellen en kritieken. Amsterdam, G.A. van
Oorschot, 1964', blz. 72-76.
– Greshoff J., Praten over Willem Elsschot in Groot-Nederland. Letterkundig maandschrift voor den Nederlandsche
stam, 1932, XXX, II, blz. 241-253.
– Greshoff J., In Elsschot's laboratorium in Groot-Nederland, 1937, XXXV, II, julinr., blz. 47-53.
– Greshoff J., Alfons de Ridder alias Willem Elsschot. Bij
zijn 75ste verjaardag op 7 mei a.s. in De Gids, 1957, CXX,
nr. 4, blz. 227-230.
– Hermans W.F., De Elsschot-artikels. Antwerpen, Het
Kanon, 1983, 8 blz. (Het Kanon: II, nr. 6).
ac main M., Twee zusterzielen: Willem Elsschot en Italo
Svevo in De Vlaamse Gids, 1979, LXIII, nr. 4, blz. 56-64.
– Kets-Vree A.M., Over Willem Elsschot. Beschouwingen
en interviews. 's-Gravenhage, BzztOh, 1982, 293 blz.
– Lampo H., Willem Elsschot, of van miskenning tot onaantastbare waarde in
• De ring van Meibius. Brussel-Den Haag, Manteau,
1967, blz. 21-36.
• Dialogen met mijn Olivetti. Brussel-Amsterdam, Else-

vier Manteau, 1980, blz. 22-40. (Eerder verschenen in
Nieuw Vlaams Tijdchrift, 1960-61, XIV, blz. 316-331.)
– Schepens J,. Willem Elsschot in de Vlaamsche letterkunde
in Groot-Nederland, 1937, XXXV, II, julinr., blz. 21-31.
– Spillebeen W., De ontmoeting in Dietsche Warande en
Belfort, 1982, CXXVII, blz. 725-731. (Cf. De varkensput.
Antwerpen, Manteau, 1985, blz. 45-63.)
– Stuiveling G., Reinaert redivivus in Uren zuid. Drie dozijn ontmoetingen over de grens. Hasselt, Heideland, 1960
(Vlaamsepockets: 29), blz. 38-44.
– Ter Braak M., Willem Elsschot en de idee in Groot-Nederland, 1937, XXXV, II, julinr., blz. 15-20.
– T'sjoen Y., Nuchtere dronkaards. Over Richard Minne en
Willem Elsschot in Ons Erfdeel, 1993, XXXVI, blz. 379-389.
– Van Aart J.C., De receptie van Willem Elsschots verzameldproza in Voortgang, 1982, III, nr. 3, blz. 3-26.
– Van Damme J., Willem Elsschot in het Russisch in
Kritisch Akkoord 1974 samengesteld door Wim Hazeu
e.a. Brussel-Den Haag, Manteau, 1974, blz. 83-86.
– Van de Reijt V., Interviews met Willem Elsschot. 'Als je
door de muzegebeten wordt, vloeit het zo wel uit de pen' in
Het Oog in 't Zeil, december 1983, I, nr. 1, blz. 1-6.
– Van de Reijt V., Bustrip naar Elsschot. Een reisverslag.
Utrecht-Bunnik, Sjaalmanpers, 1985, 12 blz. (Sjaalmancahiers: 8).
– Van de Reijt V., 19 Stellingen over Willem Elsschot in
De Brakke Hond, maart 1993, X, nr. 37, blz. 66-69.
– Van het Reve K., De miskenning van Elsschot in Een dag
uit het leven van de reuzenkoeskoes. Amsterdam, G.A. van
Oorschot, 1979, blz. 97-102. (Eerder verschenen in
Bzzlletin, 1977, nr. 45, blz. 10-11.)
– Van het Reve K., In het voetspoor van Alfons de Ridder
in Afscheid van Leiden. Amsterdam, G.A. van Oorschot,
1984, blz. 101-108.
– Van Meensel J., Willem Elsschot: zijn plaats in de Nederlandse letterkunde in Creare, 1988, XVII, nr. 1, blz. 36-40.
– Van Molle RH., Willem Elsschot bij zijn zeventigste verhrift, 1952, XI, blz. 286-290.
jaardag in Band. Algemeen tijdsc
– Van Vlierden F., Het cynisme van Willem Elsschot in
Streven, 1956-57, X, 2, blz. 1050-1055.
– Vestdijk S., De wortelstok der Forumpoezie in GrootNederland, 1937, XXXV, II, julinr., blz. 32-39.
– Westerlinck A., Het cynisme bij W. Elsschot in Luister
naar die stem. Studien en critieken. Brugge, De Kinkhoren,
(1942), blz. 209-238.
– Westerlinck A., Over Willem Elsschot, de schrijver, en
Alfons de Ridder, mijn vriend in Alleen en van een mens gestoord. Verzamelde opstellen. Leuven, Davidsfonds,1964,
blz. 179-202.
e) 'literaire portretten':
– Baur F. e.a. in De Nederlandse letterkunde in honderd
schrijvers. Den Haag, Daamen n.v./Antwerpen, De Sikkel, 19532, blz. 147, nr. 258.
– Bernlef J. in Ga jij de klas maar uit! Informatie over de
Nederlandse literatuur na 1945. Groningen, WoltersNoordhoff, 1970, blz. 25-27.
- De Jong E. en Groot J., De echte Laarmans en Boorman in
Schrijversportretten uit de Haagse Post. Amsterdam, Elsevier, 1974, blz. 47-68. (Eerder verschenen in Haagse
Post, 9 december 1970.)
– De Visscher L. in Toortsen. Melle, (1961), nr. 5, blz. 1316.
– Durnez G., Willem Elsschot. Het zat hem vreselijk dwars
dat ze een nude kreupele vent doodschoten inVlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten. Antwerpen-Amsterdam,
Manteau, 1982, blz. 15-21.
– Francken F., Denkend aan Willem Elsschot in Snoecks
70. Literairjaarboek voor Zuid en Noord. Gent, 1969, XLVI,
blz. 114-121.
– Jonckheere K. in In een anekdote betrapt. Duizend jaar
schrijvers uit Noord en Zuid. Tielt-Utrecht, Lannoo, 1971,
blz. 107-109.
– Jonckheere K., Willem Elsschot: Degeloogde romanticus
in Toon mij hoe je schrijft. 5o auteurs grafologisch ontleed.
Tielt-Utrecht, Lannoo, 1972, blz. 65-68.
– Kuypers J. en De Ronde Th. in Onze litteratuur in
beeld. Antwerpen, De Sikkel/Groningen, n.v. P. Noordhoff, 1934, hfst. X, nr. 18.
– Lodewick H.J.M.F. e.a. in Ik probeer mijn pen... Atlas
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Kaft van de En else uitgave (1965) van drie
werken van W. Elsschot: Soft Soap (Lijmen),
The Leg (Het been) en Will-o'-the-Wisp (Het
dwaallicht). alit de verzameling van
Maurice Lecluyse, Belle em)
van de Nederlandse letterkunde. Amsterdam, Bert Bakker,
1979, blz. 143-14.
– Van Acker K. in Vlaamsche temperamenten. AntwerPen, Standaard-Boekhandel, 1944, blz. 80-85.
– Van Meensel J., Willem Elsschot (1882-1960). Entre reve
et realite in Septentrion, 1986, XV, nr. 1, blz. 32-41.
– X., Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1970, 77 blz.
f) interviews met de auteur Willem Elsschot**:
– Buyens F. in Voorpost, tijdschrift voor kunst en cultuur, 1949, I, nrs. 6-7.
– (De Haes J.) in Literama-Magazine, mei 1983, XVIII,
nr. 1, blz.
– Dubois P.H. in De Muiderkring. Periodiek voor leden van
de boekenclub, april 1949, I, nr. 3. (Verkort opgenomen in:
Het Vaderland, 27 september 1952).
– Johan (= Anthierens J.) in De Periscoop. Literair en artistiek maandblad, 1958-59, IX, nr. 6, blz. 1, 17.
– Langen F. in Haagse Post, 24 december 1977, extranr.,
blz. 28 in Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews. Redactie Annemarie Kets-Vree. 's-Gravenhage,
BzztOh, 1982, blz. 21-23.
– Stuiveling G. in Bzzlletin, april 1977, nr. 45, blz. 25-26
(= Tekst van een VARA-radio-interview, opgenomen op
24 april 1957 to Rotterdam).
– Top K. in Sirene. Halfmaandelijksch blad voor kunst en
letteren, 15 oktober 1941, II, nr. 20.
week– Van den Bergh P. in Nieuw-Vlaanderen. Al
blad, 12 september 1942, VIII, nr. 33.
– Van den Berghe J. in De Post, 17 oktober 1982,
nr. 1754, blz. 23-31; 24 oktober 1982, nr. 1755, blz. 15-18,
94-95.
– Vinkenoog S. in Haagse Post, 27 april 1957. (Ook opgenomen in Simon Vinkenoog: Uit de doeken. (Signalementen) 1957-1960. Baarn, z.j., blz. 57-62).
interviews over de auteur Willem Elsschot:
– Bibeb, Walter de Ridder: Ik heb mijn vader nooit uitbundig horen lachen in Bibeb & Vip's. Amsterdam, Polak &
Van Gennep, 1965, blz. 63-70.
– Bibeb, Lieven Walschap en Adele Kellner-de Ridder: 'Hij
was totaal vrij, die man', over de laatstejaren van Willem

Kaft van de Zuidafrikaanse uitgave (1969)
van 'Kaas' (1933). (Lift de verzameling van
Maurice Lecluyse, Belle em)

Elsschot in Veertien vrouwen. Interviews. Amsterdam, Van
Gennep, 1974,19803, blz. 51-62. (Eerder verschenen in
Vrij Nederland, 5 december 1970.)
– Coeck J., Het verhaal van twee Ida's in De Morgen-De
Bijsluiter, 20 januari 1996, blz. 21.
– Helen
I., Walter de Ridder, zoon van Willem Elsschot:
Y
'Vader schreef teen zijn goesting' in Panorama-De Post, 15
november?, nr. 47, blz. 76-81.
– Mortier G., Humo sprak met Walter 'Elsschot' de Ridder
in Humo, 25 mei 1967, nr. 1394, blz. 21-32.
– 's-Gravesande G.H., Ary Delen over Willem Elsschot en
zichzelf in Sprekende schrijvers.Gesprekken met Nederlandse
en Vlaamse schrijvers.'s-Gravenhage, BzztOh, 1979,
blz.137-154.
– Spierdijk J., De werkelijkheid -beleefd en verbeeld- bij Willem Elsschot in Andermans roem. Amsterdam, Tiebosch
Uitgeversmaatschappij, 1979, blz. 57-63.
– Surmont J., 'Alles wat mijn vader heeft geschreven is echt
gebeurd': een gesprek met Walter de Ridder, oudste zoon van
Willem Elsschot in Gierik, 1991-92, IX, nr. 2, blz. 17-23.
– Weynants L., In gesprek met Walter de Ridder in
Bzzlletin, april 1977, nr. 45, blz. 28-30.
g)
in memoriams Willem Elsschot:
– Braet M. in Kruispunt, 1960, II, nr. 6, blz. 7.
– Closset F. in Tijdschrift voor Levende Talen, 1960, XXVI,
blz. 331-334.
– Craeybeckx L., In memoriam Willem Elsschot. Toespraak
(...) bij de begrafenis (...) op 4 juni 1960. Antwerpen, De
Nederlan(d)sche Boekhandel, z.d., 12 blz.
– Dillen K. in Dietsland-Europa, 1960, V, nr. 5, blz. 3-11.
– Smits F. in Mededelingen van de Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen, maart 1961, nr. 40, blz. 41-43.
– Stuiveling G. in Het Boek van Nu, 1959-60, XIII,
blz. 181-182.
– Teirlinck H. in De Vlaamse Gids, 1960, XLIV, blz. 401405. (Ook opgenomen in Hi' is reeds aan de overzijde. Necrologieen van schrijvers. Samengesteld en ingeleid door
Jeroen Brouwers. Amsterdam-Brussel, Thomas Rap,
1986, blz. 54-59.)
– Van Vlierden F. in Streven, 1959-60, XIII, 2, blz. 986-987.
– Westerlinck A. in Dietsche Warande en Belfort, 1960,
CV, blz. 443-448.
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– Cf. ook Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1960-61, XIV,
blz. 310-337 (met teksten van H. Speliers, K. Jonckheere,
H. Lampo, R. Minne, P. van Aken en H. van Tichelen).
h) themanummers Willem Elsschot:
– Cf. Groot-Nederland. Letterkundig maandschrift, 1937,
XXXV, II, julinr., biz. 15-110.
– Cf. Bzzlletin, 1976-77, II, nr. 45, 70 blz. (Samenstelling:
Phil Musson).
Y
– Cf. Aarts' letterkundige almanak voor het Willem
Elsschotjaar 1982 (Onder redactie van Dick Welsink en
Willy Tibergien). Amsterdam, C.J. Aarts, 1981, blz. 34-78.
– Cf. De Nieuwe/Boeken, 6 mei 1982, nr.70, biz. 1-13.
– Cf. Literama, mei 1983, XVIII, nr. 1, blz. 25-36.

Belfort, 1976, CXXI, blz. 282-287.
– Van Wilderode A., De dubbelfluit, 2. Antwerpen, Standaard Educatieve Uitgeverij, 1987', blz. 158-161.
– Versteeg T.J.M., De thema's van Elsschotspoezie in De
Nieuwe Taalgids, 1957, LVII, blz. 97-103.
– Westerlinck A., Nogmaals Willem Elsschot in Dietsche
Warande en Belfort, 1983, CXXVIII, blz.57

essays, inleidingen, opstellen en recensies i.v.m. Elsschotsproza:
i.v.m. Villa des Roses (1913):
– Aarts C.J. en Van der Meulen N., 1913 Villa des Roses
Willem Elsschot in Het literair eeuwboek. Honderdjaar het
boek van het jaar. Amsterdam, De Bijenkorf, 1986.
– Alstein, Elsschot en de recensenten anno 1913 in Iowa

i.v.m. De verlossing (1921):
– Nijhoff M. in De veelkantige criticus. Ingeleid door Jan
Engelman. Hasselt, Heideland, 1965 (Vlaamse pockets:
160), biz.15-16.
– Van der Kerk K.J. en Poolland H.A. in Literama. Vaassen, Van Wairaven, 1973 14, blz. 247-251.
i.v.m. Lijmen (1924)-Het been (1938):
– Aarts C.J. en Van der Meulen N., 1924 Lijm en Willem
Elsschot in Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van
hetjaar. Amsterdam, De Bijenkorf, 1986.
– Apeldoorn C. in Studiesteun. Den Haag, Van Goor
Zonen, 1963, biz. 156-161.
– Betlem D., Het losse been van Willem Elsschot in Het
Oog in 't Zeil, 1990-91, VIII, nr. 1, biz. 1-18.
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B. BIJZONDER:
essays, inleidingen, opstellen en recensies

i.v.m. Elsschots verzen:
i.v.m. Verzen van vroeger (1934):
– Bittremieux C., Bij een strofe van Elsschot in Kritisch
akkoord 1969, samengesteld door E. van Itterbeek e.a.
Brussel-Den Haag, A. Manteau, 1969, blz. 83-92.
– Bordewijk F., Willem Elsschot als prozaIst en poeet in
Kritisch proza. Bijeengebracht door Dirk Kroon. 's-Gravenhage, BzztOla, 1982, blz. 42-43.
– Brouwers J., Borms en de symbolen. Bij een gedicht van
Willem Elsschot in Feuilletons. Zutendaal, Uitgeverij Noli
me tangere, 1996, blz. 61-71.
– Buckinx P.C., De vrouw in de poezie van Van Lan endonck en Elsschot in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,

1977, blz. 7-12.
– Carlier L., Willem Elsschot als dichter in De Vlaamse
Gids, 1962, XLVI, blz. 497-505.
– Daele I.E., Willem Elsschot als dichter in Yang, 1963-64,
I, nr. 4, blz. 42-44.
– Gielen J.J. en Gielen J.G.W. in Belangrijke letterkundige
werken. Deel 3: De nieuwe tijd. Purmerend, Muusses,
1965 11, blz. 160-161.
– Gijsen M., Willem Elsschot: Verzen van vroeger in Peripatetisch onderricht. Kroniek der poezie. Eerste bundel. Hasselt, Heideland, 1962 (Vlaamsepockets: 52), blz. 92-97.
(Ook opgenomen in Verzameld werk, VI, 1977, Hz. 117-123.)
– Janssens M., Willem Elsschot als dichter in De maat van
drie. Essays over literatuur. Leuven, Davidsfonds, 1984,
biz. 156-175. (Eerder in: Dietsche Warande en Belfort, 1982,
CXXVII, blz. 734-751.)
– Kemp B., 'Spy met klem in Dietsche Warande en
Belfort, 1970, CXV, blz. 221-223.
– Kuipers R., Gerezen wit in Het Oog in 't Zeil, 1986-87,
IV, nr. 4, blz. 28 - 3o.
– Van Elst J, Als een stervendpaard. Enkele bedenkingen
over de moederfiguur bij Elsschot in Dietsche Warande en
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City, Iowa en andere confrontaties. Antwerpen-Bussum,
Standaard Uitgeverij, 1983, biz. 126-132. (Eerder verschenen in De Nieuwe/Boeken, 6 mei 1982, nr. 70, blz. 2-3.)
– Goedeme G. in Lexicon van literaire werken, juni 1989,
12 + ii blz.
– Kloos W. in Letterkundige inzichten en vergezichten, VII.
Amsterdam, L.J. Veen, z.d., biz. 131-140.
– Rubinstein R., Echo's van vroeger in Wat vliegt de tijd!
Een keuze uit de ongebundelde columns. Samengesteld
door Tilly Hermans, m.m.v. Jaap Goudsblom. Amsterdam, Meulenhoff, 1992, biz. 133-137. (Eerder verschenen
in Vrij Nederland, 22 april 1978.)
– Van Eijk I. en Wester R., Villa des Roses: Louise Greteur
in Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. Amsterdam, De Bijenkorf, 1985 3, blz. 126-127.

i.v.m. Een ontgoocheling (1921):
– Greshoff J., Inleiding in Willem Elsschot: Een ontgoocheling. Amsterdam, 19342.
– Kets-Vree A.M., Woord voor woord. Theorie en praktijk
van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling. Utrecht, HES, 1983,

387 blz.
– Mielen E., Een kleine lantaarn met een groot licht in
Bzzlletin, april 1977, nr. 45, blz. 62-66.
– Radstake J., 'Den beker huilend omhoog geheven'. Over
'Een ontgoocheling' van Willem Elsschot in Bzzlletin, 198485, XIII, nr. 120, blz. 20-24.
– Revis M., Ongeneeslijke levensliefde in De Stem, 1935,
XV, blz. 202-204.
– Van Duinkerken A. in Vlamingen. Een bundel opstellen
over het letterkundig leven in Vlaanderen. Hasselt, Heideland, 1960 (Vlaamse pockets: 23), blz. 63-67.
– Van Itterbeek E., Het petje van Kareltje de Keizer. Een
sociologische benadering van Elsschots 'Een ontgoocheling'
in Kreatief, 1976, X, nr. 5, blz. 33-36.
– Vercammen J. in De Tijdstroom, 1933-34, IV, blz. 510-

512.
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– Gillet L., L'exorcismepar l'ecriture. Une approche des sources du roman Lijmen de W. Elsschot. Liege, Universite de
Liege (Section dephilologie germanique), 1985, 24 blz.
– Goedeme G. in Lexicon van literaire werken, januari
1989, 10 + ii blz.
– Kets-Vree A. en De Krom J.J., Lijmen-Het been of Li'
men en Het been? Een onderzoek naar de samenhang in Elsschots Lijmen-Het been in De Nieuwe Taalgids, 1981,

LXXIV, blz. 499-509.
– Marks-Van Lakerveld G., Over 'Lijmen-Het been' van
Willem Elsschot. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1977, 174 blz. (Synthese).
– Samsom B., Boormans ware aard. Oude duivelmotieven
in Lijmen/Het been in Boormans ware aard. Een keuze uit het
werk van -. Al hen aan den Rijn, Samsom, 1989, blz. 1320. (Eerder verschenen in Tirade, 1976, XX, nr. 218,
blz. 517-524.)
– Van der Kerk K.J. en Poolland H.A. in Literette. Letterkundig studieboek voor MAVO en ander voortgezet onderwijs. Apeldoorn, Van Walraven, z.d.8, biz. 131-137.
– Van Eijk I. en Wester R., Lijmen - Het Been: Frans Laarmans in Honderd helden uit de Nederlandse literatuur. Am-

sterdam, De Bijenkorf, 1985 3, blz. 123-125.
i.V.M. Kaas (1933):
– Aarts C.J. en Van der Meulen N., 1933 Kaas Willem
Elsschot in Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van
hetjaar. Amsterdam, De Bijenkorf, 1986.
– Coster D., Over den verkoop van kaas in Menschen, tiden, boeken. Amsterdam, Querido, 1942, 1943 2, blz. 82-88.
–Croes J. e.a. in De ideale bibliotheek. loo boeken die iedereen gelezen moet hebben. Amsterdam, De Bijenkorf, 1990,
blz. 20-24.
– De Schryver F., `Kaas' van Willem Elsschot in Nova et
Vetera, 1976-77, LIV, blz. 18o-19o.
– Gerritsma C. in Panorama van de Nederlandse letter-

kunde. Beknopte besprekingen van 75 Nederlandstalige literaire werken. Apeldoo,rnUitgeverij Auctor, 1993, blz. 78-80.
– Gielen J.J. en Gielen J.G.W. in Belangrijke letterkundige

werken. Deel 3: De nieuwe tijd. Purmerend, Muusses,
1965 11 , blz. 191-195.
— Gijsen M. in Verzameld werk, V. Amsterdam, Meulenhoff Nederland/'s-Gravenhage-Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar, 1977, blz. 845-848. (Eerder verschenen in De
Boekenkast, 1933-34, I, nr. 9, blz. 137-138.)
— Goedeme G. in Lexicon van literaire werken, februari
1991, 13 + ii blz.
— Janssens F.J.B. in Willem Elsschot: Kaas. Antwerpen,
Ontwikkeling,1971", blz. 7-8, 69-8o + 8 blz. (Bibliotheek
van Vlaamse letteren).
— Toussaint van Boelaere F.V. in Litterair scheepsjournaal,
Brussel, Onze Tijd, 1939, blz. 256-259.
— Van Delden J., Willem Elsschot: Kaas. Apeldoorn, Van
Walraven, 1983, 37 blz. (Memoreeks).
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— Van Faassen S., De wordingsgeschiedenis van Kaas. Willem Elsschot aan Jan Greshoff 1933 in Bzzlletin, april 1977,
nr. 45, blz. 50-53.
— Van Vlierden B., De 'Carriere' van Frans Laarmans in
Jeugd en Cultuur, 1961-62, VII, blz. 116-123.
i.v.m. Tsjip (1934)-De leeuwentemmer (1940):
— Gijsen M. in Verzameld werk, VI. Amsterdam, Meulenhoff Nederland/'s-Gravenhage-Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar, 1977, blz. 6o5-611.
— Libert M. in Schrijvers aan zee. Inleiding Emiel Smissaert. (Wijnegem), Het Gulden Vlies vzw, 1989, blz. 8.
— Revis M., Ongeneeslijke levensliefde in De Stem, 1935,
XV, blz. 202-204.
— Roelants M., Het meesterwerk van Willem Elsschot: Tsjip
in Schrijvers, wat is er van den mensch? Brussel, Manteau,
1942, blz. 91-93.
i.v.m. Pensioen (1937):
— Gijsen M. in Verzameld werk, V. Amsterdam, Meulenhoff Nederland/'s-Gravenhage-Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar, 1977, blz. 896-901. (Eerder verschenen in Contact. Maandschrift voor boekenvrienden, 1937, III, nr.,
blz. 1-4.)
i.v.m. Het tankschip (1942):
i.v.m. Het dwaallicht (1946):
— Boon L.P. in Geniaal...maar met to korte beentjes. Essays
enpolemieken. Verzameld en van een nawoord voorzien
door Herwig Leus. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1969, I
blz. 54-56.

— Bordewijk F., Willem Elsschot als prozaIst en poeet in
Kritischproza. Bijeengebracht door Dirk Kroon. 's-Gravenhage, BzztOh, 1982, blz. 42-43.
— De Ruiter R. en Bekkering H., Laarmans en de religie.
Enkele opmerkingen n.a.v. Elsschots Dwaallicht in De
Nieuwe Taalgids, 1979, LXXII, blz. 222-230.
— Fens K., Het verhaal van de publieke man in De gevesti de chaos. Opstellen en kritieken. Amsterdam, G.A. van
Oorschot, 1966, 1972, blz. 59-67. (Eerder verschenen in
Merlyn, 1965, III, nr. 1, blz. 29-37.)
— Herreman R. in Boekuiltjes. Over het letterkundig Leven
in Vlaanderen van 1944 tot 1948. Een keuze samengesteld
en ingeleid door Bert Ranke. Hasselt, Heideland, 196o
(Vlaamsepockets: ii), blz. 138-140.
— Holsbergen J.W., Dwaallicht of stallantarentje in Bzzlletin, april 1977, nr. 45, blz. 57.
— Janssens M., Vader gaat op stap in Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels. Leiden, A.W. Sijthoff,
1969, blz. 61-71.
— Van Wilderode A., De dubbelfluit, 2. Antwerpen, Standaard Educatieve Uitgeverij, 1987, blz. 161-166.
— Vermeulen E., Willem Elsschot: Het dwaallicht. Apeldoorn, Van Walraven, 1986, 4o blz. (Memoreeks).

— Vervliet R., Het dwaallicht achterna. Eenpoging tot synthetisch interpreteren in Studia Germanica Gandensia, XV.
Gent, R.U., 1974, blz. 21-1 n.(Zelfstandig verschenen,
met bibliografie en persoonsnamenregister, onder de titel: Het Dwaallicht achterna. Theorie en model voor een synthetische interpretatie van het literaire werk. Gent, StoryScientia, 1977, 100 blz.)
— Vervliet R. in Lexicon van literaire werken, april 1989, 8
+ ii blz.
— Weisgerber J., Willem Elsschot: Het dwaallicht (1946) in
Aspecten van de Vlaamse roman 1927-196o. Met een nawoord 1972. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 19733, blz. 92-105.
— Cf. Film en Televisie, mei-juni 1973, nrs. 192-193, blz.
1-8 (n.a.v de verfilming van Het dwaallicht door Frans
Buyens).
i.v.m. Verzameld werk (1957):
— Dubois P.H. in Het Boek van Nu, 1956-57, X, blz. 191192.
*" Een 'List van interviews met Willem Elsschot' publiceerde Vic van de Reijt in Een Oog in 't Zeil, december
1983, I, nr. 2, blz.

BEKNOPTE BIOGRAFIE VAN WILLEM ELSSCHOT
(ANTWERPEN, ° 7 MEI 1882 - ANTWERPEN, t 31 MEI 1960):
Alfons de Ridder is op 7 mei 1882 in Antwerpen geboren als achtste en voorlaatste kind uit het huwelijk van
Christiaan de Ridder, bakker aan de de Keyserlei, en Adela van Elst (t 1926).
g
Van 1888 tot 1894 volt
hijlager onderwijs aan de Antwerpse Gemeenteschool in de Van Maerlantstraat.
Voortgezet onderwijs — van 1894 tot 1899 — aan het Koninklijk Atheneum: omstreeks z'n 16de jaar wordt hij,
op grond van baldadig gedrag, van school verwijderd. Na een periode van niets doen wordt hij loopjongenbediende bij een graanhandel, enkele maanden later is hij bij een scheepsagentuur werkzaam.
— In 1901 laat hij zich als leerling-student aan het Hoer Handelsgesticht inschrijven; op 29 augustus van
hetzelfde jaar wordt hij vader van een zoon, Walter.
In 1908 behaalt hij, met lof, het diploma van licentiaat in de handels-, consulaire en koloniale wetenschappen.
— Na enkele jobs van korte duur in z'ngeboortestad to hebben uitgeoefend vestigt De Ridder zich in Paris,
waar hij in dienst treedt bij de zakenman Alfredo H. Bustos, inspecteur van het Ministerio de Obras Publicas
de la Republica Argentina. In een familiepension in de Rue d'Armaille neemt hij z'n intrek.
In 1908 aanvaardt hij een betrekking als chef-correspondent bij de Werf Gusto in Schiedam.
Hij huwt met Jeannette Josephine - Fine - Scheurwegen (1882-196o), de moeder van zijn zoon Walter. Uit dit
huwelijk worden nog 5 kinderen geboren: Adele (° 1909), Willem C 1911), Anna (° 1912), Jan (° 1917) en Ida
(° 1918).
— In 1910 begint hij, op aandringen van een kantoorcollega, Anna Christina van der Tak, met het opschrijven
van z'n belevenissen in het Parijsepension de famille: het manuscript krijgt de titel Villa des Roses en wordt op
1 september 1910 voltooid.
In 1911 neemt of krijgt De Ridder ontslag bij de Werf Gusto; hij werkt nog enkele maanden als boekhoudercorrespondent bij een soortgelijke onderneming in Delfshaven en keert dan naar Belie terug.
Hij vestigt zich in Brussel en wordt boekhouder bij eengelatinefabriek.
Na een jaar zegt hij deze betrekking op en richt, met Jules Valenpint (Boorman) en Rene Leclercq (van
'Alvoorder'), de Revue Continentale Illustree op.
In 1 9 13 verschijnt bij C.A.J. van Dishoeck in Bussum het boek Villa des Roses onder het pseudoniem Willem
Elsschot.
Bij het uitbreken van W.O. I eindigt de samenwerking met Valenpint en het bestaan van de Revue. De Ridder
vlucht net op tijd van Brussel naar Antwerpen. Hij wordt secretaris van het Provinciaal Oogstbureel.
Onmiddellijk na de wapenstilstand wordt hij correspondent voor Antwerpen van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Samen met Leonce Leclercq, broer van Rene, richt hij een reclamebureau op. Omstreeks die tijd
betrekt hij hetpand Lemmestraat 21, 'dat van de reclame komt' (in 1931 maakt hij een einde aan het
compagnonschap met Leclercq en begint voor eigen rekening een reclamebureau).
1933 blijkt, achteraf, een nieuweperiode van creativiteit in zijn schrijverscarriere in to luiden: publiceerde hij
tot nog toe om de tien jaar een belangrijk werk (1913, Villa des Roses; 1924, Lijmen), voortaan volgen in een vlot
ritme: 1933, Kaas; 1934, Tsjip; 1937, Pensioen; 1938, Het been; 1940, De leeuwentemmer; 1942, Het tankschip. Ten
slotte volt het tijdens de bezetting geschreven verhaal Het dwaallicht in 1946.
Officiele erkenning zet de kroon op het werk: tweemaal de Prijs der Vlaamse Provincien, de Driejaarlijkse
Staatsprijs voor hetproza in 1948 en — postuum — in 196o en de Constantin Huygensprijs in 1951.
In 1942 zetelt hij voor de eerste en enige keer in een literaire jury, die voor de Leo J. Krijnprijs, ingesteld door
de weduwe van een jeugd yriend-uitgever: de prijs gaat, vooral dankzij Willem Elsschot, naar de debutant
Louis Paul Boon voor z'n roman De voorstadgroeit.
In 1949 wordt hij lid van de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Zijn Verzameld werk (1957), een boekdeel, — het mooiste geschenk voor z'n 75 jaar — betekende mede het einde
van Elsschots loopbaan als schrijver. In enkele steden van ons land leest hij voor uit eigen werk.
Hij overlijdt, 78 jaar oud, schielijk in Antwerpen op 31 mei 196o, kort nadat hij een brief aan Simon
Carmiggelt had gepost. De volgende dag sterft zijn vrouw. Ze worden samen onder rote belangstelling
bijgezet op het Antwerpse Schoonselhof.
L.D.
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Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tzidschrift 'Vlaanderen', Redactzesecretariaat, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift (tzkmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedzcht
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Hi'j dekt de tafel slechts voor twee,
een bloem, een kaars, berekend licht
op borden en bestek.
Het haardvuur vlamt,
ze zitten oog in oog.
i Haar mond verraadt
geen glimlach, een grimas.
Vanavond hoot hij dat
het ijs gebroken wordt.
Dat zij hem klare wijn
en als het kan
eenglaasje nectar schenkt.
JAN GYSELINCK

Na elkepijn weer raapte hi'
stuk voor stuk haar dromen op
en sprak stil over gisteren
en verdriet en over hoe zij
wist dat dit het einde was,
maar toch ook niet. Wanneer
hi' het tegenwillig vragen
in haar tere vingers las,
of hi'haar een hand waarin
g
zij als vrouw weer wonen kon.
Hi'j zag wel, het sterven
en uit elk
zwol uit haar og,
gebaar waar zij weer net niet
aan be on. Toch vond zij bij
hemgehoor voor het uitstel
dat zij in elk woord over morgen
sprak, ook al deed hi' niets
meer dan alleen maar luisteren
naar haar stem die in hem brak.
ROBIN MAEKELBERGH
lste prijs Soetendaelle 1994

Als de brand
woedt op
jouw tere huid
en de kraters
vol lava
je openrijten
wat wil God
dan nog van jou
mijn moeder
wat wil God
dan nog van jou.
RIA SCARPHOUT
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Min heiland heeft een englenhaar.
Zijn licht is staal dat blikkert.
Zijn pakpapier vertoont de oorlogskleuren
en zijn tuig houdt zich vertrekkensklaar.
Dit zijn de bikkelharde dagen
waar de weekheid voile kracht vooruit
weer toeslaat, eenmaal 's jaars.
Uitkijken voor kindsheid is 't geblazen.
Ik ruik die oude wind uit bane dagen;
ik loop me donker te verbs ten.
Ik kwets me weer aan kerst,
dat verdomde licht, aan englenhaar.
Over hoof den sneeuwt muziek in scherven.
Een tochthond draagt een blauwe strik.
Door de scheur onder zijn deur waait kleum
en uit zijn muil druipt oudjaarkwijl.
Ik ben min
eigen leer des onheils
J
en strooi mezelf in straten rond,
zonder te kijken, zonder echt te haten,
op de stomme wijs van Rudolfs rode neus.
Wat is iedereen weer happy en gelovig.
Overal mag het een ietsje meer zijn.
De mensheid schuift langs kassa's aan.
Middenstanders uit het wijze oosten
Reiken bekersgliihwein aan en
een kerstman schatert onbedaarlijk
om de tragiek van hondepoep.
Ik spoed me naar café Van Lieverlee.
Het lichtgedempt in deze drenkplaats.
Eengatenplant onttrekt ons
aan des mensen zicht en inzicht.
Ik meer aan, veranker en verander
Zienderogen: stuff sneeuw in mijn hoofd.
Ha! Waaromgeen blauwste strik gekocht,
morg,
en overmorg,
en voor een allerliefste
die slechts hier vanbinnen echt bestaat?
Ik zink; ergroeit begrip. Mijn hoofd
zegt din en waar ik in kan komen.
Bij iedereen ontdek ik goede wil;
ik stel mijn eigen ophanging nog even uit.

Want ik word mijn eigen kunstwerk,
raat paal hier en nu, ik ben
P
verdomd bereid een kerstboom
in mijn pechstrook neer te planten.
Hef ik straks een lied aan, vloeiend?
Volg ik de parabool van ene ster, klaar?
Of kies ik voor een kogelbaan,
een unlucky strike, zo gebeurd.
Deze en vele anderegedachten
oofd
krijgen audientie in mijn
h
en in café Van Lieverlee, des avonds
voor het kerst wordt, wijl iedereen
Compleet kalkoen en cognac is.
Wat te doen? Carmiggelt is al dood,
en zuster Magnussen al jarenlang vermoord.
Wat er op zit, is nog maar een glas:
behorend tot de orde van de scherven,
doorschijn, root gelijk en medicijnen.
Van lieverlee kan ik nu zelfs
foiegras en susa nina derven.
De tocht naar huis is niet echt zwaar:
wind blaast mijn zeilen bol
en het dagend licht uit 't oosten
bakent in de schijn van etalages
Een bredepechstrook voor mij af.
De kassa's zwijgen stil; de drollen
van de honden kan ik waardig als een mens
ontwijken. Ja, het was een stille nacht.
Van een boom kwam niks in huis,
maar ik had watgoede wil in pacht.
In café Van Lieverlee, deze oude haven,
vond ik de rollen van de Dode Zee.
Diegewaagden van onvrede, zwarte sneeuw
en zettengoud en wierook op de helling.
De nacht werd als de straat zo oud
en buiten was het bitter koud.
Nee, mijn heiland had een englenhaar.
Zijn licht was staal dat blikkerde.
Zijn pakpapier vertoonde oorlogskleuren
en zijn tuig hield zich vertrekkensklaar.
JORIS DENOO
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KIJKEN NAAR ZAND

LIEFDE

dat het vroegr eenvoudiger was
ik converseerde met honden en keek
dagenlang naar zand
ik was verwonderd bij het opspatten
van water uit eengreppel
in oktober bleven blaren aanje
bruine schoenen zitten
iedereen had bruine schoenen
een ernstig wit lag 's winters
over oninteressante landschappen
rootvaders zaten in rieten zetels
g
en vertelden leugens

Alsof de windplotseling in klaprozen
bladert en luidop rode gedichten leest.
Alsofgeluksspinnetjes eensklaps krioelen
en de eeuwigheid zichtbaar maken.

ik hypnotiseerde al eens een kamerplant
werd slaperig in navels van trage meisjes
las uit met de post toegestuurde boeken
over het classicisme, de vlakte van Pamir
bruinvis en buizerd
ik was een verzamelaar van vuurstenen
kende persoonlijk een weerwolf en kon bij
westenwind min eigen wenkbrauwen zien
de tijd aan met een glimlach
ik holde ac
en mooie ogen
messes stonden achter bomen te wachten
en zegden nooit wat, ze vielen in sloten
met die Witte sokjes

Zogebeurt dat van in de verte.
Niemand weet van iets maar is
kittelorig en hals over kop
van de maan bereden.
Zo herinner ik mij rote geheimen
die als inktzwammen
aan hun einde kwamen
nder het schaamrood van de herfst.
o
En dan ontdek je jaren later
zonnebloempitten in de zak
van een vergeten jas,
liefde die er al die tijd
op wachtte geplant te worden.
ROBIN HANNELORE

een raam
het wordt koeler en hi'itslu
het sneeuwt en hi' heeft niemand nodig
elk ademhalen en kijken, elk bewegen
is beperkte wraak
het liefst luistert hi'j naar stemmen
van tevreden vrouwen op een terras in
n onverstaanbaar land
ee
naar het gekraak van sneeuw
n der bruine schoenen
o
een onwaarschijnlijk verhaal
het liefst is hij naar ergens onderweg
JAN POSMAN

zie hoe ik verwaaid als takken aanlig teen
je transparante adem, hoe ik bestoven met
kristal, pastelle kleuren van je maangezichten
yang, in jouw weemoeden glimlach, hang
naar elk geluid van stem in jou en hoor hoe jij
nog steenspreekt: waar water warmt onder je
winterhuid en jij van beekjes wordt, fluister ik
jou hese vogels in, toy er klanken uit jouw hals
stilte
in
bier lig t de plek waar je
hoorbaar wordt, de echo die je zwijgt
TRYGVE REYNDERS
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SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

In deze rubriekpubliceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is o.m. de bedoeling het
vertalen vangedichten to stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectee ingestuurd warden naar het redactiesecretariaat. Ieder
vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotocopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de
bundel of het boek waaruit het genomen werd.

REQUIEM FUR EINEN FASCHISTEN

REQUIEM VOOR EEN FASCIST

Du warst in allem einer ihrer Besten,
erschrocken fiihl ich heut mich dir verwandt;
du schwelgtest erne bei den gleichen Festen
und zogst wie ich oft wochenlang durchs Land.
Es fiillte dich wie mich dergleiche Ekel
vor dem Gekliigel ohne innern Drang,
vor jedem Wortgekletzel und Gehdkel;
nichtsgalt dir als der schOne Uberschwang.

Jij hoorde alleszins tot hun elite,
geschrokken voel ik me met jou verwant;
jij kon als ik zo tomeloos genieten,
als ik zwierf je soms weken door het land.
Als jij voelde ook ik het onbehagen
bij al dat vitten zonder ziel en bloed,
het kletsen en het morren in die da en:
wat jou bekoren kon, was overmoed.

So zog es dich zu ihnen, die marschierten;
wer weiB da,
wann du auf dem Marsch ins Nichts
gewahr der Zeichen wurdest, die sie zierten?
g des Gerichts.
Du lieg st gefdllt am Tae
Ich hatte dich mit einer Hand erschlagen;
doch unser keiner hatte die Geduld,
in deiner Sprache dir den We zu sagen:
dein Tod ist unsre, ist auch meine Schuld.

Toen trad je tot hen toe en je marcheerde.
Wanneer was 't, aan de tekens die hen eerden,
dat je de mars naar 't niets voor 't eerst doorzag?
Nu ben je dood en het is oordeelsdag.
Desnoods had ik je zelf wel neergeslagen,
maargeen van ons had toen nog het geduld
om in jouw taal zich nog aan jou to wagen.
Jij bent nu dood. 't Is mijn en onze schuld.

Ich setz fur dich zu Abend diese Zeilen,
da schrill die Grille ihre Beine reibt,
wie du es liebtest, und der Seim imgeilen
Faulbaum im Kreis die schwarzen Kafer treibt.
DaR wir des Tods und Ursprungs nicht vergessen,
wannjeder Brot hat und zum Brot auch Wein,
vom Uberschwang zu sin en wie besessen,
soil um dich, Bruder, meine Klage sein.

Vanavond zit ik hier voor jou to schrijven.
De krekel zingt zijn ongedurig lied.
Daar hield je van. De honiggeuren driven
de kevers voort waar men de vuilboom ziet.
De dood en degeboorte kunnen leren
dat menpas als men brood heeft en wat wijn,
als een bezetene de overmoed kan eren.
Laat dit dan, broer van mij, mijn rouwklacht zijn.

THEODOR KRAMER

VERTALING: EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

AN EINEM SCHONEN HERBSTTAG MOCHT ICH STERBEN

1K WIL EEN MOOIE HERFSTDAG ALS IK STERF...

An einem schOnen Herbsttag miicht ich sterben,
der schon een wenig rauh und frostig ist,
vor unserm alten Haus daheim im herben
Geruch von Unkraut und von Rankenmist.

Geef mij een mooie herfstdag als ik sterf,
een die wat ruw en al wat winters is,
als ik maar op het ouderlijke erf
degeur van onkruid en van mest niet mis.

Den Hauch der schwarzen Schalen mOcht ich schliirfen,
die von den Niissen fallen, und den Pflug
die morschen Stoppeln stiirzen sehen diirfen
ins fette Erdreich bis zum letzten Bug.

'k Wil op het gras de zwarte bolsters ruiken
die van hun noten vielen. 'k Wil deploeg
weer in de vette kluitengrond zien duiken
en stoppels vellen die ze wild versloeg.

Dann kOnnt ich leichterglauben, dal das gleiche
Gesetz, nach dem der Fechsung morscher Rest
den Boden wieder diing,t auch mir das Gleiche
gewahrt und mich nicht ganz vergehen Mgt.

Wellichtgeloof ik dat, zoals op 't veld
de dorre resten zorgen voor de vruchten,
mij ook de blijde boodschap wordt gemeld
dat ik de dood niet helemaal moet duchten.

THEODOR KRAMER

VERTALING: EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

TRANSIT305

In en om de kunst

De nooit rustende geest van
Max Wildiers
111111111111•111111111111111111111•11111111111

HERMAN-EMIEL MERTENS

'Wat mg de laatste tijd
s bezighoudt is
terk
de relatie christendom-boeddhisme. Misschien
komt het omdat ik vaak denk aan wat het evangelie verhaalt van Christus dat "toen hi' het
yolk had weggezonden, op de berg ging om in
afzondering te bidden". Ik heb onlangs het boek
gelezen van Mommaers en Van Bragt Ruusbroec ingesprek met het Oosten. Graag zou
ik zelf over de relatie christendom-boeddhisme
nog iets schrijven. Voor mij blijft het christendom wel iets unieks, maar daarmee is toch lang
niet allesgezegd. Ik heb zo de indruk dat het
christendom eengodsdienst is op zoek naar een
filosofie en het boeddhisme een filosofie op zoek
naar een God. Zie ik hetjuist? Het moet natuurlijk sterk worden genuanceerd. In ieder geval boeit het mij fel.'

Zo onderhield Max Wildiers mij in zijn ziekenkamer in de Sint-Lucaskliniek in Ekeren
op 29 juli – zijn tweeennegentigste ver'dag –, een paar weken voor zijn overlijden
in hetzelfde ziekenhuis op 17 augustus
1996. Eerlijk gezegd, ik was zeer onder de
indruk van deze laatste ontmoeting. Je
moet het toch maar kunnen en ook doen:
tot de allerlaatste dagen van je lane leven
zo rusteloos zoeken naar de ultieme waarheid, naar de ware God.
'Degeest rust nooit'

Spiritus quiescit numquam: dat was het 'ex

libris' van zijn hele bestaan. 'De' waarheid
was voor hem nooit een verworvenheid,
maar steeds een onbereikbaar streefdoel.
Waarheid isgeen definitief bezit. 'Daarom
is iedere theologie van natuur uit een voorlopige theologie, zoals ook alle wetenschappen het stem el der voorlopigheid
dragen."
Wildiers' rusteloze, immer zoekendegeest
heeft, althansgoeddeels, het lange, boeiende, kleurrijke verhaal geschreven dat zijn
naam draagt. Dit verhaal met zoveel beerlike bladzijden, of en toe onderbroken door
een somberepassus, is nu voorbije geschiedenis. Een lijvig boek is het geworden, met
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zeergevarieerde en toch sterk samenhangende hoofdstukken: de Vlaming - de theoloog - de cultuurfilosoof - de journalist de mens; telkens met depassende adjectieyen: de radicale Vlaming,
de vernieuwende
theoloog, de kritische cultuurfilosoof, de
creatieve journalist, de in-goede, hartelijke,
dienstvaardige mens.
De radicale Vlaming

Max Wildiers was eengeboren en getogen
flamingant, stammend uit een Antwerpse
familie met Vlaams-nationalistische en
daensistische traditie. Hi'j was de oudste
van zes. Zijn vader Emiel Wildiers, een
vooraanstaand advocaat, was kopman van
de Antwerpse daensisten. Reeds voor de
Eerste Wereldoorlog publiceerde hi' een
werk over vakverenigingen (met een voorwoord door Adolf Daens). In 1912 schreef
hi'j een pleidooi voor de administratieve
scheiding Vlaanderen-Wallonie. Geen wonder dat hi' na de oorlog vervolgd werd als
activist.
Vlaamsgezindheid zou ook het hele
bestaan van zoon Max tekenen, reeds in de
studiejaren in Neerpelt (in die tijd het enige
volledig Nederlandstalig college). Zo state
hi' mee op in de 1 1 Juli-betoging in Antwerpen in 192o toen de student Herman
van den Reeck door depolitie werd neergekogeld. Zijn sociale gezindheid bleek eveneens bij de keuze van zijn religieuze roeping: zijn intrede in de volkse en democratische kapucijnenorde in 1923. Vreedzaam
maar beslist, tolerant maar compromisloos
zou Wildiers strijden voor de politieke,
maatschappelijke en culturele ontvoogding
van zijn yolk: een doordacht engagement,
gedragen door zijn rechtvaardigheidszin,
zijn sociale bewogenheid en zijn vrijheidsdrang.
Zijn Vlaamsgezindheid kwam vooral tot
uiting in zijn geestelijke en materiele bijstand aan talloze vervolgden van die hatelike Belgische na-oorlogse repressie (willekeurig en hemeltergend onrechtvaardig
want op basis van terugwerkende straf wetten). Wildiers bezocht en steunde vervolgden zoals Felix Timmermans, Ernest Claes,
Filip de Pillecijn, jan Grauls en vele andere
vrienden, 'mensen waarvoor ik degrootste

waardering heb en in ieder geval een veel grotere waardering dan voor hun rechters' , zo zou

hi' later getuigen. 2 Ook was hi' persoonlijk
betrokken bij de organisatie van de Brusselse 'Zilvermeeuwtjes', de groep verweesde
kinderen vangedetineerden (eigenlijk de
stichting van de gebroeders Herman en
Jef Vervaecke)3. Dag en nacht was hij in de
weer om hulp te bieden. Terwijl de officiele
kerk, op zeldzame priesters na, zich schandelijk afzijdig hield en kardinaal van Roey
in alle talen laffelijk zweeg, er er nog, Wildiers op het mate riep en aan de priesters
verbood hem te helpen en bun parochielokalen ter beschikking te stellen4.
Toen ins95o het heilig jaar van de 'Verzoening' bij van Roe werd aangedrongen op
te komen voor lamnestie', was de reactie:
'Ce n'estpas encore le moment'. Het ontgoochelende antwoord van de Belgicist was in
't Frans. Maar Wildiers"Vlaamse'geest
zou rusten noch berusten en integendeel
blijven ijveren voor de meest hopeloze
zaak, waarvoor in dit land kan worden
g
eijverd: 'amnestie'.
Ontroerend is zijn getuigenis, een halve
eeuw later opgeschreven in zijn 'Laatste
vaarwel', door familieleden na zijn dood
gevonden: 'mi'n grootste vreugde is geweest
dat ik velen heb kunnen help,
en die door een
barbaarse repressie werden getroffen. Er is toen
groot onrecht gebeurd dat na so jaar nog niet
hersteld werd. Ik denk met afschuw aan een
staat die dergelijk onrecht heeft geduld en zo
weinig bewust is van de eigen schuld.''

Vlaams-nationalist is hi' heel zijn leven gebleven. Viand van het staats-nationalisme,
maarpleitbezorger van het vo/ks-nationalisme. Zo zei hi' in 1969: 'Wij hebben een verklaring van de rechten van de mens, misschien
moet er vroeg of laat een verklaring komen van
de rechten van de volkeren. Het lijkt mtj daarom
fout twee totaal verschillende kultuurgemeenschappen in een unitaire staat te willen samenp
ersen. Daarom ben ik een voorstander geweest
van een zo ver mogelijk doorgedreven federalisme.'5
De vernieuwende theoloog

Flamingant maar hoffelijk, tolerant en zonder zweem vanprovincialistische bekrompenheid. Fiere Vlaming, niet alleen om

Europeer, maar vooral om wereldburger te
worden. Grensoverschrijdend was zijn
nooit rustende geest. Zijn professoraat aan
de universiteit van San Francisco-California
vans964 tot 74), zijn colleges aan de
Grand Theological Union van Berkeley, aan
de universiteiten van Chicago en Alberta
Edmonton (Canada), aan de Engelstalige
sectie van de Leuvense theologische faculteit(1969-74) gaven Wildiers de mogelijkheid tot mondiale uitstraling van zijn
gedachtengoed. Uiteraard gebeurde dit ook
via zijn publikaties waarvan vele werden
vertaald. Zo is sinds decennia de naam
Wildiers verbonden met deze van Teilhard.
Dat uitgerekend de Vlaamse franciscaan
Wildiers de euvele moed moest opbrengen
om de door het Vaticaan verboden werk
van de Franse jezuIet Teilhard de Chardin
tepubliceren, is wel frappant.
Wildiers heeft Teilhard nooitpersoonlijk
ontmoet. Hi'j had zijn ideeen leren kennen
via zijn vriend, de Vlaamse jezuiet Maurice
Claeys-Bouiraert (die zich ook sterk had ingezet voor de repressieslachtoffers). In zijn
enig mooi portret verschenen in De Standaard daags na Wildiers' overladen schrijft
Guido Van Hoof over het eerste contact met
Teilhard: 'Op een straathoek in Leuven yesti de professor Albert Dondeyne, een van
de stille weldoeners tijdens Wildiers' bedeltochten voor "de zwarten",
zijn aandacht
op de Revue des Questions Scientifiques: de
bijdrage van een Franse jezuiet, de paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin, zou hem
beslist interesseren. In het zoeken van Max
Wildiers werd dat een keerpunt. Hi' spoorde naar Parijs en miste er net pater Teilhard
die op bevel van de generaal, en natuurlijk
op verzoek van het Heilig-Officie, was verbannen naar New York. (le me sens terriblement seul' schreef hij naar zijn fan in SintJob).16
Het was eigenlijk via het secretariaat van
Teilhard in de rue Abbe Gregoire in Parijs
dat het contact
erwas. De prompte reactie van Teilhard luidde: En 'n un
theologien qui s'interesse mes&its. En meteen kreeg Wildiers toe an tot het archief
van de beroemdepaleontoloog en filosoof.
Wanneer in november 1955 Le Phenomene
humain verscheen was het met een voorwoord van Wildiers. Hi' zou voor elk van
de afzonderlijke boekdelen een inleiding
schrijven.
In 1960 verscheen zijn boek Het wereldbeeld
van Pierre Teilhard de Chardin, ins963 gevolgd door een tweede monografie Teilhard
de Chardin. Een inleiding in zijn denken.

In die essays, zoals in zijn duizenden colleges en voordrachten in Europa en Amerika
heeft Wildiers Teilhards visie uiteengezet
en toegelicht niet als afstandelijke buitenstaander en neutrale verslaggever, doch
als overtuigde, zij het niet onkritische ver-

dediger.
Zoals Teilhard was het ook Wildiers vooral
te don
om, uitgaande van de resultaten
e
van de positieve wetenschappen, de eenheidsstructuur van het heelal te ontdekken
en inzicht te krijgen in het metafysische
probleem van de relatie 'geest-stof'. Een gedurfde methode en opzet die leidden tot de
vaststelling van de wet van de 'voorschrijdende complexiteit en het groeiende
bewustzijn', en tot het besef van de historische dimensie van het universum.
Toch was deze werkwijze niet zo gloednieuw, alleen de invulling ervan was verre
van klassiek. Ook de scholastische filosofie
vertrok immers van een eigentijdse kosmologie. Maar deze was geocentrisch, hierarchisch en statisch, sinds Copernicus,
Galilei, Newton, Kepler, Lamarck, Mendel,
Darwin e.a. volkomen en onherroepelijk
voorbijgestreefd. Vandaar de onvermijdelike kortsluiting niet alleen met de fundamentalistische bijbel-exegese en de neoscholastiek, maar ook met het kerkelijke
leergezag.
Zelf was Wildiers in de loop der ja
ren sterk
geevolueerd. Hi' wist vanwaar hi' kwam,
theologische opgevoed als hi' was aan de
Gregoriana in Rome. Beter dan wie ook kan
ik mij de lane we voorstellen die hi' is
moetengaan, gezien ikzelf ongeveer een
kwarteeuw later aan hetzelfde Romeinse
instituut mijn theologische opleiding (of indoctrinatie?) hebgekregen en, althans voor
de helft, nog met dezelfde professoren en
hun nauwelijks herwerkte handboeken:
neo-scholastisch, thomistisch en uitsluitend
in het Latin. Van deze wereldvreemde
scholastiek heeft Wildiers, vans932 tot
1940 professor aan het theologicum van
zijn orde in Izegem, geleidelijk afstand genomen (mede onder invloed van de Franse
'nouvelle theologie' van H. de Lubac e.a.).
Ins940 verhuisde hi' naar Leuven waar hi'
biologische vakken kon volgen. Ondertussen doceerde hi' aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen in Antwerpen en aan
de Sociale School in Heverlee. Hoe langer
hoe meer werd hij geboeid door het impact
van het evolutionisme op onze cultuur,
getuige zijn essay van 1952: Evolutionisme

hem. Authentiek christelijk geloof was hem
belangrijker dan de tijdgebonden dogmatische formuleringen. Van meet of aan was
hem evident dat zonder academische
het
vrijheid de theoloog zijn taak niet kan vervullen, m.n. 'de evangelische boodschap te vertalen in de taal en denkwereld van de huidige
mens.'7 Wildiers kon vaardige tolk zijn niet

alleen vanwege zijn uitzonderlijke taalvaardigheid en zijn gedegen kennis van de geie maar ook
schiedenis van kerk en theolog,
vanwege zijn eigen geestesstructuur. Spiritusquiescit numquam: zijn nooit rustende
eest dreef hem naar de wereld in volle
g
evolutie.
Dat zijn volgehouden inspanningen om het
eloof eigds
entij te hertalen hem door het
g
kerk-instituut niet in dank werd afgenomen
is algemeen geweten. Het wantrouwen dateerde reeds uit de tijd van zijn Teilhardpublikaties en was nog gegroeid in de jaren
zestig met zijn pleidooi voor grondige
kerkvernieuwing: De kerk in de wereld van
morgen (1966). Het was nochtans slechts een
consequent doordenken van de geest van
het tweede Vaticaans concilie (helaas op velerleigebied 'sans lendemain'). In dit wellswaar uitdagend, maar goed gefundeerd essay werden drie thema's behandeld: de
houding van de kerk tegenover de natuur,
wetenschappen,
tegenover de democratie
tegenover het pluralisme en de gewetensvrijheid. Wildiers kwam op voor een wereldnabije, democratische, tolerante kerk.
Onverbloemd en zonder omwegen.
Tijdens zijn jarenlang verblijf in de U.S.A.
leerde hi'j het process-denken kennen van
Alfred North Whitehead en de Anglicaanse
theoloog Charles Hartshorne. Deze filosofie
met als centraal begrip 'gebeuren' ('event'),
'ding, substantie', en met voile aan-

i .p.v.

''

WERELD3EELD
rEOLOGiE
N. Max Riders

en wereldbeschouwing.

Zijn leven lang, tot in zijn hoe ouderdom,
zou Wildiers blijven lezen, studeren, schrijven, doceren, niet alleen omdat hi' zo begaan was met de confrontatie geloof-wetenschap, maar ook omdat het onverpoosde
zoeken naar de waarheid hem lag,
trouw
aan zijn devies spiritus quiescit numquam.
Zijn kritische geest was wars van ieder
dogmatisme en van slaafse kerkelijke gehoorzaamheid. Zijn intellectuele eerlijkheid
verbood het hem de kant te kiezen van
het conservatieve kerkelijk establishment.
Vooral het Romeinse centralisme ergerde
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dacht voor de creativiteit en de relativiteit
van het universum i..v. 'orde', leverde een
uitstekend instrumentarium om het biologisch kosmolo gisch evolutionisme wijsgerig verder
der te denken.
denken Wildiers heeft er
ook dankbaargebruik van gemaakt.
In Amerika werkte hi' ook volop aan zijn
meesterwerk Wereldbeeld en theologie. Van de
middeleeuwen tot vandaag, dat in 1974 het
licht zag. In dit lijvige boek wordt aangetoond hoezeer de kosmologische voorstellinen die men zich in de loop der tijden
heeftgevormd, het religieuze denken en
de speculatieve theologie hebben beinvloed. Degunstige receptie van deze
magistrale studie was hoopgevend8.
Op overtuigende wijze werd bier de onderlinge athankelijkheid van Godsbeeld, mensbeeld en wereldbeeld aangetoond. Deze
zijn historisch geconditioneerde produkten
van de menselijke geest door de eigentijdse
cultuurgedragen en getekend. Zo was
de middeleeuwse theologie athankelijk van
het middeleeuwse wereldbeeld dat terugaat op dat van Plato en Aristoteles. Denk
g
aan de theologie van Thomas van Aquino
en Bonaventuragebouwd op het geocentrische wereldbeeld. Het 'orde' begrip doorvaart hun hele theologie, zowel de christologie als de sacramentenleer, de scheppingsleer en de moraal. Daartegenover
staat de moderne theologie die aanleunt bij
de wetenschappelijke opvatting van een
dynamisch, historisch evoluerend univerum. Deze heeft 'als eerste taak Christus en
s

,p

zijn werk te bevrijden uit de greep van een verouderde theologie om op een nieuwe grondslag
zijn waarachtige en blijvende betekenis voor het
zedelijk en religieuze leven der mensheid zichtbaar te maken'9.
In het latere essay Theologie op nieuwe we en

(1985) worden de twee we en beschreven
die de theoloog kan volgen bij het vertalen
van de boodschap in de taal en de denkwereld van de moderne mens: deze van
de menswetenschappen en deze van de
natuurwetenschappen. Nadien komen aan
de orde: de antropologische theologie,
de bevrijdingstheologie, de kosmologische
theologie. Wildiers pleit voor het samengaan van enerzijds de sociaal-ethisch gemotiveerde en politiek gekleurde bevrijdingstheologie en anderzijds de Whiteheadiaans
gedachte kosmologische theologie. Maar
beide moeten oog hebben voor de gemeenschappelijke wortel: de historische jezus
van Nazaret; m.a.w. theologie is christologisch of ze is niet christelijk.
De kritische cultuurfilosoof

Met de jaren was Wildiers, die zich sterk
g de neo-scholastiek en het
afzette teen
daarbij aanleunende kerkelijk dogmatisme,
zelf meer en meer als cultuurfilosoof
zich
gaan beschouwen. Typisch is b.v. dat de in
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1988 herwerkte uitgave van Wereldbeeld en
theologie een andere titel krijgt: Kosmologie
in de Westerse kultuur. De nieuwe trend is
merkbaar in laterepublikaties zoals Muziek
der sferen. Vier opstellen over wereldbeeld en
cultuur(1983).
'Afscheid van Los Alamos. Notities uit het
nucleaire tijdvak (1987) beschrijft de doorernstige gevaren die ons bedreigen in dit
atoomtijdperk en waarvoor Robert Oppenheimer heeftgewaarschuwd bij zijn afscheid van de laboratoria in Los Alamos in
1945. Hierbij aansluitend stelt Wildiers dat
het voortleven van de mensheid belangrijker is dan de vooruitgang van wetenschap
en techniek. Zijn kritiek is niet alleen gericht teen
g het misbruik van de techniek ,
maar ook en vooral teen
g
de exclusiviteit
van het 'paradigma van de macht'. Ons Neil
litg in 'de rationaliteit van de schoonheid' ,
die oog heeft voor de esthetische, ethische
en religieuze waarden zonder dewelke ons
bestaan verschraalt. Hetparadigma van de
macht moet overwonnen worden door het
paradigma van de schoonheid, de harmonie en het spel. Zo kan onze 'age of anxiety'
via eengrondige mentaliteitswijziging en
via een nieuwe ethiek omgetoverd worden
tot een 'age of harmony and peace '.
Het essay Het verborgen leven van de cultuur
(1988) gaat in dezelfde zin verder. Na een
poging tot verheldering van het moeilijke
be ri 'cultuur' wordt het Westerse cultuurproject
geschetst en kritisch beoorp
deeld. De dominantie van de technologie
vormt het kernprobleem. Wildiers' oordeel
m
ons verzetten
isgenuanceerd: 'Wijoeten
tegen alle doemdenken dat de levensmoed on-

dermijnt, maar evenzeer teen utopische visies
die ons blind maken voor deproblemen van het
ogenblik. De technologie heeft een verhoogde
macht in onze handengelegd, maar een verhoogde macht impliceert een verhoogde verantwoordelijkheid.'1°
Interessant is ook de in 1995 verschenen

bundeling van her en der gepubliceerde
cultuurfilosofische opstellen, onder de titel
De vijf vreugden van de geest. Bedoeld worden degeestelijke aspecten van het culturele leven: religie - wetenschap - geschiedenis
- filosofie - esthetica. Dat het vooralgaat
om de betekenis van o.m. Teilhard, Whitehead, Popper... is niet te verwonderen.
Maar ook Gezelle, Ruusbroec, en vele anderen uit de literaire wereld krijgen de nodige
aandacht.
De creatieve journalist

Wildiers' intellectuele arbeid had niet alleen te maken met zijn aangeboren kennisen vrijheidsdrang, maar was ook sociaal
g
emotiveerd. Het ging hem ook om de
culturele verheffing van zijn volksgenoten
alsmede om degeloofsverdieping van zijn
medechristenen. Hi'j was allesbehalve een
wereldvreemde kamergeleerde. Hi' kon zijn
wetenschappelijk gefundeerde inzichten
verstaanbaar en aangenaam vertolken voor
het bredepubliek. Hi' was een uitzonderlijk
welbespraakte redenaar en een zeer
gewaardeerde docent. Hi' gaf colleges en
voordrachten in het Frans en in het Engels
met dezelfde 'aisance' en taalrijkdom als in
het Nederlands. Ik weet het uit ervaring.
Geregeld nodigde ik hem uit om in het
kader van de scheppingsleer lezingen te

Max Wildiers
den '<end aan

Walschap
Max Wildiers
De vijf vreugden
van de gust

geven aan mijn studenten.
Hi' kon boeiend vertellen, zoals b.v. in zijn
twee recente werkjes: over zijn briefwisseling met Gerard Walschap en over zijn
ontmoeting met Eugene Ionesco'2.
Zijn vulgarisatietalent is ook gebleken uit
zijn vele artikels in tijdschriften als KultuurLeven en Dietsche Warande en Belfort. Maar
vooral uit zijn talloze bijdragen in De Standaard, de krant die hij na de oorlog mee had
helpen heroprichten, waarin hij als 'Scrutator' 2 tot3 maal per week 'standpunten'
schreef(bijna 2.000 in totaal). In 1952 ontstond onder zijn impuls de wekelijkse bijlage De Standaard der letteren, waarin talloze
boekrecensies van zijn hand verschenen.
Een dertigtal ervan werden gebundeld in
De eeuw der onwetendheid (1985).
De ingoede, hartelijke, dienstvaardige man

Eengroot geleerde, een veelgelezen en invloedrijk schrijver, een gezaghebbende
figuur — als Vlaming, als theoloog, als cultuurfilosoof, als journalist —,
en toch een zo
bescheiden, innemende, gedienstige, joviale
man. Nee, je ontmoet ze niet zo vaak. Uren
kunnen zijn intieme vrienden en zijn naaste
familieleden erover vertellen. Hi' was zo
graag gezien. Gerard Bodifee sprak in dat
verband van 'de zesde vreugde van de
geest' in het leven van Wildiers: de vriendschapil.
Dat vijfde hoofdstuk 'de mens Max Wildiers' staat niet los van de vier vorige. Zijn
sociale zin en christelijke geloofsovertuig
in hadden immers te maken met de
onbaatzuchtig,
e volgehouden inzet van de
(Keuze van de teksten Gerard Bodifee)

Vlaming, de theoloog, de cultuurfilosoof,
de journalist. Christen humanist uit een
stuk. Diep gelovig. Uitgerekend omdat hij
zogehecht was aan Jezus van Nazaret en
zijn hoopgevend evangelie had hij het lastig met het huidige kerk-instituut. De ondankbaarheid en het wantrouwen van de
kerkelijke autoriteiten moeten hem wel
gegriefd hebben. Goddank kon hij zich verheugen over de vele blijken van waardering en erkentelijkheid vanwege andere
'overheden' (ere-doctoraten, officieleprijzen) en vooral vanwege vele zoekenden
aan de basis. Terecht heeft degoegemeente
zichgeergerd aan de totale afwezigheid
van de officiele kerk bij zijn uitvaart op
22 augustus 1996, in tegenstelling met de
politieke, academische en culturele instellingen die wel behoorlijk vertegenwoordid
g
waren.
Max Wildiers was sinds jaren in Vlaanderen een begrip. Een houvast voor velen,
vooral voor flaminganten en voor progressieve christenen; misschien nog het meest
voor die even die tegelijk
tot deze beide
groepen behoren. Zijn afscheid laat een
lee to na. Zij die treuren om zijn heengaan
kunnen zich laten be-geest-eren door de
vruchten van zijn rusteloze geest. Zij kunnen wellicht sterkte vinden in zijn werken,
vooral in teksten als deze:
'Het is het lot van de mens dat ook de vreugden
van de geest geen onverdeelde vreugden zijn. Op
elkgebied wordt hij gekweld door de begrensdheid van zijn weten en kunnen. Maar de ware
levenskunst bestaat erin niet te treuren over
deze begrensdheid en zich veeleer te verheugen
over de overvloed waaraan hij deelachtig werd
en te bedenken dat onze vreugde iedere dag kan
aangroeien en nieuwe hoogten bereiken."2
NOTEN

Zo vrij is
de mens

'M. WILDIERS, Theologie op nieuwe we en, AntwerpenKampen, 1985, blz. 16.
2 In J. FLORQUIN, Ten huize van... 7, Leuven 1971, blz. 3343 Id., ibid., blz. 334.
4 wel waarschuwde kardinaal van Roey tegen de
excessen van de repressie in eenpastorale brief van
1945. Maar hijpleitte niet voor amnestie. Moediger was
de houding van de Luikse bisschop L. Kerkhofs.
Vgl. H.E. MERTENS, Kristenen eisen amnestie, in Mensen
Onderweg, oktober 1975, blz. 24-269; Id., De kerk
tegenover repressie en amnestie, in Kultuurleven 1976,
blz. 630-639.
5 In J. FLORQUIN, a.w., blz. 346-347.
6 G. VAN HOOF, Max Wildiers verzoendegeloof en wetenschap in De Standaard, 19 aug. 1996.
7 M. WILDIERS, Theologie op nieuwe we en, a.w., blz. 14.

8 M. WILDIERS, Wereldbeeld en theologie. Van de middeleeuwen tot vandaag, Antwerpen-Amsterdam, 1973.
Zie ook: H.E. MERTENS, Wereldbeeld en theologie in
Kultuurleven 1974, blz. 816-82o.
9 M. WILDIERS, Wereldbeeld, a.w., blz. 375.
10 M. WILDIERS, Het verborgen leven van de cultuur,
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Kredietbank 1988, blz. 57.
11 G. BODIFEE, De zesde vreugde van de geest, in
De Standaard, 19 aug. 1996.
12 M. WILDIERS, De vijf vreugden van de geest, Kapellen
1995, blz. 18.

Vlaamse muziek op CD
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JAAK VAN HOLEN

Er was een tijd — gek lang geleden is het
niet — dat een courant in de handel verg
krijbare
opname van een stuk Vlaamse
muziek een rariteit was. Een enkeling
waagde het wel eens wat werk van eigen
bodem in te spelen op de zwarte, haast al
tot deprehistorie behorende 33-toerenplaat,
maar het aantal uitgebrachte produkties
was microscopisch klein, minder dan een
speld in meer dan een hooiberg. De melomaan die de euvele moed opbracht ernaar
op zoek te gaan, werd soms aangestaard —
ook in de ibetereplatenzaak — alsof hij zelf
de rariteit was. Hem bleefgeen andere keus
dan weken, soms maanden geduld op te
brengen vooraleer het begde
eer kleinood
thuis op de draaitafel kon worden gelegd.
Gek lang geleden is het niet, pakweg io
jaar, maar... het is verleden tijd. De opkomst
van de CD en de razendsnelle verspreiding
ervan werdengevolgd door een kleine
'golf' van Vlaamse muziek op CD. Niet dat
je — om maar iets te noemen — de 3de Symfonie vanJoseph Ryelandt al meteen in tientallen versies op de markt vindt, maar de
opname is er, en ze ma beslist gehoord
worden (Nieuw Vlaams Symfonieorkest
o.l.v. Patrick Peire; R. Gallly, CD 87.054; op
deze CD ook zijn de Symfonie en de Suite
voor Orkest; onder referentienummer CD
87.001 bracht dit label ook een dubbel-CD
uit metpianomuziek van dezelfde componist). Het aantal Vlaamse toondichters achter wrens naam we een discografie(tje) kunnenplaatsen, groeit gestaag. In die mate
zelfs dat, als we ons al zouden beperken tot
een kurkdroge opsomming van namen, titels en referentienummers, de ons voor deze bijdrage toegemeten ruimte niet zou volstaan. Wat iojaar geleden ondenkbaar was,
wordt nugeleidelijkaan gerealiseerd.
Vanwaar dieplotse ommekeer? Een sluitend en eenduidig antwoord blijven we
schuldig. Toch menen we een aantal elementen te kunnen aan even die in mindere
of meerdere mate een rol hebben gespeeld:
depopularisering van het medium CD; de
ontdekking van een gat in de markt (markt
metgigantisch, maar vrij stereotiep aanbod
waarin zich de nood aan wat nieuws liet
gevoelen); het zoeken naar de eigen muzikale identiteit ineen multiculturele samenleving; het inzicht dat men zich in de bikkelharde strijd om een plaatsje op het podium ook best kanprofileren met muziek
van landgenoten; en zeker niet het minst de
intrinsieke waarde van de muziek zelf, onderkend engepromoot door enkele voorvechters, erkend en nagevolgd door an deren... het sneeuwbaleffect.
Het kangeenszins de bedoeling zijn hierna
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een volledig overzicht te geven van het
aanbod aan Vlaamse muziek op CD. We
kunnen slechts een selectie bieden, een opgave en/of bespreking van een reeks om
diverse redenen in-het-oor-springende
CD's uit de voorbije maanden en jar
en.
Componisten die hun naam niet vermeld
vinden, zullen zich tekortgedaan voelen:
ze hebbengelijk. Uitvoerders die hun produkt niet besproken vinden, zullen zich tekortgedaan voelen: ook zij hebben gelijk...
onze selectie is onvermijdelijk subjectief.
Polyfonie

Ongetwijfeld de meest prestigieuze produktie is de reeks De Vlaamse Polyfonie uitgebracht door EUFODA; een reeks van lo
CD's die dit hoogtepunt uit de muziekgeschiedenis toont in al zijn facetten: Adriaan
Willaert en Italie (EUFODA 1160); Philippe
Rogier en Spanje (116i); Orlandus Lassus
(1162); Liederen en dansen uit Vlaanderen
(1163); Philippus De Monte en de Habsburers (1164); Nicolaas Gombert en het hof van
g
Keizer Karel (1165); saac, Obrecht, en de la
I
Rue (1166); Josquin Des Prez (1167); Johannes
Ockeghem en Frankrijk (1168) en ten slotte
Guillaume Dufay en Bourgondie (1169).
Ignace Bossuyt schreef een boeiende luister ids bij deze reeks: een schitterend geillustreerdgeschenkboek. Het project werd
rompt bedacht met de titel van Cultureel
p
Ambassadeur van Vlaanderen! Toch stond
het niet boven alle kritiek. Gelaakt werd
vooral het feit dat de praktische realisatie
ervan uitsluitend toevertrouwd werd aan
de Capella Sancta Michaelis en het Currende Consort o.l.v. Erik Van Nevel, terwijl
Vlaanderen toch over nog andere op dat
terrein onderlegde ensembles beschikt. Niet
helemaal onterecht vond men dat hierdoor
een vrij eenzijdige visie werd verspreid —
vooral de over-instrumentatie stond onder
vuur — op een moment dat de uitvoeringspraktijk op basis van steeds verder spittend
muziekwetenschappelijk onderzoek meer
dan ooit ter discussie staat.

MESA
ALLELUIA
Muziek aan het
Bourgondische hof
Music at the
Burgundian Court

CAPILIA
PLAMENCA
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Dat het ook anders kan bewees de Capilla
Flamenca met Naar jongste CD (Missa
Alleluia. Muziek aan het Bourgondische hof;
EUFODA 1232). Het

betreft een opname van
de Missa Alleluia van de la Rue, aangevuld
met motetten van Pipelare, Desprez en
Obrecht. De uitvoeringen van de Capilla
Flamenca worden steedsgeschraagd door
g
rondige musicologische bronnenstudie. Zo
werden op deze opname, na uitgebreid experimenteren met de zgn. musica ficta (het
verhogen en verlagen van bepaalde noten
volgens welbepaalde regels), een aantal
wringende dwarsstanden bewust niet uit
de weg gegaan. Er werd geopteerd voor
een 'Frans-Vlaamse' uitspraak van het Latijn (even wennen, maargeen onoverkomelike hindernis) en bij de cantus firmuszettin en worden de ontleende melodieen gezongen op de oorspronkelijke tekst. Dit
laatste schaadt de verstaanbaarheid(altijd
alproblematisch bij polyfonie!), maar biedt
de meerwaarde van de symboliek. Opvallend is ook dat voor de motetten de mannenstemmen aangevuld werden met enkele
knapenstemmen (gerecruteerd uit de Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst)
i.p.v. de gebruikelijke vrouwenstemmen,
waarbij niet uitdrukkelijk gestreefd werd
naar een homogene samenklank, maar naar
een met elkaar confronteren van individuele stemmen. Interessant, boeiend en mooi.
17de - i8de eeuw

In de discografie zijn de twee eeuwen volgend op de bloei van de polyfonie eerder
karig vertegenwoordigd. Enerzijds heeft
dat te maken met een zekere terugval van
de muziekbeoefening in onze contreien na
degewelddadige splitsing van de Noordelike en de Zuidelijke Nederlanden, maar er
is beslist ook het feit dat de studie van die
eriode nog in de kinderschoenen staat.
p
Tochgaat ook in dit 'zwart gat' uit ons muziekpatrimonium stilaan enig licht schijnen.
0.m. met de EUFODA—CD' s 1133, 1152, 1173
en 1206 waarop orkestrale muziek van o.a.
de Fesch, Kennis, van Helmont en van
Maldere, gespeeld door het Collegium
Instrumentale Brugense o.l.v. P. Peire. Dat
voor de barokperiode enkele opnames
voorhanden zijn met orgelmuziek is niet zo
verwonderlijk: Vlaanderen bleef, ook in
periodes van minder eminente muziekpro,
duktie een tot ver buiten zijn
grenzen
gekend centrum van instrumentenbouw,
m.n. van clavecimbels, orgels en beiaarden.
Vooral het label R. GAILLY maakt zich verdienstelijk inzake opnames met or el- en
beiaardmuziek (en zeker niet alleen uit de
); muziek van Pieter Cornet tot Jaak
barok
Nicolaas Lemmens en Flor Peeters, van
Vanden Gheyn tot Oscar Depuydt, Kristiaan Van Ingelgem en Stanislas Deriemaeker voor or el (CD 87.110, 88.80o-88.802,

88.804, 88.8o6-88.8o8); van Boutmy tot Peter Benoit, Jos en Geert D'Hollander, Frans
Geysen en Wilfried Westerlinck voor beiaard (CD 88.901-88.904).
1800-1950
Krijgt de oude muziek veel aandacht van
wetenschappelijke centra en uitvoerders uit
binnen- en buitenland,geniet ook de hedendaagse muziek terecht vrij ruime belangstelling en enige subsidiering van overheidswege, de muziek van 1800 tot 195o
(noch oud noch nieuw) kent deze belangstelling weinig of niet. In tal van bibliotheken, archieven enpriveverzamelingen liggen stapels partituren, waaronder ongetwijfeld een hele reeks kapitale werken, te
wachten op uitgave en dus op uitvoering
en opname. Heel wat materiaal is moeilijk
terug te vinden, slecht bewaard, niet eens
geInventariseerd. Een beschamend krankzinnige situatie.
Over de vroege 19de eeuw bijvoorbeeld
zijn we, wat opnames betreft, zo goed als
uitgepraat met 2 vergeten vioolconcerti (uit
1812 en 1836) van 2 vergeten Vlamingen,
resp. de in Antwerpen geboren, maar vooral in Gent als orgelbouwer werkzame Pieter Jan De Voider en de Gentenaar Karel
Lodewijk Hanssens (PKP - Paul Klinck Productions - oo8 en oo6; PKP-symfonieorkest
o.l.v. Daniel Gazon met solist Paul Klinck).
Al lijkt misschien de hiernavolgende opgave van beschikbare opnames met muziek
uit deperiode 1850-1950 (opgave die verre
van volledig is) vrij uitgebreid en gediversifieerd, al bij al stelt ze niet meer voor dan
een splinter uit de gigantische muziekproduktie van toen.
Vanouds is het BRTN-Filharmonisch Orkest, ongeacht wie Naar vaste dirigent was,
ferventpleitbezorger van de eigen symfonische muziekgeweest. Alleen al in die context zou het opdoeken van het orkest — die
plannen mogen dan voorlopig opgeborgen
zijn, voorlopig is toch nog altijd maar voor-
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lopig — de meest onvoorstelbare en meest
onverantwoorde blunder zijn die een terzate bevoegd minister ooit zou kunnen beaan. Het orkest realiseerde logischerwijze
ook enkele mooie CD's. Een kleine greep
emit: Salve Antverpia (werk van Mortelmans, Alpaerts, Van Hoof, Blockx en Sternefeld o.l.v. Alexander Rahbari - DISCOVER,
DICD 920.100); Vlaamse Romantische Muziek
van Poot, Blockx, de Boeck, Mortelmans,
Meulemans en Gilson o.l.v. Rahbari
(NAXOS 8.550.584); De Zee van Paul Gilson
en de Symfonie in G van August de Boeck
o.l.v. Karl-Anton Rickenbacher (DISCOVER,
DaDICD 920.126); sym fonisch werk van
niel Sternefeld (bespreking: zie Vlaanderen
nr. 26 2, p. 255); samen met tenor Donald
George en verschillende Vlaamse koren,
o.l.v. Rahbari: de Hoogmis van Peter Benoit
(DISCOVER, DICD 920.178)—
Bijzonder opmerkelijk is de in het voorjaar
uitgebrachte 5-CD-box Vlaamse Muziek, het
iste deel nog maar van een geheel van 20
CD's waarmee dirigent Frederic Devreese,
i.o.v. platenlabel NAXOS, een caleidoscopisch beeld wil brengen van de Vlaamse
muziek. Deze eerste reeks is als volgt samengesteld: Fluitconcerto op.43a, Ouverture
Elzenkoning, Pianoconcerto op.43b van Benoit (Luc Devos, piano; Gab Van Riet,
fluit; Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen - NAXOS 8.553.601); De Zee, Melodies Ecossaises, Prelude Alvar en 3de Symfonische Ouverture van Gilson (Symfonieorkest van Moskou - 8.553.602); Pianoconcerti
1 en 2 van Arthur De Greef (Andre de
Groote, piano; Symfonieorkest van Moskou
- 8.553.603); de Symfonie in G, het Vioolconcerto en de Dahomese Rapsodie van de Boeck
(Guido De Neve, viool; Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen 8.533.604); Tombelene, Vioolconcerto nr. 1 en
Celloconcertino van Godfried (vader van
Frederic) Devreese (Guido De Neve, viool;
Viviane Spanoghe, cello; BRTN-Filharmo-

nisch Orkest - 8.533.605). Een schitterend
initiatief, al vinden wij• bijv. de concerti van

Arthur

DE GREEF
Piano Concertos
Nos. 1 and 2
Andre De Groote, Piano
Moscow Symphony Orchestra
Frederic Devreese

loop 1

8.553603

rd di passagewerk
niet tot het allerbeste van zijn ceuvre behoren (we verkiezen zeer zeker zijn Strijkkwartet in D op.10; PHAEDRA 92.001; hierop
ook het Klein kwartet in C en de Nietigheden
voor strijkkwartet van of Van Hoof; schitterende vertolking door het Gaggini-kwartet!
Terloops. liederen van Van Hoof bij hetzelfde label, CD 87.006). Ware het ook niet opportuun geweest, net als bij De Vlaamse Polyfonie, meer dan een dirigent aan te spreken voor dergelijke uitg ebreide bloemlein g? Was het ook echt zinvol om een reeds
z
eerder uitgebrachte CD — m.n. G. Devreese
- MARCO POLO 8.223.680 — in identiek dezelfde opname nog eens op de markt te
brengen onder een andere labelnaam en referentienummer, met een inlegboekje dat
fouten uit de eerste versie klakkeloos overneemt? Het was nl. niet Gabriel Pierne die
in 1931 Tombelene creeerde op de Parise
'Concerts Colonne' maar de componist zelf,
die op 18.12.27 zijn werk dirigeerde in Amsterdam, aan het hoofd van het Concertgebouworkest.
Frederic Devreese is niet enkel als dirigent
actie,f ook als componist — we maken nu af
en toe een kleine uitweiding naar de periode na 1950, waarop we verder nog terugkomen — leverde hij menige mooie bladzijde
af, waaronder: Dansen, Divertimenti en Prelodes (Andre De Groote, piano - MARCO POLO 8.223.651); Filmmuziek (BRTN-Filharmonisch Orkest o.l.v. de componist zelf - MARCO POLO 8.223.681); Pianoconcerti 2 en 4 (Daniel Blumenthal, zelfde orkest, zelfde diligent - MARCO POLO 8.223.505); Vioolconcerto
(Henry Raudales en het Nieuw Vlaams
Symfonieorkest o.l.v. Dirk Brosse - R. GAILLY, CD 87.080).
De liethebbers van het concerto blijven overigens niet op hun honger zitten. Enkele
tips: fluitconcerti van Benoit en Waelput
door Gaby Van Riet en het Nieuw Vlaams
Symfonieorkest o.l.v. Silveer Van Den
Broeck R. GAILLY, CD 87.026); het Concerto
nr. 2 voor Saxofoon van Gilson en andere
composities voor saxsolo en orkest van o.a.
Peter Cabus en Willy Carron door Norbert
Nozy en hetzelfde orkest o.l.v. Fabrice Bollon R. GAILLY, CD 87.081); nog meer saxofoonconcerti van o.m. Marcel DeJonghe en
August Verbesselt door dezelfde solist met
het Groot Harmonieorkest van de Gidsen
o.l.v. Walter Boeykens R. GAILLY, CD
87.094); het Concerto voor altviool van Jef
Maes door Leo De Neve en het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v.
Gerard Oskamp (MARCO POLO 8.233.741);
vioolconcerti van Lodewijk De Vocht en
Roland Con
r
met Henry Raudales en het
Nieuw Vlaams Symfonieorkest o.l.v.
P. Peire R. GAILLY, CD 87.063).
Op dit laatste schijfje vinden we ook het
Romantisch Wiegelied van Prosper Van EecBenoit met hun

de, maar daarom
haute, een niet zee beken
niet minderwaardige componist; geboren in
1904 was hij van 1938 tot aan zijn dood in
1964 directeur van het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk. Ook zijn Strijkkwartet
nr. 1 'ala memoire de Maurice Ravel' werd,
samen met het Strijkkwartet in F van Godfried Devreese, op plaat gezet, door het
voortreffelijke Arriaga-kwartet (PHAEDRA
92.002). Beslist de moeite waard! Nog andere minder algemeen bekende toondichters
kregen reeds hun opname. Arthur Wilford
bijvoorbeeld. Klinkt zijn naam misschien
iets vertrouwder, zijn werk is het geenszins.
Het BRTN-Koor en het E. Ys4Te Ensemble
brachten een selectie uit zijn koor- en kamermuziek bijeen op vox TEMPORIS CD
92.018. Spontane, sierlijke, lichtvoetige muziek. En wie kept dirigent, componist en
musicoloog Xavier van Elewijck
? Op de
Radio-CD 20 jaar koorleven in Vlaanderen
(CD 1536) is hi' naast Raymond Schroyens,
Lode Dieltiens, Jos Van den Borre en andere binnen- en buitenlandse toondichters uit
heden en verleden, vertegenwoordigd met
Tu es Petrus. Een ander voorbeeld: hoe velen (of hoe weinigen) weten dat in de schaduw van broer Arthur ook Herman Meulemans muziek schreef? Tergelegenheid van
de jaarlijkse culturele manifestatie 'Radio 3
in de stad' brachten PHAEDRA en Radio 3
enkele maandengeleden een CD uit (PHAEDRA92.011) met werk van dit Aarschotse
broederpaar. Herman Meulemans is hierop
vertegenwoordigd met zijn Five Piano Pieces: pretentieloze maar stemmingsrijke, volromantischegenrestukjes, teder en sierlijk
gespeeld door Steven Kolacny. Het 2de en
3
de Strijkkwartet en het Pianokwintet van
Arthur Meulemans zijn vakkundig geschreven, aangrijpende stukken muziek.
De vertolking ervan door het Arriagakwartet verdient niets dan lof: contrastrijk,
spanningsvol en vooral zeer homogeen, alsof de 4 strijkers door een enkele hand beroerd worden. In het Pianokwintet past
Stijn Kolacny zich perfect in dit prachtige
samenspel in. Een aanrader!
Hedendaagse muziek

Ten slotte is er deperiode na 1950. Periode
waarin de Vlaamse toondichters zich meer
en meer eenplaats wisten te verwerven in
het internationale muziekgebeuren. Periode
waarin Vlamingen mee 'muziekgeschiedenis schreven'. Karel Goeyvaerts bijv. formuleerde, uitgaande van de dodecafonie zoals
Anton Webern ze zag en van de leer van de
klankparameters van Olivier Messiaen, de
basisprincipes van een integraal serialisme.
Hierdoor beinvloedde hi' rechtstreeks Karlheinz Stockhausen; samen realiseerden ze
de eerste elektronische muziek op seriele
basis. Het BRTN-Filharmonisch Orkest
o.l.v. Lucas Vis, het ensemble Champ d'AcIN EN OM DE KUNST311
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kopstukken van de hedendaagse Europese
muziek: Luc Brewaeys, leerling van o.a.
Andre Laporte (kamermuziek van Laporte:
R. GAILLY, CD 87.011). Een man met een ong
elooflijke fantasie; zijn spectrale muziek
kangeen luisteraar onberoerd laten. Op deze CD's: Symfonie nr. E poi c'era...', Symfonie nr. 2 'Komm, Hebe Bich...', Symfonie nr. 3
'Hommage' , Symfonie nr. 5 'Laphroaig' , Requialm en Non lasciate ogni speranza. Op WPR
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tion,pianiste Kristina Van Damme en claveciniste Christine Wauters zorgden voor
een boeiende opname van zijn sterk emotioneelgeladen 5 Litanieen (MDC 7872/73);
3 ervan staan ook op MDC 7877 samen met
De stemmen van de waterman en Das Haar.
Ook inzake dezeperiode is het label
PHAEDRA actief:prachtige strijkkwartetten
van Elias Gistelinck, Piet Swerts, Wilfried
Westerlinck en Victor Legley door het Gaggini Kwartet (JF-IC-o2); Symp onic Music
h
van Frits Celis, waaronder Preludio e Narrazione op tekst van Anton van Wilderode
door Jacqueline van Quaillie en het BRTNFilharmonisch Orkest o.l.v. Fernand Terby
(92.003); Music for viola and piano van o.m.
V. Legley en Norbert Rosseau (bespreking:
zie Vlaanderen nr. 262, p. 255); koormuziek
van Herman Roelstraete, Vic Nees, R. Cory
n , Luc Goosen en Rudi Tas (BRTN-Koor
o.l.v. V. Nees; 92.006).
Roelstraete vinden we ook terug bij EUF0—
DA (nr. 1233; Collegium Instrumentale
Brugense o.l.v. P. Peire, BRTN-Koor o.l.v.
V. Nees; Renaat Beheydt, Els Crommen en
het E. Ys4Te Ensemble) en bij PKP. Bij dit
laatste label een opname van kamermuziek
voor strikers en piano, ook al uitgegeven
n.a.v. 'Radio 3 in de Stad' (toen Kortrijk;
PKP 004; P. Klinck, viool; Freddy Van
Goethem, altviool; Herwig Coryn, cello en
Gunther Broucke, piano). Nog bij PKP: een
uit de loci sonates voor viool en
selectee
piano van Boudewijn Buckinx (Daan Vandewalle, piano en Paul Klinck, viool; het
resultaat van een live-opname in de Rode
Pomp in Gent; PKP 001); werk van Louis
De Meester en N. Rosseau (Katrijn Friant,
piano en P. Klinck, viool; PKP 002); van
Claude Co ens Frank N uts e.a. D. Vandewalle en P. Klinck; PKP 003).
Een lovenswaardig initiatief nam enkele
nden geleden het Gemeentekrediet met
maa
het uitbrengen van een dubbel-CD (CYP
2609) waarop orkestwerk van een van onze
meest vooraanstaande componisten van het
ge nblik, stellig behorend tot de creatieve
o
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001(coproduktie van Walpurgis Records en
Radio3) brengt het lyrisch ensemble Le orello Antigone,
Brewaeys' eerste werk voor
lyrisch theater op een libretto van Dirk
Opstaele.
Eindigen doen we dit overzicht zoals we
het begonnen zijn, met een Cultureel Ambassadeur: VOX TEMPORIS PRODUCTIONS,het
enige CD-label dat die titel draagt, dankzij
`garanties geboden zowel op het vlak van
artistieke en technische kwaliteit als op
vlak van internationalepromotie en distributie... Vox Temporis besteedt mime aanwerk van Vlaamdachtmetaanse componisten. Dankzij de referentiele opnamen kunnen Vlaamse musici zich internationaalprofileren. Vox Temporis let de
nadruk op een verrassend en gevarieerd repertoire en heeft aandacht voor nauwelijks
gekende genres en componisten...,' aldus
de jury. Een overzicht van de Vlaamse VTprodukties. CD 92.004: Flemish Contemporary Recorder Music met werk van Geysen,
Swerts, Pieters en Van Landeghem door
Vier op 'n Rij (goede wijn behoeft geen
krans!). CD92.015: Songs of Innocence - Modern Choral Music waarop werk van La orte uitgevoerd door de Cappella Concinite
o.l.v. Florian Heyerick (artistiek leider van
Vox Temporis). CD 92.016/7: de Marcus assie van Swerts (voor een uitgebreide bespreking van dit werk: zie artikel van
Y. Knockaert in Vlaanderen nr. 254, p. 49-51),
een niet altijd even gave live-opname door
Lucienne Van Dyck, Stefan Geyer, Jan
Caals, Chris De Moor, koren en orkest van
het Lemmensinstituut o.l.v. de componist,
waarbij de balans ook niet steeds optimaal
is: vocale soli en koor zijn soms nauwelijks
te Koren. CD92.108: Arthur Wilford (cfr.
supra). CD 92.021: Kurt Bikkembergs,
Choral works with organ (bespreking: zie
Vlaanderen nr. 262, p. 254). CD 92.026: Belgian Contemporary Chamber Music waarop
het Spectra Ensemble o.l.v. Filip Rattle muziek brengt van Posman, Co ens Goeyvaerts, Buckinx, Goethals, Lo he en
Nuyts; een openbaring! CD 92.029: Vic
Nees, Sacred Choral Works, een mooie
bloemlezing uit zijn religieus geinspireerde
mposities, representatief voor de zeer
co
persoonlijke stijl van zijn oeuvre: ongewone
bezettingen waarbij de instrumenten bijzonder verfijnd en efficient-expressief wordengehanteerd; niet revolutionair vernieu-

wend, maar eclectisch alle waardevolle stijlen en technieken, ook de hedendaagse,
versmeltend in functie van een zeer adequate tekstverklanking. Vic Nees leidt zelf
het BRTN-Koor; een uitvoering met doorvoelde uitdrukkingskracht, geschraagd op
solied vakmanschap. Ook audiotechnisch
puntgaaf! Drie produkties ten slotte werden voor dit najaar in het vooruitzicht gesteld; op het ogenblik van samenstelling
van deze bijdrage hebben we het resultaat
evenwel nog niet gehoord: CD 92.028,
Karoena, the Mermaid, kameropera van
Buckinx; CD92.03,
1 een 2de reeks Flemish
Contemporary Recorder Music met composities van Biesemans, Buckinx, Geysen en
Van Landeghem; en ten slotte CD 92.032,
De Feesten van Angst en Pijn van Willem
Kersters.
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Een catalogus...?

We stelden het al eerder: dit overzicht is bijzonder onvolledig. Eigenlijk gelukkig
maar! Helaas heeft degeInteresseerde melomaan nog steeds heel wat speurwerk te
verrichten, vooraleer hi' zijn gading vindt.
De nood aan een omvattende catalogus laat
zichgevoelen; een voortdurend te actualiseren catalogus, want met de steeds groter
wordende regelmaat komen nieuwe opnames van al te lang verborgen gebleven
h atten op de markt... het sneeuwbaleffect.
sc

Jan Steen. Schilder en verteller

Gezongen zee-gedichten
Nieuwe CD Dirk van Esbroeck

JEAN LUC MEULEMEESTER

1.1111101111111.1111111111111111

STEFAN VAN DEN BOSSCHE

Een nieuwe CD van Dirk van Esbroeck
heeft altijd een vleugje verrassing in huis.
Zopas verscheen De zee en haar oevers, een
aardige selectie gedichten over de zee, havens en aanverwanten, door Van Esbroeck
op muziek gezet. Meeslepende, melancholische, pakkende lied-gedichten, die volstrekt
de gevoelens van eenzaamheid en isolement vertolken die hun geestelijke vaders,
van Fernando Pessoa tot Paul Claes, ze
hadden toebedeeld.
Dirk van Esbroeck begon zijn muzikale carriere als zanger-gitarist bij de toenmalige
folk roep Rum, waar ook Juan Masondo
deel van uitmaakte. Later vormden Van Esbroeck en Masondo een duo dat zich specialiseerde in gitaarmuziek en chanson op basis
van tango-elementen, om ten slotte ook, met
een viertal andere musici, het S exteto Tango
Al Sur te vormen. De nieuwe CD De zee en
haar oevers ligt conceptueel en inhoudelijk in
het verlengde van Van Esbroecks vorige collectie gezonden poezie, Vanop de hoe brug,
waarin hi gedichten vertolkte van Richard
Minne en Jan van Nijlen. Overt ens wordt
op de nieuwe CD ook al poetisch werk gebracht van Minne (Eenzame wind) en Van Nijlen (Het oude zeilschip). Het gedicht van Jan
van Nijlen maakt als openingslied trouwens
de teneur uit van de hele verzameling: 'Het
oude schip, met opgegeide zeilen I lit in
het dok, het root karkas is lek / blank teen
hemelsgrauwe en lage wile / vliegen de
meeuwen om 't verlaten dek'. Van Nijlen
verhaalt hier over de vergane glorie van het
oude schip, dat met zich nog de geuren
draagt van de kruiden die het ooit uit verre
streken tot bijns
o bracht. Muzikaal wordt naast het evoceren van een wat droefgeestige en decadente sfeer - toch ook (en onderstreetP
met muzikale breuldijnen) het dartele
van het schip in voile actie getekend: 'Eens
luidde bij 't sinjaal van zijn vertrek / en het
heeftgedanst, de duizend, duizend mijlen
op de oceaan een kleine, witte vlek'.
Een lied gaat niet over de zee: Hoog bezoek,
geplukt uit de Marcinelle-gedichten van
Willie Verhegghe. Hoe dan ook liggen travan de
giek en droefenis bijek
het bezo
vorst na de mijnramp aan Marcinelle volkomen in de lijn van de gevoelens die gepaard aan met vereenzaming en afscheid
in de zeegedichten en het zeemansleven. In
feite is het mijngedicht zelfs een ietwat bevreemdend accent in deze bloemlezing: de
mijn als tegenpool van het water en de zee,
als ultiem verdriet bij de dood van zoveel
mensen, als een hommage aan het doffe bestaan van mijnwerkers die hun land verlieten voor een nog troostelozer bestaan.

V.1.n.r.: Dirk van Esbroeck, Christel
Borghlevens en Guido Desimpelaere
(Foto: Leon Lamal Management, Hoeilaart)
Dirk van Esbroeck heeft geen moeite met
een Spaanse tekst, dat is genoegzaam bekend. En ook altijd moos is het om bij een
vertaalde Pessoa het origineel in het Portugees aangeboden te krijgen. In het gedicht
Zij kwam van Fernando Pessoa (in dit geval
vertaald door August Willemsen) ligt vermoedelijk het stille geheim, dat aan de basis zou kunnen liggen van het soort schitterende combinaties zoals van de zee met de
dichtkunst: 'In hetgedicht spreek ik van de
zee, / beschrijf de golven en de pijn. / Herlezend zie ik een van de twee: / De hoek fwel de waterlijn.' Veel zuiderse klanken
o
dus, bovendien ook vaak verklankt in tropische ritmes en een aangepast instrumentarium. Let bijvoorbeeld eens op dit gedi ht-lied ,
met een tekst die van de hand is
Dirk van Esbroeck zelf, De Bondo van
van
't combo van de Congoboot: 'Hi' speelde op
'n boot I op 'n boot die voer naar Congo
hi' speelde op 'n bongo I in 't combo van
die boot / zijn trommeltjes waren niet
root / maar hi'stwize wel te roeren / de
g
dansers op de vloer en / de cocktails in de
mat'. Of hoe, poeticaal gezien, een actuele
tekst in de lijn kan liggen van oudere, op
deze CD aanwezig gestelde dichters als
Gaston Burssens en de eerdergenoemde
Minne en Van Nijlen. Het lied beklemtoont
in een wat uitbundig decor de meer vrolijke zijde van het scheepvaartwezen. Voeg
daarbij de actuelere teksten van Guillaume
van der Graft, Herwig Hensen, Eddy van
Vliet en Paul Claes, naast vertaaldepoezie
van Pessoa, Octavio Paz en Paul Verlaine.
Al deze heerlijke klankwisselingen, de
schitterende keuze die Van Esbroeck maakte uit hunpoezie en de muzikale vormgeving van het geheel. En leng dit aan met de
e beheerste stem van Van Esbroeck
stevig,
en een verbluffende muzikale ondersteuning van Christel Borghlevens (saxofoons,
accordeon, klarinet) en Guido Desimpelaere(gitaren), en je krijgt een indrukwekkend
intimistisch, root kleinkunstprogramma.
CD - Dirk van Esbroeck, De zee en haar oevers, Myron,
LAM 1015.

Onder die titel loot nog tot 12 januari 1997
in het Rijksmuseum van Amsterdam een
v tentoonstelling over deze
g roots opgeatte
Noordnederlandse kunstenaar. Deze expositie was al te bekijken in de National Gallery
of Art in Washington. Beide instellingen
werkten ten andere nauw samen om deze
eerste overzichtstentoonstelling van Jan
Steen sinds 1958 te realiseren. Met bijna vijfti streng geselecteerde meesterwerken, afkomstig uit openbare en particuliere verzamelingen, proberen de conservators een
beeld te brengen van de rijke variatie aan
onderwerpen die deze schilder tussen
ca. 1648 en ca. 1679 penseelde. Deze schilderijen le en meteen getuigenis of van zijn
vakmanschap en van zijn artistieke ontwikkeling. Bij die gelegenheid verscheen uiteraard een rijk geillustreerde en degelijk opgevatte catalogus met een aantal goed gedocumenteerde inleidende artikels waarin
.
aandacht
wordt besteed aan biografische,
iconografische en schildertechnische aspecten.
In Vlaanderen is de naam Jan Steen bij
kunstliethebbers goed bekend. Hi' wordt er
n adem vernoemd met andere
meestal in ee
Hollandse meesters, zoals Jan van Go en
Meindert Hobbema, Pieter Saenredam,
Salomon en Jakob Ruysdael, Carel Fabritius, Gerard Houckgeest, Pieter de Hooch,
Gerard ter Borch, Emanuel de Witte, Hendrik Avercamp... die weliswaar alien in een
eigen stijl, met eigen thema's, met eigen gevoeligheden behoren tot de zgn. burgerlijke
schilderkunst van de Noordelijke Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw.
Johannes an) Havickszoon Steen zag vermoedelijk het levenslicht in 1626 als zoon
van Havick en Elisabeth Capiteyn. Hi'
bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in
zijn geboorteplaats Leiden. Daar werd hi'
blijkbaar in 1646 als universiteitsstudent ineschreven. Het is echter hoegenaamd niet
g
zeker of Steen er werkelijk studeerde, zijn
inschrijving hield meteen vrijstelling van
schuttersdiensten en van betaling van bieren wijnaccijns in. Intussen kreeg hi' ongetwijfeld een opleiding als schilder. Bij wie
hi'j in de leer ging,
valt uit documenten niet
op te maken. Dat de vermelde Jan van
Go en daartoe behoorde, lijkt wel aannemelijk, maar niet zeker. Het gebeurde wel
meer dat iemand met de dochter van zijn
leermeester huwde. Het valt ten andere op
dat in dieperiode dikwijls in hetzelfde beroepsmilieu werd gehuwd. Ook Jan Steen
kan hier als een eventueel schoolvoorbeeld
door aan. Hi' huwde namelijk, zoals gesuggereerd, op 3 oktober 1649 in Den Haag
met Van Go ens dochter Margriet. Intussen
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had hij in Leiden de titel van meester-schilder verkregen en be on zijn schilderscarriere, misschien eerst als knecht bij zi'n
schoonvader waar hi' mogelijk meehielp
aan degrote produktie van landschappen.
Hetgezin Steen, dat intussen met enkele
kinderen was uitgebreid, bleef tot in 1654
in Den Haag woven. Toen verhuisden ze
naar Delft waar hi'j een tijdje als brouwer
werkzaam was. De zaken verliepen echter
niet rooskleurig. Na een intermezzo in Leiden en in het wat meer ten noordengelegen Warmond, vestigde hi' zich vervolgens
(1660) in Haarlem. Ook hierging het hem
financieel blijkbaar niet voor de wind. Na
het overlijden van zijn vrouw (1669) en van
zijn vader (1670) keerde Jan Steen naar
Leiden terug. Daar betrok hi' het huis van
zijn vader aan de Langebrug en vanaf 1672
baatte hij een herberg uit. Een jaar later hertrouwde hi' met Marietje van Egmont bij
wie hij nog een zoon, Dirk, kreeg. Ook in
dieperiode kunnen we zijn financiele situatie niet als rooskleurig beschouwen. Als
we zijn biograaf, Arnold Houbraken (166°1719) mogen geloven, bracht hi' met zijn
schildersvrienden veel tijd al drinkend en
rokend door. Jan Steen overleed in 1679 en
werd op 3 februari in het familiegraf in de
Sint-Pieterskerk aldaar be raven.
De thema's die Jan Steen in zijn toch vrij
uitgebreid oeuvre — er zijn zo in vierhonderd
werken van hem bewaard — behandelt,
den in de literatuur meestal als yolks
wor
,
burlesk en leuk omschreven. Hi' schilderde
inderdaad uitgelaten gezelschappen, on ekinderen, juichende feestvierders,
gene
vrolijke genre-tafereeltjes, uitbundige
kroegscenes en dergelijke taferelen van
exuberante levensvreugde. In die zin komt
hi'j iconografisch in de buurt van werken
van Adriaen Brouwer en David Teniers de
Jongere, kunstenaars uit die periode van bij
ons. Met minutieuze details, met een voortreffelijk koloriet en met goed opgebouwde
schilderijen die voor ons een knots
chaos lijken, maar het niet zijn, weet Steen
ons te boeien. We blijven kijken naar dit
sfeerbeeld waar personages zich overgeven
drank en een,
t aan het roken van tabak
aan
misschien gemengd met wat hennep en aan
vreugde en plezier. Steen heeft zeker dergelike oerhollandse taferelen gezien, waarschijnlijk zelf meegemaakt en ervan genoten. Ze stootten tegen het hart van puriteincalvinisten, maar Steen bleef katholiek.
se
Iedere volkskundige puurt ze uit op zoek
naar nieuwe gegevens en komische anekdotes, iedere historicus probeert zich in
werken in te leven om de sfeer van de
deze
zeventiende eeuw op te snuiven en om ze
op andere torreinen toe te passen en iedere
kunstliefhebber bewondert ze om de knappe compositie, om de behandeling van het
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kenles (Los Angeles, P. Getty Museum), mo-

en we in zijnniet
oeuvreover het hoof
g
zien.

Het Sint-Nicolaasfeest (doek, 82 x
70,5 cm) van Jan Steen, uit ca. 1665-1668,
in het Rijksmuseum van Amsterdam.

lichtschijnsel in de stof en omwille van de
artistieke creativiteit die een ander, minder
vertrouwd, beeld van Holland tijdens die
Gouden Eeuw oproept. We denken dan bijvoorbeeld aan De dorpsbruiloft (Rotterdam,
Museum Bo mans-van Beuningen), aan
De vette keuken (prive-verzameling), aan
het Vrolijk gezelschap op een terras (New
York, Metropolitan Museum of Art), aan
De dorpsschool (Edinburgh, National Gallertes of Scotland) of aan de Dansende boeren
voor een herberg (Toledo, Museum voor
Schone Kunsten), alhoewel de voorbeelden
hier voor het rapen liggen. In die zin is
n een verteller, iemand die hield van
Stee
het uitbundige. Toch biedt hi' meer. In talrijke van zijn schilderijen steken er vermoedelijk allegorische toepassingen. We mogen
natuurlijk niet aan 'Hineininterpretierung',
aan overinterpretatie doen, maar toch ontdekken we in bepaalde van zijn werken
elementen die waarschijnlijk een symbolische betekenis hebben en die een situatie
verduidelijken of beklemtonen, zoals in Na
smuseum).
het drinkg elag (Amsterdam, Rijk
Hier is de afbeelding van de uil op een
stokje met ernaast een dovende kaars op
een tekening die aan de wand is vastgespijkerd het symbool van de dronkenschap.
Het kan niet worden betwijfeld dat zijn
voorstellingen inderdaad zekere relaties
leven van
e
onderhielden met het dagelijks
zijn tijd, met allerlei zeden en gewoonten
alsmede met het traditionele gedachtengoed. Of er ook een politieke interpretatie
mogelijk is, laten we in het midden. Ook
een voor ons onbekend raffinement, zoals
in Het oestereetstertje (Den Haag, Mauritshuis) of een erotisch trekje, zoals in Het
morgentoilet (Londen, Kon. Verzameling) of
een fraaie lichtbehandeling, zoals in De te-

Als Vlaming bewonderen we ook het doek
(82 x705
,
cm) Het Sint-Nicolaasfeest uit de
collectie van het Amsterdamse Rijksmuseum. Ditgesigneerde werk, uit ca. 16651668, wordt in de vermelde catalogus als
een van de meestpopulaire schilderijen
van de Nederlandse kunstgeschiedenis omschreven. Net zoals het dikwijls bij Steen
gebeurde, heeft hij het onderwerp later hernomen. Zo'n tweedepaneel hangt in het
Museum Bo mans-van Beuningen in Rotterdam. Het Amsterdamse schilderij boeit
ons misschien vooral, omdat we allerlei elementen terugvinden die bij de tegenwoordie Sinterklaasviering nog een rol spelen:
het zetten van een schoen of klomp,het
zin en van specifieke liedjes, het verstoppen van de geschenken, het vele snoepgoed
en de aanwezigheid van de roe, al is het
figuurlijk, voor de stoute kinderen. Centraal in de compositie staat een meisje dat
verwend werd met een boodschappenemmer vol zoetigheid en speelgoed. Ze klemt
aar handjes stevig een beeldje van de
meth
H.Johannes-de-Doper vast (een duidelijke
katholieke aanwezigheid), dat in het werk
in Rotterdam door eengrote koek werd
vervangen. Haar moeder, die ernaast zit,
heeft waarschijnlijk iets gevraagd en de
kleine trekt zich weliswaar lachend terug.
Een wat ouder jochie kreeg van de heilige
man blijkbaar een kolfstok en is deze sport
nu al volop aan het oefenen. Een dienstmeisje toont de andere broer enkel een roede. Hi' huilt dan ook zijn verdriet uit en
wrijft druilerig in zijn linkeroog. Gelukkig
De Emmaiisgangers (doek, 134 x 104 cm)
vanJan Steen, uit ca. 1665-1668, in het
Rijksmuseum van Amsterdam.

weet zijn grootmoeder voor hem nog een
verrassing zitten achter het beddegordijn
en wenkt haar kleinzoon dan ook. En zo
zijn er op die huiselijke voorstelling - sommige kunsthistorici zien in het gezelschap
de familie Jan Steen zelf - nog enkele van
die leuke tafereeltjes: de onbezorgde grootvader, eenjongen die naar de schoorsteen
wijst waaruit al dat goeds is gekomen...
Zeker de stillevenelementen met allerlei
snoep, de tactiele weergave en de psychologische interactie tussen de figuren maken
van deze cirkelvormige compositie een geslaagd schilderij.
Jan Steen is ook de auteur van enkele minder bekende religieuze en mythologische
schilderijen en zeldzame portretten. Zo
schilderde hij enkele malen De bruiloft van
Kana in een monumentaal interieur, De Verloren Zoon of De Emmaiisgangers. Dit laatste
doek(134 x 104 cm) dateert uit de periode
1665-1668 en hangt in het Amsterdamse
Rijksmuseum. Het verhaal is voldoende bekend. Meestal zien we dan voor ons een caravageske uitvoering, waarbij licht en donkereffecten nadrukkelijk de Heer accentueren. Steen heeft dit nietgedaan, hi' is trouwens ook niet schatplichtig aan de Italiaanse barok, misschien eerder aan Rembrandt.
De twee discipelen zitten er wat verweesd,
ingedachten verzonken bij en mijmeren
over de recentstegebeurtenis. Wat moeten
ze nu eigenlijk denken en beginnen? Dit
schilderij toont meer dan het loutere bijbels
verhaal, hetgaat die er. In tegenstelling tot
de meeste kunstenaars die dit momentprobeerden in verf om te zetten, schilderde
Steen niet depaniek bij de apostelen, niet
de schrik maar een ingetogen rust die veel
meer vragen oproept dan beantwoordt. Als
eengeest zien we Christus juist nog verdwijnen. Hi' maakt terloops een teken naar
zijn volgelingen. Zit juist daar niet en in de
stilte de kracht van deze voorstelling,die
blijkbaar volkomen overeenkomt met de

contrareformatorischegedachte in verband
met de transsubstantiatie? Raakt hi'j hier
soms niet de schrilste theologische debatten
tussen katholieken enprotestanten die er
toen volop woedden en waar dit onderwerp dikwijls centraal stond? Toch kon de
kunstenaar weer niet nalaten wat volkse
elementen in te schakelen: degebroken
eierschalen op de vuile grond, de geschilde
citroen naast het tinnen bord en de dienaar
en dienares die juist nog wat voedsel en
drank aanbrengen.

deze tentoonstelling en van deze catalogus De portretkunst van
Raf Coorevits
ons daar op te wijzen.
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* Voor deze bijdrage baseerden we ons hoofdzakelijk op
deze catalogus. Hierna volt de bibliografische
beschrijving van die uitgave: Jan Steen. Schilder en
verteller door H. Perry Chapman, Wouter Th. Kloeck,
Arthur K. Wheelock, Jr., uitg. National Gallery of Art,
Washington en Rijksmuseum Amsterdam, Postbus
74888, 1070 DN Amsterdam, 1996, z.-w.- en kleurenillustr., 25o x 275 mm, 272 blz., ingenaaid f 49,50.

PAUL KONGS

Om vandaag Raf Coorevits te ontmoeten,
moet je de we naar het Waasland inslaan,
naar Belsele. Hier ligt, duidelijk aanwijsbaar en toch licht verhuld, zijn mini-koninkrijk: in het herenhoevehuis dat hij en
Betty een kwarteeuw geleden betrokken.
Het heeft iets van een archaische, patriarchale 'doening', iets van een oase, iets van
een ankerplaats , iets van een kluis... De
etraliede vensters, de vele kunstwerken en
g
boeken, de vrouw beneden in hetgastvrije
huis, en de sappige boomgaard zijn de
wachters bij de koninklijke zolderruimte
onder depannen. Zij vormen de onmisbare
grenszone tussen zijn teruggetrokken bestaan als begenadigd ambachtsman en de
schaamteloze, lawaaierige wereld rondom.
Het moet een hele opgave zijn om goedlachs te blijven, oog in oog met de naburige
mensenkinderen, die onbeheerst degroene
ruimte wegvreten, blind maar naarstig cipresjes plantend... Toch heeft ook Raf Coorevitsgeleerd uitwendig in vrede - niet in
harmonie! - te leven met al die tergende
middelmatigheid, met die ongegeneerde
maatschappij van kijkcijfers...
De verleiding bestaat dus om te denken dat
hi' voor de 'ivoren toren' heeft gekozen.
Alsof men dat maar voor het kiezen heeft...
Een onvervreemdbare, absoluut eigen plek
heeft hi'j wel nodig. Dit eiland - zou men
het Cythera mogen noemen? - rust in de
broodnodige stilte achter beschermende
muren, in een sfeer van ongehinderd, fangtiekgeduld dat een etser beroepsmatig zo
eigen is. Hier werden en worden zijn prentengeboren.
Stil verzet
Naast de onvervreemdbareplek is er ook
nog de beslissende keuze geweest. Waarom
Raf Coorevits zo vroeg en zo voorgoed - al
sinds bijna4o ja
ar - zijn ziel verkocht aan
de tekenkunst en vooral aan de veeleisende

Raf Coorevits (1996). (Foto: Jef Meul)

Steen blijft bloeien, zal steeds blijven boeien, generatie na generatie. Bij het bekijken
van zijn schilderijen krijgen we voortdurend de indruk erbij te horen. Telkens opnieuw ontdekken we in zijn toch veelzijdig
oeuvre, zekerqua onderwerpen, nieuwe
elementen. Het is o.a. de verdienste van
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Raf Coorevits, Portugal, 1994, ets,
21

x 13 cm. (Foto: Jef Meul)

etskunst, en hiervoor andere troeven uit
handen gaf, zal voor altijd een raadsel blijyen. Allicht omdat het zo moest zijn... Maar
geen zweem van (on)zalige eenzijdigheid!
Alsgeroutineerde ambachtsman, als estheet
en alspedagoog weet hi' ook andere creati eve technieken te apprecieren en op hun
juiste waarde te schatten en - zijn opleidingsjaren getuigen het - briljant te demonstreren. Ook zijn jarenlange omgang (ruiterlijk maar ook niet zonder verdrietige misverstanden) met vele oudere en jongere collega's affirmeert die beide polen van zijn
artistieke opstelling: een weloverwogen
voorkeur en een brede belangstelling voor
andersgeaarde kunst. Tot deze constante in
C
Coo revits oeuvre behoort ook het feit dat
en het etsen van den beginne af
het to
wonderlijk op elkaar werden afgestemd.
Vele van zin etsen groeiden uit de vrije
vertaling van de schat aan potlood-, krijten pentekeningen en van aquarellen - deze
laatste koloristisch steeds getemperd - die
hij van zijn vele zwerftochten in het buitenland meebracht.
Dit zweren bij de ets en de droge naald: het
lijkt wel of hi' er biologisch en energetisch
door gedragen wordt: de li'feli'ke interactie
van de scheppende hand en het onderliggende steunvlak. Het moet ook zijn dat hi'
in de tot introspectie dwingende en ti dvende etsdiscipline de beste kans voelde
om met zichzelf als raadselachtig, scheppend individu in het reine te komen.
nst
Conflicten om zijn keuze en om zijn
ku
kon hi niet ontlopen. Zijn vroegste keuze
om kunstonderwijs te volgen, en mettertijd
om van de kunst een broodwinning te maken, viel allesbehalve in goede aarde. Nog
meer energie zou het kosten om, precies in
zijn opleidings- en eerste beroepsjaren, op
te boksen tegen verleidingen en de brutaliteiten van de moderne artistieke scene. De
ltijdsgeese was traditie-ondergravend, gewelddadig en schaamteloos. De mythes
van de avant-garde, de 'onomkeerbaarheid'
van de abstractie, de geniepige of vaak triviale commercialisering van de kunsthandel in het zo van de alles naar zich toeha316
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lende 'veramerikanisering'... De storm
sleurde de meeste begaafde jongeren mee
en herleidde de minderegoden tot praatzieke, over hetpaard getilde marionetten.
Wanneer men die naoorlogse vloedgolf nu
vanop een zekere afstand observeert, en
deze chaotische uitdeining van de grote
verdiensten van enkelepioniers bemediteert, blijft er een wat wrang gevoel over.
Het lijkt er op alsof de uitdagingen en de
openbaringen van Picasso, Matisse, Malevitch, Mondriaan, Permeke... aan deze intelligente en gevoelige Waaslander niet besteed waren... En toch wist hi' deze genialiteit aan te voelen en te waarderen, maar hi'
durfde ze ook te weerstreven... Om zijn stil
verzet, om zijn 'dissidentie' wend hi' dan
ookgeisoleerd. Hetzelfde lot trof zijn geestesverwanten. Zij werden als gedepasseerde, 'academischgeschoolde' achterlopers
enegeerd...
g
Meester van het stilleven
In den beginne heeft hi

meer als studax
dan als bekeerling, de mogelijkheden van
het non-figuratieve uitgeprobeerd. Toch is
hij, overtuigd van zijn individueel gelijk,
spoedig teruggekeerd naar zijn eerste liefde, die wij - gemakshalve en ongenuanceerd - de dagdagelijkse realiteit noemen.
Bron van helder water is ze voor Coorevits
gebleken, doorzichtig en toch geheimzinnig, en onuitputtelijk tot op vandaag. En teyens bron van diepe, existentiele verbazing
en vreugde. Maar hoe duidelijk en 'gemakkelijk' de meeste thema's ook mogen lijken,
voor wie tussen de linen kan lezen en onder de huid doordringen, lit de artistieke
essentie op een wezenlijk hoer vlak. Deze
voldragen stillevenprenten ontlenen hun
beslissende kwaliteit niet zozeer aan de
verbluffende luistheid' van de observatie
en registratie, als wel aan de zeer eigenzinnige interpretatie van die vertrouwde stillevende din en. De Duitsers noemen het
'Verdichtung': de meerwaarde van het subtiele, evocatieve dichterschap bovenop het
slechts correcte, accurate taalgebruik. Identificeerbaarheid tot in het kleinste detail
enerzijds en geladen, muzikale vertolking
anderzijds. Deze traag opgebouwde, door
eeuwen schoonheidsbeleving gevoede esthetiek zou het in 'deze tijd"niet meer
doen'. Vraag is natuurlijk wat kunst 'moet'
doen, moet teweegbrengen in deze tijd van
snelheid, geweld, massificatie en vervreemding... En waarom zou een ongemeen emstige, vorsende dialoog met de natuur - die
permanent bedreigd wordt - niet 'van deze
tijd' zijn? Omdat ze pas echt toegankelijk
wordt voor wie nog durft stil te staan, en
voor wie nog in staat is tot meditatie e n
schouwen, los van elke berekening? Zijn
wij geen onverbeterlijke activisten geworden, in een hybridische poging om paal en

perk te stellen aan versplintering, schaalvergroting, corruptie, onmacht en chaos?
Zonder contemplatie komt men nooit op
'dezelfdegolflengte' als de dichter Coorevits,
die gelooft in de zachte krachten als
sereniteit engeheimenis... Sentimentaliteit
engrootsprakerigheid daarentegen zijn
hem totaal vreemd. Hi'j levert werkstukken
af die er van dromen schoonheid zichtbaar
te maken, en dat zeldzame niveau soms bereiken, die 'redden' uit depoel van de banaliteit langs de taal van het eenvoudige en
het kwetsbare om... L'artpour l'art, in de
nobele zin van dit omstreden begrip. Ze
heeft depure ,
indringende kracht van een
oud madrigaal, van een uitsluitend om de
bevrijdende sonoriteitgekozen cello-sonate.
Deprentkunst van Raf Coorevits is wezenlijk verbonden met muziek. De pianist ook bier heeft hi' vroeger van gedroomd is altijd aanwezig...
In deze muzikaliteit rust hetgeheim van de
stillevens. Wat lijkt er schoolser dan een opgezette ekster? Wat heeft een compositie
metpoppen uit een poppenkast de 'moderne' (?) mens te bieden? De herkenning van
het medium komt vrijwel onmiddellijk tot
stand, het leven verschijnt echter pas als
men in de bangeraakt van 'het hoe'... De
meesteprenten - stillevens op zich - laten
de verbluffende reproduktie van de bewust
gekozen voorwerpen ver onder zich. Speelse en ernstige vermoedens spinnen het object in, maar maken het geheel nooit nodeloos naargeestig of opdringerig symbolistisch. Evident dat de allusie op het vanitasmotief, of de onuitwisbare herinneringen
aan de morbideplagerijen van Ensor wel
eens om het hoekje komen kijken... Schemeringen van de dood... In de lijn van een
Hans Christiaan Andersen of van een Jules
De Bruycker (heb je diens zelfportretten al
eens vergeleken met die van Raf Coorevits?) houdt hi' er ook van om 'on-bezielde'
attributen uit zijn eigen atelier of uit zijn
alchemistisch métier, een rol te laten spelen
alsgetuige van zijn eigen mysterieus, existentieel levensverhaal. Het thema leidt echterook een intens autonoom bestaan. Onwillekeurig denk je aan Albrecht Diirer, die
een Naas of een aardkluit metgrassprieten
uit het witte blad te voorschijn tovert... een
'spiegelbeeld' veinzend, maar in diepste
wezen slechts naar zichzelf verwijzende
poezie, meditatieve abstractie voortbrengt...
Portretten

De 'verdichting' is ook aanwezig in de ontelbare studies naar de menselijke figuur en
nog opvallender in de voltooide portretten.
Vaak, en m.i. bij voorkeur, en dit reeds van
zijn artistieke jeugd af, ontmoet deze grote
portrettist de medemensen op hun levensavond. Dan spreekt hun wezen, hun unieke, kortstondige 'zijn in de tijd' hem des te

sterker aan. Coorevits neemt er de tijd voor,
beseft dat dit het moment is dat nooit meer
zal terugkeren... De bijna angstaanjagende
onverwisselbaarheid van het moment... Telkens wordt ook, doorheen de haarscherpe
analyse en wedersamenstelling, doorheen
de ogenschijnlijk ontluisterende kennisgeving van rimpels en vergankelijkheid, het
onderliggend geheim aangeroerd. Hi heeft
'de moeder' van Diirergezien, doorzien en
in zijn el en artistiek bewustzijn en gewetengegrift. In elk van zijn portretvertolkingen belijdt hij besef en respect voor het eigene en voor het intieme, en fluistert hij
dank om de vertrouwvolle overgave en
verwachting van 'het model'... Spleen, spot,
belerende moraal en bezwarende dramatiek zijn altijd ver weg. Hoezeer ook door
het levengetekend en vaak zelfs gehavend,
stralen al dezeportretten een weldoende
humaniteit uit. Tegenpool van de stereotiepe prentjes in de showroom van de business-art, de sensationele holocaustverwijzingen, de ondermaatse pretparkambiance... Coorevits' mensbeelden zijn van ongeroemde adel. Equivalent van wat de grote
ortretfoto grafen van onze eeuw hebben
p
nagestreefd: hercreeren en bewust maken
van tijdloosheid. Magie van het beeld: 'De
dichter zal ons verlossen van een verdriet
dat ondraaglijk is zolang hi' het niet bezingt...' (Adriaan Magerman).
Landschappen

Het ontroerd overstijgen, het tot tijdloosheid sublimeren van het raakgevatte moment, is ook de stem el van de heerlijke
landschappen. Geen virtuoze beschrijving
van seizoenen met hun doorzichtige symbolische implicaties. Coorevits keert zijn
landschappen nadrukkelijk in zichzelf, erRaf Coorevits, Portret, 1992, Sanguinetekening, 18 x 24 cm. (Foto: Jef Meul)

Raf Coorevits, Hangpoppen, 1989, ets,
24,5 X 20 cm. (Foto: Jef Meul)

vaart ze als solitair, a.h.w. afgesloten en gezuiverd van de aanwezigheid van de mens,
die toch deze landschappen vaak in hoge
mate heeft helpen scheppen. Zo zijn bomen, struikgewas, rotsen tot musische
bronnengeworden, die alles aanreiken wat
een herschepper van een landschap maar
wensen kan: schakeringen van ritme, eindeloze variaties op grondthema's, lichtgradaties en verbluffend spel van structuren,
wijding en mysterie... Coorevits heeft zijn
inspiratie gehaald overal in Europa, waar
nog ongecompliceerde schoonheid voorhanden is: in de 'binnenlanden' van En eland, Frankrijk, Portugal, Italie, Hellas...
g
Het was hem daarbij nooit om de 'rand
tour' te doen, of om excentrieke of epaterende, extreme landschappen. Precies datgene genieten en cultiveren wat ontgaat
aan wie jachtig en voorgeprogrammeerd de
reisbrochures achterna holt... Wie staart nu
urenlang intens naar holle we en met hun
lichtspelonken, naar onontwarbaar struikewas, naar golvende olijfgaarden, naar
g
oeroude, overwoekerde muren? Voor wie is
het ademloos 'lezen' en 'neerschrijven' van
een boomkruin het hoogtepunt van een
verre reis? En maanden later is er de her eboorte van de reissensatie in deprent: samenklank van enerzijds die overrompelende veelheid en vlotheid van ritmischegradaties, van nerveusgewriemel en pointillistische vibraties, en anderzijds de ogenschijnlijk moeiteloze grandeur van het geheel... Onverklaarbare muzikaliteit. Onmerkbaar zijn die uit de materie opgetilde
natuurfragmenten `metafysisch` geworden,
sonates of byzantijnse hymnen op het witte
vlak. Het is vooral in die vibrerende, uit epuurde landschapskunst dat je voelt hoe
Raf Coorevits zich ook sterkgeconcen-

treerd openstelt voor muziek, en voor welke muziek.
Wie vraagt bij de sublieme vlucht van een
hobo of een cello naar een 'eigentijdse inhoud', naar een 'eigentijdse vorm'? Als wij
dit lyrische ceuvre historisch willenlaat
'pse (maar hoeft dat eigenlijk wel?), botsen
wij weer op het belangenconflict. Onoplosbaar? Op de eindeloze roltrap van de 'moderne' en 'actuele' kunst staat deze grafische dichter nergens, en is hi' even verdacht als 'illegaal'... Een begaafd outsider,
verblind door vergane glorie, verhangen
aan de verbleekte uren van de klassieke
kunstgeschiedenis? Mij komt het voor dat
Raf Coorevits met zijn ingeboren experimenteerlust niet te koop wou to en en
voor alles koppig, vrij en lucied een conservatieve weg heeft gekozen. Niet vanuit gebrek aan inspiratie, nog minder vanuit
kleinburgerlijke berekening. Heeft hi' dan
een ereplaats verworven in een of ander
g
'hokje' van de na-oorlogse internationale
ontwikkeling, en dan? Hi' heeft zijn houvastgevonden, en maatschappelijk respect
afgedwongen als kunstpedagoog, als meester tussen zijn leerlingen. In zijn leraarschap stond hi' jarenlang op de bres voor
de florissante Academie van Sint-Niklaas,
onder leiding van Karel Mechiels, en op de
afdeling vrije grafiek van het Gentse SintLucasinstituut. Dit met eenpedagogisch geweten dat vele artistiekelingen in het actueel kunstonderwijs totaal vreemd is... Dat
het hem heilige ernst was, en dat zijn hoge
vakeisen niet synoniem waren voor een
frustrerend keurslijf, kunnen honderden
creatieve jongeren getuigen. Ook zijn vriendenkring, de waardering tijdens en rond
zijn exposities, en verschillende onderscheidin en lie en er niet om.
Oude meesters

Weinig kunstenaars van onze tijd zijn in
hun bewondering,
maar vooral in hun
doorleefde studie van oude meesters zo ver
gegaan als Raf Coorevits. Ook onze tijd
staat bol van aanwijsbare referenties en ontleningen aan vroegere en andere kunstvormen, maar de manier waarop Coorevits
zijn inzicht, zijn geloof en zijn verbondenheid met oude meesters belij,
dt is toch een
heel aparte. Hi' heeft moeite noch tijd gespaard om deze band van vakkundigheid
en van igelijkgestemdheid' te smeden. Een
onloochenbare verwantschap is uit deze —
voor onze tijd uiterst zeldzame! — die an
van communicatiegegroeid, zowel emotiopeel als stylistisch. En deze affiniteit is mede het waarmerkgeworden van vele, tijdlozeprenten. Achteraf lijkt het wel of hi'
heeft 'als leerjongen' jaren begerig rondgeto en geleerd en gediend in de ateliers van
zij n favoriete meesters: Holbein en Diirer,
Goltzius en Hercules Se hers Rembrandt
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en Van Dijck, Goya en Ensor... Vooral Van
Dick heeft zijn hart gestolen en wordt, na
even wikken en we en als zijn grote voorbeeld toegelicht. Nergens gaan volgens de
eminentegrafiekkenner Coorevits, mildheid engereserveerdheid van visie, lyrisme
en kracht, en virtuoos métier zo moeiteloos
in elkaar op als in het grafisch oeuvre van
Sir Anthony. Een weldadig aspect van zijn
genie, dat nog steeds schromelijk ondergewaardeerd wordt t.o.v zijn glansrol als
schilder-portrettist. Coorevits deelt ook de
niet te verzadigen verwondering van de
impressionisten (in hun tijd weggehoond!)
om het licht dat struiken en lover doordringt, dat in water uitdijt of over ritselendegewaden strijkt, en aan alles poetisch
gehalte en uiteindelijke zin verleent...
Dromers
Het leven van een rasecht kunstenaar is
niet eenvoudig, want elke dag dient de
onmisbaregave van de verwondering opnieuwgecultiveerd. Een hele loopbaan opbouwen van diepmenselijke, hartstochtelijke verwondering, om het oog gescherpt te
houden, de hand trefzeker, het métier bevrijdend in plaats van wurgend... en vooral,
om van mens tot mens iets van hetgeheim
van de Kunst te kunnen meedelen en het
nooit te verraden... over aarzelingen, nervositeit, twijfel, mislukkingen, misverstanden
en tegenkanting heen...
Het Waasland is voor Vlaanderen een wel
uitzonderlijk vruchtbare boomgaard gebleken, wat kunst en humaniteit betreft. Naast
de ontelbaregoede vruchten heeft de naoorlogse tijd aan de Wase levensboom ook
wel drie uitzonderlijk duurzame vruchten
voortgebracht: Maurits Coppieters, Anton
van Wilderode en Raf Coorevits. Diverse
persoonlijkheden, diverse engagementen
en diverse 'wapens'... Toch drie groten met
bewonderenswaardige grondkenmerken:
doelbewust dicht bij het leven blijven, zodat ook de eerlijke niet-ingewijde je aankan, allepretenties met humor athouden,
en depoetische scheppende krachten voorrang even op maatschappelijke berekening en op al de rest. Wat mij bijzonder
treft in dit Wase 'driemanschap' is dat zij
alle drie de bewuste erfgenamen zijn van
`dromers' als Vergilius, en niet van 'Strebers' als Agamemnon en Achilleus, of van
harde 'betweters' als Cato en Cicero... Vergilius, de milde visionair en wijze genieter.
Bij zijn drie bewonderaars eveneens: zeldzame begaafdheid, door keihard werken
opgetild tot bespiegelende, bevrijdende humaniteit. Zeldzame bundeling van superieure vakbekwaamheid, taaiheid van de
hartstocht om slechts het allerbeste, en warme mededeelzaamheid. De tijd zal over
hun verdiensten oordelen.
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Jozef Van Ruyssevelt,
een schildersleven
1111111111111111111111111111111111111111

ROGER GEERTS

Jozef Van Ruyssevelt (1941-1985) was een
geboren schilder en had alle kwaliteiten om
in depicturale wereld te slagen. Hi' kreeg
zijn opleiding in de academie in Antwerpen en voltooide zijn studie aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten
in dezelfde stad. Tijdgenoot van Fred Bervoets, Wilfried Pas ,
Walter Goossens en
Wouter Van der Hallen, werd hi j later zelf
leraar aan de Antwerpse academie. Schilderen was zijn natuur en zijn leven en het
werd ook zijn beroep. Hi' werkte spontaan
en soms bijna exuberant zoals hi' was. Zijn
rijke persoonlijkheid kon zich naar believen
uitleven met de kleur die depijler was van
zin artistieke bestaan.
Over Van Ruyssevelt verscheen bij de Leuvense uitgeverij P van de hand van Peter
Koene en Mieke van Schaijk een nieuw
kunstboek, Jozef Van Ruyssevelt, een schildersleven. Een voltreffer. Men kan de vraag stellen naar het waarom van een nieuw boek
over de kunstenaar na de monografie van
Marcel Duchateau die in 1990 verscheen en
eveneensgunstig werd onthaald. Koene en
Van Schaijk, die beiden in 's Hertogenbosch
studeerden enplastisch kunstenaar en
vormgever zijn, willen aan hen die vertrouwd zin met het werk van Van Ruyssevelt, een 'verfrissende en actualiserende
kijk op het werk bieden'. Bovendien wil het
boek een aanzienlijke groep van jonge(re)
belangstellenden in contact brengen met de
fascinerendepicturale wereld van schilderijen
n e etsen van Jozef Van Ruyssevelt.
De samenstellers hebben een uitstekende
keuzegemaakt uit de schilderijen, aquarellen engouaches rond de thema's: stillevens,
interieurs, landschappen en portretten. Klassieke onderwerpen dus, maar zeer persooninterpreteerd
en omstraald door licht.
lijk
ge
Jozef Van Ruyssevelt was een lichtschilder.
Licht is essentieel en tegelijk het troetelkind
vangrote artiesten. Het oeuvre van Jozef
Van Ruyssevelt is een festijn van licht. Dit
facet wordt door de samenstellers sterk benadrukt en ookgeillustreerd door poetische
citaten van vooral Nederlandse auteurs.
Van Ruyssevelt was ook een uitstekend graficus en daarom zo'n complete kunstenaar dat
hi' dit tweede werk over zijn persoon en
werk ten volle verdient. Het feit dat hi'j een
vrij uitgebreid oeuvre heeft nagelaten doet
helemaalgeen afbreuk aan de kwaliteit ervan.
Wie zijn werk kent, weet dat de reputatie van
de artiest met de jaren nog zal groeien.
Reeds velen hebben een antwoordgezocht
op de vraag wie Jozef Van Ruyssevelt geweest is. Misschien was het wonderkind
Van Ruyssevelt een kruising van het diony-

Jozef Van Ruyssevelt, Eenvoudige
voorwerpen, 1973, gouache.

sische en het apollonische. Deze combinatie
zou een wondere werking zijn van het lot:
een correlatie van hart engeest. Op het vlak
van inventiviteit was hi' onuitputtelijk. Wat
hi' ook schildert, hi' blijft steeds een schilder
van de innerlijkheid. Misschien ondernam
hi' picturale tochten naar het paradijs? Van
Ruyssevelt was een explorator van de diepste krachten van deplastische media en
blijft een voorbeeld van picturale virtuositeit. Daarvangeeft dit prachtig boek over de
prachtschilder Van Ruyssevelt een bewijs.
Peter Koene en Mieke van Schaijk, Jozef van Ruyssevelt,
een schildersleven, uitg. P, St.-Antoniusberg 5, 3000
Leuven, 333 x 25o mm, kleurenillustr.,gebonden
2.95o fr. / 170 fl. (+portkosten 150 fr./io fl.).

Kaft van het boek met als illustratie:
Zelfportret, 1974, gouache, 79 x 49 cm.

een schildersleven

INTERIEUR 96
MARC DUBOIS

Commissaris Interieur 96

Op het einde van de jaren zestig werden
De Hallen van Kortrijk gebouwd zonder dat
mengoed wist waarvoor dit complex kon
gebruikt worden. In 1968 organiseerde de
Stichting Interieur voor de eerste maal de
tweejaarlijkse manifestatie. De initiatiefnemers kozen voor het tonen van de recente
ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse wooncreativiteit, een manifestatie die zowel deprofessionelen als het
breedpubliek zou aanspreken. Vanaf het
begin werd geopteerd voor het samengaan
van het commerciele en het culturele in een
gebeuren, een concept dat meer wou zijn
dan een louter commerciele beurs. Steeds
wordt de nadrukgelegd op het gegeven
dat creativiteit een wezenlijk deel is van onze cultuur. Geleidelijk aan is INTERIEUR
het trefpunt geworden van de Europese design, een gebeurtenis die internationaal erg
wordtgewaardeerd. In tegenstelling tot andere 'beurzen' maakt Interieur een strenge
selectie van exposanten om tot een hoog
kwaliteitsniveau te komen. Interieur is
meer dan het verhuren van standruimte,
het is eenproject met een grote culturele
uitstraling. Juist omwille van dit uniek aspect kreeg de Stichting in 1994 een Europede titel van
se onderscheiding en dit jaa
r
Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen.
Dat Italie nog steeds een leidende positie inneemt in de wereld van het creatief design
kwam opnieuw tot uiting tijdens de 15de
Biennale. De meest toonaangevende bedrijyen waren er aanwezig. De Italianen waarderen misschien nog meer Interieur dan de
Vlamingen. Voor hen is Kortrijk niet gelegen
aan deperiferie van Belie,
g maar zoals in de
middeleeuwen, in het centrum van Europa.

Italianen zien Kortrijk niet enkel als 'uitvalbasis' voor Noord-Europa, zij participeren
aan Interieur omdat ook de cultuur hier een
wezenlijk deel is van het concept. De verstrengeling tussen het zaken doen en het besef dat het nieuwe design tevens een culturele uitdaging betekent, komen in Kortrijk
perfect naar voor. Dit is een van de hoofdredenen waarom de Italianen Interieur hoog
waarderen. Voor een buitenlander is naar
Kortrijk komen niet evident, want de stad is
gelegen op meer dan honderd kilometer van
de luchthaven van Zaventem. Deze on gunstige ligging is tot op heden geen belemmering geweest voor de internationale uitstraling. Men ma zelfs stellen dat dat reeds een
fenomeen op zich is.
De nadrukkelijke aanwezigheid van Italie
is niet negatief, zij geeft als het ware impul-

sen aan Vlaamse bedrijven om op een kwalitatieve wijze zich te presenteren. Interieur
96 was hiervan een duidelijk bewijs. De
standen van bijvoorbeeld Obumex en Spijker waren meer dan louter commerciele
aangelegenheden, het waren creaties waar
de culturele betekenis van het ontwerp aan
bod kwamen. Maar Interieur wil ook het
internationaalplatform zijn voor Vlaamse
ontwerpers. In de editie van 1996 zag men
werk van o.a. Fabiaan en Maarten Van
Severen, Casimir, Koenraad Dewulf. Daarnaast was er de fascinerende stand van het
VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) en een groepspresentatie
van Vlaamse meubelfabricanten. Alhoewel
hetgezamenlijke initiatief een aantal positieve impulsen kan geven voor de toekomst
moet men echter constateren dat het bedrijfsleven in Vlaanderen veel te weinin belang hecht aan de mogelijkheden die talentvoile ontwerpers kunnen bieden om hun
rodukten te plaatsen binnen een breder
P
cultureel veld. Het voorbeeld en succes van
de Italiaanse designindustrie begrijpt men
in Vlaanderen nog niet ten volle.
In vergelijking met andere tijdelijke manifestaties bezit Interieur een boeiend ruimtelijk concept. De meest ingrijpende wijziging
gebeurde bij de vorige editie. In plaats van
het verplicht parcours ontwierp architect
Christian Kieckens in samenspraak met
Andrea Branzi, een befaamd designer en
raadgever van de Stichting Interieur, een
grondplan gebaseerd op een ordening van
straten enpleinen. Om alle expohallen met
elkaar te verbinden werd een lange 'rambla' of 'corso' aangebracht, de ruimtelijke
ruggegraat van de Biennale. Het concept
overstijgt de decoratie, het is een stedelijke
ordening met een heldere afleesbaarheid.
Zoals bij de vorige edities bood Interieur
een aantal boeiende nevenmanifestaties. In
samenwerking met de eregast, de wereldbefaamde Franse architect Jean Nouvel,
werd een concept uitgewerkt van 'Es ace
Nouvel', een ruimte waar met video- en
diaprojectoren plus televisiemonitoren het
werk van Nouvel op een zeer originele wijze werdgetoond. Ditmaal was Portugal het
g
astland met een overzicht van de diverse
design-tendensen. Lan sheen de 'corso'
werden creatiesgetoond van 18 internationaalgerenommeerde designers. Deze
'Street of Designers' was voor het publiek
een ontdekking: achter elk object gaat niet
enkel eenproducent schuil, maar ook een
ontwerper. De internationale wedstrijd 'Design for Europe' werd opnieuw het trefpunt
van 'one ontwerpers, meer dan 3oo inzendin en werden gepresenteerd.
De belangrijkste nevenmanifestatie in 1994
was 'Design Made in Belgium', in 1996 "De
tafel van de 2Oste eeuw". De tafel is een

van de sleutelobjecten in ons interieur, een
meubel met een sterkgeladen culturele betekenis. Voor de eerste maal werden een
aantal belangrijke tafelontwerpen samengebracht. De tafel is deplaats waaraan de
mens werkt, eet en communiceert. Met de
keuze van dit thema werd tevens de relatie
gelegd met de architectuur, de tafel als metafoor van de architectuur. De betekenis
van de tafel werd samengebracht in een afzonderlijke publikatie van de Stichting met
teksten van Geert Bekaert,Jacques De Visscher, Andrea Branzi en Marc Dubois.
Om de band tussen de Biennale en de stad
te versterken werd voor de eerste maal het
project Interieur in de stad' gestart, een initiatief van de Stichting Interieur om een
aantal culturele manifestaties in Kortrijk te
groeperen tijdens de periode van de Bienvale. Het opzet is om de twee jaar een
'Najaar van het design' te organiseren, een
totaal cultureelgebeuren met als centrale
manifestatie de Biennale.

Interieur96 (Foto: Hal, Kortrijk)

De catalogus (400p.) en de publikatie "De tafel" zijn
nog beschikbaar, inclusief de CD-Rom. Verkoopsprijs
600,- BEF (exclusief verzending). Te bestellen:
tel. 056/22.95.22. fax: 056/21.60.77.
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 852o Kuurne
Tel. en Fax (056) 3 5 78 66

De wet op de privacy
De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer(1992) heeft tot doel misbruiken te voorkomen, waarbij door computers,
databanken en kaartsystemen informatie
wordt opgeslagen en verwerkt. Dit opslaan
vangegevens bevordert de dienstverlening,
maar kan ook misbruikt worden. Daarom
verplicht de wet al wie persoonsgegevens
verwerkt een inventaris ervan op te stellen
en aan tegeven bij de 'Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer', Waterloolaan 115 te woo Brussel tel.(02) 542 72 00, fax (02) 542 72 23 (kostprijs 5.000 fr. per aangifte).
De wetgeldt niet als u informatie voor
p
rive-gebruik verwerkt en slaat ook slechts
op gevoelige informatie (bv. ras, seksueel
gedrag, geloofsovertuiging), gerechtelijke
informatie en medische informatie.
Bij K.B. nr. 13 van 12 maart 1996 kunnen de
geautomatiseerde verwerkingen van verenigingen en andere organisaties zonder
winstoogmerk van gevoelige gegevens verdergebeuren voor zover ze slaan op hun
leden of op mensen met wie de organisatie
geregeld contact onderhoudt. Ook loonad, re
ministratie, boekhoudinggistratie
van
bezoekers en ledenadministratie vallen onder de list van vrijstellingen. Aldus is de
toepassing van de privacywet teruggebracht tot zijn essentie.
RAOUL M. DE PUYDT

Juridisch adviseur C.V.K.'V.

Ereleden 1996
Het C.V.K.V. vzwgeniet van de toepassing
van art.71 p. 1, 40c1 van het wetboek der inkomstenbelasting, waardoor giften van tenminste 1.000 fr. kunnen afgetrokken worden van het totaal belastbaar netto-inkomen van de schenker. Via deze we g zegt de
Raad van Bestuur van het C.V.K.V. vzw
dan ookgraag hartelijk dank aan alle
schenkers: Saturnijn Aerbeydt, Roeselare A. Arts (Herenmode Le Duc), Antwerpen Maurits Baertsoen, Tielt - Bervan Design,
Tielt - Cafetaria-Restaurant-Feestzaal 'Bulskampveld', Beernem - Walter Cailliau,
Leefdaal/Bertem - Frieda Calluy, Merksem/Antwerpen - Leo Jozef Claeys, Zedel320
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gem - College van Burgemeester en Schepenen, Kuurne - Olga Compernolle-Welvaert,
Brugge - Theo Coun, Diepenbeek - Luc
Daems, Brasschaat - Robert Declerck, Tielt Frida Decoster, Leuven - Emiel De Deyne,
Bouwel/Grobbendonk - Margaretha De
Gryse, Rumbeke/Roeselare - Mark Delrue,
Brugge - Raoul M. de Puydt, Brussel Johan De Schrijver, Meise - De Wijngaard
vzw, Brugge - Willy Dewith, Antwerpen Andre Goudsmedt, Kachten/Izegem - Gust
Keersmaekers, Duffel - Felix Kemps, Wilrijk/Antwerpen - Ange Kiebooms, Haacht Mgr. Eugeen Laridon, Brugge - Patrick
Lateur, Gijzegem/Aalst - Wim Libeert, Tielt
- Daniel Martens, Kuurne - Jean Luc Meulemeester, Sint-Andries/Brugge - Missiehuis
Lavigerie vzw, Varsenare/Jabbeke - MariaHendrika Moortgat, Gent - Dr. Med. J. Pintelon, De Pinte - Gustaaf Planckaert, Roeselare - Dirk Rommens-Gousseau, Kuurne Karel Schotsmans, Dilsen -Joseph Seuntjens, Kasterlee - Jules van Ackere, Brussel Marc Van Biervliet, Assebroek/Brugge P. Van Cauwelaert-Kestens, Sint-PietersLeeuw - Adiel Van Daele, Tielt - Dre Vandaele, Kortrijk - Maurice Vandenbossche,
Ware em - Maria Vandenbussche, Houthulst - Gabriel Vandeputte, Sint-Michiels/
Brugge - Jozef Van Don en Hoogstraten Paul Vanhalst, Kuurne - Ch. Van Hecke,
Deurne/Antwerpen - Werner Vens, Izegem
- Willy Verbrugge, Tielt - Johan Vercruysse,
Willebroek - Lodewijk Verslegers, Neeroeteren/Maaseik - Yolande Wittouck, Kluisbergen - Zusters Kindsheid van Maria,
Brugge.
L afgesloten op 1 november
List
b 1996.
AvD

Belangrij Bericht
Als vzwgeniet het C.V.K.V. van de toepassing van art. 71 p. 1, 4°d van het Wetboek
der Inkomstenbelastingen, waardoor giften
van minimaal I.000 frank mogen afgetrokken worden van het totaal belastbaar nettoinkomen van de schenker.
Om als aftrekbaregift in aanmerking te komen, moet het bedrag echter lgeheel om
niet', m.a.w. bovenop het abonnementsgeld
worden overgemaakt en ma aan de schen-

kergeen enkel voordeel verstrekt worden
(minimum 1.950 fr = fiscaal aftrekbaregift
+ abonnement).
Daarbij moet duidelijk vermeld worden:
Gift voor het C.V.K.V.
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor elke
g ift.
Nieuwe leden
De Raad van Bestuur van het C.V.K.V. vzw
aanvaardde volgende nieuwe leden, die
we hierbij hartelijk welkom heten in onze
kunstenaarsfamilie!
Antwerpen
Lucien Degrijse (BK), Deurne/Antwerpen
Limburg
Gie Luyten (L), Leopoldsburg
Robert Nouwen (BK), Tongeren
Oost-Vlaanderen
Frans Fransaer (L), Moorsel/Aalst
West-Vlaanderen
Ignace Bertolet (BK), Assebroek/Brugge
Hugo Brutin (BK), Oostende
Lisette De Koker (BK), Tielt

Jenny Steenkiste (BK), Brugge
Danny Symkens (BK), Ruiselede
Martine Vansteenbrugge (BK),

Dentergem

Robert Vollekindt (F), Sint-Kruis/Brugge
AvD

Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen,
'Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 81 64. Ons volgend nummer (nr. 264 - jan.-febr.
1997) verschijnt begin februari 1997. Berichten voor dat nummer
kunt u insturen tot eind december 1996. Met dank voor uw
medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Letterkunde
Remi de Cnodder Officier in de Kroonorde
Remi de Cnodder ontving onlangs het diploma
waarin Koning Albert II deze kunstenaar benoemt tot Officier in de Kroonorde. Onze hartelijke gelukwensen!
Info: Remi de Cnodder, 'Huize San Michele',
Italielei 219 - bus 7, 2000 Antwerpen, tel. (03) 232
8o 62.
Antwerpen - Varia
Kermis in deprovincie Antwerpen
Zo'n3oo levensgrote kerststallen, ontroerende
kerstspelen, stemmige kerststallentochten, gezellige kerstmarkten, concerten, een kribbenwandeling door historisch Antwerpen en bovenal de
grootste kerststal ooit gemaakt: La Grande Crethe du Soleil... Deprovincie Antwerpen viert uitgebreid Kerstmis. Uitgebreide info op dit adres:
'Toeristische federatie Provincie Antwerpen',
Karel Oomsstraat 1, 2018 Antwerpen, tel. (03)
216 28 10.

Hoofdstedelijk gebied
Sint-Genesius-Rode - Muziek
Concertenreeks 'Boesdaelhoeve'
Deze traditioneelgeworden concertenreeks vindt
plaats in degerestaureerde Boesdaelhoeve in
Sint-Genesius-Rode. Ook in het najaar van 1996
en het voorjaar van 1997 zullen veel musici aantreden. De omgeving van deze hoeve nodigt uit
om te luisteren naar en tegenieten van diverse
muzikale stijlvormen gebracht door talentvolle
musici. Klassieke Muziek en Oude Muziek in diverse bezettingen staan op het menu. Een uurtje
muziek doordrongen van rust en verpozing. Na
het concert is er aperitief en een babbel met de
musici. Info op dit adres:
'Boesdaelhoeve', Koninklijk Conservatorium
Brussel, Toekomstlaan, 1640 Sint-Genesius-Rode,
tel. (02)38o 5o 95.

verschenen. Het betreft werk van Jeroen Brouwers, Hugo Claus ,
Guido Gezelle, Lucebert en
Multatuli. In een tweedegedeelte lazen de dichter Leonard Nolens en deprozaschrijfster Charlotte Mutsaers voor uit eigen werk. De hele presentatiegebeurde in het Frans. Het programma
beantwoordde volledig aan de doelstellingen van
Septentrion dat al vijfentwintig jaar lang 'de
hand reikt' aan de Franstaligen. Het blad wil de
cultuur van Vlaanderen en Nederland in de
breedste zin van het woordpresenteren aan een
Franstalig publiek. Adres van de redactie:
'Septentrion' ,
Arts et Culture de Flandre et
des Pays-Bas, Murissonstraat 26o, B-8931 Rekkem, tel. (056) 41 12 01.

Oost-Vlaanderen
Gent - Letterkunde
Middagen van de LiteratuurlPoeziefestival
De 'Middagen van de Literatuur' georganiseerd
door 'Poeziecentrum' hebben telkensplaats op
donderdagmiddag in de 'Achilles Mussche Zaal'
van de SOB, Graaf van Vlaanderenplein 40. De
reeks gaat verder met Guido Van Heulendonk
(23/1/97), Oscar van den Boo acrd (6/2/97),
Kristien Hemmerechts (18/2/97) en Roland
Jooris (6/4/97). Info op dit adres:
'Poeziecentrum' vzw, 'Middagen van de
Literatuur', Hoornstraat
9000 Gent,
tel. (09) 225 22 25.

Vlaams-Brabant
Leuven - Muziek
Aperitiefconcerten in 1997
`Jeugd en Muziek Leuven' vervolgt haar aperitief concerten in 1997. Op 12/1/97 'Franse operette- en salonmuziek'; 26/1/97: 'Mallou';
9/2/97: 'Style Brise'; 23/2/97: 'Japanese impressions',9/3/97: 'Piet Swerts speelt Piet Swerts' en
op 23/2/97: musiceren C. Demeulder, T. Lutz en
M. Verstegen. Reservaties, kaartverkoop en info
over het uitgebreide aanbod op dit adres:
'Jeugd en Muziek Leuven' vzw, Tiensevest
106/4B, 3000 Leuven, tel. (016) 29 14 22.
Vollezele/Galmaarden - Letterkunde
Ebert Aerts vertaald
'Thuiskomst in Brugge' (Clauwaert, 1993) van
Egbert Aerts, lector Nederlands, verscheen onlangs in Italiaanse vertaling. Annemieke Van Orshoven vertaalde. 'Ritorno a Bruges. Romanzo allegorico in tre tempi/movementi' verscheen bij
uitgeverij Pendragon-Linferno, Bologna.
Info: Egbert Aerts, Creynemstraat 13,
1570 Vollezele/Galmaarden.

Limburg

West-Vlaanderen

Tongeren - Museum
Jeugdatelier en museumshop
Op 16/11/96 had de officiele opening plaats van
het jeugdatelier en de museumshop. De educatieve dienst zalgraag uitleg even bij het volledig
nieuwe aanbod en beantwoordt vragen.
Info op dit adres:
'Provinciaal Gallo-Romeins Museum', Kielenstraat 15, 370o Tongeren, tel. (012) 23 39 14.

Brugge - Letterkunde
Vier keer Maerlant in de Biekorf
Na meer dan700 jaar ma Jacob van Maerlant
(ca. 123o-ca. 1295), de 'Vader van alle dichters in
de volkstaal', zich thans verheugen in een hernieuwde wetenschappelijke en publieke belangstelling. De Leidse Maerlantkenner Prof. Dr.
F. van Oostrom wijdde aan hem een indrukwekkende biografie (zie Vlaanderen, nr. 262, blz. 240-243). In Den Haag en Damme wordt een handschriftententoonstelling i.v.m. Van Maerlant
opgezet. De Stedelijke Openbare Bibliotheek van
Brugge organiseert i.s.m. vzw De Vrienden van
de Biekorfbibliotheek een lezingencyclus waarbij
de belangrijkste medewerkers aan deze beide
tentoonstellingen aan het woord komen die het
zullen hebben over alle aspecten van Maerlants
wereld: het culturele en literaire leven tijdens de
middeleeuwen, het leven en werk van Jacob van
Maerlant, de handschriftelijke nalatenschap. Jacob van Maerlant, de 13de-eeuwse Damse schepenklerk die ook in Holland actief was, opende
door zijn berijmde vertalingen en bewerkingen in
het 'Diets' ook voor Latijnonkundigen de poort
naar wetenschappelijke kennis, zoals eeuwen later de Brugse wis- en natuurkundige Simon Ste-

Luik
Luik - Letterkunde
25 jaar `Septentrion'
Naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van het tijdschrift 'Septentrion. Arts et culture de Flandre et des Pas-Bas'
worden in het
Y
najaar van 1996 vier literaire avonden georganiseerd, respectievelijk in Luik, Brussel, Rijsel en
Paris. De eerste avond vond plaats op 23 oktober
jl. in de Universite de Liege. Voor deze literaire
avond stelde acteurJosse de Pauw een programma samen met gedichten en teksten van Nederlandstalige auteurs die in Franse vertaling zijn

yin ook zou doen. De sprekers, met voorop Maerlant-biograaf E van Oostrom, zijn eminente neerlandici verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Katholieke Universiteit Brussel. Samen
vormen zij het wetenschappelijke comite van de
beide Maerlant-tentoonstellingen. Het programma bestaat uit vier lezingen en een geleid
bezoek: 16/1/97 om 19.30 u, J. Janssens (K.U.
Brussel): Cultuur en literatuur in de Middeleeuwen; zondag 19/1/97 om 10.3o u, E van Oostrom
(R.U. Leiden): Jacob van Maerlant: leven en werk;
dinsdag 28/1/97 om 19.30 U, V. Uyttersprot (K.U.
Brussel): Wonderen in de natuur volgens Maerlant; zondag 2/2/97 om 10.3o u, M.L. Meuwese
(R.U. Leiden): Maerlant in beeld: verluchte Maerlant-handschriften. Inschrijven is noodzakelijk en
gebeurt door storting van het inschrijvingsgeld
op rekening nr. 280-0478845-90 van vzw De
Vrienden van de Biekorfbibliotheek: Boo fr. voor
de hele cyclus inclusief geleid bezoek, of 200 fr.
voor elke lezing afzonderlijk (juiste datum opgeven) en eengeleid bezoek. Leden van de vzw betalen respectievelijk 65o fr. en 150 fr. De data voor
degeleide bezoeken worden onder de deelnemers aan de lezingenreeks afgesproken. Voor
meer inlichtingen kan men terecht op dit adres:
Stedelijke Openbare Bibliotheek
'De Biekorf', Valerie Lo he Kuipersstraat 3,
8000 Brugge, tel. (05o) 33 00 o.
Oudenburg - Varia
Kerstevocatie in Triptiek
Op donderdag 26/12/96 organiseert de Raad
voor Cultuur van de Stad Oudenburg een Kerstevenement onder de titel 'Kerstevocatie in Triptiek'. Tussen 14 en 18 uur zijn er op vier locaties
in Oudenburg culturele manifestaties in het teken
van Kerstmis. De bezoekers-toeschouwers kunnen vrij en met eigen vervoer naar deze vier
plaatsen aan en er telkens genieten van muziek,
van een literair kunstenaar en van uitleg over een
p
lastisch kunstwerk. In de Sint-Audomaruskerk
van Westkerke treedt het jeugdkoor Koriander op
en acteert Anton Coen
g
delen uit het bekende
boek van C. Dickens 'Christmas Carols'. Mark
Delrue zal er eveneens uitleg geven over de
kleurrijke aquarel 'De Geboorte van Jezus' van
R. De Saegher. Degroep Graffiti uit Lichtervelde
zal in de Sint-Pieterszaal van de Abdijhoeve
lichte Kerstmuziek spelen terwij1 schrijver Fernand Florizoone eigen gedichten rond hetzelfde
thema zal voorlezen. Daar zal kunstschilder Walter Lebbe een aquarel met een Winterlandschap
schilderen. In de stemmige ruimte van de Romaanse kerk van Ettelgem brengt de muziekgroep De Klakkebusse volkse Kerstmuziek en
leest Tine Ruysschaert voor uit 'Waar de sterre
bleef stille staan' van Felix Timmermans. Daar
wordt ook de symboliek van een eenvoudige
Kerststal verklaard. In een riante hoeve treedt
Musica da Camera op met werk van Haydn,
Loeillet en vertolkt tevens anonieme oude kerkliederen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Hier declameert Chris Torfs kerstgedichten van
Anton van Wilderode ingezelschap van de
Vlaamse schrijver zelf. Amand De Meulemeester
verantwoordt verder zijn olieverfschilderij rond
het thema Kerstmis. leder item duurt ongeveer
een half uur en wordt om het uur hernomen.
Inlichtingen en kaarten kunnen verkregen worden op dit adres:
Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg,
Weststraat 24, 8460 Oudenburg, tel. (059) 26 6o
27.

Koksijde - Muziek
'Beauvarletkoor' met Florian Heyerick
Het Beauvarletkoor o.l.v. Jan Vermeire nodigt
voor haar kerstconcerten Florian Heyerick uit.
Deze Gentenaar zal festivalster zijn op het internationaal gerenommeerde 'Festival van Vlaanderen 1997'. Samen met het 'Vocaal en Instrumentaal Ensemble Ex Tempore' brengt het 'Beauvarletkoor' op 21/12/96 de integrale, authentieke
uitvoering van het oratorium 'Messiah' van G.F.
Handel. Florian Heyerick neemt de algemene leiding op zich. Dit concert heeft plaats in de OnzeLieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde om
20 u. Hetzelfde concert wordt ook uitgevoerd op
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28/12/96 in Middelkerke in de Sint-Willibrorduskerk, eveneens om 20 u. Reserveren kan op
dit nummer:
'Beauvarletkoor', P. Segers, tel. (058) 51 31 73.

Buitenland
Baarlo, Nederland - Kunst
Kunstenaars op eigen benen
Een financieel onathankelijk kunstenaar lijkt voor
velen een illusie. Kunst is echter in opmars en
wordt steeds meer gewaardeerd doorparticulieren, instellingen enbedrij yen. Kunst geeft meerwaarde aan de omgeving, de sfeer, zij is exclusief
en versterkt het imago. In een tweedaags seminarie komen alle aspecten van de kunstenaarspraktijk aan de orde, zoals de vaststelling van omzet
enprijs, en vooral de promotie en verkoop van
kunstwerken. Met de kennis, inzichten en vaardigheden die men tijdens de cursus opdoet, kan
men meteen aan de slag. Veel kunstenaars volgden de seminaries. Met behoud van hun artistieke stip en specifieke persoonlijkheid zien zij
hun verkoop stijgen. Een groot aantal van hen
staat al op eigen benen! De eerstvolgende cursus
heeftplaats op 20 en 27/1/97, 26/2 en 5/3/97 en
17 en 24/3/97. Info en inschrijven op dit adres:
'Sigma trainingen', Jan van Reen, Lijnenhof
10, 5991 CB Baarlo Nederland, tel. (077) 477 33 91.
Konstanz - Letterkunde
Jaak Stervelynck vertaald
'De Zilveren Madonna' van Jaak Stervelynck
werd in het Duits vertaald door Irmgard Wolf als
'Das Rote Herrenhaus. Geschichte einer Flamischen Familie'. Deze uitgave verscheen bij Friedrich Bahn Verlag Konstanz.
Info: Jaak Stervelynck, A. Vandenabeelelaan
13, 850o Kortrijk.
Noordpeene, Frankrijk - Varia
21ste zwijgende voettocht
De '21ste zwijgende voettocht door het slagveld
van de Peene' heeftplaats op 26/4/97 (samenkomst om 14.30 u aan de kerk van Zuidpeene, afstand:7 km). De slag aan de Peene (11/4/1677)
had voorgevolg dat een stukje Vlaanderen door
Frankrijk werd ingelijfd. Dee name aan de voettocht kan ookgecombineerd worden met een bezoek aan Kassel, met zijn monument dat herinnert aan de drie memorabele veldslagen die
beneden de berg geleverd werden.
Info: Raf Seys, Ringlaan 1, 868o Koekelare,
tel. (051) 58 94 70.

Zuid-Afrika
Culturele samenwerking
Samenwerking Vlaanderen en Zuid-Afrika
De Vlaamse regering heeft Naar goedkeuring gehecht aan een memorandum tot samenwerking
met de regering van Zuid-Afrika inzake KMO's
en aan een memorandum tot samenwerking met
de regering van de provincie Vrijstaat. Beide memorandums werden door de minister-president
ondertekend tijdens het officieel bezoek dat hi'
op uitnodiging van de Zuidafrikaanse regering
samen met minister vice-president en Vlaams
Onderwijsminister Luc Van den Bossche aan
Zuid-Afrika bracht van 25/10 tot 3/11. Met dit
bezoek wenste de Vlaamse regering de samenwerking met de regering van Zuid-Afrika, die
sinds 1993 werd heropgestart, te consolideren en
te versterken en een formele, wettelijke basis te
geven. Ook wil zij de commerciele en economische banden tussen het Vlaamse en het Zuidafrikaanse bedrijfsleven verstevigen.
Info: 'Vlaamse regering', Jan Adriaenssens,
woordvoerder van de minister-president,
tel. (02) 227 29 11.
DIRO
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Prijzen, wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat van
het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op het nummer (051) 40 8164.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 264 (jan.-febr. 1997)
moeten die berichten ons bereiken voor eind december 1996.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Tech-Art
De 'Tech-artprijs 1997' wordt voor de tweede
keergeorganiseerd door de 'Vlaamse Ingenieurskamer' en wil kunstenaars aanmoedigen die vernieuwende technische realisaties en een innoverende artistieke creatie brengen. Er is o.m. een
eldprijs van 100.000 frank. Personen (vanaf 18),
g
groeperingen en firma's kunnen meedingen voor
15/2/97. De vorige prijs (1995) ging naar Wim
Doyen (technische prijs) en naar Guy Coolen (artistiekeprijs). Volledige omschrijving met illustraties en foto's opsturen naar het info-adres
waar ook het volledige reglement kan opgevraagd worden.
'Vlaamse Ingenieurskamer' vzw, Van Putlei
11, 2018 Antwerpen, tel. (o3) 216 00 70.
Antwerpen - Letterkunde
Apollo-prijs voor proza
Vol end jaar zal de eerste 'Apollo-prijs voor verhalendproza' worden uitgereikt in Antwerpen.
Eerder, van 1990 tot en met 1995, reikte de literaire kring Apollo Belgie/Nederland de jaarlijkse
'Apollo-Mariendaalprijs voor poezie' uit. Nu
volgt een nieuwe prijs
oor
v het beste verhaal
(zonder leeftijdsgrens). Voor deze Apollo-prijs
worden in eerste instantie zes inzendingen genomineerd. De Apollo-prijs voor proza bestaat uit
frank
en
eengeldbedrag van fl. 1000,- of 18. 500 ran
een oorkonde. Iedere auteur ma g een verhaal van
minimaal twee en maximaal zespagina's en getypt in zesvoud onder schuilnaam insturen (voor
juni 1997) naar volgend adres waar ook het volledig reglement te bekomen is:
'Literaire Culturele Kring Apollo', De
Groene Waterman Apolloprijs 1997, Wolstraat 7,
2000 Antwerpen, tel. (013) 33 39 94.
Antwerpen - Muziek
Jeugd en Muziekprijs voor Pieter Berge
Naar aanleiding van de 'Jeugd en Muziekprijs
1996 - Muziekwetenschap' organiseerden J&M
Vlaanderen enJ&M Antwerpen (i.s.m. Concertvereniging Conservatorium Antwerpen en
Radio 3) een prijsuitreikingsconcert op 28/10/96
in Antwerpen. De prijs werd uitgereikt aan Pieter
Berge door Minister van Cultuur Luc Martens.
Het is de enige onderscheiding van die aard in
ons land. Zij bekroont het werk van een jong musicoloog (maximum 35 jaar) . Info op dit adres:
`Jeusd en Muziek Vlaanderen', Koningstraat
10, 1000 Brussel, tel. (02)507 84 35.
Antwerpen - Theater
Frans De eater bekroond
De toneelprijs van de provincie Antwerpen voor
deperiode 1993-95 werd toegekend aan Frans
De enter voor zijn werk 'Leopold I, het orakel
van Europa'. Het bekroonde stuk maakt deel uit
van de Leopold-trilogie en werd in 1994 voor het
eerst opgevoerd door 'Theaterspektakel', in een
regie van Walter Rits. De andere genomineerden
in de laatste ronde waren Stany Crets en Katelijne
Damen, maar de jury (Fernand Auwera, Toon
Brouwers, Freddy De Schutter, Gie Laenen, Geert
Swaenepoel) besliste unaniem het werk van Depeuter te bekronen.

Hoofdstedelijk gebied
Dilbeek - Fotografie
Prijs voor fotografie
De vzw Marnixringprijs Felix De Boeck schrijft
voor de 13de keer in 1997 een kunstwedstrijd uit,
discipline fotografie (zonder oplegging van
thema). Mogen aan de wedstrijd deelnemen: elkeen die tot de Nederlandse Cultuurgemeenschap
behoort en op 1 januari 1997 niet ouder is dan 4o
jaar. De prijs
-bedraagt 100.000 frank. Een selectie
van de ingezonden foto's wordt tentoongesteld.
De inschrijvingen voor deze wedstrijd voor fotografie worden ingewacht teen 15/9/97. Het
wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier
kunnen worden bekomen op dit adres:
'Marnixringprijs Felix De Boeck' vzw, Sportlaan 18 ,
1700 Di Beek.

Oost-Vlaanderen
Gent - Theater
Tine Ruysschaert bekroond
De 'Visser-Neerlandiaprijs' van het AlgemeenNederlands Verbond en het bestuur van de afdeling Oost-Vlaanderen werd plechtig uitgereikt
aan Tine Ruysschaert in de Tenierszolder van de
Sint-Pietersabdij in Gent.

West-Vlaanderen
Blankenberge - Letterkunde
Jeanne Vande Putteprijs voor poezie
Dezepoezieprijs wordt voor de 19de keer uitgereikt in 1997. Het thema is 'stilte'. Inzenden teen
15/3/97. Het volledige reglement is te bekomen
op dit adres:
'Jeanne Vande Putteprijs voor poezie',
Ugo Verbeke, secretaris, Hoenderhoflaan 3o bus, 295o Kapellen.
Brugge - Letterkunde
Prijs voor Letterkunde 1996
De jaarlijkse 'Prijs voor Letterkunde' (totale prijs
150.000 frank) van de Provincie West-Vlaanderen
uitgeschreven voor novelle, kortverhaal en cursiefje is voorbehouden aan alle Westvlamingen
vangeboorte en aan niet geboren Westvlamingen
die vijf jaar in deze provincie wonen. Indienen
voor31/1/97. Wedstrijdreglement en info op dit
adres:
'Provincie West-Vlaanderen', Proosdij,
Burg 2, 8000 Brugge, tel. (050) 4o 561 1.
Izegem Letterkunde
Poeziewedstrijd Tongeren
Cecile Vandoorne won de derde prijs in de
twaalfde poeziewedstrijd van Tongeren 1996 met
hetgedicht 'Oude huizen'. Zij kreeg ook een eervolle vermelding met 'Adamsappel'. Gelukwensen aan ons CVKV-lid!
Info: Cecile Vandoorne, Mariastraat 19,
8870 Izegem, tel. (051) 31 19 03.

Vlaams-Brabant
Tielt-Winge - Beeldende kunsten
Prijzen
Suzy Van Bever kreeg Eerste prijzen voor Brons
in diverse landen. Info op dit adres:
Suzy Van Bever, Huize 'Beversnest', Keuletel. (016) 63 46 05.
straat35, 3390 Tielt-Wine tel.
DIRO

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen,
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 8164. Het eerstvolgend nummer (nr. 264,
jan.-febr. 1997) wordt gepubliceerd begin februari 1997. Berichten
voor dat nummer kunt u insturen tot eind december 1996.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen - Beeldende kunsten
Beeldberichten over de samenleving
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten/
Internationaal Cultureel Centrum, Antwerpen organiseert in de mare van de tentoonstelling 'Het
yolk ten Voeten uit, Naturalisme in Belgie en Europa, 1875-1915' de expositie 'Beeldberichten,
vertogen van en over de actuele samenleving'.
De werken die samengebracht zijn in deze expositie kunnen gezien worden als communicaties
over de actuelepostmoderne wereld. De deelnemende kunstenaars zijn: Geert Bisschop (Belie),
Daniele Buetti (Zwitserland), Danny Devos (Belgie), David Evrard (Belgie), David Garcia (GrootBrittannie/Nederland), Sven 't Jolle (Belie)
g,
Lucy Orta (Groot-Brittannie/Frankrij,
k) Kurt
Ryslavy (Oostenrijk/Belgie) en Frank Theys (Belie). De werkelijkheden die de deelnemende
unstenaars verkennen zijn: het p
'ostmoderne
landschap' bepaald door de uiteenlopende economische en culturele activiteiten van de mens
(Geert Bisschop). De prototypen lichamelijke
schoonheid en zakelijk-commercieel succes, die
op het einde van ons door de consumptie geregeerd millennium, het vereiste individuele succes
garanderen (Daniele Buetti); het fenomeen moord
en doodslag/doder ,
de moordenaar en de reactie
van de samenleving hierop (Danny Devos); de
openbare communicatiesystemen (posterijen, telefonie, openbaar vervoer, spoorwegen, enz.)
(David Evrard); het openbare leven, de plaatsen
waar ditgebeurt en de soort evenementen en activiteiten die er door an vinden (David Garcia);
de opgeklopte Eurocentrische kijk op cultuur, de
postkolonisatie van het oosten door het westen
en de ontvangst die het westen naar het einde
van de 2oste eeuw de economische vluchteling
reserveert (Sven 't Jolle); de door economische
crisisprecair geworden leefsituatie van de westerling en de nationalistische conflicten op internationaal niveau waardoor ieder individu in een
handomdraai werkloos kan worden en door sociale uitsluiting wordt genoodzaakt als pomade
te overleven (Lucy Orta); het behoud van de subjectiviteit in een door geld en media genivelleerde samenleving en van ieder centrum ontdanepostmoderniteit en de relatie van de mens
tot de nieuwste technologische ontwikkelingen
(Frank Theys). Info op dit adres:
`Koninklijk Museum voor Schone Kunsten',
Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen, tel. (03)

hetgrote publiek voorgesteld. De miniaturen zijn
stuk voor stuk meesterwerken. Het zijn onbekende Vlaamseprimitieven op perkament.
Info op dit adres: 'Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten', Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen, tel. (o3) 238 78 09.
Antwerpen - Architectuur
Bureau d'Etudes Greisch
Rene Greisch is een ingenieur bouwkunde die
met zijn 'Bureau d' Etudes Greisch' (beg) in Luik
werkzaam is. Hi' is een van de meest opmerkelike bruggenbouwers van onze tijd en geniet
deze erkenning ver buiten Belie. Wat de complexe opdracht ook ma inhouden - het ontwerp
van een brug, viaduct of hoogspanningsmast of
het berekenen van de stabiliteit en resistentie van
materialen of spanten - steeds vertrekt 'beg' vanuit de beperkingen van het project. De verantwoordelijkheid van de ingenieur bestaat erin tidens het ontwerp alle mogelijke variabelen te
onderzoeken en de meest verantwoorde en economische oplossing voor te stellen. Dit sluit niet
uit dat de vorm mooi of fascinerend is. deSingel
wil met deze tentoonstelling en publikatie de imP van de bouwkundig ingenieur op onze leefomgeving schetsen. In deze selectie zijn ook
projecten opgenomen waar 'beg' als adviseur optrad. De specifieke inbreng van het onzichtbare
werk van 'beg' wil men op een gepaste manier
kenbaar maken. Het oeuvre schetst de inventiviteit en creativiteit van de ontwerper-ingenieur
die net zoals honderd jaar geleden nauw samenwerkt met de industrie en de aannemerswereld.
De tentoonstelling biedt een volledig overzicht
van het oeuvre van 'beg'. Er is gepoogd om de diversiteit en complexiteit van de opdrachten weer
tegeven aan de hand van een gerichte selectie.
Deze tentoonstelling loot nog tot 12/1/97. Er is
ook een catalogus. Info op dit adres:
IdeSingel vzw', Internationaal kunstcentrum, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, tel. (03)
28
4
38 00.

Deurne - Varia
'Dozen om te niezen'
Het Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum in Antwerpen/Deurne brengt nog tot
23/3/1997 de expo 'Dozen om te niezen'. De tentoonstelling sluit thematisch aan bij de wereldcreatie van de opera 'Liaisons dangereuses', gecomponeerd door Piet Swerts op een libretto
van Dirk Van der Cruysse in opdracht van de
Vlaamse Opera. Voor de eerste maal worden een
i50-tal bijzonder kostbare zilveren en gouden tabaksdozen uitprive-verzamelingen en Belgische
openbare collecties aan het publiek getoond. De
geselecteerde 18de-eeuwse snuifdozen, die in
Frankrijk, de Oostenrijkse Nederlanden of het
voormalige prinsbisdom Luik werden gemaakt,
geven een beeld van het society-leven in de pruikentijd. Info op dit adres:
'Provinciaal Museum Sterckshof', Zilvercentrum, Eric Andies, Hooftvunderlei 16o, 2100 Antwerpen-Deurne, tel. (03) 36o 52 5o.

238 78 09.

Antwerpen - Beeldende kunsten
Vlaamse miniaturen voor Vorsten en Burgers
In 1996 organiseerde de Vlaamse Gemeenschap
samen met de Katholieke Universiteit Leuven de
belangrijke tentoonstelling over de Vlaamse miniatuurkunst van rond 1500. De manifestatie
vondplaats in het Hermitagemuseum in Sint-Petersburg van 7 maart tot 5 mei 1996 en in het Museo Bardini in Firenze van7 juni tot 28 juli 1996.
In 1997 wordt de tentoonstelling naar Antwerpen
gebracht. Van april tot 22 juni 1997 zal ze te
zien zijn in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen. Een van de meest intrigerende fenomenen uit de Vlaamse artistiekeproduktie staat centraal: de miniatuurkunst van 1475
tot 1550. Rond 1475 ontwikkelden kunstenaars in
de Zuidelijke Nederlanden een nieuwe stijl die
door driegeneraties van binnen- en buitenlandse
miniaturisten werd nagevolgd en uitgebouwd.
De tentoonstelling brengt voor het eerst een
ruime selectie van deze kostbaarheden samen. De
meeste worden zelfs voor de allereerste keer aan

Ranst-Oelegem - Textielkunst
Uit het interieur van Baron Caroly
Honderd jaar geleden woonde Baron Jean Henri
Marie Georges Carol in Antwerpen in een statig
huis op de Komedieplaats. Hi' was sterk geinteresseerd in het culturele leven van de stad en
le de belangrijke kunstverzamelingen aan. Textiel is onmisbaar in een interieur en de baron
kocht mooie en decoratieve stukken voor zijn
huis in Antwerpen. Op het einde van de 19de
eeuw ontstondbij kunstkenners en -liefhebbers
een tendens om antiek textiel en stukken uit
vreemde culturen op te nemen in de overladen
interieurs, dietypisch zijn voor die periode. Europa domineerde de wereld en via handelscontacten internationale tentoonstelling,
en waarop
vele landen vertegenwoordigd waren, leerde de
Europeaan allerlei culturen kennen. Baron Carol
kocht antieke en nieuwe Oosterse vloertapijten,
zoals vele kunstkenners uit zijn tijd. Daarnaast
verzamelde hij met veel goede smaak Europese
kant en antiek borduurwerk. Ook kwamen vele
exotische stukken in zijn interieur terecht. In deze

tentoonstelling wordt in de mate van het mogelike achterhaald waar de diverse textilia vandaan
komen, en wat hun oorspronkelijke functie was.
Info: 'Provinciaal Textiel- en Kostnummuseum Vrieselhof', Schildesteenweg 79,
252o Ranst-Oelegem, tel. (03) 383 46 80.

Buitenland
's Hertogenbosch, Nederland - Cultuur
Joods leven in Brabant
Tweehonderd jaar geleden, in 1796, kwam officieel een einde aan de discriminatie van de
joodse minderheid in Nederland. In NoordBrabant, dat in datzelfde jaar een volwaardige
provincie werd, kwam de joodse gemeenschap
daarna langzaam maar zeker tot bloei. Er volgde
eenperiode waarin de Brabantse Joden betrekkelijk ongestoord vorm konden even aan de eigen
religie en cultuur. Joodse ondernemers waren actief in het bedrijfsleven. Op vele plaatsen werden
synagogen geopend, vaak met een rijke aankleding. Zodoende leverde deze bevolkingsgroep
een waardevolle bijdrage aan de culturele en economische ontwikkeling van de provincie. De tentoonstelling loods Leven in Brabant' die nog
loot tot 9/3/97, brengt deze bloeitijd van de
joodse bevolkingsgroep in Noord-Brabant in
beeld. Centraal staan de judaica, voorwerpen die
een beeldgeven van de (religieuze) identiteit van
de joodse gemeenschap. Een omvangrijke collectie zilveren voorwerpen uit Brabantse synagogen
trekt vooral de aandacht. Daarnaastgeven schilderije
n, prenten, foto's en ander beeldmateriaal
een indruk van joodse gebruiken, historische gebeurtenissen en de achtergrond waartegen deze
plaats vonden. Het overzicht wordt afgerond met
portretten en voorwerpen die een beeld oproepen
van enkele markantepersoonlijkheden onder de
joodse gemeenschap, zoals de Osse ondernemer
Saal van Zwanenberg, oprichter van Zwanenberg
vleesfabriek, de Bossche verzamelaar Karel
Azijnman of de kleurrijke komiek Abraham de
Winter uit Breda.
Info: 'Noordbrabants Museum', Verwersstraat41, 5200 BA 's Hertogenbosch, tel. (073) 87
7 8 00.
Veenlo, Nederland - Varia
Reflecties
'Reflecties, 25 jaar Museum Van Bommel-Van
Dam Venlo' loot nog tot 12/1/97. Het 'Museum
Van Bommel Van Dam' transformeert zich langzaam maar zeker in een spiegelpaleis. Aan de
buitenzijde worden omlijste spiegels geplaatst en
g
igantische foto's. Binnen is onder andere een
toegangspoort van spiegels gemaakt en een zich
volledig spiegelend doolhof. Aanleiding tot deze
grote ombouw is het 25-jarig bestaan van het museum en de in dit kadergeorganiseerde jubileumtentoonstelling met de titel 'Reflecties, 25 jaar
Museum Van Bommel Van Dam Venlo'. Een tentoonstelling waarin het museum zich letterlijk en
figuurlijk zal spiegelen. De achterliggende gedachtebij dit alles is het principe van weerspiegeling. De schilderijen en objecten die in deze
tentoonstelling worden getoond, worden door ze
op, in en tegenover spiegels te plaatsen in verschillende opzichten weerkaatst in de richting
van hetpunt van uitgang. Hiermee wordt er op
twee manierengereflecteerd. Er wordt teruggekeken en er wordt opnieuw en op een andere manier bekeken. Een deel van 'Reflecties' is documentair van opzet. Het toont de rol van het
echtpaar Van Bommel-Van Dam en de geschiedenis van het museum en deplaats die het in Nederland in het algemeen en Venlo in het bijzonder inneemt. Het toont het karakter van de
oorspronkelijke collectie en een overzicht van de
verdere ontwikkeling daarvan. Het toont in het
verledengeorganiseerde tentoonstellingen aan
de hand van authentieke onderdelen en een visie
op de toekomst in een tijd van razendsnelle techniek en nog snellere opeenvolging van beelden.
Kortom, het toont hetgezicht van het museum
van alle zijden.
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Info: 'Museum Van Bommel-Van Dam',
Deken Van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo
Nederland, tel. (077) 54 68 6o.
DIRO

Individuele &
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat het nummer verschijnt. Meer nog dan
vroeger zullen we dus rekening moeten houden met de tijdslimiet
voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 264: jan.-febr. 1997)
31 december 1996. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax (051) 40 81 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Freddy Andries
Pastels, Galerij Theater van het Psychiatrisch
Centrum St.-Amandus, Reigerlo io, 8730 Beernem, open van ma. t/m yr. van 8-17 u, nog tot
28/1/97.
Ignace Bernolet
Schilderijen, G.C. Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat54, 1190 Vorst, nog tot 18/12, open van di.
t/m do. van 12-19 u, op yr. van 12-21 u en op za.
van 13-17 u.
Karl Blossfeldt (1865-1932)
Botanische foto's, Paleis voor Schone Kunsten,
Ravenstein 23, Iwo Brussel, nog tot 5/1/97, open
op di., do. en zo. van 10-18 u, op wo. van 10-22 u
engesloten op ma., Kerst- en Nieuwjaarsdag.
Renaat Bosschaert
Eindejaarstentoonstelling 'Brugge in Beeld', schilderijen, tekeningen, pastels, grafiek, bibliofiele
uitgaven, St.-Annakerkstraat 6, 8000 Brugge, nog
tot5/1/97, open van 10-12 en van 14-18 u.
Pascale Brant & Guy Claessens
Hedendaagse sieraden en gebruiksvoorwerpen,
Galerij Groot-Begijnhof, Hoviusstraat 6, 2800 Mechelen, open op do., yr., za. en zo. van 14-18 u en
ook op 30 en 31/12.
Colette Cleeren
Recente zw.-w.-etsen, Groene Hendrickx, Zuivelmarkt 25, 350o Hasselt, nog tot 31/12.
Marc Cox
Kleine tekeningen, Kasteel Ter Poorten, Die enbekerweg 65/1, 350o Hasselt, nog tot 31/1/97,
dagelijks tijdens kantooruren.
Jan Debrabandere
Schilderijen op papier en doek, Athena Art Gallery, H. Consciencestraat 38, 850o Kortrijk, van
30/1/97 t/m 9/3/97.
Pierre Declerck
Glassubjecten, Bogard Art, Simon Stevinplein lo,
8000 Brugge, v an 22/12/96 t/m 1o/1/97.
Vera Dedeurwaarder
Schilderijen, Kunstcentrum, Prosperdreef 9, 3054
Vaalbeek, van 19/2 t/m 9/3/97, open wo. van
14-16 u, za. en zo. van 10-12 en van 14-16 u.

Ann De Windt
Keramiek, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3,
9690 Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 31/12,
open op za., zo. en ma. van 14-19 u.

Viki Piqueur
Juwelen, Gallery 40, Veerstraat 8, 9140 Temse,
van 1/2 t/m 20/4/97, open op za. zo. en feestdagen van 14-18 u.

Milenko Divjak
Houtsneden, Gallery 4o, Veerstraat 8, 9140 Temse,
nog tot 26/1/97, open iedere zaterdag- en zondagmiddag van 14-18 u.

David Rakia
Religieuze (joodse godsdienst) schilderijen, Galerte Ruach, Hedendaagse Religieuze kunst, Papestraat31, 2513 AV Den Haag, nog tot 8/2/97,
open op do., yr. en za. van 11-17 u.

Stephen Feldman
Foto's, Prov. Museum voor Fotografie, Lieven
Gevaertzaal, Waalse Kaai, 2000 Antwerpen,
van 14/2 t/m 13/4/97, open van di. tot zo. van
10-17 u.
Tilly Gielen
Schilderijen, Galerij Groot-Begijnhof, Hoviusstraat 6, 280o Mechelen, nog tot 31/12, open elke
do., yr., za. en zo. van 14-18 u en op 3o en 31/12.
Jacques Gorus
Tekeningen, Atelier Jacques Gorus, Venusstraat
52, 2000 Antwerpen, van 23/1 t/m 23/2/97.
Eveneens 'Eindejaarssalon' nog tot 29/12, open
op za. en zo. van 14-17 u.
Rene Greisch
Architectuur, deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, nog tot 12/1/97, rondleiding op
11/1/97 om 15 u (kaarten a 150 fr.).
Marc Horemans
Grafiek, Gallery 40, Veerstraat 8, 9140 Temse, van
1/2 t/m 20/4/97, open op za., zo. en feestdagen
van 14-18 u.
Roman Kardasinki
Keramiek englas, Galerij Groot-Begijnhof,
Hoviusstraat 6, 280o Mechelen, nog tot 31/12,
open op do., yr., za. en zo. van 14-18 u en ook op
30 en 31/12.
Lucebert
Honderd tekeningen uit de collectie van F. van
Lanschot Bankiers, Noordbrabants Museum,
Verwersstraat42, Den Bosch, nog tot 10/3/97,
open van di. t/m yr. van 10-17 u, za. en zo. van
Frans Masereel
Houtsneden, Gemeenschapscentrum Nekkersdal,
G. Schildknechtstraat 26, 1020 Laken, nog tot
18/1/97, open op weekdagen van 12-13 u en van
19-22.30 u, op za. v an 13-17 u, gesloten op 25/12
en 2/1.
Hubert Minnebo
Juwelen en sculpturen, Galerie Cum Laude, Achter ad 12, 2400 Mol, nog open op do. 19/12,
yr. 20/12, za. 21/12 en zo. 22/12, telkens van
14-18 U.

Jan Mortier
Schilderijen in olieverf en acryl, Galerij Theater
van het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reierlo io, 8730 Beernem, open van ma. t/m yr.
g
van 8-17 u.
Kaat Pauwels
Keramiek, Galerij Theaxus, Ommegangstraat 3,
963o Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 31/12,
open op za., zo. en ma. van 14-19.
Pol Pazmany
Schilderijen, Atelier De Gryse, Gentsesteenweg
41, 850o Kortrijk, nog tot 15/1/97, dagelijks open
van 10-12 en van 14-19 u (gesloten op di.).

Jerome De Perlin hi
Fotografie: 'De mens in zijn arbeidssituatie',
Prov. Museum voor Fotografie, (2de verdieping),
Waalse Kaai47, 2000 Antwerpen, nog tot 2/2/97,
open van di. tot zo. van-10-17 u.

Erna Peeters
Recent werkgrafiek, Coeckepanne, Schrijnwerkersstraat 10,350o Hasselt, nog tot 31/12, dagelijks van 9-18 u (niet op zo.)
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Bertha Saveniers
Sculpturen uit Carrara-marmer, Galerij GrootBe ijnhof, Hoviusstraat 6, 2800 Mechelen, nog tot
31 12, open do., yr., za. en zo. van 14-18 u en ook
op 30 en 31/12.
Marly Schoenmaekers
Glamourphotography, Groene Hendrickx, Zuivelmarkt 25, 350o Hasselt, nog tot 13/12, dagelijks van 9-24 u.
Miet Schreurs
Figuratieve keramiek, Kasteel Ter Poorten,
Diepenbekerweg 65/i, 350o Hasselt, nog tot
31/1/97, dagelijks open ti dens kantooruren.
Paul Silance
'Stills are Movies', Biekorffoyer, Naaldenstraat 4,
8000 Brugge, nog tot 4/1/97, dagelijks (behalve
op zo.) open van 15-18 u.
Jan Steen
'Schilder en vertellee, schilderijen, Rijksmuseum,
Stadhouderskade42, Amsterdam, nog tot
12/1/97, dagelijks van 10-17 u (gesloten op
1/1/97).
Peter Treunen
Schilderijen, Golfhotel La Reserve, Wiemesmeerstraat, 3600 Genk, nog tot 303/97, dagelijks
open.

12-17 U.

Rik Delrue
Keramiek, Atelier De Gryse, Gentsesteenweg 41,
85oo Kortrijk, nog tot 15/1/97, dagelijks open
van 10-12 en van 14-19 u (gesloten op dinsdag).

Sonja Desmet
Zijdeschilderingen, Galerij theater van het Ps
chiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo io,
8730 Beernem, nog tot 28/1/97, open van 8-17 u
en van ma. t/m yr.

Daniel Savels
Assemblages, alert Theater van het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo io, 8730
Beernem, nog tot 28/1/97, open van ma. Um yr.
van 8-17 u.

Eric Peustjens
Politieke fotografie, Prov. Museum voor Fotografie, 'Agora', Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen,
nog tot 2/2/97, open van di. tot zo. van 10-17 u.

Dorothea Van de Winkel
Wandtapijten en textiele kunst, Galerij Theaxus,
Ommegangstraat 3, 9690 Kluisbergen-Kwaremont, nog tot 31/12, 0 za., zo. en ma. van 1419 u.
Jos Van der Sommen
Tekeningen en schilderijen, Noordbrabants Mu1 Den Bosch, van io/i
seum, Verwersstraat4,
t/m 23/2/97, open van di. t/m y r. van 10-17 u,
op za., zo. en feestdagen van 12-17 u.

Paul Van Lissum
Face to Face, recente schilderijen, ABB-galerij,
Hoekgebouw, Diestsevest-Diestsestraat, 3000
Leuven, nog tot 21/12, open op werkdagen van
9-16 u, op za. van 14-17 u.
Angel Vergara
Fonteyne en Paradijs, Vera van Laer Gallery,
Hoogstraat 11-13, 2000 Antwerpen, nog tot
22/1/97, van wo. t/m za. van 14-18 u.
Renaat Veris
Schilderijen, Paters and Patersstraat loo, 2300
Turnhout, nog tot 20/12, op werkdagen van
9-16 u, za. van 14-17 u, op zo. gesloten.
Rudy Verloove
Beelden in steen en hout, Galerij Theater Psychiafrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo io, 8730
Beernem, open van ma. t/m yr. van 8-17 u.

GROEPSTENTOONSTELLINGEN
- Confrontatie: Ensor, Spilliaert, Rops, Permeke,
Magritte, Delvaux - B. Bogart, J. Lacasse, E. Leroy,
A. Mortier, R. Raveel, M.Wyckaert, Magnus Fine

Arts, Romestraat 20, 840o Oostende, nog tot
2/2/97, open van wo. t/m zo. van 14.30-18 u, op
zondagvoormiddag van 10.30-12.30 U.

12 jaar. Proeven wezen echter uit dat jongeren
van 14, 15 jaar en ouder en volwassenen evenzeer
p
lezier beleven aan dit boek.
Jvs

- 'Bomoi Mobimba - Toute la vie' met werk van
7 hedendaagse Zairese kunstenaars: Bodo, Bodys
Isek Kingelez, Cheik Ledy, Moke, Vuza Ntoko;
Cheri Samba en Syms, Palais des Beaux-Arts,
Place du Manege, 6000 Charleroi, nog tot 22/12,
dagelijks toegankelijk van 10-18 u (gesloten op
ma.)
- Michel Francois, Francois Curlet, Narcisse Tordoir en Han Schul, nog tot 22/12 in Galerie Fortlaan 17, Fortlaan 17, 900o Gent, open van di. t/m
yr. van 14-18 u, op za. van 10.30-18.30 u en op zo.
van 10-13 u.
- 'Aus dem GewOhnlichen - Vanuit het alledaagse': sculpturen van Johan De Wit, Frederic
Gaillard, Tina Haase en Werner Reiterer, Galerie
in Situ, Arbeidsstraat 106-108,930o Aalst, nog tot
15/12, open van do. t/m za. van 14-18 u.
- 'Tekenkunst' van het ateliertekenen, Sted. Academie voor Schone Kunsten, Kunstlaan 12,3500
Hasselt, nog tot 4/2/97, open op di., do. en yr.
van 18.30-21.30 u, op WO. van 14-21.30 U, op za.
van 14-17 u, gesloten op ma. en tijdens de kerstvakantie.
- 100 Kleine meesterwerken vangrote kunstenaars, Gallerij Axpoele, Oudleikestraat 20, 8755
Ruiselede, nog tot 26/1/97, open op yr. en za.
van 15-18.30 u, op zo. van 10-12 en van 14-18 U.
- 'Above /Below the surface' met werk van Bert
de beul, Berlinde de Bruyckere, Paul De Vylder,
Ria Pacquee, Kari Cavell, Ulla Jokisalo, Markku
Kivinen en Nina Roos, Museum Hedendaagse
kunst, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, nog tot
12/1/97.

- Kunstwerken verworven door de Vlaamse Gemeenschap in 1994 en 1995, Museum voor Hedendaagse Kunst, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, nog tot 12/1/97 met werk van Guillaume
Bijl, Berlinde De Bruyckere , Thierry De Cordier,
Paul De Vylder, Dan Devos, Lieve D'Hondt,
Monika Droste, Lili Dujorie, Jackie Duyck, Marcel Marien, Ria Pacquee, Panamarenko, Leo
Renders Peter
Peter Rogiers, Guy Rombouts, Sven
't Jolle, Nadine Tasseel, Luc Tuymans, Patrick
Van Caeckenbergh, Philip Vandenbergh, Patrick
Vanden Eynde, Eric Vandepitte, Philip Van Isacker, Jan Van Oost, Jan Vercruysse, Gert Verhoeven,Jiirgen Voordeckers.
RD
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Robin Hannelore
De witte ree, uitg. Heibrand, Veldekensstraat 18,
230o Turnhout, 1995, jeugdroman, 210 x 135 min,
79 biz., genaaid 35o fr. - In de jeugdroman 'De
witte ree' ontpopt auteur Robin Hannelore zich
andermaal als een echte natuurminnaar. Hoofdpersonages zijn een zekere opa Bos en het meisje
Natalie, dat alspleegkind is opgenomen in een
lerarengezin. Dankzij opa Bos leert Natalie de
grote geheimen van de Kempense natuur kennen. Deze wetenswaardigheden duiken her en
der in de verhaalstroom op. Datgebeurt op een
pedagogisch verantwoorde wijze, zodat de jonge
lezers er heel wat van kunnen opsteken. Zeker
ogenblik staat Natalie oog in oog met een witte
ree. Maar ook de stropers ontdekken het dier,
trekken op rooftocht en schieten daarbij zelfs opa
Bos neer. Natalie vindt echter vrij vlug de zwaargewonde man en redt hem op die manier van een
gewisse dood. Even later worden de dadersgeklist en gestraft. Er bestaat dus nog zoiets als gerechtigheid. Robin Hannelore mikte aanvankelijk
op een jeugdig lezerspubliek van om en bij de

Robin Hannelore
De krekels van Pulle, uitg. Heibrand, Veldekensstraat 18, 2300 Turnhout, 1995, 210 X 135 mm,
79 blz., genaaid 65o fr. - De geschiedenis van
Pulle in de Antwerpse Kempen werd tot voor
kort nog nooit te boek gesteld. Dit gegeven
bracht schrijver Robin Hannelore op het idee om
het verleden van zijn geboortedorp uit te spitten
en te vatten in deze documentaire roman. Hi'
koos voor ditgenre, omdat de modale lezer volgens hem een boodschap heeft aan droge opsommingen van voorbije feiten. In het spoor van
Leineke Luther, een ongetrouwde vrouw, trekt de
auteur door de twintigste eeuw in Pulle.Zij werd
in 1902 geboren en was een van de meest beruchte figuren in het dorp. Naast haar treden nog andere belangrijke personen op de voorgrond, zoals
depastoors en de burgemeesters.Verder raakt de
auteur ook feiten aan die zich de vorige eeuwen
in Pulle afspeelden. Daarvoor baseerde hi' zich
op oude documenten en geschriften. Opvallend
is de bemerking van Robin Hannelore dat Pulle
de tijden vrij ongerept heeft doorstaan: 'Ik beschouw dit dorp als een buitenverblijf van God
in de Kempen, en de pastoor is zijn concierge'.
Het boek is dan ook een welgemeend eresaluut
aan de inwoners van Pulle, die steeds hun eigen
weg zijn blijven gaan.
Jvs

Kamiel Vanhole
Overstekend wild, uitg. Meulenhoff, Amsterdam,
1995, verspreid door uitg. Kritak, Diestsestraat
249, 3000 Leuven, 200 x 125 Mal, 221 blz., paperback 698 fr. - Het reisverhaal is eigenlijk steeds
eenpopulair genre geweest. Zowel vroeger
(Montaigne/Goethe) als nu (Nooteboom/Theroux) voelen auteurs de behoefte om hun reiservaringen te boek te stellen en te publiceren.
Bovendien worden die reisindrukkengretig gelezen: ze bieden meestal een vlotte tekst die tegelijk
ontspannend en informatief waardevol is. Een
nieuwe trend is nu bepaalde reizen die vroeger
reedsgedaan en beschreven werden, nog eens
over te doen en de oorspronkelijke indrukken te
toetsen aan depersoonlijke ervaringen van de
tweede reiziger. Men zoekt daarbij dikwijls naar
afgestorven familieleden die in brieven en/of
dagboekfragmenten hun traject beschrijven.
Kamiel Vanholepast in 'Overstekend wild' dit
procede toe.. Hi' vertrekt van de nagelaten reisimpressies van een vage voorvader die in een ver
verleden Brabant verliet om in Amerika alsgoudzoeker zijn geluk te vinden. Vanhole gebruikt dit
dagboek echter alleen als een losse kapstok.
Deels omdat die notities niet steeds even boeiend
of diepgravend blijken, maar ook omdat Vanhole
amper zijn liefde voor Amerika en zijn enthousiasme voor de ontdekking ervan kan verbergen.
Het verhaal van de voorvader wordt dus voortdurend verlaten om nu eenspoetisch beschouwend over Amerika te schrijven dan weer vertellend en anekdotisch in tegaan op toevallige
ontmoetingen of gebeurtenissen. Zelfs de tern
schakeling naar het verre moederland en naar de
verwanten die achtergebleven zijn, krijgt zijn
plaats in deze roman. Zo reist de lezer a.h.w.
twee keer door Amerika (in het verleden en nu)
maar ook nog eens over en weer tussen dat continent en Europa. Vanhole verliest echter nooit de
pedalen en houdt structureel zijn boek goed in de
hand. Bovendien blijft hi' boeiend vertellen. Voor
de liefhebbers van hetgenre een aanrader.
FT

August Thiry
Byzantijns blauw,
uitg. Meulenhoff Amsterdam &
A. Manteau nv, Isabellalei76, 2018 Antwerpen,
1996, 200 x 120 mm, 161 blz., paperback 598 fr. 'Byzantijns blauw' is een bun elvan 3 novellen
die zich alle driegrotendeels afspelen in Haspengouw en Ha eland. In deze novellen slaagt
August Thiry er steeds in personages voor te
stellen van wie het verleden hun huidige situatie

nog zo sterk beinvloedt dat hun leven er nog
gedeeltelijk door gehypothekeerd wordt. In de
eerste novelle 'Kwade dagen' zijn dat de naweeen
vangebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog,
in de tweede novelle 'Lili de Lel' speelt eengemeenschappelijk internaatsverleden de personages nog parten. In een wereld die ongestoord
verder draait ,
zijn de mensen uit de verhalen van
Thiry nog lang niet klaar met zichzelf: dat vormt
eengoede voedingsbodem voor latente gevoelens van wraak en vergelding. Het zijn ook eenzame mensen die de auteurplaatst in een niet zo
aantrekkelijk milieu (nevelig grijs winterlandschap of tijdens een desolate nachtelijke rit) of
landschap (een kaal rotsplateau in Turkije). Het
verhoogt alleen maar hun isolement. Bij een novelle lit het gevaar voor oppervlakkige karaktertekening altijd op de loer. Ook bij Thiry doorbreken sommige van zijn figuren toch te weinig
die oppervlakkigheid en moet de lezer bij tijden
te veel zelf invullen. Een boek met een mooie
titel, maar het komt toch te weinig tot voile schittering.
FT

Paul van Ostaijen
Het bordeel van Ika Loch. Groteske verhalen, uitg.
Ooievaar/Amsterdam, 1996, samengesteld en ingeleid door Tom Lanoye, 180 x 115 mm, 221 blz.,
paperback 3oo fr. - De poes voldeed. Essays en kritieken, uitg. Ooievaar/Amsterdam, 1996, samengesteld en ingeleid door Geert Buelens en Tom
Lanoye, 180 x 115 mm, 217 blz. paperback 3oo fr.,
beide boeken verdeeld door Stand-aard Uitgeverij, Belgielei 147A, 2018 Antwerpen. - Ti' ens
het voorbije Paul van Ostaijen-jaar verschenen
heel wat boeken en artikels over de auteur. Ook
diverse werken van van Ostaijen werden opnieuw uitgebracht. Het bordeel van Ika Loch en
Depoes voldeed zijn twee publikaties die - ook
omwille van hun lage prijs - de aandacht van
de lezer verdienen. Het bordeel van Ika Loch is een
verzameling grotesken: schampere, wat bittere
verhalen vol onverwachte wendingen, gelardeerd met scherpe spot, afkeer voor pose en
schijn en of en toe gemilderd door humor. Een
mooie kennismaking met het proza van van
Ostaijen. De poes voldeed bevat een selectie essays
en kritieken. Hoofdmoot van de bundel is het
eerste hoofdstuk waarin van Ostaijen zijn opvattin en over kunst tracht te verwoorden. Interessant vooral voor de lezer diegeinteresseerd is in
de opkomst van het modernisme in Vlaanderen
rond de eeuwwisseling. Verder bevat de bundel
politieke en literaire beschouwingen. Zo besteedt
van Ostaijen aandacht aan de Antwerpse dichteres en tijdgenote Alice Nahon. Zowel Het bordeel
van Ika Loch als Depoes voldeed hebben de verdienste een minder bekend aspect van auteur
Paul van Ostaijen binnen het bereik van een
breedpubliek te brengen.
REDACTIE

Lut Missinne (samenstelling)
Klassieke verhalen uit Vlaanderen I uitg. Meulenhoff Amsterdam & A. Manteau nv, Isabellalei76,
2018 Antwerpen, 1995, voorwoord van Anne
Marie Musschoot, 220 x 145 mm, 385 blz., gebonden995 fr. - Bij Meulenhoff/Manteau verscheen
het eerste deel van de reeks Klassieken uit Vlaanderen. De uitgeverij wil daarin het beste van wat de
Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen tijdens
de eerste helft van de 2oste eeuw te bieden heeft,
weer toegankelijk maken voor het breed publiek.
Voor deel 1, Klassieke verhalen uit Vlaanderen, selecteerde samensteller Lut Missinne 18 verhalen
van verschillende auteurs. Naast werk van Claes,
Busse, Streuvels en Timmermans vind
'haverhalen van Walschap , Roelants
, Teirlinck en Van
Ostaijen. Over de keuze van de samensteller is
natuurlijk discussie mogelijk. Toch biedt deze
bloemlezing een interessante staalkaart van onze
literatuur tussen 1890 en de Tweede Wereldoorlog. Vreemd is wel de volgorde van de verhalen:
alfabetisch op auteursnaam. De publikatiedatum
lijkt me een beter criterium. De bundel opent met
een heldere inleiding van Anne Marie Musschoot
waarin zij de Vlaamse literatuur van die periode
in kaart brengt. Klassieke verhalen uit Vlaanderen is
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een mooi visitekaartje voor wat een interessante
reeks belooft te worden.
GS

Peter Verhelst
Het spierenalfabet, uitg. Prometheus/Amsterdam ,
1995, verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgielei 147 A, 2018 Antwerpen, 200 x 125 mm,
184 blz., paperback 695 fr. - In Het Spierenalfabet
werkt de verteller in de crypte van een oude bibliotheek. Zijn taak: boeken catalogiseren. Voorts
beschikt hi' over een computer, waarop hi' via
e-mailgeheimzinnige boodschappen ontvangt.
Er is ook Inez, de bibliothecaresse, rolstoelgebruiker Rene en het danseresje Lore. Een vreemde
combinatie mensen. En vreemd is ook heel het
boek. Verhelst vertelt een mysterieus verhaal
over verdwijning, waarin eros en thanatos nooit
ver weg zijn. Opgebouwd als een lappendeken
van tekstfragmenten is Het Spierenalfabet een tekst
waarvan structuur en betekenis slechts langzaam
blootgegeven worden. Een boek dat aandachtige,
desnoods herhaalde lezing ver t.
GS

Fernand Auwera
De man in de stoel en andere verhalen, uitg. Meulenhoff Amsterdam / A. Manteau, Isabellalei76,
2018 Antwerpen, 1996, 200 X 125 mm, 249 blz.,
paperback 698 fr. / f 34,90 - Ook in zijn nieuwe
bundel blijft Fernand Auwera trouw aan zichzelf.
In de vijf stevige verhalen uit De man in de stoel
borduurt de auteur verder op de vertrouwde thema's: eenzaamheid, onvermogen om te begrijpen
en begrepen te worden, trouw, schuld. De vorm
waarin hi'j die thema's gestalte geeft verschilt. In
het titelverhaal kruipt hi' in de huid van schilder
Henri de Braekeleer. 'De stilte van de Seefhoek' is
het introspectief verslag van vereenzaming en
verlies van jeugdherinneringen. In 'De kleur van
zelfmoord' krijgt de zelfmoordenaar gestalte via
de commentaren van zijn vrienden en kennissen.
'Het historische besef van een amateur' over de
eenzame strijd van een burgermannetje teen
extreem vond ik het zwakste van de bundel. Het
vijfde verhaal, 'De laatste brieven', bevat de brieven van een man aan drie vrouwen. Ze vormen
een wat bitter zelfportret van een man die door
het leven heel wat illusies verloren heeft. Auwera
bewijst met deze bundel nogmaals zijn gedegen
vakmanschap. Zijn verhalen vormen een verademing midden de literaire Vlaamse produktie,
waarin talent no al eens verward wordt met
pose en tafelspringerij.
GS

POEZIE
Edith Oeyen
Op vleugels van verlegen schaamte, uitg. Zuid &
Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beverlo-Beringen, 1996, Lotusreeks, nr. 19, 210 x 145 mm,
Oeyen (He
104 blz., genaaid 495 fr / f 29 - Edithbliceer
en
pen 1945) heeft kinderboeken gepud
enkele bundelspoezie. Haar gedichten werden
vertaald tot in het Chinees en het Esperanto en
ebloemleesd in rote internationale overzichten.
g
g
De titel van deze nieuwe bundel let
het thema
van dezepoezie bloot en bevat ook een boodschap: 'Nu ik een verdwaler / in onzekerheid
ben'. Het was een vinden van de liefde, 'waarna
ik weer / in niemandsland belandde'. Deze mistroostige toon verschijnt praktisch in elk gedicht.
Toch is er of en toe een weinig hoop en dan keert
de stemming wat om. In het laatste gedicht van
de bundel heet het le bent mijn blijheid / ik een
zwerver'. Oeyen schrijft korte gedichten met opvallend eenvoudige woorden, bijgevolg zeer herkenbaar en toegankelijk. Deze eenvoud siert haar.
'Waarom ben ik zo verward / als al de dagen
zwijgen?' lijkt een goede synthese, zowel van
inhoud als vorm van deze bundel.
FB

Raoul Maria de Puydt
Ontembare dromen, uitg. Zuid & Noord, Hanebergstraat 75, 3581 Beverlo-Beringen, 203 x
145 mm., 56 blz. - Raoul de Puydt schrijft bevatte326
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like en eenvoudige gedichten. De liefde en de
zachtzinnige beleving ervan beschrijft hi' in zijn
verzen, nu ook in Ontembare dromen. Een wat
clichematige titel weliswaar, maar hoedanook
een vlag die haar poetische lading dekt. De bundel wordt eengezang genoemd, en bestaat uit
een vijftigtal delen: van een indringende observatie van natuurlijk landschap en vrouwelijk
lichaam/landschap, tot een zacht-erotisch verlangen dat wordt gekoppeld aan enkele weerbarstige en geladen beelden, die echter mijns inziens
nu en dan ietwat (misschien bewust?) oubollig
durven aandoen: 'Ik kom naar je toe / op vleugels van satijn, zoen je binnenkamers / tot ze
cloorzichtig worden als kristal.' Of: 'Naakt en
krijgshaftig / fladder ik om je heen / tot ik luchthartig / in je mazen hang.'
SVDB

Ben Renders (samenstelling)
Te weinig handen om te wuiven, uitg. Davidsfonds/
Infodok, Brabanconnestraat 95 4, 3000 Leuven,
1996, zw.-w.- en kleurenillustr., 240 x 16o mm,
128 blz.gebonden 599 fr. - Dit is een leuke bloemlezing gedichten, samengesteld door Ben Reynders en verlucht met fraaie illustraties van
Marijke Meersman. Het betreft hier evenwel een
bloemlezing van gedichten, geschreven door
tieners en jongeren, en is dan ook in hoofdzaak
one lezers. Het boek ontstond
bedoeld voor jg
naar aanleiding van depoeziewedstrijd Jeugd en
Poezie Soetendaelle in Merchtem. In deze bundel
werden de meest treffendegedichten samengebracht, verdeeld over een twaalftal thema's. In
zijn inleiding weerlegt de samensteller een aantal
vooroordelen teen jongerenpoezie. Speels en
met verwijzingen naar grote dichters-voorbeeldengaat Renders ze te lijf. Het leidt uiteindelijk
tot dooraderde, gevoelsmatige en expressieve
Re ynders verwant werk wil
,
j'on poezie waarin
koppelen van bijvoorbeeld 'de nog steeds schromelijk
rschatte'
onde
Roland Jooris.
SVDB

Willem Wilmink (red.)
Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld, uitg. Ooievaar/Amsterdam, 1996,
verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgielei
232 blz.,
147a, 2018 Antwerpen, 18o x 115
p
aperback 200 fr. f io. - Altijd wat verrassend
zijn de bloemlezingen die Willem Wilmink samenstelt. In zijn jongste, Kinderen. Meer dan honderdgedichten over hun wondere wereld, uitgegeven
in een betaalbarepocketeditie, bundelt hi' gedichten van Kath. Leopold en J.P. Heije (die kinder- en sinterklaasliedjes schreven) tot J.A. der
Moues, J.J. Slauerhoff, Martinus Nijhoff en zelfs
Jules Deelder. Dat Wilmink, als specialist, de
grenzen van het fenomeenpoezie aftast en zelfs
bevraagt, ma blijken uit de aanwezigheid in de
bloemlezing van Hans Dorrestijn en zijn al even
tranerige vriend Levi Weemoedt, van Wannes
van de Velde en Freek deJonge, van Jules de
Corte en Liselore Gerritsen. Bovendien onderstreept ook de selectie van teksten van Karel
Waeri en anderen Wilminks kennis van het
terrein van het (volks-)lied en hetgezongen
edicht.
g
SVDB

Paul van Ostaijen
Music-Hall. Eenprogramma vol charlestons, grotesken, polonaises en dressuurnummers, uitg. Ooievaar/ Amsterdam, 1996, verdeeld door Standaard
Uitgeverij, Belgielei 147 A, 2018 Antwerpen, samengesteld en ingeleid door Gerrit Borers, 180 x
115 mm, 223 blz., paperback 3oo fr. - Naar aanleiding van het Van Ostaijen-jaar werd – het kon
haast niet anders – ook een heruitgave van Music-Hall op de markt gebracht, de veelgeprezen en
-gebruikte, destijds (1964) door Gerrit Borers
samengestelde selectie uit Van Ostaijens 'charlestons, grotesken, polonaises en dressuurnummers'. Inmiddels betreft het hier reeds een negende druk. Gerrit Borers
maakte een mooi en
g
representatief overzicht van het werk van de Antwerpse dichter-dandy,
met een ruime keuze uit
zijn beste gedichten, verhalen en opstellen, waaronder de bekende 'Gebruiksaanwijzing der ly-

riek'. Een leuke en vooral betaalbare introductie
in het werk van Van Ostaijen.
SVDB

Marcel Van Maele
Rendez-vous, uitg. Poeziecentrum, Hoornstraat 11,
9000 Gent, 1996, 203 x 125 Trial, 48 blz., genaaid
498 fr. / f 24,90 - Het was al een tijdje geleden dat
er nog een dichtbundel verscheen van Marcel
van Maele (1931). Van Maele publiceerde maar
liefst eenentwintig dichtbundels, enkele romans
en toneelstukken, maar de laatste jaren was het,
mede door zijn visuele handicap, vrij stil rond
hem. Nu is hi' er terug, met de overtuigende bundel Rendez-vous, waarin de dichter de van hem
gekende obsessies behandelt en verkent. De woede, die de vroegere poezie van Van Maele sterk
karakteriseerde, heeft nuplaats gemaakt voor
een meer serenergevoel van berusting. Ook
speelt hi' meer met de taal: klanksymboliek en
-effecters, associaties, alliteraties en, meer inhoudelij,
k een subtiel vleugje
ronie.
i
Alles wordt
gevat in trefzeker opgebouwde gedichten, uitermate verfijnd en gestyleerd. De beste Van Maele.
SVDB

Roel Richelieu van Londersele
Verzameldegedichten, uitg. Poeziecentrum, Hoornstraat 11, 9000 Gent, 210 x 13o mm, 96 blz., genaaid498 fr. / f 24,90 - Roel Richelieu van Londersele (Ninove 1952) is dichter, prozaschrijver,
vertaler en tekenaar-etser. Zijn sclrifturen werdengraag ondergebracht bij de zogeheten neoromantiek. Hi' leunt evenwel het dichtst aan bij
een kunst die surrealistisch en vooral fantastisch
is. Niet voor niets is hi' ook de gedreven essayist
van het werk van Marcel van Maele. In dit boek
heeft hi' zelf een keuze gemaakt uit zijn poezie,
vanaf de eerste bundel Marie sans toilette (1973)
tot de jongste Een jaar van september (1992). Naast
de opeenstapeling van een beeldenrijkdom,
waarin vaak een vleug ironie wordt geproefd,
valt deze keuze op door een voorkeur voor de
g
etui genissen, vooral die in verband met het
eigen levenslot. 'Als ik geschikt ben voor dit
leven / red me dan' - 'Wat ik niet kennen wil /
is de overzijde van de liefde' - 'Het is moeilijk
zomer te zijn'. Vaak komen dergelijke eerder
melancholische verzen voor, engewoonlijk aan
het begin van een gedicht; zij vormen als het
ware het thema waarop de variaties dan volgen.
Ook deze verzameling munt uit door klankrijkdom en binnen dezepersoonlijke voorkeuren
door een toch aantrekkelijke variatie. Een mooi
uitgegeven overzicht.
FB

Lydia Chagoll
Moordende wals, uitg. EPO vzw, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem, 200 x 125 mm, 61 blz.,
genaaid45o fr. - Lydia Chagoll ondervond als
kind en jongvolwassene de Tweede Wereldoorlog
aan den live. In Moordende wals verwoordt zij
haar pijnlijke ervaringen tot beschouwingen, mijmeringen en bedenkingen. De stijl is ironisch en
vaak snijdend, maar dat is dan ook nodig om bij
het lezerspubliek enig effect te sorteren. Chagoll
doet dit aan de hand van korte, krachtige verzen
en een uitermategeladen woordenschat, waarin
korte, hevige en veelomvattende woorden en
begrippen in een ontluisterende context worden
geplaatst. Als schokeffect bereikt deze poezie
ze er haar doel.
SVDB

Frank Pollet
De weeromstuit, uitg. WEL, Postbus 624, 4600 AP
Bergen op Zoom (Ndl), 1996, 210 X 13o mm,
47 blz., paperback 495 fr. (ook bij de auteur verkrijgbaar: Hemelsbreedte 84, 9112 Sinaai, rek. nr.
000-0755295-53). - Voor een apart geluid in onze
poezie zorgt Frank Pollet (1959). De weeromstuit is
zijn zesde dichtbundel, en weer bundelt hij, net
als in zijn vorige bundel Anaconda (1992), gedichten uit een wat langere periode. In De weeromstuit
selecteerde Pollet verzen uit deperiode 19821995; cenotafen, (in dit geval literaire) grafmonumenten voor afwezige doden. Pollet bezingt
overleden vrienden, in eenpoezie die haar vor-

men aftast en speelt met leestekens, haakjes en
andere elementen, met subtiele tegenstellingen
en een aardig rijm. In zijn gedichten exploreert de
dichter een soort tijdeloosheid die het antwoord
kan zijn op menselijke pijn en herinneringen. De
stijl van Pollet laat toe dat wordt geknipoogd
naar werk van bijvoorbeeld T.S. Eliot, Jim Morrisson, Carl Orff of Guido Belcanto.
SVDB

Hose] De Poortere
Een hoogwerker, uitgave in eigen beheer (Meulenstraat 13, 980o Deinze, 240 x 157 mm, 33 blz., genaaid (te bestellen via storting van de portkosten
op rek. nr. 00o-0869805-06) - In eigen beheer verscheen de dichtbundel Een hoogwerker van J(ose)
de Poortere. Het is een tijdje stil geweest rond
dezepriester-dichter; nu is hi' er weer, met bevattelijke, door een sterk religieus gevoel gedragen
verzen. Ze werden ondergebracht in afdelingen
die verwijzen naar locaties (Kliniek, Deinze,
Oekraine) of kerkelijke elementen en gebruiken.
De observatie van de dichter hier is mild; de zintuiglijke inslag van de gedichten is onderhevig
aan het ouder worden en de aanvaarding,
die
evenwel ook intensgeluk behelst om de vroeger
gemaakte keuze voor het priesterschap. Deze
verzen zijn hiervan doordrenkt, tot in het dage. De
dagelijkse
to Poortere verhaalt ook het leed
van de wereld, een leed dat hi' als geestelijke en
als dichter moetproberen te lenigen, te beschrijven, te vatten.
SVDB

Anne-Marie Demoen
De nacht is altijd anders, uitg. Point v.z.w. Uitgeverij, Brusselsesteenweg 356, 9402 Meerbeke-Ninove, Point39, 1996, 210 X 145 111111, 56 blz., ingenaaid, abonnement (5 nrs) 1450 fr., los nummer
35o fr. - Een korte, vijfdelige bundel waaraan een
introductiegedicht voorafgaat dat allicht de fundamentelebewogenheid van de dichteres aaneeft: verwoording van wat de mens beroert, is
g
altijd enkelvoudig, verzwijgt telkens het pendant
dat niet wordt uitgesproken. Maar hoe onvolkomen het uitgesprokene ook is, de vraag dringt
zich op wat er nog blijft 'als ik alles verzwijg'.
Dat uitspreken bestaat in een aanduidend, doorel vooral benaderd
dacht en doorvoeld beeldensp,
ingegevens en verschijnselen, waarin de dichteres de zin zoekt van het verborgene en het onzekere, van het in de die to levende verlangen naar
'doorzichtigheid', naar 'herkenning' en erkenning, naar iets dat ze omschrijft als 'mijn denken
zoekt / de omtreklijn van wat nu stroomt'. Fraaie
verzen die zich allicht slechtsgeleidelijk in al hun
intensiteit en allicht nooit volledig zullen ontvouwen voor de meelevende lezer.
GG

Frans Depeuter
Op vlevels van was, uitg. Vrienden van Dries,
'Blauwhof', Voetweg 53, 256o Kessel, 1996, 204 x
36 blz., gelijmd. - Het introducerende
132 mm,
motto: 'Thans zien wij als in een wazige spiegel,
straks van aangezicht tot aangezicht' (i Kor.
1312)
,
bepaalt de lyrisch thematische tonaliteit
van deze bundel. In vier bewegingen drukt de
dichter zijn ervaringen uit. Ze worden bij de aanyang gegeven in de beleving van een Paradise
lost', debeleving van het gezegende verleden dat
reeds een onzekerheid, een jacht in zich draagt;
'En in het kind de man diegroeit' (.P
8), die
vraagt, die droomt en 'licht wil scheppen, maar /
degrauwe oorlog in zijn huid voelt krassen'
(p. 9). Een oorlog die allicht wordt bepaald door
interne en externe factoren. Het verlangen zich
uit te zuiveren, tegeloven 'in 't wonder van de
zon' (p. 9) impliceert een blijvende opgave. Gedreven door een innerlijke kracht wil hij grijpen,
vasthouden, moedig, roekeloos en in mildelevensmomenten, in de schoonheid die zich aandient, in de eeuwige zoektocht naar 'het hof van
Eden' (.p
13), het land van het onbekende, het
licht dat de dood verbant. In een tweede bewegin g, 'De open wonde', verbeeldt de dichter in
korte versflitsen de onaflaatbare spanning in het
schouwen van de 'diepste schoonheid' (p. 17),
van het ware en hetgoede dat door pijn wordt

doorsneden. In 'Als in een spiegel' komt hi' dan
tot negen gedichten die een nog wazig schouwen
begeleiden, een zien dat nog pijn in de ogen bijt,
maar eenpijn die hi' eveneens geluk noemt:
`gena en doen in een vereend' (p. 22). 'Het vechten met de spiegel' (p. 27) verstilt en verinnigt in
het uiteindelijke 'Stabat Mater': het seizoen van
de wederkeer, 'ik ben gereed. 't Isgoed geweest'
(p. 31) en op de mond het heilig woord: het is
volbracht. Een aansprekende bundel, wellicht
ook om de benadering en de verwoording van de
volheid van het leven, in een vaardig snelle opeenvolging (en dan, en dan...) van intense heelden, een krachtlijn van beelden. Jets te exuberant?
GG

Peter Verhelst
Verhemelte, uitg. Prometheus/Amsterdam, 1996,
verspreid door Standaard Uitgeverij, Belgielei
147A, 2018 Antwerpen, 200 x 120 ITUT1, 52 blz., paperback595 fr. - Eens te meer zullen de liefhebbers van 'postmoderne' teksten aan deze bundel
een kluif hebben, zullen ze zich kunnen vermeien
met een vrijwel onontwarbaar kluwen. Deze verzen zijn een orgie van beelden, agressief en opdringerig, een verbeelding van afgrondelijke ontwaarding waarin de mens, een prototype van
mens, zich blijkbaar wentelt, opstijgt naar een
utopie van zelfinbeelding, maar de kracht niet
vindt om zichzelf te worden. Hi'j blijft steken in
de hijgende expressie van vele opeenvolgende
belevingen en indrukken waaraan elke vorm van
evenwichtig menselijk 'zijn' vreemd is. Dat gebeurt in een expressie die een verhakkeld leven
en een ontwaarde wereld verbeelden, maar waardoorheen een kritische benadering als een onderstroom toch voelbaar blijft. Teksten die ontsporen
in een bezwaarlijk te duiden fundamentele zin.
De vrijheid in de versificatie is allicht te losbandig, maar blijft anderzijds intrigeren; verzen verlijden in sommige passages bijna tot vormen
g
van een vrij amechtig poetisch proza.
GG

BESCHOUWEND PROZA
Max Wildiers
De vijf vreugden van de geest, uitg. Pelckmans,
Kapelsestraat 222, 295o Kapellen, 1995, 220 x
140 mm, 181 blz., genaaid 675 fr. - In deze bundel, waarin vroeger verschenen essays worden
samengebracht, ordent de auteur de opstellen
volgens een logica van aanverwante, op elkaar
inspelende en elkaar ondersteunende aspecten
van het culturele leven. Wildiers noemt ze de vijf
vreugden van de geest: religie, wetenschap, geschiedenis, filosofie en esthetica. De innerlijke samenhang van deze bundel wordt gebonden door
de rode draad van de opwaartse neiging van de
geschiedenis, zodat we in elke bijdrage het denkend ademen voelen van Teilhard de Chardin.
Wildiers wandelt aftastend, bezinnend en besluiten trekkend met een uitzonderlijke eruditie,
gedachtegoed
van de filosof, theolodoor
heten
gen, historici, wetenschappers en esthetici. Hi'
doet dit met een ontluisterendgemak dat alleen
een veelbelezen en taalbeheersend auteur verma g, en dat aldus voor de lezer de drempel verlaagt om de hoogste sferen van de cultuur te ontdekken.
AV

Jaap Kruithof
Een wereld zonder stuurman. Gesprekken 1962-1995,
uitg. Nijgh & Van Ditmar/Dedalus, verspreid
door Uitg. Sin el 262, Edelinckstraat 9, 2018 Antwerpen, 1995, 205 x 130 mm, 269 blz., gebonden
999 fr. - Het is vlotte lectuur deze interviews met
de hoogleraar Ethiek (RUGent). Ze overspannen
eenperiode van 1962 tot 1995 en gaan over de
grote issues van die tijd: Vietnam, de studentenrevolte van 68, seksuele moraal, het Egmont-pact,
heel veel kapitalisme en katholicisme, het Vlaams
Blok, enz. De beste stukken zijn die waarin de
beste vragen worden gesteld en die zijn dan van
Jean-Pierre Rondas en Jacques De Visscher. Kruithof zelf noemt ook met waardering Dirk Chris-

tiaens, Frans Boenders, Herman de Coninck,
Guido van Meir, Paul Depondt en Frank Stappaerts. 'Dat Godfried Bomans me vragen stelde,
was een eer', schrijft hi' in het woord vooraf. Het
(Panorama,
slotinterview is van... Ivan Helen
Y
1995), waarin Kruithof heel rechtoe-rechtaan over
alles en nog wat zijn mening ze t. Ook pertinente
din en. Het levert wel een heel somber wereldbeeld waarin de macht van hetgeld allesbeheersend is: een toekomstvisioen van criminaliteit en
olitieterreur. 'De piloot van de wereld is dood.'
p
In een minderpopulair gesprek (voor Radio 3,
1986): 'Ik heb een die ongeloof dat kleinburgers
kwaadaardig vinden. Ik geloof dat rechtvaardigheid en kapitalisme niet verzoend kunnen worden. Als ze mij ze en dat het kapitalisme rechtvaardigheid kan brengen, steiger ik.' Wie dieper
wil in aan op het discours van Jaap Kruithof
moet, dacht ik,
zijn boeken lezen. Die interviews
geven wel een beeld van een veranderende wereld en de veranderende auteur.
KVD

Eric de Ku er
Alfred Machin. Cineaste I Film-maker, uitg. Koninklijk Belgisch Filmarchief, Ravenstein 23, woo
Brussef, 1995, met zw.-w. - en bichromie-illustraties, 235 x 155 mm, 272 blz., genaaid 95o fr. Alfred Machin (1877-1929) is een Frans pionier
van de film diegewerkt heeft voor de firma
Pathe in Afrika, Frankrijk, Belie en Nederland,
waar hi' een 150 films heeft gemaakt: documentaires, maar ook speelfilms en korte komische
films. A. Machin heeft eveneens voor het journaal
van Pathegewerkt. Oorspronkelijk was hi' een
reporter-fotograaf van het weekblad L'Illustration.
Vele van zijn produkties waren met de hand gekleurde zwartwit-films waarvan de beelden herinneren aan de fotografische prentbriefkaarten
die destijds soldaten naar hun lief stuurden. Een
stuk filmgeschiedenis uit de periode waarin film
nog dicht bij het kermisspektakel stond, wat hi'
eweest was, en nog een heel eind verwijderd
g
van de7de kunst. Marianne Thys schreef een
boeiende biografie voor die Frans/Engelse uitgave. Eric de Ku er schrijft een lang literair essay waarin filosoferend, soms spitsvondig, soms
interessant, wordt nagedacht over het cinematografische beeld van Machin. Je zou wel best iets
van die films hebbengezien vooraleer met De
Ku er op stap te gaan, – dikwijls in het voetspoor van Barthes. (Waarom wel het punctum en
niet het studium?). Het vocabularium ver licht de
lezer soms tot echt denkwerk. Al bij al een erudiet maar toch pedant stuk. Boileau is ver van
huis. Het boek besluit met een filmografie, een
index, teksten van bewaarde scenario's van Machin en een bibliografie.
KVD

Frans Berkelmans
Aan het water. Over 'Het veerhuis', de tweede bundel
van Ida Gerhardt, uitg. Abdij van Egmond, St.Adelbertabdij, Abdijlaan 26, 1935 BH EgmondBinnen, 1996, Acanthus-reeks 2, 150 x 215 mm,
135 blz., genaaid, 65o fr. - Drie jaar geleden publiceerde F. Berkelmans Stralende aanhef, een studie
over Kosmos, de debuutbundel van de Nederlandse dichteres Ida Gerhardt (1905). Zopas verscheen eengelijkaardige studie over haar tweede
bundel Het veerhuis, die door de (oorlogs)omstandigheden nooit afzonderlijk verscheen, maar in
1945 in een heruitgave van Kosmos opgenomen
werd. De auteur noemt zijn werk (te) bescheiden
het resultaat van zijn leesarbeid, 'de vrucht van
aandachtige lezing, niet zozeer van wetenschappelijk onderzoek'. Gelukkig maar, want zijn
werkwijze openbaart aan de lezer wellicht meer
van Gerhardtspoezie dan een wetenschappelijke
benadering het zou doen. leder gedicht wordt in
dit boek integraal afgedrukt en de auteur tracht
telkens weer tegeven wat het bij hem oproept.
Maar er is meer. Berkelmans let
eveneens de
g
doordachte structuur en de interne samenhang
van de bundel bloot. Hi'j komt tot de conclusie
dat Het veerhuis meer dan de kwantitatieve voortzetting van Kosmos is. De bundel verwoordt dezelfde levensvisie, filosofie enpoetica als in Kosmos, maar voegt er ook een nieuwe thematiek die
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van 'het water', aan toe. Berkelmans verwerkt
zijn intuitief aanvoelen van Gerhardts poezie op
heldere wijze en met zin voor synthese. Als hi' er
ooit in slaagt alle bundels van de bewonderde
dichteres op een vergelijkbare wijze te benaderen,
zal hi' een root en onvervangbaar werk tot stand
gebracht hebben, waarvoor de Gerhardt-lezers
hem nietgenoeg dankbaar kunnen zijn.
RVDP

VARIA
Peter Smets, Ria De Rycke,
Marc Vingerhoedt
Trotter Belie (Gidsen voor de wereldreiziger), uitg.
Lannoo, Kasteelstraat, 87oo Tielt, 1996, geill.
metplattegronden, 200 x 115 mm, 368 blz., 'paperback 495 fr. - f 29.50 - Voor wie vertrouwd is
met de Trottergidsen zal met het verschenen van
Trotter Belgie een (langverwachte) droom in vervulling gaan en voor wie voor het eerst een Trotter in handen neemt (zouden die er nog zijn?), zal
dit boek een openbaring zijn. Zoals zijn voorgangers in de reeks is ook dit deel een bewerking
van degerenommeerde reeks 'Guide du Routard'
(Hachette, Paris) en door het vakantiemagazine
Reizen van het ANWB werd de Trotter-reeks bekroond met de 'Reizende Zon' als 'Beste reis ids'
voor Europese bestemmingen. Een opvallend
kenmerk van de Trotter-gidsen en oOk van onderhavige Belgie-gids is de eigen, persoonlijke kijk
en stellingname van de auteurs t.o.v. het een ze
op hun tocht ontmoeten. Ze noemen 'mooi' wat
ze echt mooi vinden en keuren of wat hen niet
bevalt, zonder omwegen. Zo wordt deprijs voor
gezellig tafelen in de Brugse restaurants (meestal)
te hoog genoemd en de kwaliteit van de toeristische menu's onvoldoende (ua
q prijs-kwaliteit) ,
het nachtleven saai; de meeste hotels van Antwerpen heten er 'vrij duur' te zijn en ook voor
gepeperde restaurantrekeningen wordt er gewaarschuwd; in Oostende worden depolitici 'gebrek aan scrupules' verweten i.v.m. de urbanisatie (of hetgebrek daaraan), en zo kunnen we nog
lang door aan. Maar hiermee wil zeker niet gezed zijn dat de `Trotter-idsen'
g
alleen maar oo g
hebben voor wat niet 'goed' is. Wel in tegendeel.
Onderhavige gids behelst o.m. een deel 'praktische informatie' (transport, georganiseerde reizen, logies, fietsen, wandelen, enz.), gevolgd
door 'Algemeenheden' (geografie, geschiedenis,
beste reistijd, economie, feesten,...). Een sterk
opvallend kenmerk hierbij (en verder het gehele
boek door) is het overvloedig aantal adressen
(met opgave van telefoonnummers voor nog
meer informatie). Daarna volt de beschrijving
van de toeristische mogelijkheden van alle provincies met hun (kunst)steden en toeristische
streken. Bij ieder beschreven oord wordt verteld
hoe je er komen kan, geeft men 'nuttige' adressen, somt men een aantal (bijzonder) geselecteerde hotels en eetgelegenheden op (waarbij
men een indeling maakt op basis van 'goedkoop',
'doorsnee-prijs', 'luxueuzer', enz.; de geciteerde
slaap-, eet- en drinkgelegenheden worden daarbij
kort voorgesteld) en geeft men een uitvoerige
beschrijving van de bezienswaardigheden ter
plaatse en/of in de onmiddellijke omgeving.
Herhaaldelijk wordt ook gewezen op 'actieve'
toeristische mogelijkheden (Wat is er te doen?) en
zelfs voor de 'nachtridders'geeft men bijdetijdse
informatie. De taal die daarbij gebruikt, is prettig
om lezen (met consequent gebruik van de jijvorm). Dat je hier en daar merkt dat deze bewerking soms te slaafs zijn Frans origineel volgt,
neem je er met een glimlachje graag bij. De gids
staat in zijn geheel borg voor prettige en verrijkende ontdekkingstochten en daarmee voldoet
hi' ruimschoots aan de verwachting.
RD

Raf Seys
Twee Peeneboeken in een band, uitg. De Rumberg,
Ringlaan 1, 868o Koekelare, 1996, zwart-wit illustraties, 204 x 145 mill, 112 blz., gelijmd 3oo fr. Dit boek bevat, zoals het in de titel staat, eigenlijk
twee delen. Hetgaat om een samenvoeging van
twee vroegere uitgaven in een band, symbolisch
328
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ook als een broederband bedoeld. Het eerste verhaalt ons de slag aan de Peene in 1677. In een
aantal bijdragen (ook van andere auteurs) worden we meegenomen in de geschiedenis van
deze strijd, waardoor een stuk van Vlaanderen bij
Frankrijk werd aangehecht. Juist in die periode
verloren we door de annexatiepolitiek van
Lodewijk XIV voortdurend delen van ons grondgebied ten voordele van Frankrijk. Het tweede
gedeelte handelt hoofdzakelijk over de geschiedenis van de zgn. 'Zwijgende Voettochten' (19771996), die een herinnering is aan deze veldslag,
aan deze aanhechting en aan de vele slachtoffers
van deze veldslag. Het is goed dat we door deze
- hopelijk blijvende - voettocht en door dergelike uitgaven aan deze stria en aan deze geschiedenis worden herinnerd.
JLM

Annemarie Vervoordeldonk
Wereldberoemde autoroutes. Een reis rond de wereld
longs 25 spectaculaire highways, uitg. Lannoo, Kasteelstraat97, 87oo Tielt, 1996, geill. met kleurenfoto's, 303 X 220 Mal, 192 blz., gebonden 1195 fr. .
f 69.5o - Dit boek is verschenen in de reeks 'Lannoo's Geillustreerde Gidsen' en is de opvolger
van (het intussen felgeprezen) 'Wereldberoemde
treinreizen'. Anne Vervoordeldonk vertaalde en
bewerkte voor ons taalgebied de oorspronkelijke
uitgave 'Great Highways of the World'. Dat je
met onderhavig boek in de hand niet direct aan
een van 25 beschreven autoroutes begint, ligt
voor de hand, maar er is ook nog zo iets als
(mee)genieten door het lezen van 'reisbeschrijvin en' een genre dat al van in de verre oudheid
bestaat. Zo schreef Pausanias reeds in de tweede
eeuw n.C. een verslag in het Grieks van zijn reis
langsheen de Jordaan. In die tijd hebben weinigen hem die boeiende reis nagedaan en de vergelijking met onderhavig boek met reisverslagen
gaat dus (mutatis mutandis) op: alleen de 'happy
few' zullen het zich kunnen veroorloven der elike fantastische reizen met de (eigen) wagen te
maken; en voor hen wordt achterin het boek de
rubriek 'Praktisch algemeen' ingelast. Voor de
andere lezers blijft het bij zalig dromen onder het
motto 'wanneer lezen reizen wordt', zoals de uitever het formuleert. En bij dat wegdromen helpt
het boek ruimschoots: 25 tochten zowel in EuroP a als in Noord- en Zuidamerika, Australie ,
Afrika en Azie. Aan de hand van een overzichtskaart, prachtige foto's en een vlotlezende informatieve tekst word je meegevoerd naar verlokkelike oorden. Wat dacht je
n van ee tocht van
Rome naar Brindisi, of depelgrimsroute van Santiago de Compostela, of de Malt Whiskey Trial in
Schotland, of de Kustroute van Antrim (N.-Ier-

land), of de Corniche van Marseille tot Menton,
de Romantische Strasse van Fiissen naar Wiirzburg (Z.-Duitsland), de We der Keizers van
Boedapest naar Praag,
de Glockner Strasse van
Lienz naar Zell am See (Oostenrijk), India's Specerijkust van Mangalore tot Kanniyakumari, of
nog van Lhasa (Tibet) naar Kathmandu (Nepal),
van Bangkok naar Singapore, van Whitehorse
naar Dawson (Canada), van St John's naar Victoria (Canada), tussen San Francisco en Los Angeles of van Chicago naar Los Angeles (VSA), of
van Quito tot Santiago (Z.-Amerika). Verder kan
je ook op tocht in Rusland, China, Japan, NieuwZeeland, Israel, Australie, Afrika en Azie! Avontuurlijk dat wel, maar... weinigen zijn uitgekozen!
RD

Kees Middelhoff
Holland, nog nooit zo gezien, uitg. Davidsfonds,
Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1996,
165 x 245 aim, 296 blz., garengenaaid 980 fr. Kees Middelhoff, jarenlang de warme vertrouwde radiostem uit Nederland op de BRT is een
groot Vlaanderen-vriend en -kenner. Hi' weet
wat Noord en Zuid scheidt, maar cultiveert vooral wat ze bindt. Zorgvuldig is hi' aan deze kant
van de Moerdijk op zoek gegaan naar de sporen
die Vlaanderen er nagelaten heeft, in gebouwen,
tradities, kunsten, benamingen en mensen. Zijn
verrassende ontdekking heeft hi' in dit rijk geillustreerd en technisch verzorgd boek samengebracht: het is een bezoekgeworden aan Holland
- hi' beperkt zich tot dit gebied via ZeeuwsVlaanderen - met een boeiend verteller alsgids,
die de din en, en vooral de mensen beziet met
een Vlaams oog. Dit boek is niet een gewone reisgids, maar een wandelend verhaal, in bondige
stijl, door een onverwacht vertrouwd gebied.
AV

Jaarverslag 1994
Provincie West-Vlaanderen, uitg. Provinciale
Dienst voor Cultuur, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-Laan 41, 8200 St.-Andries,
1995, 296 X 210 mill, 116 blz., gelijmd. - Het Cultureel Jaarboek 1994 van de provincie West-Vlaanderen bevat (traditioneel) een uitgebreid overzicht
van de voornaamste activiteiten van de Dienst
voor Cultuur van dezeprovincie. Verder krijgen
we een overzicht van de subsidiering in verband
met cultuur, van deprovinciale re izen, van de
activiteiten van het bibliotheekwezen, van de
aankopen, de werking van de verscheidene commissies, het kunstpatrimonium... De sobere uitgave is overzichtelijk en verzorgd.
JLM

Susan Koslow
Frans Snyders. Stilleven- en dierenschilder 15791657, uitg. Mercatorfonds nv, Meir 85, 2000 Antwerpen, 1995, met een woord vooraf door WA.
Liedtke,geill. met zw.-w.- en kleurenreproduk335 x 225 m m, 372 blz., geden enincasties,bon
sette4.9oo fr. - leder kunstliefhebber kent on etwijfeld de uitgaven van het Mercatorfonds. Ze
zijn rijkelijk, verzorgd en fraai. Door hun meestal
perfecte kleurenillustraties, hun kwalitatief verzorgd drukwerk, de aangename vormgeving, het
groot formaat, de stofwikkel en het foedraal ogen
ze zonder meer schitterend. Ze behoren dan ook
tot de duurdere boeken die in Vlaanderen verschijnen. Ook de inhoud getuigt bijna altijd van
eengrote wetenschappelijke degelijkheid. Dergelike realisatie kunnen we alleen maar toejuichen,
aanmoedigen. Zeker ook omdat het onderwerp
dan nog vooral over Vlaamse kunst en dito kunstenaarsgaat. De al uitgebreide reeks wordt jaarlijks aangevuld. Zo verscheen eind 1995 zo'n
standaardwerk in een zo'n luxe-realisatie over
Frans Snijders. Ook hier valt weer de enorm
doorgedreven zorg voor kwaliteit op. Frans
Snijders behoort tot de minder bestudeerde
kunstenaars uit de Vlaamse barok. Hi' werd in
Antwerpengedoopt op november 1579 en
overleed er na eenpijnlijke en slepende ziekte op
19 augustus 1657. Hi' kende een vrij buitengewone succesvolle schilderscarriere, die toen hi'
de dertig voorbij was op gang was gekomen.
Frans Snijders is inderdaad een onbelangrijke

kunstenaar uit de zeventiende eeuw en verwierf
eengrote faam als schilder van stillevens maar
vooral van dieren. Zijn naam is (gewoontegetrouw) met deze onderwerpen verbonden en
deze uitgave onderstreept dat eens te meer.
Ook de samenwerking met andere kunstenaars
(Rubens, Van Dyck, De Vos, Van Thulden...) valt
op. Het boek is een catalogue raisonne, wel een
overzicht van zijn oeuvre aan de hand van thema's. Eengreep uit de inhoudstafel: het fruitstilleven, de slingers en guirlandes, het dierenstuk,
de jachttaferden, de fabelvoorstellingen, de genrestukken met dieren, neerhofscenes en vogelconcerten, arenden en slap en. De grote kleurenillustraties tonen ons het schitterende en heldere
koloriet, de beheersing van de kleurtonaliteiten,
het contrast tussen licht en donker, de aansprekende details, de dynamiek... en de tekst vult
aan, beschrijft en gaat die er op zijn oeuvre in.
Een boek waarvan we kunnengenieten, zowel
van de inhoud als van de veelvuldig afgebeelde
schilderijen en tekeningen.
JLM

Raoul Maria de Puydt
Het religieuze motief bij Jan de Smedt, uitg. Vrienden van Jan de Smedt, Mechelen,
199,
6 plaquette
in de reeks 'Cimelia Jan de Smedt van Mechelen',
gal. met zw.-w.-foto's, 175 x 130 mm, 24 blz., geniet 150 fr. (rek. nr. 000-0914124-93 t.n.v. R. de
Smedt) - Het isgedurfd om vandaag nog een
boek(je) uit te even over het religieuze motief bij
een kunstenaar. Ditgebeurde onlangs door Raoul
Maria de Puydt. De auteur behandelde erin het
religieuze motief bij de Brabander Jan de Smedt.
In het verzorgd uitgegeven werk te worden
vooral de beeldhouwwerken beschreven. Hi'
werkte in dit verband vooral voor Paul Pius van
Pete hem, pastoor van Lisp, nabij Lier en oom
van zijn vrouw. Zijn sculpturen getuigen van een
grote sober- en strengheid. De tekst werd met
zwart-wit foto'sgeillustreerd.
JLM

Fons Peters & Willem Mes
Bedevaarten in Europa, uitg. Anthos/Amsterdam
& Lannoo/Tielt ,1996, geill. met kleurenfoto's ,
28o x 235 mm, 160 blz., gebonden 995 fr. - Bedevaartengeraken terug in. Zijn ze eigenlijk ooit uit
de maatschappij verdwenen? Ze bleven gewoon
bestaan, zonder op te vallen. De laatste tijd besteden no al wat auteurs er aandacht aan. Het is
een fenomeen dat bijna zo oud is als de mensheid
zelf. Het vindt zijn oorsprong in een diepgewortelde behoefte om, geinspireerd door het geloof,
op reis te aan naar een heilige plaats. E. Henau
bezorgt ons in de inleiding van dit boek een interessant beeld van de bedevaarten. Hi'j behandelt
er niet alleen degeschiedenis van, maar ook de
spiritualiteit. Vervolgens brengt Fons Peters een
overzicht van een aantal belangrijke en minder
bekende Europese bedevaartsplaatsen: Santiago
de Compostela (Spanje), Croagh Patrick (Ierland), Amsterdam (Nederland), Fatima (Portugal), Iona (leland), Scherpenheuvel (Belie),
Saintes-Maries de la Mer (Frankrijk), Kalwaria
Zebrzydowska (Polen), Kevelaer (Duitsland),
Medjugorje (Bosnie), Lourdes (Frankrijk) en El
Rocio(Spanje). Hierbij wordt de geschiedenis
maar ook de devotie behandeld. Zo zijn er mensen die het doen uit boete, om een gunst te vragen of om een gesprek met zichzelf aan te gaan,
met andere woorden om na te denken. Daarvoor
had de auteurgeregeld gesprekken met el rims
en de inhoud ervan werd in de tekst verwerkt.
De kleurenfoto's van William Mes illustreren dit
peigrimeren meer dan aanvullend.
JLM

Carl De Keyzer
East of Eden. Photography, uitg. Ludion Distributie, Gustaaf Papestraat 27, 930o Aalst, 1996, gal.
met zw.-w.-foto's, 232 X 270 ITIIII, 128 blz., gebonden 1400 fr. - Dit is een van de fotoboeken die je
niet uit kijkt met het gevoel het nu te hebben gezien. Het blijft nieuw, het is niet alleen boeiend,
ook intrigerend en vreemd. Prenten die vragen
stellen. Het onderwerp is Oost-Europa: Polen,
Bulgarije, Hongarije, Slovakije, Albanie, Servie,

Roemenie, Tsjechie, ex-DDR. Geen documentaire
fotografie, maar 69 zwartwit-foto's die een leefklimaat oproepen en dat is er een van moedeloosheid met tochpogingen om te overleven, van
even-glimlachen. Er zijn geen onderschriften tenzij achteraan de vermelding van stad en land.
Wel enkele uitstekendgekozen teksten van
Enzensberger, Kundera, Cioran, Konrad, Kadare,
Klima, Eva Hofman, Dubravka Ugresic. Er is zo
een brede mare
g
voor de 'lezer' van het fotoboek.
Vooreerst: dit is voortreffelijke en zeer persoonlijke, intelligente fotografie. Knap gemaakt vakwerk dat de flitstechniek heel efficient heeftgeinwaliteit
voor alles ontleent
tegreerd,
maar zijn
k
aan wat ik zou willen noemen het resumerend kijken van de fotograaf. Elke foto is een verhaal van
contrasten en dubbelzinnigheden, waarin het detail belangrijk is. De beeldelementen hebben alle
hun onverwisselbare plaats in de rechthoeken en
de panoramische double-spreads. Dat geeft aan
de foto's van Carl De Keyzer iets van perfectie
die in tegenspraak is met de getoonde stukken
realiteit. Een vreemde wanhoop. In een mooi citaat zegt Enzensberger: 'Eertijds waren legenden
engeruchten de media van de hoop: het Beloofde
Land, Arabia Felix, het legendarische Atlantis,
El Dorado, de Nieuwe Wereld - dat waren de
magische verhalen die mensen motiveerden om
uit te wijken...' De hele geschiedenis lijkt een
zoektocht naar een beetje behaaglijkheid, - geluk
is een tegroot woord. De reklame voor onbereikbare din en, een schoonheidswedstrijd die een
simulatie is voor westerse luxe, de nieuwe auto
die even eerbiedig wordt aangeraakt alsof ie iets
sacraals heeft, smartelijke devotie-oefeningen
(Polen): een gelaten, vermoeide, onopgeruimde
wereld. Alsof niets nog echt de moeite is. Aileen
een beetje zonnen naast enorme Coca-Cola-containers. Onthutsende fotografie die iets vertelt,
op een heel empathische manier, over menselijk
verlangen en menselijk onvermogen, zoals die op
een exemplarische wijze zichtbaar geworden zijn
in het Oost-Europa na de Wende. Hoe je met
droefheid eenprachtig boek maakt.
KVD

Diane 's Heeren & Nora de Smet (red.)
Boekenmensen. Foto's van Marc Cels. Archief en
Museum voor het Vlaamse cultuurleven, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, 1996, gal.
met45 kleurenfoto's, 210 x 305 mill, 109 blz.,
paperback, 675 fr. - In het kader van de Antwerpse Zomer van de Fotografie heeft het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven een tentoonstelling gemaakt met de reeks portretten die
Marc Cels fotografeerde van Boekenmensen, bibliofielen en bibliomanen, diegedurende enkele
maanden met hun boeken werden voorgesteld
op de laatste pagina van De Standaard der Letteren.
Er werd een keuze gemaakt op basis van diversiteit en de boekenliefhebbers werden alfabetisch
gepresenteerd, van Hans van Acker tot Veerle
Weverbergh. Het is een fraaie tentoonstelling geworden: je had de gelegenheid om de bekende
foto's in optima forma opnieuw te zien als originele schitterende kleurenprints. In de catalogus
werden ook de teksten opgenomen, zoals ze in
de krant verschenen zijn. Het resultaat is een galerij van portretten van mensen die van boeken
houden, maar wel op heel verschillende manieren. De bibliotheek is het natuurlijke decor voor
de portretten: zo zijn ze ook weerspiegeling van
de boekenmens in kwestie. Er zijn veel verschillende vormen van boekenliefde en vele soorten
boekenliefhebbers. Dat is het onderwerp van de
plezierige en knappe bijdrage van Diane 's Heeren. Ludo Bekkers schrijft over de krantenfotografie van Marc Cels, waarbij de auteur aanstipt
dat er thans door de krantenredacties een juiste
waardering is gegroeid voor de fotojournalistiek.
Marc Cels heeft daar mee toe bijgedragen. Het
was een fris idee van het A.M.V.C., een huffs van
boeken, om deze Boekenmensen voor te stellen.
Als August Sander ze had kunnen zien zou hi'
zekergoedkeurend hebben geglimlacht.

Luc Pauwels
De Verbeelde Samenleving. Camera, Kennisverwerving en Communicatie, Garant Uitgevers nv, Tiensesteenweg 83, 3010 Kessel-Lo, 1996, geill. met
zw.-w.-foto's, 240 x 160 mm, 144 blz., paperback
56o fr. - Het is inderdaad 'opmerkelijk hoe weinig
aandacht sociale wetenschappers (...) tot no toe
hebben besteed aan de systematische behandeling van de typische aard en uitdrukkingsmiddelen van de camera en het daarmee verbonden onderzoekspotentieel.' Dit werk wil deze lacune
helpen dichten 'door een bijdrage te leveren tot
de ontwikkeling van een theoretisch en methodologisch kader voor de zeer uiteenlopende vormen
van sociaal- en cultureel-wetenschappelijk beeldgebruik'. De docent (RU Limburg/Maastricht en
UIA) heeft zich met deproblematiek niet alleen
theoretisch bezig gehouden, maar heeft ook ooit
nog als creatief fotograaf intensief gewerkt met
fotoreeksen die het 'teken' als thema hadden.
Deze 'complete' vertrouwdheid met de materie
maakt dit boek uitermate boeiend, - niet alleen
voor de sociologen en antropologen voor wie het
in de eerste plaats bestemd is, maar voor iedereen die (zoals historici by.) fotografie, film, video
betrekken bij hun wetenschappelijk werk. 'Een
wetenschapsbeoefening waarbij het beeld geleidelijkaan het woord zou kunnen verdringen en
in bepaalde gevallen volledig vervangen is een
volslagen onrealistisch denkbeeld,' merkt Luc
Pauwels op in zijn slotbeschouwingen. 'Het
beeld blijft steeds slechts een onderdeel van een
sociaal-wetenschappelijke onderneming.' Allen
die foto-, film- en/of videomateriaal voor wetenschappelijke doeleinden of in (al of niet artistieke) toepassingsgebieden gebruiken, zullen in
het boek verhelderende inzichten in een streng
gesystematiseerde vorm aantreffen. Het is spijtig
dat, allicht om uitgeverij-technische redenen, illustratie bij de theorie niet mogelijk was.
KVD

Jean-Pierre De Brun
en Maurice Meul
Y
De Keizerskapel te Antwerpen, uitg. European University, 1994, 33o x 25o Min, geill. met ca. 52o afbeeldingen, waarvan de helft in kleuren, 375 blz.,
gebonden 290o fr. (160 fr. port), bestellen bij Keizerskapel v.z.w., Jacob Jordaensstraat 77, 2018
Antwerpen. - Een royaal boek voor een keizerlijk
monument! Prachtig geillustreerd, waardoor niet
alleen de bouwconstructie van de kap,
el maar
ook de kunstwerken uit het interieur en de historische documentengevisualiseerd worden. De
auteurs van dit boek zijn niet aan hun proefstuk
met dit boek: J.-P. De Brun heeft reeds een stapel
kunsthistorische boeken op zijn actief en ook
M. Meulpubliceerde reeds heel wat artikels over
kunst en antiek en hi' is daarbij de huidige conservator van de Keizerskapel. Daarbij konden ze
ook nog rekenen op de medewerking van een
20-tal co-auteurs. Na degebruikelijke 'woorden
vooraf' en een inleiding start het boek met een
beschrijving van de restauratie van de kapel,
waarin alle onderdelen (verlichting, ramen,
meubilair, enz.) nauwkeurig worden besproken.
Daarna volgen 13 hoofdstukken waarin alle
facetten van de kapel aan bod komen, vb. de situering van de kapel in de Keizersstraat; architecturale beschrijving, situering van de kapel in de
cartografische bronnen, de geschiedenis van de
kapel, de 17de-eeuwse bouwcampagne, de relikwieen van de H.H. Aya en Liborius, de Broederschappen, inventarisatie van de kunstwerken,
documenten, enz. Waarlijk een uitputtend verhaal, waardoor dat mooie kerkmonument zich
tot in detail laat kennen. Wat eengeluk dat Xavier Nieberding, voorzitter van de Keizerskapel
en Rector van de European University, als mecenas de kapel van de totale ondergang heeft gered.
Deze miniatuurkerk is immers een mooieparel in
het juweel van stedeschoon dat Antwerpen rijk
is. Moe dit boek bijdragen tot een veelvuldiger
bezoek aan en een betere kennis en waardering
van deze Keizerskapel.
RD

KVD

Peter Hertel
Geheimnisse des Opus Dei. Geheimdokumente - Hintergriinde - Strategien, uitg. Herder /Spektrum,
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Hermann-Herder StrasseD-791o4 Freiburg,
190 x 120 min, 222 blz., paperback 16,80 DM In dit boek schetst de auteur een haarscherp
beeld van degeschiedenis en de evolutie van die
bij de katholieke Kerk sterk aanleunende en invloedrijke
kkingsgroep'.
ldru
Hi' beschouw
het
t
Opus Dei ook als een niet ongevaarlijke beweging. Peter Hertel weet waarover hi' schrijft. Hi'
was jarenlang heel actief en werkend lid binnen
die organisatie en kent het Opus Dei door en
door. Voor het eerst sinds het ontstaan in 1930
maakt een auteur en oud-lidgewag van heel
strenge en geheime documenten. Het onmiskenbare doel van het Opus Dei is de strikt ch riste like levenswijze te propageren. De leden krijgen
eengestrenge leerschool voorgeschoteld, maar
depraktijken zijn omstreden, meent de auteur.
Hertel schrijft in zijn boek, aan de hand van
feitenmateriaal, nota's, documenten, brieven,
gesprekken, lezingen en getuigenissen, over de
onmiskenbare invloed die het Opus Dei bezit en
dit niet alleen binnen de Kerk. Ook erbuiten, in
hetpolitieke, sociale en maatschappelijke leven
wijst de auteur op de invloed van de beweging
en de hechte banden met het bedrijfsleven. Het
boek leest heel vlot door het essayistische karakter en overvloedige documentatie, gekoppeld aan
onmiskenbare feiten. Een aanrader voor wie het
Opus Dei nog niet kent of wie er meer over wil
vernemen.
uv
Jan Renkema
Schrijfwijzer, uitg. Sdu Uitgevers/Den Haag en

Standaard Uitgeverij, Belgielei 147 A, 2018 Antwerpen, 1995, 25o x 155 min, 246 blz., gebonden
750 fr. / f 39,6o. - De 'schrijfwijzer' is een vaste
waarde in het Nederlands taallandschap en dit is
vooral toe te schrijven aan de gebruiksvriendelijkheid van dit 'naslagwerk bij het schrijven' en
aan de vlot lees- en begrijpbare uitleg die Jan
Renkema bij de taalverschijnselen formuleert.
Renkema zelf is een meer dan bekend taalkundige uit ons taalgebied, te meer daar hi' de 'Leidraad' bij de allerjongste 'Woordenlijst Nederlandse taal' heeft opgesteld. De eerste uitgave
van deze 'Schrijfwijzer' verscheen in 1979 en was
bedoeld voor 'ambtenaren en voorlichters', maar
alras bleek dat ook buiten die kringengretig gebruik werdgemaakt van deze 'taalgids'. In 1989
verscheen de verbeterde 2de editie en onderhawerd
vige uitgave is de derde die geheel herzien
d
en meteen ook informatie biedt i.v.m. de nieuwste spelling. Het boek bevat zes onderverdelingen: tekstvragen (inhoud, alinea's, vormgeving,
briefconventies), leesgemak (eenvoud, nauwkeurigheid, levendigheid), taalkwesties (woordgebruik, woordvolgorde,
werkwoorden en andere
woordsoorten, zuiver Nederlands), spellingkwesties (hoofdletters, aaneenschrijven, streepje of
spatie, tussenletters -n en -s, werkwoorden van
Engelse komaf), leestekens en our aan met taal (gebruik van woordenboeken, taal en logica). Via
een zeer uitgebreid register (14 blz.!) krijgt de 'gebruiker' toe an tot de oplossing bij de taalvragen, waarmee hi' kampt. De antwoorden worden
meestalgestaafd met (veel) voorbeelden. Het
hoofdstuk spelling behandelt niet alle reels, maar
Renkemageeft wel adequate reels voor het
schrijven van de tussenletters -n (de kluif van de
nieuwe spelling!) en -s. Verder gaat hi' in op oude
naamvalsnormen (der, des, dier, wiens...),
staande uitdrukkingen (een list van 66 gevallen),
de vervoeging van 'En else' werkwoorden, een
aantal veel voorkomende spellingproblemen en
de top-honderd van Pout gespelde woorden.
'Voor wie haar somsgeweld aandoet...' een aanrader!
RD

Geillustreerd Biografisch Woordenboek
der kunstenaars in Belie na 1830.

Uitg. Arto, W. Churchilllaan 85, 1180 Brussel,
1991, 255 x 180 111111, 426 blz. + 40 blz. met kleurenillustraties (achterin het boek),gebonden. - Een
hele opdracht als u de titel leest van dit boekwerk.
Naar inhoud enprijs niet vergelijkbaar met het
elijkaardig (driedelig) werk dat de 'Renaissance
g
du Livre' in het Frans uitgaf. Bij nader toezien
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echter een compleet amateuristisch naslagwerk.
Wellicht zijn de meeste kunstenaars opgenomen,
alhoewel namen als Sam Dillemans, Luc van
Ruyssevelt of Omer Kyndt er ontbreken. Inhoudelijk bevat het werk een enkele bibliografische
verwijzing en is de tekst onbetrouwbaar. Drie
voorbeelden om dit te illustreren: (i) over Felix de
Boeck: Licentiaat in de kunstgeschiedenis (U.L.B.)!
Autodidact. Lid van de Vlaamse Academie voor
Schone Kunsten; (2) over Norbert Declercq:een
geboorteplaats of geboortejaar. Als lithograaf en
schilder onbekend, ondanks de 16 panelen van de
Kruisweg van de Basiliek van Koekelberg; (3) Piet
Gillis: be on als post-impressionist en neo-impressionist. Zijn eitemperatechniek blijft onbesproken.
De anonieme auteur(s) van dit boek dienen zich
dringend te inspireren aan het lexicon van de
West-Vlaamse beeldende kunstenaars, uitgegeven
door de V.W.S. als ze een volgende uitgave overwe en. De kleurenillustraties waarvoor wellicht
betaald werd, brengen enkele uitzonderingen niet
te na, minderwaardig werk.
RMDP

Armand Demeulemeester
De Kruisweg, uitg. Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat79-81, 3000 Leuven, 1996, gal. met kleu-

renreprodukties, meditatieve teksten van Manu
Verhulst, 290 x 220 min, 56 blz., gebonden 795 fr. Na de figuratieve 'Kruisweg van de stilte', die
Armand Demeulemeester in 1979 schilderde voor
de slotgangen van de Sint-Sixtusabdij in Vleteren
is deze abstracte kruisweg van leed en onvrede
een revelatie. De twaalf staties waarrond de kunstenaar zijn inspiratie schaarde, verdienen zijn
beredeneerde opsomming: 'Het laatste Avondel 'De doodsangst',
maar is het mystiek voorsp,
'Judas' Verraad' en 'Petrus' Verloochening' ballen
het morele lijden van Jezus samen. 'De Bespottin g', 'De Veroordeling', 'De Kruisopneming' tonen het fysiek lijden. 'Simon van Cyrene', 'De
Wenende Vrouwen', 'De Goede Moordenaar'
drukken de confrontatie uit van de mens met de
lijdende Christus. 'De Kruisdood' symboliseert
de opperste liefde van God voor de mens. De
laatste statie 'De Verrijzenis' bevat voor de mens
een hoopvolle boodschap. Gods zoon gaf zijn leven voor ons. De kleuren zijn tot het essentiele
herleid: zwart, wit en paars in een dramatische
spanning van haat en leed. Dit epos getuigt van
eengrote spiritualiteit en een krachtige kleurentoetsverwoording, die de luxueuze boekuitgave
ten volle verantwoorden. De meditatieve teksten
van Manu Verhulst zijn een passende bijbelse begeleiding. De lay-out getuigt van meesterschap,
dat de ware diepreligieuse dimensie van Arman
kruisweg een laatste toets meegeeft om te ontroeren.
RMDP

Eline Devooght
Rene Vanden Berghe. Kunstschilder (1926-198o),

uitg. in eigen beheer (Geervelde 5o, 8310 Asse6 met zw.-w.- en kleurenillustraties,
broek), 199,
270 x 210 mm, 63 blz., genaaid i.000 fr. - De keurige monografie, die de familie uit of over Rene
Vanden Berghe (1926-1980), bevat een inleidende
tekst van Fernand Bonneure, verder van de hand
van Eline Devooght een korte biografische schets,
eengeillustreerde levensloop en een korte inleiding tot het kleurgebruik van deze schilder.
Daarna zijn ergetuigenissen uit o.m. Het Brugsch
Handelsblad en enkele indringende kleurenrerodukties. Ten slotte heeft de samensteller met
P
de opsomming van 266 werken een begin gemaakt met de inventarisatie van het oeuvre van
deze expressionist, die portret, landschap en stilleven tot zijn thema's maakte. zoals Fernand Bonneure terecht beschreef, het zijn 'schilderijen, die
trillen van leven' en 'de sfeer van zijn kunst werd
gemilderd met kleuren die weeldig van uitzicht
waren en ook ruimer enpasteuzer werden uit espateld'.
RMDP

Jos. M.M. Hermans en Klaas van der Hoek
(red.)
Boeken in de late Middeleeuwen. Verslag van de GroEgbert Forsten
ningse Codicologendagen 1992, uit .Ebert

Publishing, Helperzoom 321, 9722 BR Groningen
1994,,
Boekhistorische reeks 1, zw.-w.-illustr.
382 blz., ingenaaid. - In 1992 vond in de meest
noordelijke universiteitsstad van Nederland de
Groningse Codicologendagen plaats. Een reeks
eminentegeleerden kwamen zich gedurende een
drietal dagen bezinnen over het boek in de late
middeleeuwen en specifiek over de interessante
wisselwerkingen in, rond en tussen handschrift
en druk. Hetgrootste deel van deze lezingen
werd nu (eventueel wat bijgewerkt) uitgegeven
in een eerste deel van een nieuwe boekhistorische reeks. In ditgeheel van 31 congresbijdragen
komt de Vlaamse middeleeuwse boekbedrijvigheid in al zijn facetten meer dan ruim aan bod.
Het overzicht van deze artikels ma g in deze bespreking dan ook niet ontbreken. Copying problems in a Plutarch manuscript of Raphael de Mercatellis (A. Derolez), Vollendung mit Feder and
Pinsel: handschriftliche Zusdtze in Utrechter Inkunabeln aus kirchlichen Besitz (G. Gerritsen-Geywitz),
Print into manuscript: a manuscript copy of part of
the 'Boke of St. Albans' (1486) (L. Houwen), De wisselende samenstelling van de Utrechtse heiligenkalender: een onderzoek naar de taakverdeling bij het
afschrijven en het decoreren van handschriften
(M. Hiilsmann), Beeldcycli van de Servatiuslegende
en het Blokboek van Sint Servaas als voorbeeld voor
een laatgotisch retabel (A. Koldeweij), Overschrijven
en drukken van voorstellingen: gebruiksfuncties van
laatmiddeleeuwse Franse speelteksten (J. Koopmans),
De Ommelander Rechtshandschriften: invloed van een
incunabel op een handschriftencorpus (J. KrolisSytsema), De houtsneden van Gheraert Leeu in de
Zwolse incunabelen van Peter van Os (A. Lem), The
printed book that never was: George Bannatyne's poetic anthology (1568) (A. MacDonald), Overlevering
en verandering: de pentekeningen van de Jasonmeester
en de houtsneden van de Meester van Bellaert in de
'Histoire van Jason' (R. Nieuwstraten), The Cologne
'Ars Moriendi': text and illustration in transition
(M. Renger), Aldus en de accenten (P. Steenbakkers), De Antwerpse Sint-Lucasgilde en de drukkersuitgevers: 'middeleeuws' achterhoedegevecht of paradi ma van cultureel-politieke machtsverschuivingen?
(J. Van der Stock), Boeken vanpapier en hun watermerken (G. van Thienen), De Kattendijkse-kroniek:
een uniek kopij-manuscript uit Haarlem (K. Tilmans),
Development of classical capitals in humanistic book
design (A. Wallert), Een serie tekeningen naar Erasmus' Adagia: Jean Perreal, de Maitre aux Pieds-Bots
en de Meester van de Legende van de H. Egidius
(H. Colenbrander), Laatmiddeleeuwse boekcultuur
in het Noorden: zoeken en vinden (J. Hermans),
Going, going, gone! Medieval manuscripisin booksales catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800
(G. Huisman), Thepicture cycle of the Old French
Prose Aleander (V. Schmidt), De moderne bestudering van het middeleeuwse Hebreeuwse handgeschreven boek (E. Schrijver), Vlaamse miniatuurkunst
voor Jan van Eyck: een Leuvens onderzoeksproject
(M. Smeyers), De Meester van de Beauforthetligen en
de Brugse miniatuurkunst (K. Smeyers en S. Verton en) Bourgondische presentatietaferelen: boeken
enpolitiek ten tide van Fills de Goede en Karel de
Stoute (C. Stroo), De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta: van kaartenbak tot database (A. Bouwman),
Tellen en meten: Noordnederlandsegetijdenboeken in
de database van het Alexander Willem Byvanck Genootschap (A. Korteweg), Naar een corpus van middeleeuwse bibliotheekcatalogi uit de Noordelijke
Nederlanden (P. Obbema), 'In Principio': an incipit
index of Latin texts on CD-Rom (D. Poirel), Het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap (J. Storm van
Leeuwen) en De Incunable Short-Title Catalogue'
(ISTC) in Nederland (G. van Thienen). Voor

iemand die zich bezighoudt met het boek tijdens
de late middeleeuwen is deze verzamelbundel
een absolute 'must'!
JLM

Luc Van Den Briele
Gerard Gaudaen. Een overzicht van zijn exlibrisceuvre, uitg. Graphia, Lange Rekstraat 13, 9100

St.-Niklaas, 1996, zw.-w.-illustr., 255 x 190 mm, 36
blz. (z.p.), geniet 3oo fr (rek. nr. 403-3003611-79
t.n.v. Graphia, St.-Niklaas). - Men greep de zeventigste verjaardag van graficus Gerard Gaudaen aan om een overzichtelijke inventaris op te

stellen van zijn exlibrisceuvre. Het is een indrukwekkende list van 607 geworden, gespreid over
de jaren 1947 tot en met heden. Dat Luc Van Den
Briele de eigen werklijst van de kunstenaar
slechts als uitgangspunt kon gebruiken is een gekend fenomeen. Zowel de korte inleiding als het
volledige overzicht leveren het bewijs van het
boeiende exlibrisceuvre van Gaudaen, die binnen
de beperkte ruimte van de houtgravure in combinatie met het boek een variatie aan themata wist
neer tegraveren. Zijn rijke fantasie maakt van elk
onderwerp een intrigerend artistiek gegeven. De
naaktfiguur is een van zijn geliefkoosde onderwerpen. Op nr. 478 kom ik het woonhuis van
min buurman tegen. Zo komt heel Vlaanderen in
ogenschouw, dankzij de muze van een root kunstenaar.
RMDP

Provincie West-Vlaanderen Jaarboek 1996
Uitg. Bestendige Deputatie Prov. West-Vlaanderen, Dienst Pers, Proosdij Burg 2, 8000 Brugge,
1996, gal. met kleuren- en zw.-w.-foto's, tekeningen, kaarten en grafieken, 295 X 210 mm, 208 blz.,
ingenaaid, 3oo fr. - Dit jaarboek is de negende uitgave van het 'visitekaartje' van de provincie
West-Vlaanderen. Het boek werd aan depers
voorgesteld door gedeputeerde Werner Vens,
voorzitter van de redactieraad van dit jaarboek.
Depublikatie biedt een overzicht van de werking
van deprovinciale overheid en administratie in
1995 op het vlak van openbare werken en infrastructuur, land- en tuinbouw, zeevisserij, externe
betrekkingen, ruimtelijke ordening en milieu, toerisme en recreatie, welzijnszorg en onderwijs, economie. Vooral het hoofdstuk over cultuur enpatrimonium kan de Vlaanderen-lezer interesseren.
Jv

Roger-Henri Marijnissen
Bosch, uitg. Lannoo/Tielt, 1996, reeks 'De Meesters', zw.-w.- en (meer dan Too) kleurenillustr.,
285 x 255 mm, 144 blz., gebonden 1.450 fr. - De
uitgeverij Lannoo startte onlangs met de uitgave
van een nieuwe reeks kunstmonografieen over
Vlaamse kunstenaars, waarvan ieder boek in enkele talen verschijnt. De eerste twee handelen
over Vlaamse Primitieven: Jan van Eyck en Hieronymus Bosch. Dit laatste werd geschreven door
Roger-Henri Marijnissen, die al meer over deze
kunstenaarpubliceerde. Deze schilder uit de late
middeleeuwen blijft nog steeds de mens uit de
twintigste eeuw boeien. De vreemdsoortige wezens en hybride monsters, die de schilderijen van
Bosch bevolken, doen de verbeelding op hol
slaan, zowel van degeinteresseerde leek als van
de vorsende historicus. De auteur brengt ons hier
geen vernieuwend beeld, wel een kritische beschouwing. Dit is zeker soms nodig. Meteen probeert hi' aan te tonen hoe mens en werk geintegreerd zijn in het tijdsbeeld van die markante
middeleeuwen. Na een 'kritische herlezing' van
het ceuvre van Bosch behandelt Marijnissen enkelepanelen. De illustraties in het boek zijn even
belangrijk als de tekst. Het gaat dikwijls over details die over een vollepagina zijn afgedrukt,
waardoor men werkelijk volledig kan binnendrip en in de wereld van Bosch. Dit maakt het
natuurlijk wel boeiend.
JLM

Harold Van de Perre
Van Eyck. Het Lam Gods. Het mysterie schoonheid,
uitg. Lannoo/Tielt, 1996, reeks 'De Meesters',
meer dan 150 ill. in kleur, 285 x 255 mm, 16o blz.,
gebonden 1.650 fr. - Dat er geregeld boeken en artikels verschenen over een van onze voornaamste
Vlaamse Primitieven, Jan van Eyck, ma ons
uiteraard niet verwonderen. Dat daarbij vooral
aandacht wordt besteed aan zijn meest bekeken
paneel, het Lam Gods, mag ons evenmin verwonderen. Het laatste woord over dit veelluik is zeker nog niet geschreven. Meestal krijgen we een
uitvoerige beschrijving met uitleg over de symboliek en de iconografie, gekoppeld aan een historische schets. Nu bezorgt Harold Van de Perre
ons in een vlotte verhandeling, verschenen in een
nieuwe reeks van de uitgeverij Lannoo, een persoonlijke schoonheidsappreciatie. Dit uitgebreide
opstel bezorgt ons inderdaad een esthetische beschouwing over deze polyptiek. Hierbij maakt de
auteurdig
gebruik van een aantal merkwaare vergelijkingen met kunstwerken uit andere ti' en,
zoals Egyptische beeldhouwwerken, schilderijen
van Velasquez, De Smet, Cezanne, Picasso e.a.
Met details kan je natuurlijk veel, al moet gezegd
dat de vele sterk uitvergrote kleurenfoto's van
goede kwaliteit zijn en soms een andere aparte
kijk geven op dit retabel. De vraag blijft evenwel
of Vlaamse Primitieven op een dergelijk
e manier
dienen bekeken? En specifieke linen vind je wel
in vele meesterwerken. Heeft Van Eyck dit wel zo
bedoeld en berust dit soms niet op eerdere toevalligheden? Maar een persoonlijke appreciatie
zal het steeds blijven... Het verwondert ons evenwel dat - volgens de opgesomde bibliografie acht werken voldoende waren.
JLM

Snoecks 97
Uitg. van Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan
464, 9000 Gent, gill. met zw.-w.- en kleurenfothi S, 200 X 150° Mill, 591 blz., genaaid 398 fr. - Hi'
litg
er weer - in alle boekhandels en warenhuizen
- de Snoecks97, boordevol informatie over literatuur, kunst, film, fotografie, design,... Volumineus
en voor eenprikje (door de sponsoring van de
vele adverteerders?). Een 'collector's item' zou
men in de Angelsaksische landen zeggen en inderdaad ik ken heel watpersonen die prat gaan
op een collectie Snoecks van vele jaren. Wellicht
is het succes vooral te danken aan het 'verband'
dat er met de jaren gegroeid is tussen het verschijnen van de Snoecks en de opening van de
Boekenbeurs en in tweede instantie aan de opzichtige lay-out met erg in het oogspringende foto's (vooral in de artikels over fotografie). Het
kan niet ontkend worden: Snoecks houdt van
erotische foto's. Daarmee isgeenszins gezegd dat
de andere thema's in het niet verdwijnen: wel in
tegendeel. De inhoud biedt heel wat lezenswaardieg
artikels - als men of en toe maar vrede kan
nemen met de no al ongenuanceerde stand punten van sommige auteurs. En van auteurs gesproken... ze treden aan met meer dan dertig. De ene
schrijft al wat boeiender dan de andere en het ene
onderwerp is meer lezenswaard dan het andere,
maar er is keus te over. 'Snoecks literair' verzamelt de literaireprijzen en presenteert een novelle van Clive Sinclair. Vier artikels hebben het
over de 'trends' (o.m. fast food). Grafiek/Cartoon:3 artikels, film 3, reportages 5, muziek 1,
wetenschap 3, interviews 3, fotografie 6 en literaire kronieken5 (o.m. Jooris van Hulle over de
Vlaamse letteren). Leesvoer (vaak appetijtelijk)
voor dagen, weken...
RD

CATALOGI
August Sander
Uitg. Vereniging voor Tentoonstellingen van het
Paleis voor Schone Kunsten Brussel,Koningsstraat 10, woo Brussel, 1996, gal. met zw.-w.foto's, 285 X 215 mm, 269 blz., genaaid 1.890 fr. De August Sander-tentoonstelfing, In der Photographie gibt es keine ungeklarten Schatten!, lie in
Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten van
1/3 tot 12/5/1996. Een fraaie catalogus begeleidde de expositie waarvan de titel werd vertaald
als De fotografie kent een schaduwzijden!, wat niet
zo veel wil ze en. Er staat immers: In de fotog
rafie zijn
n er gee onopgehelderde schaduwen! Een
mooie titel die verwijst naar de technische kwaliteit van de fotografie van Sander en overigens
naar een van de canons van (traditionele) artistieke fotografie, die zegt dat zowel de lichte als
de donkerepartijen altijd detail moeten vertonen,
doorgetekend zijn. Als expositietitel van Sander
wil hier ookgezegd worden dat fotografie niets
van de werkelijkheid onopgehelderd laat. Een
credo van Sander. Zijn project Mensen van de 2oste
eeuw werdgebruikt voor de reizende tentoonstelling: de schitterende illustratie van zijn 'philosophy'. Hoofdzakelijk foto's van mensen die je niet
altijd portretten kan noemen, hoewel die er ook
bijt zijn. He was met name niet in eerste instantie

de opzet individuen teportretteren, dan wel een
beeld tegeven van de tijd waarin Sander geleefd
heeft. Over45 mappen had hi' zijn thema ingedeeld in zeven hoofdstukken: de boer, de handarbeider, de vrouw, de standen, de kunstenaar, de
grootstad en de laatste mensen. Een objectief
tijdsbeeld, een psycholiserende portretten. Mensen wordengefotografeerd van uit 'de gedachte
van de identiteit vanpersoon en rol' in de samenleving (Chr. Schreier). Als je de foto's na elkaar
bekijkt, is wel duidelijk dat deze objectieve fotografie gemaakt is door een kijkend fotograaf
wiens rustgevende, bevestigende, empatische
ersoonlijkheid mede de humane kwaliteit van
P
deze 'documenten' bepaalt. Die kwaliteit is
vooral voelbaar in de foto's van zwervers, bedelaars,politiek vervolgden in de nazi-tijd, dwergen, cretins. Fotografie die uit mededogen is
ontstaan. Het is spijtig dat in de catalogus alle
eigennamen van geportretteerden werden we
gelaten wat niet het geval was in het Sander-boek
dat in 1971 verscheen bij Schirmer/ Mosel (Mi.inchen). Nu heeft de kijker er slechts het raden naar
dat bijv. de dirigent W.F. inderdaad Wilhelm
Furtwdngler was en de componist P. Paul Hindemith. De bedoeling was zó de historiciserende
opzet van het Sander-project te onderstrepen. wel
ten koste van de documentaire informatie.
Sanders werk werd na 1933 'verboten'. Zijn zoon
Erich die lid was van de KPD werd in 1934
verklikt en tot tien jaar tuchthuis veroordeeld;
hi' stierf in 1944 kort voor het einde van zijn
straftijd, 'doodsoorzaak onbekend'. De tweede
zoon van Sander, Gunther, was soldaat aan het
Oostfront; diens zoon Gerd maakte de tentoonstelling die voor Brussel te zien was in Moskou,
Tokio, Bonn en Paris.
KVD

Art-Deco Zilver, Antwerpen - Brussel Gent
Sterckshof-studies3 van het Sterckshof Zilvercentrum, Antwerpen-Deurne, uitg. van de Bestendie deputatie van de Provincieraad Antwerpen,
1996, 270 X 210 mm, 304 blz., paperback, 95o fr. Een boeiende catalogus over een boeiende tentoonstelling: het art-deco-zilver uit ateliers in
Antwerpen, Brussel en Gent. De inleidingen behandelen de art-deco-edelsmeedkunst in Belgie
(Raf Steel) en de tentoonstellingen tijdens het interbellum en hun invloed op de ontwikkeling
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van de Belgische art-deco-edelsmeedkunst (Wim
Nys). De art-deco verschijnt na de Eerste Wereldoorlog in de architectuur en de schone kunsten,
inclusief de kunstambachten. De catalogus toont
een mooie collectie zilver: bestekken, serviezen,
asbakken en dozen, sporttrofeeen, jardinieres en
ook liturgisch zilver zoals kelken, monstransen,
kandelaars, reliekhouders, bij elkaar gebracht per
atelier. Er zijn ook enkele voorbeelden van artdeco uit andere disciplines: gebouwen, kerken,
drukwerk, meubilair, interviews. Een list van de
meestertekens en een bibliografie besluiten het
boek. Opmerkelijk dat een stijl die in de jaren 6o
nog werd beschouwd als oninteressant, thans opnieuw belangstelling krijgt.
KVD

tiek vertegenwoordigd zijn. De gereputeerde
g
lasschilders waren: Robert van Olim, Cornelis
Van Dale (16de eeuw), Abraham van Diepenbeek
(1 de eeuw), Jean-Baptiste Bethune, Jean-Baptiste
Capronnier, Edouard Didron, August Stalins en
Alfons Janssens (19de en 2oste eeuw). Na een historisch overzicht van deglasramen van de kathedraal (Jan Van Damme), wordtper glasraam
in aan op de ontstaansgeschiedenis en de iconografie met een bijdrage over de restauratie problematiek. Alleglasramen zijn afgebeeld met de
ontwerptekeningen als die beschikbaar waren.
Ook als na31 oktober de panelen zijn weggenomen, blijft deze 'collectie' glasramen natuurlijk te
bekijken, waarbij de catalogus dan goede diensten bewijst. Zeer aanbevolen.
KVD

Freya Maes. Real fake
Documentaire foto-opdrachten Vlaanderen
Provincie Antwerpen. Deel 2. Uitg. Vrienden van
de Provinciale Musea / Pandora-Antwerpen,
1995, 220 X 230 mm, 94 blz., 470 fr. - Freya Maes
(199
6) is een 'one
fotografe
g
die afstudeerde aan
de Gentse academie waarvan de afdeling-Fotografie bezet is met enkele leraren die uitstekende
fotojournalisten, live-fotografen zijn en die hun
stem el hebben gedrukt op de orientatie van de
opleiding. Gent heeft knappe reportagefotografen
op haar palmares. Onder wie Freya Maes die de
tweede opdracht kreeg van de provincie AntwerP om een documentaire te fotograferen over
`de mens en zijn vrije tijd'. De opzet is om een
beeld tegeven van het veranderende vrijetijdsbestedingspatroon in deze tijd. Het resultaat zijn
opnamen in campings, disco's, winkels en verkoopcentra, strandjes en interieurs. Ze zijn gemaakt, in kleur, in een stijl die herinnert aan de
En else sociaalkritische fotografie, die afziet van
alles wat zweemt naar compositie of overzichtelijkheid om de realiteit zo gaaf mogelijk te bevriezen. Ik weet niet of het mogelijk is om in 52 foto's
het onderwerp een beetje rustig en helder te behandelen, vooral omdat het de bedoeling was iets
van de verandering (hoe het was en nu geworden
is) weer tegeven. Het inleidend essay van Rudi
Laermans is zeer boeiend en kan (schrijvend) dieper op het onderwerp in aan. Hi' hanteert de begrippen studium en punctum van Barthes om iets
te ze en over kijken naar foto's en over wat wel
en niet 'fotografabel' is (waarom nietgewoon fotografeerbaar?). Zijn beschouwingen over mode en
vrije tijd zijn 'interessant', zoals de constatering
dat 'vrije tijd thans voor velen synoniem is met
het zich bevrijd voelen van de eis van voor ewend vrijetijdsgedrag' zoals dat in het beroepsleven modieusgeworden is. Besluitend wijst de
auteur op het felt dat onderschriften belangrijk
zijn. Er zijn er een in deze catalogus: (deze foto's) 'gelijken op verweesde, achtergelaten kinderen die wanhopig op zoek zijn naar hun ouders, naar een narratieve context die hun bestaan in
een brede verband situeert en het zo betekenis
geeft.' Je kijkt eerst naar de foto's, leest dan de
knappe inleiding en gaat dan opnieuw de foto's
anders bekijken.
KVD

Een venster op de hemel
Deglasramen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
van Antwerpen. Uitg. in opdracht van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen ,
1996, 300 x 210 mm, 176 blz., paperback,
750 fr. - Een mooie titel voor een tentoonstelling
die er eigenlijk niet een is. Het is namelijk zo dat
de expositie bestaat uit de glasramen van de
kathedraal die alle voorzien werden van verklarende tekstpanelen die zo zijn opgesteld dat je ze
kan lezen en tegelijkertijd (of ongeveer) het glasraam bekijken. Als je de gerestaureerde OnzeLieve-Vrouwkathedraal binnenkomt, zijn het de
glasramen die direct de aandacht trekken. Ze waren voorheen beschadigd en vervuild, dikwijls
donkergeworden, en nu verschijnen ze helder en
gaaf alsof ze pas uit het atelier komen. Deze 'tentoonstelling' is voor toeristen en kerkbezoekers
een uitnodiging om de glasramen als zovele
aparte kunstwerken te bekijken. Er zijn 55 glasramen die dateren van de 16de tot de 2oste eeuw
zodat laat-gotiek, renaissance, barok en neo-go332
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Inventaris van het kunstpatrimonium van
de Provincie Antwerpen. Deel 3.
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen
(Kunstpatrimonium van het Ancien regime). Uitg.
Brepols i.o. van de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad Antwerpen, 1996, 23o x 160 mm,
56o blz., paperback, 1200 fr. - In 1993 (Antwerpen
Cultuurstad) werd de restauratie van de Antwerpse 0.-L.-Vrouwekathedraal voltooid. Het
Provinciebestuur was sinds 1965 opgetreden als
bouwheer van de restauratiewerken. Vanaf 1988
werd het wetenschappelijk studiewerk geintensiveerd met het oog op de tweede fase van de binnenrestauratie. Dit boek beschrijft de inventaris
aan kunstvoorwerpen van de kathedraal, – niet
alleen diegene die bewaard gebleven zijn, maar
ook die verdwenen zijn of elders worden bewaard. De kathedraal heeft immers een dramatische geschiedenisgehad: de brand van 1533, de
beeldenstorm van 1566, de verwijdering van
kerkmeubilair en kunstschatten in 1581 onder het
calvinistisch bewind. Telkens moesten kerkfabriek, broederschappen,
gilden en ambachten het
interieur opnieuw aankleden. In de 17de eeuw
onder de Contrareformatie waren er nieuwe imulsen voor verfraaiing van de kathedraal. Barok
p
en Classicisme leidden meermaals tot vernietiging van oudere kunstwerken. De Franse overheersing betekende een abrupte breuk in deze
opeenvolging van beschadiging, herstelling en
verfraaiing. Onder druk van de oorlogsbelasting
die in 1794 werd ingesteld, stond men een schat
aan edelsmeedwerk uit de kathedraal af. Hetzelfde jaar werden de meest kostbare schilderijen
geroofd en naar Parijs verzonden. De bezetter
beval tevens de verwijdering van 'feodale' symbolen, zoals familiewapens en epitafen. In 1797
kreeg een commissie opdracht om waardevoile kunstwerken uit Antwerpse kerken en
kloosters te selecteren voor het museum Ecole
centrale du Departement des Deux Nethes. Het jaar
daarop vond de veiling van de volledige inboedel van de kerkplaats. Vanaf i8o0 al kwam de
kerkfabriek door aankoop en schenking weer in
het bezit van een aantal objecten. Verder keerden
in 1803-1804 kunstwerken uit de Ecole centrale
terug naar de kerk; echter niet de meeste altaarstukken. In deperiode 1803-1805 verwierf de
kerkfabriek eengroot aantal kunstwerken, voornamelijk uit afgebroken parochie- en kloosterkerken. In de 19de en 2oste eeuw werd het patrimonium van de kathedraal verrijkt door aankopen
en door het mecenaat vanparticulieren en instellinen. Voor de inventaris werd geopteerd voor
het uitsluitend behandelen van hetpatrimonium
dat tijdens het ancien regime (voor de Franse revolutie van 1789) tot stand is gekomen. Deze inventaris bevat de beschrijving van afsluiting en
altaar, antependium, bouwsculptuur, cultusobjecten, funeraria, glasramen, insignes, interieurafwerking en -decoratie, uurwerk en instrumenten,
liturgische textiel, meubilair, offerschalen, ornamenten en aankleding van cultusbeelden, retabel,
schilderijen, scripta, sculptuur, verlichtings- en
verwarmingsobjecten. Het boek bevat een schat
aan nieuwegegevens en heeft vele honderden
zwart-wit illustraties en tientallen kleurenreprodukties. Het isgerealiseerd door de dienst Kunstpatrimonium van het provinciebestuur Antweren. Behalve de eindredacteurs, Stefaan Grieten
p
enJoke Bungeneers, zijn auteurs van dit presti-

gieuze werk: Piet Baudouin, Anne-Marie Claessens-Pere, Marc Mees, Frieda Sorber, Jan van
Damme en Linda van Langendonck.
KVD

Keramiek. Geert Van der Borght
Auteurs Koen Vertessen, Herman Vanclooster en
prof. dr. Leo Van Bu ten uitg. Atelier Steengoed,
Braeke Poort48, 3200 Aarschot, 1994 kleurenillustraties, 170 x 170 mm, 66 blz., losbladig in doos,
795
fr. - Vijft
ien jaar artistiek en artisanaal werk
van Geert van der Borght (1955) uit Aarschot
werden samengevat in deze originele publikatie:
een doos, waarin losbladig een groot aantal
mooie reprodukties werden opgenomen en daartussen enkele korte teksten. Zowel in de functionele keramiek (borden, schalen, kommen) als in
de sculpturale bereikt deze kunstenaar een aantrekkelijke en persoonlijke vormgeving,
mits
enige herinnering aan nude culturen uit Europa
en Amerika, die overigens de rijke uitstraling van
dit werk onderstrepen. Ook technisch komt deze
kunstenaar naar voren: naast diverse soortenglazuur tot en met brons- en zilverglazuur, zijn hier
afbeeldingen samengebracht van steengoed,
raku, kapselbrand, ijzerzandsteen, gres. Behalve
de klei, die altijd de basis blijft vormen, verwerkt
de kunstenaar ook andere materialen in zijn composities: wasversieringen, leisteen, hout, ijzer,
leder. Naast de talrijke tentoonstellingen, waar
men kennis kon maken met deze kunst, is deze
publikatie een uitstekende en waardevolle
bekendmaking.
FB

Potstructuren
Rik Vandeweghe, Willy Lan mans, Tjok Dessauvage,
Ann De Windt, uitg. Mercator Algemene Verzekeringsmij NV, Desguinlei loo, 2018 Antwerpen,
1996, 285 x 215 mm, kleurenreprodukties, z.p. geniet. - Potstructuren was de titel van een tentoonstelling bij de Verzekeringsmaatschappij Mercator inAntwerpen in februari-april 1996. Dit boek
diende als catalogus bij deze expositie van keramiek van Ann De Windt, Tjok Dessauvage, Willy
Lan mans, Rik Vandeweghe. De catalogus wordt
ingeleid met een korte tekst van Johan Valcke en
bevat daarna een voorstelling van de vier kunstenaars met een curriculum en enkele reprodukties.
Het zijn vier knappe keramisten die binnen hun
discipline elk een eigen persoonlijkheid hebben
evonden en evolg
gd. Ann De Windt vindt haar
g
inspiratie in de natuur: mossen, stenen, paddestoelen, zand, kraters. Willy Lan mans heeft de
oppervlakte van zijn potten op een bijzondere
wijze bewerkt tot gaaffieid die evenwel tegelijk
ook de fragiliteit, de afgebroken randen onderstreet. Tjok Dessauvage parafraseert al lange
tijd op het gegeven van de halve bol, die hi'
vooral op de vlakke bovenkant spaarzaam met
krassen of zelfs met druktechnieken illustreert.
Rik Vandeweghe houdt het eveneens bij de vaste,
geijkte vorm van de pot, maar ook hi' varieert
niet alleen de vorm, ook de typische kleur van
blauw naar bruin, van stevigheid tot bijna doorzichtigheid. Een voortreffelijk gebrachte catalogus van vier uitstekende kunstenaars.
FB

Luc Peire 1916-1994
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Plaatsnijdersstraat 2, 2000 Antwerpen, 1995, voorwoord van Dr. Lydia Schoonbaert, zw.-w.- en
kleurenillustr., 295 x 245 mm, 152 blz., genaaid
98o fr. - De Brugse Parijzenaar Luc Peire (19161994) kreeg een jaar na zijn overlijden een retrospectieve tentoonstelling in het KMSK in Antwerpen. De begeleidende catalogus vult de bio- en
bibliografie van de bij Lannoo in 1984 verschenen
monografie van de hand van Jaak Fontier aan.
Daarnaast bevat deze catalogus een reeks essayistische bijdragen, die deze constructivistische abstracte kunstenaar moet situeren. Leen de Jong
brengt een overzicht van de enorme evolutie die
de schilder tussen 1942 en 1994 doormaakte.
Beatrijs Demeester, die ook de bibliografie aanvulde, neemt hetgrafisch talent van Luc Peire onder de loep. Architect Marc Dubois bespreekt de
grote projecten, die Peire in binnen- en buiten-

land realiseerde en de architecturale integratie,
die hi' hierbij nastreefde, waaruit ik graag citeer:
'Naast het ritme en de kracht van de vertikaallijn
vormt de ruimte voor Peire de hoofdbekommernis van zijn plastische expressie', die de auteur
als een niet-begrensde ruimte omschrijft. Jaak
Fontier behandelt de integratiewerken in Belie,
waarvan het metrostation Roodebeek in Brussel
(1982) een belangrijk exponent is. Tot slot pijlt
Eric Pil naar het standpunt van de schilder zelf,
gevolgd door enkele van zijn teksten. Dertig jaar
constructivisme heeft een eigen boodschap.
RMDP

Marc Mendelson
Uitg. Gemeentekrediet, Brussel, 1995, reeks Monografieen over moderne kunst, catalogus n.a.v.
degelijknamige tentoonstelling in het PMMK,
Oostende van 14/10 t.m 3/12/95 en in het C.C.
Le Botanique, Brussel van 13/01 tot 3/3/96, geill.
met (hoofdzakelijk) kleuren- en zw.-w.-foto's, 3oo
x 245 mm, 185 blz., gedrukt bij Snoeck-Ducaju &
Zoon, Gent, genaaid, 1.250 fr. - Met de uitgave
van deze catalogus bij de tentoonstelling, die zowel in Oostende als in Brusselgehouden werd, is
het PMMK onder de stuwende kracht van zijn directeur Willy Van den Bussche er opnieuw in geslaagd een belangrijk kunstenaar in evidentie te
plaatsen en in het internationaal kunstgebeuren
te situeren. Deze monografie bevat naast de gebruikelijke bio- en bibliografie, essayistische bijdragen van Willy Van den Bussche, Philippe
Roberts-Jones, W.M. Roggeman, W. Toebosch,
S. Go ens de Heusch en M. Draguet, waarin de
evolutie, die deze kunstenaar doormaakte in al
zijn aspecten besproken wordt. Aldus is de eerste
monografie over Marc Mendelson op de markt.
Mendelson, die in de oorlogsjaren met de 'Jeune
Peinture belge' furore maakte evolueerde via
Picasso-modellen naar het abstracte om vervolgens zich door een naleve figuratie a la MirO te
laten inspireren. Doorheen zijn werk is geen
vaste lijn te trekken. Deze varieteit wordt nog
aangewakkerd door zijn experimenteerlust, die
hem van olieverf naar droge naald of vaste materies deed overschakelen. Een boeiend overzicht
van een kunstenaar met internationale allures.
RMDP

Constant Lambrecht (1915-1993)
Catalogus n.a.v de retrospectieve tentoonstelling
in het PMMK, Oostende van 14/10 t.m. 3/12/95,
sea met (hoofdzakelijk) kleuren- en zw.-w.toto's,3oo x 245 aim, 173 blz., gedrukt bij SnoeckDucaju & Zoon, Gent, genaaid, 1.250 fr. - Tegelijkertijd met de retrospectieve tentoonstelling
Marc Mendelson liep in het PMMK in Oostende
een niet minder interessant overzicht van de onlangs overleden Roeselaarse kunstenaar Constant
Lambrecht (1915-1993). Deze catalogus zal een
blijvend aandenken vormen. Hieruit leren we
hoe een artiest van eigen bodem ten onrechte niet
internationaal is doorgebroken, alhoewel hi' opgroeide naast Alechinsky en Mendelson en een
kleurrijk palet hanteerde. Gegroeid uit het
Vlaamse expressionisme is zijn evolutie in abstracte zin met een variatie aan tonaliteiten steeds
kubistischgebleven. Geen extravagante figuraties, maar steevaste kloeke vormentaal, zowel
met olieverf op doek of paneel als in zijn beeldhouwwerken, die voor het eerst naar waardegeschat worden. Constant Lambrecht is barokgebleven ook in het abstracte. Moe
de inleidende
g
tekst van Willem Elias en het beeldmateriaal van
deze catalogus de aanzet zijn om het oeuvre van
deze temperamentvolle kunstenaar, die in hetzelfde jaar als Mendelson geboren is, verder uit te
die en.
RMDP

Ary Scheffer 1795-1858. Gevierd
romanticus.
Uitg. Dordrechts Museum, Museumstraat 40,
3311 XP Dordrecht, 1995, gal. met zw.-w.- en
kleurenreprodukties, 280 x 240 mm, 344 blz., genaaid, 1.320 fr. - Ary Scheffer (1795-1858) is in ons
land vrijwel een onbekende. Deze Dordrechtse
kunstenaar werd door de overzichtstentoonstelling zowel in het Dordrechts museum als in het

Musee de la Vie Romantique in Parijs uit de vergetelheid gehaald. Zijn vorige retrospectieve dateert van 1859! Hi' trok reeds op 16-jarige leeftijd
naar Parijs, waar hij de gunst genoot van koning
enprinsen. De auteurs van de catalogus brachten
een chronologische opsomming van de 8 aanwezige doeken en lieten die samenvallen met de
woelige Franse geschiedenis van de eerste helft
van de 19de eeuw: de Restauratie, de Julimonarchie, de Derde Republiek en het Tweede Keizerrijk. Interessant bij de opstelling ervan is dat ook
de ontwerptekening bij elk schilderij in een analytisch relaas er aan zijn toegevoegd. Ary Scheffer
is opengebloeid in voile romantiek naast zijn beroemde tijdgenoten Delacroix en Gericault. Hi'
was niet de auteur van beroemde veldslagen,
maar bracht religieuze taferelen met academische
toets in beeld: Christus met rietstok, de smarten
der aarde verheffend of de verzoeking van Christus op de berg. Titels die de maatschappij wellicht lfever vergeet. Sterk romantisch zijn de uitstekendeportretten van: Liszt en Chopin, de
Lamartine, mevrouw Placee, deprinses van
Orleans en talrijke andere, waaronder dit van
Leopold I uit de Koninklijke verzameling (1838).
Scheffer had destijds tekenlessen gegeven aan
diens tweede echtgenote Louise, dochter van de
Franse koning Louis-Philippe.
RMDP

A. Servaes. Het Latemse Marialeven
(1922-1935) en het Zwitserse Mariaretabel
(1950-1952)
Uitg. Virga-Jessefeesten Hasselt, Comite Tentoonstelling,p/a Dr. Swartenbroekx, Koningin
Astridlaan40, 3500 Hasselt, 1996, kleuren en zw.w.- illustraties, 270 x 210 mm, 91 blz., ingenaaid. Tergelegenheid van de roots opgezette VirgaJessefeesten 1996 in Hasselt vonden in de Limbur se hoofdplaats no al wat tentoonstellingen
plaats. Een ervan wasgewijd aan twee uitgebreide cycli rond het leven van 0.-L-Vrouw destijds geschilderd door Albert Servaes (1883-1966).
Dit themapaste uiteraard uitstekend in het kader
van deze zevenjaarlijkse feesten. De fraai uitgegeven catalogus van deze expositie vertelt ons uitvoerig en boeiend over deze kunstenaar en het
Vlaamse expressionisme (door Jan Caudron),
over zijn Latemse Marialeven en over zijn Zwitserse
Marialeven (door Jo Rombauts). Die to step zijn
kunsthistorische engeschiedkundige bijdragen
die zowel handelen over het ontstaan, de context
van aanmaak en de stijl van deze werken. Ook
vergelijkingsmateriaal, uit zowel de schilderkunst als de literatuur, wordt erin besproken.
Beide cycli werden in kleur afgebeeld en telkens
voorzien van een bijpassende uitleg. Achteraan
werd een beknopte biografie en dito bibliografie
toegevoegd.

mingsgerei, verlichtingsgerei, eet- en drinkgerei,
hygiene en huishoudelijke accessoires, verpakkingsmateriaal, kinderwereld, diem en plant, siervoorwerpen, godsdienst, rokersgerei, ambacht en
beroep, tegels en pottenbakkersgereedschap. De
vormgeving van het boek is sober, maar functioneel. Iedere bladzijde bestaat uit twee kolommen,
waarvan een in het Nederlands, de andere in het
Engels.
JLM

Kunst als verzet. Duitse schilders in
het interbellum
De verzameling Marvin en Janet Fishman - Red. Jonieke van Els en Jan E. Schierbeek, uitg. Museum
Paleis Lange Voorhout, Den Haag, Paleis voor
Schone Kunsten, Brussel en Snoeck-Ducaju &
Zoon, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, 1995, zw.-w.en kleurenill., 295 x 220 mm, 272 blz., ingenaaid
1450 fr. - De gelijknamige tentoonstelling lie van
8/6 t.e.m. 1/1o/95 in Den Haag en van 7/6 t.e.m.
8/9/96 in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten en ze wordt ook nog getoond in Stockholm
en Helsinki. Maar voor wie de tentoonstellingen
te onzent heeftgemist, biedt deze catalogus een
uitstekend middel om die 'schade' te herstellen.
Want net zoals de expo heeft deze catalogus de
grote verdienste dat een aantal erg boeiende artiesten (voor het eerst of opnieuw) in de belangstelling worden gebracht. Deze Amerikaanse
prive-collectie stelt de Duitse schilderkunst uit de
jaren 20 en 3o centraal en geeft een indrukwekkend overzicht van degeengageerde kunst van
de Weimarrepubliek (1918-39) over het Duitse exp
ressionisme tot de 'Neue Sachlichkeit'
van een aantal kunstenaars die buiten elke etikettering vallen, zoals Ludwig Meidner, Max Beckmann, Felix Nussbaum. De collectie werd opgebouwd rond negen thema's, waaruit we - bij
wijze van voorbeeld - een keuze maken: het eerste thema stelt een aantal kunstenaars voor die
representatief zijn voor de periode voor W.O. I
met Erich Heckel, Conrad Felixmiiller, Ernst Ludwig Kirchner, Georg Tappert... Thema 3 brengt
werk van Otto Dix, George Grosz en Karl Hubbuch als exponenten van de Neue Sachlichkeit:
kunst die de oppervlakkigheid en zelfgenoegzaamheid van de maatschappij van de jaren 20
fel laakt. Het4de thema toont 'de wonden' van
W.O. I met de 'misere' van een oorlog met 9 miljoe
gesneuvelden, 21 miljoen gewonden en een
n
niet of te lossen oorlogsschuld (werk van Jakob
Steinhardt, Magnus Zeller, Willy Jaeckel, Albert
Birkle, Heinrich Ehmsen...). Maar ook thema 5
toont 'wonden', maar dit keer van morele en
sociale aard, nl. erotiek engekochte liefde. Met
Freud in het vaandel kwamen egocentrisme, hedonisme en narcisme in de jaren 20 op het voorplan te staan, waarachter geweld, machtsvertoon

JLM

Loodglazuuraardewerk in Nederland.
De collectie van het Nederlands
Openluchtmuseum
E.M.Ch.F. Klijn, uitg. Nederlands Openluchtmuseum, Postbus 649, 6800 AP Arnhem, 1995, kleuren en zw.-w.-illustraties, 295 x 225 min, 376 biz.,
gebonden, 2.990 fr. - Het is goed dat een museum
geregeld inventarissen van zijn collectie publiceert. In 1995 heeft Evert Klijn dit gedaan voor
het Nederlandse loodglazuuraardewerk uit de
verzameling van het Openluchtmuseum in Arnhem. De auteur was tot in 1991 als conservator
aan deze rijksinstelling verbonden. Het volumineuze boek bevat een uitgebreid inleidend artikel. Daarin bespreekt de auteur de geschiedenis
van de collectie en let uit hoe loodglazuuraardewerk wordt vervaardigd. Dit laatste is een omvangrijk verhaal gaande van het delven van de
klei, het draaien en het maken van de voorwerpen, de soorten versieringen, het bakken, de produktiecentra, degilden tot de verkoop en het gebruik. Het tweede deel van het werk bestaat uit
de eigenlijke catalogus. Elk voorwerp wordt er
kortbesproken (functie, afmetingen, juiste materiaal,produktiecentrum, datering, eventuele aanvullende opmerkingen...) en in zwart-wit afgebeeld. De inventaris wordt ingedeeld volgens het
gebruik van de keramiek: keukengerei, verwarBIBLIOTHEEK
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en wreedheden schuilgingen. De ontmaskering
hiervan – het verzet hiertegen – is het onderwerp
van werk van Erich Wegner, Marcel Rona Hein
Heckroth, Rudolf Schlichter, Eduard Braun,
Christian Schad, Armand Bouyten, Richard Ziegler... Thema7 toont (voor de derde keer) 'de wonden', maar ditmaal gaat het over 'het individu':
de mens als studieobj,
ect met fysionomische
deformaties die de wonden van de naoorlogse
maatschappij wegretoucheren en aldus uiting
zijn van een politieke oproer. Hierin werk van
Willy Jaecker, Albert Birkle, Hugo Scheiber, Fritz
Burmann, Alice Sommer, Josef Scharl, Georg Tappert,... Thema 8 is voorbehouden voor de jongste
generatie in de collectie Fishman die tot ontwikkeling kwam in de jaren 3o en niet kon openbloeien door het begin van W.O. II. Hoofdmoot is
bier het werk van Bruno Voigt en de tekeningen
van de niet nader te identificeren 'Fuhrmann'
(met titels als 'tinter der Macht der Kirche;
Die Herrscher, Selbstmord). Het9de thema is een
'Epiloog', waarin teruggedacht wordt aan artiesten van wie het werk door het Nationaal-Socialisme als 'Entartete Kunst' werdgebrandmerkt:
Max Beckmann, Felix Nussbaum, Franz Lenk. De
laatste45 blz. van het boek zijn ingenomen door
concrete informatie bij de 194 tentoongestelde
werken met telkens van iedere kunstenaar een
curriculum vitae.
RD

Jo de Meester
Retrospectieve tentoonstelling Centrale Bibliotheek

UFSIA (1995), uitg. Pandora, Indiestraat 21, 2000
Antwerpen, 260 x 210 mm, reprodukties in kleuren en z.-w., 104 blz., genaaid. - Het boek dat naar
aanleiding van de vifenzeventigste verjaardag
van de kunstenaar en tergelegenheid van zijn retrospectieve tentoonstelling in de bibliotheek van
de Ufsia door Pandora werd uitgegeven, maakt
zijn tekentalent bekend aan een ruimere omgeving. De beschouwingen van Maurits Bilcke,
Frans Boenders, Marc Callewaert, Jo F. Dubois,
Karel N. Elno, Roger H. Marijnissen, Hedwig
Mels, Jozef Muls, Lieven Rens, Ward Ruyslinck,
Filip Tas, Jos Vandeloo, Paul Verbraeken en Frans
Verleyen illustreren met woorden de rijke verbeelding, waarmee hi' pen en potlood hanteerde
tot eenpikant of grappig tekenspel.
RMDP

Reynaert de Vos in prent en exlibris

Catalogus van de Internationale exlibriswedstrijd
Reynaert de Vos 1996, onder redactie van Willy
Feliers en Rik van Daele, uitg. Tecelijn-Reynaert,
Nijverheidsstraat 32, 9100 St.-Niklaas, geill. met
zw.-w.- en kleurenreprodukties, 100 x 200 mm,
84 blz., genaaid 25o fr. - De tentoonstelling is
voorbij maar dit kijkboek blijft een waardevol
document.428 grafici uit 35 landen verzonden
764 exlibris. Meer dan 130 exlibris zijn op ware
grootte in het album opgenomen. Een list van de
grafische technieken en de adressen van de kunstenaars is interessant voor exlibrisverzamelaars.
Samen met de Reynaert-liefhebbers zullen zij
kunnengenieten van de Internationale picturale
confrontatie van bijna alle Reynaertthema's met
iconografische toelichting. De reprodukties tonen
een grotegrafische verscheidenheid. Het gebruik
vankopergravure, ets, aquatint, droge naald,
mezzotint, lithografie, zeefdruk, houtsnede,
bout- enplasticgravure tot foto's & computerprints (CAD) toe is druktechnisch zeer leerzaam
en zet aan om de originelen te bekijken.
FIVD

Jan Cox
Plaats voor nieuwe. De Ilias van Homerus. Jan Cox
1975, uitg. ABB, Waaistraat 6, 3000 Leuven, 1996,

mm, kleurenillustraties, z.p., geniet. De lustrumtentoonstelling in de ABB-galerij in
Leuven met 'De Ilias van Homerus' van wijlen
Jan Cox blijkt dankzij een luxueus uitgegeven
catalogus een blijvend aandenken aan een chefd'ceuvre uit 1979 van een internationaal befaamd
kunstenaar. Graag herhaal ik wat W. Juwet bij de
inleiding schrijft: 'In die vormentaal ontwerpt,
vindt, boetseert hi' symbolen, die zo menselijk
zijn dat ze voor iedereen verstaanbaar moesten
295 x 210
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worden, zoals hi' het steeds herhaalde, in welk
continent en in welke cultuur ook de kijker is opgegroeid.' Het duurde dertig jaar vooraleer Jan
Cox iets van de wreedheid en de wanhoop, die
hi' in de oorlog heeft meegemaakt visued kon
uitdrukken. De sterkte van zijn kleurenexpressies
doen hem tot de Cobra behoren.
RMDP

Guido Le rand
De Terugkeer. Guido Le rand 1996, uitg. in eigen

beheer, 23o x 210 mm, kleurenreprodukties, z.p.,
genaaid. - De eerste kleine monografie, die deze
in 1938 in Geluwe geboren kunstenaar wist uit te
geven in vier talen brengt een overzicht van zijn
creatief denken. In het voetspoor van Klee en
MirO heeft deze autodidact een eigenzinnige wereld opgebouwd van bovenaardse onderwerpen,
die in een kleurrijke samenstelling de buitenstaander even verbouwereerd stil houdt. Voor de
kunstenaarpast wellicht bij elk werk een verhaal.
Deze expressievorm lijkt me vrij simpel en toch
enorm ingewikkeld.
RMDP

VLAAMSE DISCOTHEEK
Kerstmis - Christmas - Noel
C.D. - De Zangertjes van de Keizerskapel o.l.v. Jan &

Ann Baert, sopraan An Baert, uitg. Keizerskapel,
Jacob Jordaensstraat77, 2018 Antwerpen, produktie Vanguard Classics 2108023, met tekstboekje, DDD, 61 min. 41 sec. - Het koor van de
Keizerskapel in Antwerpen, opgericht in 1994,
brengt op haar eerste CD – integraal ten voordele
van de werken van Moeder Teresa – 17 gekende
kerstliederen uit vele Europese landen, in mooie
klassieke bewerkingen van dirigent Jan Baert.
De weinig expressieve vertolking heeft ons maar
matig weten te bekoren. Wel beschikt het koor
over goed stemmenmateriaal, maar dat materiaal
heeft beslist nog 'rijping' nodig. De totaalklank is
nog wat dunnetjes, wat duister, straalt geen
(kerst-)licht uit en ook nauwelijks zangvreugde;
onnauwkeurigheden in intonatie, in samenzang
en -s el zijn te veelvuldig en worden dan ook
storend. Komt deze opname niet wat te vroeg?
Mag een jong koor de tijd niet nemen om te
groeien? Interessant is het 2de deel: 7 fragmenten
uit 'Beyaert 1728', een verzameling van 49 kerstliederen met de oudstgedateerde neergeschreven
muziek voor beiaardklavier. Deze bundel werd
pas in 1984 opgediept uit het Antwerpse stadsarchief. Voor zover wij weten eenprimeur op CD,
feestelijk gespeeld door Frank Deleu.
JVH

Tars Lootens
Tarsando ma non troppo, CD - Eufoda 1247, uitg.

Davidsfonds/Eufoda, Blijde-Inkomststraat 79-81,
3
000 Leuven, 1996, Walter Boeykens Ensemble,
DDD,58 min., met informatie inlegboekje van
12 blz., ca.725 fr. - In binnen- en buitenland geniet Tars Lootens een ijzersterke reputatie als all
round-musicus. Hi' schrijft, speelt en arrangeert
klassiek, jazz en pop, voor radio en T.V., voor
film en musical. Op zijn nieuwste CD maakt hi'
een balans op van 25 jaar activiteit als componist.
Zijn muzikaal credo is eerlijk en eenvoudig: muziek is melodie en melodie is muziek. Impressionistisch schilderende harmonieengeven het geheel een uitgesproken melancholisch tintje, af en
toegelardeerd met leuke jazzy ritmes. Uitdrukkelijk weert hi alle synthesizer- en samplertoestanden en opteert hi voor de warme kleur en de expressieve mogelijkheden van vleugelpiano en
strikers.
Het strijkersensemble klinkt echter ver
J
weg, alsof beide partijen bij de opname ook ver
van elkaar verwijderd waren. Dat verdoezelt de
intensiteit van het samenspel maar intensiveert
nog de romantisch-nostalgische sfeer. Een CD om
bij te relaxen en we te dromen en dat is op zich
al een weldaad in onze dolgedraaide were d.
JVH

Johann Wilhelm Hertel
Concerti. Concertos, uitg. Eufoda, Davidsfonds

Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 1996,

CD nr. 1231, DDD, Collegium Instrumentale Brugense, o.l.v. Patrick Peire, met verklarend inlegboekje 795 fr. - Johann Wilhelm Hertel, een mindergekende naam uit de muziekgeschiedenis.
Vertegenwoordiger is hi' van de laat-barokke Berlijnse school. Patrick Peire ging in de bibliotheek
van het Brusselse muziekconservatorium op zoek
naar onuitgegeven partituren en vond een en ander naar zijn gading: concerti die verrassen door
hun sprankelende levendigheid en briljante virtuositeit, door hun fantasie, expressiviteit en melodische vindingrijkheid, en door hun soms ongewone solistencombinaties (trompet met hobo
b.v.). Een technischgave opname en een zwierige, geengageerde uitvoering maken deze CDwereldprimeur beslist de moeite waard.
JVH

Joseph Haydn
Sonaten voorpianoforte (Hob. XVI nrs. 3o, 42, 49,

5o), Tom Be hip uitg. Davidsfonds, BlijdeInkomststraat79-81 ,
3000 Leuven, CD - Eufoda
1230, DDD, 66 min. 48 sec. - Opnames van de sonaten van Mozart en Beethoven kan je torenhoog
opstapelen. Haydn is wat dat betreft kariger toebedeeld. Reden: al te vaak worden de Haydnsonaten beschouwd als aanloop tot..., als voorlopers van... Al is dat tot op zekere hoogte juist,
hun originaliteit, hun dynamische vormschema's,
hun uitzonderlijke gevoelsgeladenheid worden
tegemakkelijk over het hoofd gezien. UitgangsP van Be hips benadering is de invloed van
de barokke retoriek op Haydns sonates (in de V.S.
behaalde hi' een doctoraat met een proefschrift
over dit onderwerp). De mogelijk
heden van ieder
instrument (hi' bespeelt bier 3 verschillende
pianofortes) voelt hi' voortreffelijk aan. Zijn vertolking is verrassen fris, haarfijn genuanceerd
en vooral ongebreideld enthousiast. Kortom,
deze sonates klinken zoals ze bedoeld zijn: om
ervan tegenieten.
JVH

Johannes Brahms
Dansen en variaties. Pianoduo Kolacny, uitg.

Eufoda, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven,
CD. DDD, Eufoda 1238, met informatief inlegboekje, 71 min. handelsprijs ca. 795 fr. - Brahms
had een grote belangstelling voor het genre van
de dans. Door hun tedere en soepele bekoorlijkheid, hun elegische en bespiegelende toon en
door hun rijkdom aan wisselende stemmingen,
horen zijn walsen geenszins tot het 'lichtere'
genre. Technisch beslist ook niet. Degebroeders
Steven en Stijn Kolacny – samen pas 48 jaar 'on
en toch al een indrukwekkendpalmares bijeen
gespeeld – zijn in deze opname ronduit briljant.
Met vanzelfsprekende zwier en fijngevoeligheid
ontsluiten ze de allerfijnste nuances van Brahms'
muziek. Het contrast met de monumentale Variaties op een thema van Joseph Haydn is even monumentaal als het werk zelf. Deprecisie en het
evenwicht in hun samenspel getuigen van grote
artistieke klasse. Een schitterend CD-debuut dat
voor de toekomst veelgoeds en moois laat verhopen.
JVH
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STREVEN laat het nieuws van de dag
bezinken,
plaatst de actualiteit in een
verhelderende context, en neemtgenuanceerd stelling. De redactie (Viamin en en Nederlanders) doet daarvoor een beroep op deskundige auteurs uit binnen- en buitenland die
recht doen aan de velegezichten van
onzepluriforme, wereldwijde samenleving.

Filosofie, theologie, geschiedenis, literatuur, kunst, politiek en economie
komen maandelijks aan bod. Een forumrubriek biedt stof voor maatschappelijke discussie en in podium wordt
het artistieke landschap verkend. Een
uitgebreide boekenrubriek vervolledigt
hetgeheel.
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Eengepersonaliseerde hulde aan

Paul van Ostaijen
Nedda El-Asmar
Een gegoten kunstwerk met een diameter van 133 mm
in de vorm van een cimbaal werkt als een referentie aan
het muzikale, het ritmische in de poezie van Paul
van Ostaijen - zowel in het metrum als in 'paukeslag'
en andere directe aanduidingen. Het ontwerp is aan de
voorzijde gebaseerd op de houtsneden en tekeningen
van Oscar Jespers die de bundel Bezette Stad, van Paul
van Ostaijen illustreerde. De keerzijde van de medaille
bevat citaten uit van Ostaijens gedichten, met twee
tekstaanpassingen:
– `de Agusta over de stad' - i.p.v. `de obus over de
stad', en
– 'Vlaams blok'... - i.p.v. 'harmonica...', waarbij de
`valse Brune' verwijst naar 'la vague Brune', `de bruine
golf', zoals de Internationale pers de verkiezingssuccessen van het Vlaams blok van enkele jaren
geleden bestempelden.

Jules De Bruycker
Francine Somers

Genummerd gegoten brons - 4.750,- BF BTW inb.

Als herinnering aan deze merkwaardige tekenaar, die 50 jaar
geleden overleed, heeft Francine Somers uit sympathie een
medaille in verloren was gerealiseerd.
`Van deze stad (GENT) is Jules De Bruycker met hart en ziel de
zoon. Immers, hij werd er op 29 maart 1870 geboren in de Jan
Breydelstraat, vlak aan het hart van het oude Gent, als in een diepe
wieg van eeuwen verleden, eeuwen levend verleden...' schreef
Achilles Mussche in 1936.
Samen met andere acme jonge schilders werkte hij in een atelier
in het Patershol of het Pand. Hij tekende en schilderde aquarellen
tegen spotprijzen. Hij liet zich in het begin vooral inspireren door
de lelijkheid en de miserie van de straattypen rondom hem.
Hij was reeds 36 wanneer hij de kunst van het etsen ontdekte en
de eerste bewaarde plaat van zijn hand dateert uit 1906.
Uit zijn meesterlijke serie etsen naar kathedralen bleek dat
`... De Bruycker een ziener en uitbeelder van steenen en van
massa's is...'.
De voorzijde van de medaille toont zijn portret, met sterke blik in
de ogen, geinspireerd door De Bruycker's zelfportret daterend uit
1925.
De keerzijde neemt een detail terug uit de etsen: `Zelfportree
(1925) en 'Het hij schen van den Draak op het Belfort, Gent'
(1914).
Tekst: 'EEN ZOON VAN GENT MET HART EN ZIEL'
Geslagen bronzen plaket ± 70 mm - 1.450,- BF BTW inb. (zie afb.)
Genummerd gegoten brons ± 150 mm - 4.750,-BF BTW inb.

HOE BESTELLEN:
Door storting van het opgegeven bedrag + 100,-BF verzendkosten (per medaille) op PCR N° 000-001 71 41-69 van nv FIBRU,
Edmond Rostandstraat 59, 1070 Brussel. De medaille(s) worden onmiddellijk toegestuurd.
******

r FIBRU (Fisch) n.v.

1853
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Uitgevers van kunstmedailles - kunstbrons - officiele eretekens - pin's - juwelen (goud - zilver - edelstenen).
Reprodukties van museumstukken - alle graveerwerk, ook heraldisch - standingvolle relatiegeschenken.
Alle medailles voor sport- en andere manifestaties.
Bekers - sleutelhangers - challenges - badges - fanions enz.
ALLE INLICHTINGEN: tel. (02) 521 00 88

Een tijdschrift dat zijn tijd schrijft.
Met themanummers van literair-historische betekenis over literatuur en beeldende kunst in binnen- en buitenland.
Overzicht en synthese, achtergrond en duiding.
Een aflevering (5 per jaargang) telt 130 tot 170 pagina's.

Ten van de belangrijkste Vlaamse periodieken.'
(Winkler Prins Lexicon van de Neclerlandse Letterkunde)

Vraag nu een proefnummer.
Jaarabonnement :1.100 fr./fl. 75,Rekeningnummer : 001-0068788-91
Kreatief, Groeningestraat 23, 8560 Wevelgem - Tel. &. fax [056] 41 32 50

DE MOOISTE VAN DE HELE WERELD
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Demooiste
van de bele wereld
3 00 gedichten

, all d e ,oste ,,uw

samengebracht
cic,o/ Ka, Stas.opis en
Ivo ,art Str,tern
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300 gedichten van de 2oste eeuw samengebracht
door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
Koen S tassijns en Ivo van Strijtem laten in dit boek de lezer opnieuw kennismaken met de grote gedichten van deze eeuw. Het is een niet te missen overzichtstentoonstelling, in 3oo gedichten, 'de mooiste van de hele wereld'.
De monumenten ontbreken natuurlijk niet, zij hebben nooit hun glans
verloren. Andere worden van onder het stof gehaald: sommige waren ten
onrechte te weinig bekend bij een root publiek, somrnige te snel vergeten.
Dit eerste eeuw-overzicht van de internationalepoezie is tevens een juweel
van een geschenkboek.
Met stofwikkel - gebonden - 400 blz. - 995-fr.

HET BOEK IS OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
UITZONDERLIJK AANBOD VOOR ONZE LEZERS
U kan het boek bestellen aan hetgunsttarief van 895 fr. i.p.v. 995 fr.
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VOORBEHOUDEN VOOR ABONNEES VAN HET TIJDSCHRIFT VLAANDEREN
Wijze van bestellen: stort het verschuldigde bedrag (verzendkosten gratis) op rekening 00o-16 5 084o-94 van c.v.K.v., vzw
Lindenlaan 18, 800
7 Tielt met vermelding 'De mooiste van de hele wereld'.
Het boek wordt u toegestuurd.

Het kunstfirmament is bezaaid met ontelbare sterren.
Maar ondanks hun talent blijven veel artiesten
voor het publiek slechts onooglijke lichtpuntjes. Een
situatie die Noordstar Verzekeringen mee tracht to
veranderen. Op zoek naar een vruchtbare voedingsn
b

Reeds tiers jaar treden muzikanten en beeldende
kunstenaars er in het voetlicht. Naast "wereldmuziek"
gunt Noordstar ook hedendaags-klassieke muziek en
virtuoze moderne jazz het licht van de schijnwerpers.
Onbelicht blijft immers ongekend.
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