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Luc DECORTE

Woord vooraf:
Huis, haard en hof verschaffen méé inzicht
in het Genie van de Schrijver
'There is no denying the fact that writers should be read, but not seen.'
E. FERBER
Wie zich voor een boek of
een schrijver
l interesseert,
kan voor een klein begin
g
allicht in de stedelijke bibliotheek van zijn
l
woonplaats
terecht. Wie dieper
P
p wil graven
g
of ruimer wenst te kijken, wie in een literaire nalatenschappg
geïnteresseerd is, kan
documenten allerhande - knipsels, foto's,
,
uitgaven,
studies, manuscripten,
g
p , ev. zelfs
brieven -, voor wat Vlaanderen aangaat,
g ,
het best in het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen
p raadplegen
leen en,,wat Nederland betreft,, in het
Letterkundigg Museum & Documentatiecentrum in Den Haag.
g In elk van de leeszalen
van beideerenommeerde
instellingen
g
g kan
de bezoeker zijn
l studie ter harte nemen en,
met hulpvaardig
personeel in de nabijheid,
p
gp
dagenlang
g
g, zoniet weken aan een stuk aan
de slagg blijven.
J
Daarnaast bestaan er in België
g en
Nederland enkele tientallen oorden met
(of in enmuseale status waar één schrijver
l
kele zeldzameevallen:
enkele schrijvers)
g
in een kabinet, in één of meer kamers of in
en waar desgeeen heel huis
g
g eëerd wordte
vallend ook kan wordenelezen
engestug
deerd. Immers zoals elders in de westerse
wereld - in Duitsland, Engeland,),
Frankrijk,
de
Italië
Italië, Denemarken, Noorwegen,
en Verg,
enigde Staten,^ enz. - koesteren sommigen
g
in onze lage
(met
p
g landen - particulieren
grote
inzet en weinigg middelen!),^enoot
g
g
heoverheschappen,
gemeenten,
provinciale
ep ^ g,
den -geboorte-, woon- en sterfhuizen van
dichters (als Maurice Carême en René De
(Desiderius
Clercq)
l
qen an dere sc hrijvers
Erasmus bijv.).
Twee
of
drie
van die oorden
J
zijn
l monumentaal en indrukwekkend, de
zijn bescheiden,^ wat ze bijJ
meeste evenwel zijn
het leven van de auteur ook al waren.
Schrijvers verdienen,^ zeker in een taalgeSchrijvers
bied als dat van ons,, nu eenmaal niet als
bankiers, notarissen of zakenlui.
In deze afleveringg van Vlaanderen
(nr. 269)
e 1999
s
9én in die van maart-april
(nr. 275)
leggen
75
gg wij een
l inventaris aan van
schrijvershuizen
in Nederde ons bekende
J
land en Vlaanderen, in het Brusselse hoofdstedelijk
b ge ied én in Wallonië. Elk van die

blad44 locaties wordt in deze navolgende
g
zijden
beschreven. Met een aantal schri-l
l
versoorden magg
de lezer vertrouwd zijn,
J- zo
met het Anne Frank-Huis in Amsterdam
(meer dan00.000
bezoekers ins
7
997!) het
Guido Gezelle-Museum in Brugge,
gg het P.C.
Hooft-Museum 'Muiderslot' in Muiden, het
Stijn Streuvels-Museum 'Het Lijsternest'
in
Stijn
l
Ing
ooi gem maar wie kwam (als Albert Einstem koningin
g Juliana, Albert Verweyy of
Frederik van Eeden) in het Spinoza-Huis
in
p
Rijnsburg?
Wie
bezocht
het
Protestants-Hisgj
torisch Museum 'Abraham Hans' in Horebeke of het Musée Jules Destrée in Charleroi? Wie zag
p Multatuli in
g de sofa waarop
Nieder-Ingelheim
gestorven
is,^ nu in zijn
l
g
g
ggeboortehuis in Amsterdam,^ vlakbij het
Theo Thijssen-Museum?
Wie stond in de
l
Koninklijke
l Bibliotheek in Brussel ooit voor
de 'schenkingskabinetten' Michel De Ghelderode en Emile Verhaeren? Wie betrad
(het woord is opPzijn plaats)
het Constantijn
l
P
Huygens-Museum
Ygl'Hofwijck' in Voorburgg
en wie vond de wegg naar het Musée Guillaume Apollinaire
in Stavelot? Wie reed oop
p
een dagg naar Alveringem
g of Nieuw-Vossemeer en stapte er het Cyriel VerschaeveMuseum resp.p het A.M. de Jong-Huis
bing
nen (enkele honderden bezoekers ljaarlijJ ks ?
Nu de schrijvers
ons niet meer voor
l
de voeten lopen,
of
beter:
nu wijl hen in hun
p ^
eenzaam en weiniggg
gewaardeerd bedrijfl
niet meer kunnen hinderen en de meeste
van hun huizen 's avonds of in de vroege
g
ochtend zelfs niet meer bewoond zijn,
J fung eren hun verblijven als kleine en ggrote
monumenten, hier voor hun kortstondig
dààr, ten minste naar
l
g ebleken schrijftalent
het zich voorlopig
eg laat aanzien, voor hun
eeuwigdurend
literair genie.
Wie deze mu g
g
sea van de herinneringg
- 177 in Nederland,
27
bijv aan de
^ bijv
g - ggaat opzoeken,
e
7 in België
van dit overzicht, wekke bi'J zichzelf
niet de illusie dat hijl getuige
g
g zal zijn
l of dat
hijl deelachtig
wordt
aan
de
atmosfeer
g
waarin literaire meesterwerken zijn ontstaan. Een boek als Max Havelaar van Multatuli is nieteboren
uit de omgeving
g
g g van
Belge
het café 'Au Prince Bel
e' in de Brusselse
straat maar uit het vermogen
Bergstraat,
g van
Eduard Douwes Dekker om met de woor-

den die ook van u en mijl zijn, in zijn
l n oneen tekst op
papier te
stuitbare volgorde
g
ppp
zetten. Meesterwerken zijn
l het werk van
een auteur, niet van een interieur.
Toch is in de meeste van dieeg
boorte- of sterfhuizen niet voor niets het
interieur zoelaten
dat het lijkt
l alsof de
g
Grote Schrijver
Schrijver even maar een luchtje
J is
l weer kan binggaan scheppen
Pp en zo dadelijk
nentreden achter zijn
zijn bureau gaan
zitten
g
en depe
deen ter hand nemen. Een aandoeng niet dat, ofg
l gedachte,
^ maar vergeet
schoon in enkele van die schrijvershuizen
l
de tijd
J
J als het ware opp de niet te vermijden
woning
sterfdatum is stil blijven staan
g
veranderde in mausoleum, nagenoeg
g
g niets
in
mocht nogg worden beroerd),schrijvers
^
l
p
ver
de meesteevallen
hebben
gereisd,
op
g
g
lekken hebbengewoond, huischillende g
zen betrokken, verbouwd en verlaten hebben... en dat er soms tientallen jaren
zijn
J
J
zijnhuiheen eaan vooraleer hetpand
andl
zij
heengegaan
dieg museale functie kreegg(cf. het Louis
Couperus-Museum
in Den Haag,
p
g-het
Herman Teirlinck-Huis in Beersel, het
Rijswijk,
het Emile
Hendrik Tollens-Huis in Rijswijk,
l
Verhaeren-Museum in St.-Amands). In veel
huizen voelt men dusaradoxaal
genoeg
g
p
g
niet zozeer deeest
g van de Schrijver
J als
wel de arbeid van Andere Handen die met
de materiële nalatenschap
p - voor zover die
nogg bestond - als met toneelrekwisieten in
de weer zijn
geweest.
lg
mij
mij zo een muHet meest spreekt
e
seum aan als ik weet en nogg kan zien hoe
een schrijver
er een lange
g tijd
l dagdagelijks
l
geleefd
en
geleden
heeft,
geliefd
engewerkt,
^g
g
g
kortom:ewoond
eng es chr ev en
g
heeft. Niet dat ik vergeet
g dat wie een schrijJ ver wil leren kennen, het best ope zoek gaat
g
in de boeken van zijn
J of haar hand. Dáár
staat het essentiële,-e
op die bladzijden
vind
l
je wat naar zijn
J inzicht of haar voornemen
onthouden moest worden. De tekst dus is
delek waar
uniek en onverwisselbaar, niet deple
of een roman geboren
werden,
g
g
die blijft toevalligg en uitwisselbaar.
tijd waarin de literaire bio
In een tijd
g rafie zooee
ulair is, waarin
de nieuwsgierigg g^
WOORD VOORAF

1

held naar het leven van schrijvers en kunstenaars in het algemeen,
geen grenzen
,g
g
g
kent,
kent ligt het voor de hand dat vroeg
g of laat
ook een zo volledig
gids met
g mogelijke
g J g
schrijvershuizen
in onzegewesten
zou
J
g
worden aangelegd. En zoals in een bio
g rafie verteld wordt wat de schrijver las en
schreef, wat hem beroerde, verdroot en ontstelde, wat hij at en dronk, wie hij beminde
en haatte, hoe hijJ zich kleedde en - vooral hoe en met wie hij sliep,
wordt hier bep^
richt over hoe en wààr hijJ of zij
zij woonde.
Huis, haard en hof behoren immers méé
inzicht te verschaffen in het Genie van de
Schrijver.
Schrijver. M.a.w.: een inventaris vanschri'J versoorden in België en Nederland als onderdeel van de literaire biografie.
g

Hieronder volgt
g een volledige
g lijst
l
van de ons bekende 'Schrijvershuizen'
in
J
de Lage Landen: van
het Louis Paul Boonon
Museum in Aalst tot het Museum Huize

Overzichtslijst Deel 1 * +2: Museale oorden van dichters
en andere schrijvers in België en Nederland
(Samenstelling: Luc Decorte)

l

Omdat over de zin en onzin van de

conservering
schrijversoorde met ing van schrijversoorden
een lang
kan
ga
g en bloemrijk betoog
wordenehouden
- dit soort bewaren heeft
g
in elkeval
metpiëteit,
traditie en mystiek
g
p
te maken -, buigt
g zich aansluitend,, of beter:
tussendoor een schare hedendaagse auteurss
- van Alstein en Fernand Auwera tot Eddy
Van Vliet en Eriek Verpale - over de vraag:
P
g
Moeten schrijvershuizen
überhaupt
J
p in ere
wordenehouden?
g
Dit overzicht verlenen wij) in zijn
zij
een bijkomende toets van eenheid
e id
door de teksten, waar het kan, te larderen
metassende
Belgische,^ Nederlandse,,
g
Duitse of Franse auteurszegels
en enige
g
g e filatelistische informatie. Daarbij
Daarbij iss het
et merk waardegvast te stellen hoe de ene schrijver
zoveel eerder na zijn dood (dat is een voor00
waarde dan de andere aan een herd
e nking
sze
herhaalgel raakt, hoe sommigen
g
deliJ kgememoreerd
worden (
(Destrée
seeeen
g
Verhaeren elk drie keer en Erasmus wel
e ee
een
keer of vijf!)
enanderen,
anderen in vergelijking
J
g ) g met
wéér anderen onbe rijlp
elijkerwi'ze
l
J (nog)
g
niet (waarom bijv.
zij
zijn
Frederik
van
Eeden,
J
Cyriel
Buysse
en Louis Couperus
filae
t lis
y
y
P
tisch nimmer herdacht en Abraham Hans,
a s,
Ernest Claes, Stijn Streuvels en Felix
Timmermans wel? Aan de Franstalige
g
Belgische
auteurs Maurice Carême, Michel
e
g
De Ghelderode, Camille Lemonnier en
Emile Verhaeren zijn zegels
gewijd,
aan
g g
J , aa
Herman Teirlinck - hoezo? - niet).
Ten slotte wordt elke museumbeschri j vin g met summiere noten en een
kleine literatuurlijst
en met eof
' e'n
J afgerond
g
meer foto's verlucht.
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Ernest Claes in Zichem-Scherpenheuvel.
In
P
de eerste serie behandelen we 18 literaire
musea, in een tweede reeks komen er 26
aan bod.

1.* Aalst: Louis Paul Boon-Museum ❑'^
Alveringem:
Cyriel
Verschaeve-Museum
g
Y
3. Amsterdam: Wi llem BilderdijkBilderdijk-Collectie
Collectie
4.* Amsterdam: Anne Frank -Huis I-❑'
5.* Amsterdam: Multatuli -Museum L •
6. Amsterdam: Theo ThijssenMuseum
J
7. Amsterdam: Frederik van Eedenll '
Co ectie
8.* Anderlecht - Brussel: Musée Mauricerêm
Ca e e ❑
9 * Anderlecht - Brussel:((Desiderius) Erasmus-Huis
10. Antwerpen:
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
P
11. Antwerpen:
Emile Verhaeren-Salon
p
12. Beersel-Lot: Herman Teirlinck-Huis
13.
-'
3 Brugge:
gg Guido Gezelle- Museum ❑
14. Brussel: Michel De Ghelderode - Kabinet
et ❑
15.
5 Brussel: Emile Verhaeren- Kabinet
16. Brussel: Centre International de Documentation Marguerite
' Yourcenar
g
17. Charleroi: Musée Jules Destrée L❑'
18. Damme: Literair Museum Tijl
❑ & acob Van Maerlant
l Uilenspiegel ='
19.* Deerlijk:
Deerlijk: René De Clercq-Museum
^
❑
q
20. * Den Haag:
g Louis Couperus-Museum
p
21. Den Haag:
g Letterkundig
g Museum en Documentatiecentrum
22. Den Haag:
Baruch
de
Spinoza-Bibliotheek
Cl
g
p
2 . ElseneBrussel: Musée Camille Lemonnier/Maison
emonnier
/Maison des Ecrivains
Ecrivains
24.* Gent: Maurice Maeterlinck-Kabinet
et
25.
Simon Vestdijk-Kamer
Vestdijk -Kamer
5 Harlingen:
g
Hasselt: Literair Museum
27.
ece #rum
^ Hasselt: Provinciaal Documentatiecentrum
28.* Ingooi
s useum 'Het Li
sternest H ]
Lijsternest'
g em-Anzegem: Stijn Streuvels-Museum
29.
0 sem
r- ❑I
Huis
9 Lier: Felix Timmermans- & Isidoor
P o
Betj Wolff-Museum
='
3 o.* Middenbeemster: Bete
seum ❑
Muiden: P.C. Hooft-Museum 'Mui ❑❑
'Muiderslot'
Busse-Kamer
Y Buysse-Kame
332. Nevele: Cyriel
A.M. deJong-Huis
33
34.*
mers ❑
34 Oud-Zuilen: Belle van Zu
Y len-Ka
35.** Rijnsburg:
de) Spinoza-Huis
35
1
S (
'szvi
Rijswijk: Het (Hendrik)
( endrak Tollens-Huis
3 6. * Ri 1
1'k: Museum Rijswijk:
Roisin:
Maison
Emile
Verhaeren Li
37
38.** Sint-Amands: Provinciaal Museum
Emile ❑
mile Verhaeren
e Demedts-Huis
emedts -Hui s
39 Sint-Baafs-Vijve
l - Wielsbeke: André
otestants Historisch Museum 'Abraham Hans
4 o. * Sint-Maria-Horebeke - Horebeke: Protestants
Hans'
ollin
air
e❑
4 1. * Stavelot: Musée Guillaume A
p
42. Utrecht: s
Annie M.G. Schmidt-Huis
43.*
Constantijn
onstantijn Huygens-Museum
useum
'Hofwijck'
Hofwil ck -'
❑
43 Voorburg:
S C
Yg
44. Zichem-Scherpenheuvel:
Mu seum
Huize
uize Ernest
Claes ❑
P
2. *

(P.S.: Het logo
genoemde dichters en schrijvers
schrijvers met een of meer Belgische
e
g
g L betekent dat deg
of Nederlandse postzegels
werden herdacht. Ter herinnering
g
g aan Anne Frank heeft ook de
Deutsche Bundespost een zegel uitgebracht.
Van Guillaume Apollinaire
en Marguerite
Yourcenar
g
p
g
is ons telkens één Franse zeel
g bekend.)

Luc
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Museale oorden van dichters
en andere schrijvers in België en Nederland.
Deel i

Aalst:

drukker Dirk Martens en aanriester
Adolf
p
Daens - twee zalenewe
d
g
l aan de net nietNobelprijswin
pJnaar Louis Paul Boon. Men
kan eigenlijk nog
no niet p
van een echt
literair museum, maar delannen
om het
p
te realiseren bestaan al enkele Jjaren. Ten
behoeve daarvan ijvert
sinds 1979
in
979
J
Aalst-Erembodegem de Louis Paul Boonvereniging
8 het Louis Paul
g g (vanaf 193
Boon-genootschap
genoemd) voor het
g
pg
verwerven van werk van deze veelzijdige
kunstenaar.
Alle troeven om een volwaardig
museum uit te bouwen zijn
l voorhanden.
Deittoreske
ligging
p
gg g aan de Oude Vismarkt is bijzonder
aantrekkelijk
l
l en bovendien heeft Boon - g
geboren in Aalst op
1
p5
maart 1912
engestorven
in Erembodegem
9
g
g
op
- als schrijver
en alsplasp 10 mei 1979
979
1
tisch kunstenaar eeng
g i antische erfenis nagelaten. Zelfs nu al loont een bezoek aan de
twee zalen ruimschoots de moeite. De diverse aspecten
van Boons creatieve p er p
soonli'kheid komen er aan bod. Naast de
specifiek
literaire component
- manuscri p p
p
ten boeken en documenten - maakt de
bezoeker ook kennis met delastische
p
kunstenaar: affiches, collages, foto's,

Louis Paul Boon-Museum
Adres:
Stedelijk
Stedelijk Museum Oud-Hos^itaal1
Oude Vismarkt 13
93 0o Aalst
Oost-Vlaanderen (België)
Tel.:
053-70.26.60
Fax:
053-77.84.50
Statuut:
Stedelijk
1
Conservator:
Karel Baert
Afdelingshoofd:
g
Luc Geeroms
Openingstijden:
• Werkdagen
^ van 10 u.-12 U. en van 14
4 u.-17 u.
(op
p woensdag
á tot 199 u.)
• Zaterdag
S en zondag
8 van 144 u. tot 177 u.
• Gesloten op
1' maandagS en op^ feestdagen
S
Toegangsprijs:
• Gratis

7F

Belgid
Belgique

België
8 bracht in zijn
1 'culturele reeks' van 1982, d.i.
schrijvers
o jaar na 's schrijvers
geboorte, een (roodkleurige)
71
A
g
zegel
g van 7r. uit waarop pLouis Paul Boon door
G. Gaudaen teen
de achter rond van Aalst als
gachtergrond
fabrieksstad werd afgebeeld.

Louis Paul Boon (1912-1979),
schrijver, plastisch
kunstenaar en net niet-

Nobelprijswinnaar...
In deebouwen
van het Oud-Hosg
etaal
aan
de
Oude
Vismarkt
in Aalst, een
p
grotendeels 17de-eeuws
complex
met
ou7
g
p
dere kernen uit de 14de en de 16de eeuw,
is het Stedelijk
Stedelijk Museumgevestigd.
g
g Daarin
bevinden zich - náást een archeologische
g

collectie, heemkundige
g relicten, tapijten,
grafiek en schilderijen
schilderijen (bijv.
g
J Valerius De
Saedeleer afdelingen
g gewijd
g l aan boek-

schilderijen,
l ^ sculpturen,
p
g
^ tekeningen...
Vooral de zelfeellustreerde
boekomslagen
g
g
en de schetsen die met p assig es uit
zijn
ro
J zijmans een duidelijke link leggen,
gg ^ spreken
p
erg aan.
Ook de fascinatie van Boon voor
filmdiva's - o.a. Marilyn
t Monroe - is opvalp
lend in beeldebracht.
De bezoeker kan
g
ook even 'proeven'
van Boontjes
p
l es feminawaarschijnlijk
theek. Voor sommigen
een
g
ergerlijk
l aspect, voor anderen frivool en
g
gedurfd. Over smaak valt immers niet te
twisten.
Tot slot zijn
l van
l ook de schilderijen
Maurice Roggeman
vermeldenswaard. Die
gg
vriend van Boon schilderde hoofdzakelijk
J
in expressionistische
stijl,
p
l^ maar hijJ maakte
ook naakten,, arbeiderskoppen,arbeiderspp , ar
wijken
entalrijke
talrijkep
Blijf eventjes
portretten. Blijf
l
l
mijmerend
mijmerend staan bij
portret van Louis
l hetp
Paul Boon zelf en het schilderijJ 'Oscarke en
Ondineke'.
Wie trouwens na het bezoek aan het
museumras
g gde uitgestippelde L.P. Boon-

wandelingmaakt,
kan aan het eind van de
g
Kapellekensbaan
2 bijJ het kapelletje
p
p
J e TerMuren 3 dit Ondineke bewonderen. Het
monument 4 is eenplastiek van de Aalterse
kunstenaar Frans De Vree.
KATHLEEN VAN PUYENBROECK

LITERATUUR

• Braet J., Onze Dirk is een feniks in Knack, 29 juni 1994,
blz. 67-70.
NOTEN
' In de leeszaal van het Stedelijk Archief - Oude

Vismarkt 1 (tel.: 053-77.69.06) - kan het Louis
Paul Boon-archief worden geraadpleegd.
2
In De Standaard van 20 december 1976 stond dit
bericht: 'Unaniem hebben de raadsleden van
Lebbeke beslist dat de Kapellestraat voortaan
Kapellekensbaan zal heten. Op die manier wordt
niet alleen hulde gebracht aan Louis Paul Boon die
een gelijknanuge roman schreef, tevens is een
probleem opgelost dat door de samenvoeging van de
gemeenten was ontstaan. Zowel in Lebbeke, Wieze
en Denderbelle was er een Kapellestraat en dat is
wel wat veel voor één fusiegemeente.'
Dezelfde krant berichtte op 1 juni 1979
eveneens: 'De gemeenteraad van Aalst heeft beslist
de Sint-Kamielstraat, waar een woonerf wordt
aangelegd, te noemen naar de onlangs overleden
auteur Louis Paul Boon. In de deelgemeente
Erembodegem wordt een gedeelte van de Termurenlaan omgedoopt tot 'Kapellekensbaan' naar het
bekende boek van de auteur'.
De Kapellekensbaan, waaraan de auteur in
september 1942 was begonnen en waarin ook
de neerslag van zijn journalistieke arbeid te
vinden is, vormt met Zanier te Ter-Muren (1956)
een caleidoscopisch tweeluik, dat algemeen als
Boons meesterwerk wordt beschouwd. De
Kapellekensbaan verscheen in 1953, thans 45 jaar
geleden, na een lijdensweg langs uitgevers die
het op het experimentele karakter van het boek
niet begrepen hadden. Uitgeverij De
Arbeiderspers ging in 1950 uiteindelijk
akkoord met de publicatie, maar het duurde
nog 33 maanden voor de roman in de
boekwinkel lag.
Bericht in De Standaard van 24 februari 1995: 'Onbekenden gooiden drie brandbommen naar de kapel
van Onze-Lieve-Vrouw-Termuren in Erembodegem,
beter bekend als de kapel uit De Kapellekensbaan
van Louis Paul Boon. Een van de molotovcocktails
blakerde aan de achterkant van de kapel. Twee
flessen met een mengeling van uiterst brandbare
vloeistof ontbrandden niet.'
4 Halfweg mei 1995 werd bij de kapel van Onze-LieveVrouw-Ter-Muren in Erembodegem als
hommage aan Boon het beeld 'Ondineke'
onthuld. Ondine, het markante personage uit
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DE HORTENSIALAAN . . .

Als Kerstmis toeslaat langs de steenweg,
zijn
l er overal vlammen en sterren
en manen. Kindje
g in het tegelg
J Jezus ligt
alees
en
de
schoenendiscount.
De hoep
renkoten Au Papillon
en Rose de Sable
p
verlicht,
zijn
en
rood
zijn groen
^bij
J het roze
g
en hetaars
en
slagletters
p
^ aan de zweep
nieuwe lichtvan Hot and Wild hangen
g
ge hebben
J'es. Alleen in de BMW-gara
de auto's niets extra aan.
altij al
Maar is het BMW-logo
g niet altijd
•
kerstbal?
Op
0 de snelweg
g niks Kerstmis. Het is
een strada van oranje
J licht, met haar
curves en lasso's die het landschap
g volen en vlak voor Brussel is er de afrit
g1
van Kraainem. Ik verlaat er de autosnelweg.
g
Hieroveraat
het. In 19
6oging
g
g g Louis
Paul Boon in Kraainem op
p zoek naar
het huis van zijn
l vriend Jan Walravens
gebouwd. Adres: Hordie daaras
hadg
p
1 maar Boon slaagde
er
tensialaan2
5^
g
niet in de straat te vinden. Hijl
toen van de ene wijk
l in de andere door
straten met alle mog eli'ke
voel)
g en
bloemennamen.
Nadien schreef hijJ een moedeloos
briefje
J aan Walravens, over die straat:

'Niemand kon me zeggen
%
%% waar die ergens
was. Tenslotte ben ik met stuk%
etrapte voeten aan een bushalteekomen
en naar Brus%
sel teruggekeerd.
Ik heb het u niet kwalijk
kwalijk
%%
dat ik zo dom ben.'
%

Rechts van de Oudstrijderslaan
vind
J
wijk
wij
ik direct, Jjawel,^ een jaren-zestig
l
g
stratenenoemd
naar bloemen. De
g
huizen staan er vaalwit in de avond. In
slinde Begonialaan
hangen
g
g goudgele
g g
ers
in
dec
ressen
in
de
Asterlaan
cypressen
g
es in de magnolia,
)
p)
g
^ en in de Lijsterbessenlaan een lumineuze Bambi. Maar
nergens een Hortensialaan.
Evenmin in de wijk
l Bel-Air/Schone
zijn
lucht, waar de stratenenoemd
zijn
g
avers
madeliefjes,
es
•
l^
pp
^
men. De witte huizen staan er als
scheepjes,
kerkjes en kasteeltjes,
plo kerkjes
J^ met
wat treurwilgen
g en dennen rond. Alle
straatnaamborden zijn er tweetalig,
g,
maar de Franse naam is telkens met een

spuitbus
doorgestreept.
p

Lichtbrommendli
t de Brusselse
glipt

ring
g achterdoor.
Verderop
rijd ik voorbij
voorbij de witte huipJ
zen van de Zwaluwenlaan, de Nachtegalenlaan,
alenlaan de Kraaienlaan. In de
Vinkenlaan is in een voortuintje
l een
Atomium nagebouwd.
Verder nog
Si'sg
gl
'es Leeuweriken en Roodborstjes.
Roodborstjes Dit
J^
•
tweetalig,
hier ook gecorrig^
de tarins
%
g eerd: weg
g met de rossignols,
en de alouettes. TAK heeft de tweetalige
g
straatnaambordjes
J overschilderd, ook al
is deze buurt al lang
g internationaal.
Duitsers, Engelsen
g
, en daar woont

4

iemand van de lichtstad Parijs.
l
een Hortensialaan. Ik wil
Nergens
g
raadplegen, noch aan
een stadsplan
geen
p
mij zoeken
BijJmijn
iemand de weg
g vragen.
g
ikeenszins
de snelheid van het
g
zoeken.
Als ik naar de hoofdstad rijd
lijkt de
Jol
file een chemischroces
iets met fotop
nen en het element E40.
4 Elke ochtend
met rondom
een mythische
migratie,
g
Y
mij
mij deg
geharnaste krijgers,
Jg ers
wuivend. Aan het bord Brussel 13
3 km
Kraainem 6 km rijd
g g
J ik weer de hoogweg
zij
af, voorbij ARAL en Q8. Kijk,
J^ daar zijn
's de witte huizen van Kraainem.
In een boek las ik dat Jan Walravens
een strak wit huis bewoonde. HijJ
noemde het 'het heldere, helemaal open
p en
zonni%e huisje
huisj in Kraainem'. Maar in de
ucienenlaan en de Anemonenlaan
Capucienenlaa
enkel fermettes van de Jjaren tachtigen in de Glycienenlaan
de lompe
p
Y
grauwe
rauwe baksteen van zeventig.
g De
Seringenlaan en de Tulpenlaan:
P
Jjaren
dakpannenda dertig-met die typische
Yp
ken. En hier ook nergens een Hortensialaan.
Brussel Noord, de Emileac qmainlaan ooit een bruisende
journalisten)
buurt. Parkeerterreinen zijn afbraakEr hangen
terreinen en omgekeerd.
g
g
honderd azuurblauwe kerstmannen teen de
Belgacombuilding
p inisten
g als alpinisten
g
omhoog.
g Overal affiches 'Verboden te

plakken'.
p

Een slechtgeschminkte
travestiet
g
knielt neer bijl
auto, kust iemand
nieuwjaar daarbinnen,- er liggen
ggen kerstslingers
het
dashboard.
Daar, bijl de
op
P
g
betonsilo's en de werfcontainers met de
de kraan die daarkerstboom op,
P
boven draait en kraait, was nummer
journalis Jan Walravens
105 waar journalist
Daar, in dieput,
zo ongeveer.
p
g

'De vriendelijke, strenge, integere enige
echte criticus die Vlaanderen ooit heeft bezeten.' Zo wordt Walravenset
g Ypeerd
door Jeroen Brouwers die van
ad'ectie)
ven houdt. Brouwers ontmoette hem
één keer, toen nog
dochtertj
g met zijn dochtertje
aan de hand. Brouwers zou Anne
W. later leren kennen en haar met bloemennamen tooien: Iris, Aurora, Nachtschade en Lis. Zijn
l zelfmoordboek
droeg
hij aan haar op.
ghij
Ligusterlaan.
usterlaan. Berkenquoialaan en Li
laan en Essenlaan. Een heer met een
hondje,
J een heer met een bloementuil.
lijkt
Alles is hier jaren
zestig,
l
grijk,
genietend en langzaam
l-g
g zaam stervend. Voorts veel lelijke
lelijkeappartementen
pP
in de Bloemenlaan en de Bloemenaarde. Aluminiumstijl
Aluminiumstijl van deJjaren
aren
tachtig^met overal eeng
garage
g in de

muil van het huiseduwd.
g
In de Hertogenlaan word ik achterIk sla een
vol ggd door een vuilniswagen.
g
zijstraat in, de Rododendronlaan,, de
Laurierkersenlaan. Hier is hetroeneg
enJapanse
luikensti'1
p anse kerg
J^ met wingerd
selaar en krullend smeedwerk voor de
ramen.
Plots vind ik de Hortensialaan: het
laantje rechtvoor met de veel teg
grote
laantje
cYp
res.
Staat daar op nummer 52
5 een
p
stralend witte woonst. Het huis van
vijftig,
Walravens, strak eind jaren
l g^
J
het zuiverste, meest onbesmette vernieuwin gswit van de winterzon. Walrayens schreef: 'Dikwijls loop
p ik als verloren

in dat huis rond of zit ik vermoeid in een alleenstaande zetel'.

Als kleine l
jongen,
g kind ook, zat
g ^ enig
Jan Walravens met zijn vader en moeen zonda
zondagnana der elke zaterdagavond
g
op Reden: het ongelukg
gcafé.
huwelijk van zijn
zijn ouders. Op
kie
0
g huwelijk
zat hij
hij te lezen in kranten
weekdagen
g
en weekbladen in de winkel van zijn
l
Hi' las Sartre, de Sade en Caouders. Hij
mus. Hijt werkte kort bijl een effecten bij
als journalist
bij
makelaar, en begon
g
Het Laatste Nieuws, werd er kunstredacteur, huwde metJeanne, kreeg
drie kinderen, stichtte Tijd en Mens in
en schreef twee romans. Op
'45
l
p 25uni
45
1965
hij aan kanker,X45)jaar oud.
9 5 stierf hij
hij in kostuum,0 de foto's
poseerde hij
p
zij
das en overjas,
Pzijn
J ^ vaak een hoed op
zij
•
Altijd een burgertje, met zijn
bril,^ altijd
altij met
grote snor en zijn grote
g
of
vrienden-schrijvers.
vrienden-schrijvers
Aan
•
g
innerlijk
schreef hij:
hij: 'Ik heb %grote innerlijke
•

moeilijkheden. Want ik ben volstrekt geen
%
rustige vent.'
rusti
Hij was tegelijk
g
g l ggekweld engelukkig.
g
zij
HijJ vond de rust pas 's avonds aan zijn
(De hele avond duurt dan tot lje
•
omvalt van de slaap.)
p Nadenken over
kunst vrijheid, toekomst. Over wat je
in hemelsnaam met je
J leven moet aanvanen:
lang
niet
meer
zo'n verrukke zon
g
g
Hij kwam o
lijk
gehoord. Hij
op
l naïeve vraag
gg
voor de vooruitgang
g g van de cultuur, het
van de Vlaamse intelligentsia.
Kospeil
p
g
mopoliet was hij.
hij. Hij
Hij kwam op
p voor 'de

mensen van deze tijd'.
1
'Wij1
leven om nieuw1,
en anders te zijn '
schreef hij.l
Volgens
Ben Cami was hij eenzaam.
g
schrijver die hem
Er waren erg
g veel schrijvers
toen hij
plots dood was.
lp

Er zit mos tussen de stenen van het
ad^
en barstjes
barstjes in de verf van de
p
op nummer
deur. Niemand doet open
P p
52
De buurman weet wel dat er een weduwe woont.
Van de schrijver
Jan Walravens?
J
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Alveringem:
Cyriel Verschaeve-Museum

Tja,
l^ zo lang
g woont hij hier nu ook
weer niet. Hi'
pakt me mee naar de
Jp
overbuur. 'Voici unjournaliste
ui veut
qu
1
madame mais elle n'ouvreas.
p Aprop
os vous Nes du Het Laatste Nieuws?'
pDe overbuur, eengepensioneerde
in
gp
kamerjas,
en
l^ is al even behulpzaam
p
laat me binnen.
'Madame Walravens sukkelt ergS met de
gezondheid'- zegt
g
g zijn
J vrouw. Ze bladert
in Le Soir aan het salontafeltje.
salontafeltje. En minl
heer, in een mengeling
g g van Nederlands
en Frans: 'Jan Walravens était très cultivé,1
hij kende veel schrijvers
en schilders.
1
Cox, Appel
pp en Alechinsky.
y En we konden
zooed
g met hem discussiëren.'
Enigszins
ongerust
belt de buurman
g
g
de weduwe op.
pas contact
p Hijlkrijgt
lg p
na lang
de lijn
g wachten en geeft
g
J dan
mi door.
aan mij
Mevrouw Walravens verontschuldigt
g
zich. Ze somt
allero
g ezondheids
P blemen op,
zegt
geheugen
p^
g hoe haarg
g g ewe ken is, hoe haar zoon vannacht bi'
bij haar
kwam overnachten, dat hij] de vuilnisbak heeft buitengezet, en hoe ze dan
terug
Dat mijn
gis
ggaan slapen.
P
l bezoek
haar wel heel moeilijk
l valt en ze bedoelt dat het onmogelijk is. Zeg
geeft
me nog
g het telefoonnummer van haar
dochter.
Ik dank haar, excuseer me, wens haar
het beste toe. Aan de buurman zeg
g ik
dat ik al die witte huizen in Kraainem
wel mooi vind.
HijJ trektprompt
p
pzijn
l achterrolluik oop
en wijst
huis aan.
J me een lichtgeel
g
'Kijk, daar woont sinds kort een Duitser,'
zet
g hij.
l 'Dat moet toch ook kunnen. Al
bij1 al is dat wit nogal
S cité-achtiS'.
Dode schrijvers niet storen, hun nabestaanden niet lastig
g vallen. Danken,

zich excuseren en het beste wensen.
De burenerust
laten. Wie vindt, moet
g
verder zoeken. En wie zoekteraakt
g
steeds verder van huis.
Wieekweld
is moet ookg
gelukkigg
g
kunnen zijn.
vrienden-schrijver
J Met vrienden-schrijvers
schilderse
en discussiëren
J omrin g^
met de buren. De kerstverlichtingg bewonderen zoals de wereld. Zowat alles
aannemen. Eengezi stichten, als beveili in . Meisjes
] noemen naar bloemen bijvoorbeeld een dochter die
Fleur wordtedoo
t.p Want hoe noem
g
je de wereld als alles nieuw is?Ja,
waarom niet,geef
de straten en de king
deren in alle talen, de lieflijke
] namen
van bloemen en vogels.
g
KOEN PEETERS (LEUVEN-KORBEEK)

1 Toen de samensteller van dit nummer Koen
Peeters vroeg om een reactie bij het fenomeen
schrijvershuizen ontving hij aanvankelijk
volgend antwoord: 'Ik beloof je 1 kleine bijdrage
voor je Vlaanderen-tijdschrift, ook al is dat niet mijn
favoriete lijfblad. Nogal katholiek en Vlaams, en dus
hoog tijd voor 0.9 om te infiltreren met een nietkatholieke tekst.
Wilde altijd al 's op zoek gaan naar het huis van
Jan Walravens aan de Hortensialaan in Kraainem,
ongeveer zoals Louis Paul Boon dat huis ook zocht.
(a) en een brieff (h) .
Boontje schreeff daarover 1 cursiefje
fi'e (')
A re faire, dus. Ik beloof je iets van 2 A-4tjes. Kort
& krachtig.'
Op de valreep kregen we dan bovenstaande
tekst in de bus, geen 2 A-4tjes, maar 3 A4-tjes.
Ook goed, of eigenlijk: nog beter.
(a) Cf. Boon L.P., Verdwaald in Boontjes 1961.
Antwerpen-Baarn, Houtekiet, 1989, blz. 329-331.
(b) Cf. Boon L.P., Brieven aan literaire vrienden.
Bezorgd en van een voorwoord voorzien door
Jos Muyres. Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1989, 239 blz. (Privé-Domein: nr. 16o).

zijn dubbelroman, herinnert in het beeld dat
de Aalterse kunstenaar Frans De Vree van haar
maakte, in de grauwe omgeving, tussen de
fabrieken en de spoorweg, aan de ontvoogdingsstrijd van een volksmeisje dat wankelt
tussen idealen en illusies, proletariaat en
burgerij. Met haar zwangere buik prijkt zij
wat uitdagend tegenover het andere 'lieve
vrouwtje' in de kapel, van wie zij in Boons
De Kapellekensbaan - Zomer te Ter-Muren de
sleutels bewaarde.
Immers, voortgaande op deze Boon-passage
zou de kleine Ondine, dat (andere) 'snotjonk',
bij het aanschouwen van het beeld apetrots
geworden zijn: 'Aan de deur waar ondine woonde,
met haar moeder zulma en haar vader Carolus (met
bijnaam van vapeur), hing een plak 'hier bewaerdt
men de sleutels van de kapel, onze lievevrouw termuren', en de kleine ondine voelde zich daardoor
gewichtiger dan de andere meisjes die in de modder
of het stof van ter-muren speelden, of aan de bareel
van de ijzerenweg hingen en zich om en om
draaiden met hun vuile billekes bloot ...!'

LOUIS PAUL BOON

PIETERDAENS
OP SOS IN DE NEGENTIENDE BBUW
DB ARBEIDRRS VAN AALST VOCHTEN
TEGEN ARMOEDE EN ONRECHT
',GBSLLUSTRBBRD MRT TWEEINDERTIG
REPRODUKTIES NAAR TEKENINGEN,
POTOS EN DOCUMENTEN

4„-.-,,,
AMSTERDAM
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QUERIDO ' S UITGEVERIJ N.V.
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Adres:
Sint-Rijkersstraat
22
1
869o Alveringem
S
West-Vlaanderen (België)
Tel.:
058-28.88.81
Statuut:
Privé: v. z. w.
Conservator:
Madeleine Goudeseune
Voorzitter:
Frank Godderis
CorresPondentieadres:
Oudekapellesteenweg
2
p
^3
8690
9 Alveringem
g
Tel.:
058-28.87.07
Openingstijden:
• Van 1 mei tot1
van zo U. tot 12 U. en
3 augustus:
R
van 14 u. tot 17 u.
• Van 1 september
tot 3
o april:
^ opp afspraak
l'
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
5 fr.
• Groepen:
4 fr.
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Cyriel Verschaeve
(1874-1949), kapelaan,
schrijver, geestelijk leider
van de Vlaamse Beweging,
raadgever van de frontsoldaten, naïef idealist
en 'ziener' ...
'de butMet het dorp
p Alveringem,
g
terblomme van de Westhoek' (wat zoveel
wil zeggen
Pl van
gg als: het boterbloempje
West-Vlaanderen, is onverbrekelijk
] verCyriel
Verbonden de naam vanriester
p
Y
in een
schaever . Geboren op
74
P o
3april
p 1874
vrome familie in Ardooie, volgde
g hij in het
Frans middelbaar onderwijsJ in Roeselare.
hijdoor mgr.
In 1897
werd hij
97
g Waffelaertpriesterewijd
hijals leraar
J en tot 1 11
9 was hij
g
werkzaam aan het St.- ozefscollege in Tielt,
waar hij
hij vooralpoëzie,
g
p
^ (kunst)geschiedenis
en Duits onderwees. Op
P4 november 1 911
in Alveringem
aangewerd hijJ als kapelaan
g
ge
p
steld een benoeming
g die in Vlaanderen als
wer aaneen kaakslag
g en een verbanningg werd
gevoeld.
Eenvoudigg en bescheiden leefde
Verschaeve, min of meer teruggetrokken,
gg
van te lande,^ tussen zijn
als eenpastoor
l
p
zijn dromen. Ten
zijn kunst enzijn
boeken,^ zijn
g evol gge evenwel van de twee wereldoorlogen
g
(lees zijn Oorlogsindrukken,
^1996 en zijn
J n OorS
logedenkschri
ten X 1 990, die de achteruitsS
stelleng van Vlaanderen en zijn
J volk duideveroordelingen
lik
maakten
(cf.
de
g ook van
l
Lodewijk Dosfel,August Borms en andere
Lodewijk
activisten), werd zijn houdinggtegenover
g
het (verfranste) België - Kerk en Staat - bitter en almaar scherper.
p Na 28 Jjaar kapelaanp
ging
scha
g g Verschaeve in
p (en 646 doopsels)
p
1939
op rust,^ maar hij bleef in Alveringem,
939
g
Nieuwstraatwonen.
Trouw aan zijn
34^
l n le-
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J

vensdroom 'zelfbestuur voor Vlaanderen'
werd hij,
l^ onder de bezetting,
gvan de Cultuurraad voor Vlaanderen. De
Vlaamse Jjongens
die,^ na de oorlogsverkla g
ringg n 1941 tegen
l
^ het god g de Sovjet-Unie,
deloze communismein
en bevechten,
gingen
bleef hijl door dik en dun steunen. Tot de
laatste dag
g bleef Verschaeve immersgelo ven in een verzoeningg tussen nationaal-socialisme en christendom en wist hij
hij kennelijk niet wat zich in de wereld afspeelde!
p
in
Zodoende raakte Verschaeves tragedie
g

kelder(onder een laag
p het Sintg beton) op
Audomaruskerkhof, vlak bij hetraf
g van
stichtend voorzitter van het C.V.-comité,
Daniel Godderis en zijn vrouw MarieJosephine
Topgraven.
p
p, g raven.
Verschaeve verwierf niet alleen als
raadsman van de frontsoldaten en alseesg
telijk
l en ppolitiek leider van de Vlaamse Beweging
we ingrote bekendheid. Ook als dichter,
zij
hij in zijn
essayist
y en beeldhouwer maakte hij
grote furore.
Jg

, , , ., ,^ „

een
werd in de achtertuin van de kapelanie
p
1
8
2
juni
op
nieuwe ruimteecreëerd
die
^
94
pJ
g
Daar bevinden
plechtig
g p
P
g werdgeopend.
zich, behalve een aantal schilderijen,
beelden, die Verschaeve tussen
10rotere
g
i 921 en 1935
van diverse
935 ontwierp,
p^
tijdschriften Nieuw Vlaangen^tijdschriften
deren. Algemeen
Weekblad,^29
9april
p 1 939 V,
g
nr. 17: 'E.H. C. Verschaeve 65
51jaar' door E.H.
Oskar Verhae
g e ^ oud-leerling),
gggedenkpenP
en^ eenp
nip g
portret van de naïeve idealist
vóór 94g
1 1geschilderd (een
door Joe English
g

,^,aaua^u;^auuwuaw^a^w;^^sS^^vl^uww•

,a\^\^^ `\\)

\ v\

r^\Ar\

^ v^\;v^^ \hh\u\1`"^``^^`

\\ ,

Het ka elaanshuis in Alveringem, thans Cyriel Verschaeve-Museum: vandaaruit oefende onderpastoor
Verschaeve tijdens
tijdens W.O.I zijn
^ soldaten, brancardiers, studenten en
I Sgeestelijk
I leiderschap
1' uit op
aalmoezeniers. Door de groeiende bewondering van Vlaams-nationalisten in liet interbellum nam
zijn
grote
aan.
I roem ongemeen
S
^ proporties
pp

Cyyriel Verschaeve, controversieelpriester^
dichter, sleutelfiguur uit de vooroorlogse
Vlaamse Beweging.

zijn
l eindfase. Lang
g niet iedereen immers
beschouwde zijn
inzet
voor Vlaanderen
J
(men zou hem nu een fundamentalist noemen) als een correcte manier van werken.
Eind augustus
1 944 kort nadat de universig
teiten van Jena en Keulen hem een eredoctoraat hadden verleend, werd hij
hij meegenomen naar Duitsland en, na een lange
g
zwerftocht, kwam hijJ in april
p 1945
1in Oostenri'k
Krijgsraad, zetel aan. De Belgische
g
lend in Brugge,
gg veroordeelde Verschaeve
op11 december 1946 bijJ verstek ter dood.
In de zomer van 1973
werden zijn stoffe973
lijke
hij
l resten uit Solbad Hall, Tirol,^ waar hij
op
aan een slepende
hart949
e 8 november 1949
p
kwaal was overleden ('na diep-vroom
en
p
met volleeesteskracht
de laatste H. Sacrag
menten te hebben ontvan
g en'^ onder nogal
g
(de zgn.
g eheimzinnige omstandigheden
g
gn
Operatie
Brevier van de Vlaamse Militanp
ten Orde), via de AbdijJ van West-Vleteren,
naar Alveringem
overgebracht
en er in een
g
g
6

In Alveringem,
g ^ in de oude kapelanie
p
(in 1974
door de v z.w. Verschaeve-Komitee
974
aangekocht), thans Verschaeve-Museum,,
worden tal van vondsten en herinneringen
g
aan hem bewaard. Er is allereerst de voutek
0f opkamer,
waar zich Verschaeves werkp
kamer bevond en die als museumruimte
werd ingericht. Bezoekers treffen er naast het bureau en kruis beelden door
Verschaeve vervaardeg d o.m. de zwaardrager, de Verrezene) - prenten van beeldhouwwerken van Michelangelo
aan, een
g
o Pg
pgezette zeemeeuw2 (cf. een van zijn
zij
pseudoniemen), twee dodenmaskers,
^e
gdachtenissen vanastoor
Aloïs Volbout,
p
Odiel Sp
ru Ytte Modest Van Assche),,
stukken van de oorspronkelijke
p
J doodskist,
foto's,schilderijen
s
en boeken.
Toen het Jozef Lootensfonds 3 toezegde
g om een aantal beelden van de
kapelaan
in bruikleen aan het Verschaevep
Museum af te staan(het eig
enli'ke
l Verschaeve-archief berust nog
g tot eind 1 999 in de
Abdijl van Steenbrugge,
gg Baron Ruzettelaan
8
10
Brugge;
daarna
het o 433, 3 gg wordt
, pge
nomen in de collecties van het A.D.V.N.,
Minderbroedersstraat 24,
Antwerpen),
4^

gift van zoon Raf E. uit 1 959 ) het windg
scherm met reproducties
van schilderijen
schilderije
p
de kapelaan
overal
heeft
meegesleurd,
g
p
twee koffiefilters (eengeschenk van de
Tieltse scholieren uit 191o),de marmeren
gedenksteen die door de Verschaeve-StichtingArdooie in 1974
aan hetgeboortehuis
974
g
werd aangebracht
en reeds in de nacht van
g
o mei 1974
door onbekenden verbri'J 974
4op
zeld raakte, exemplaren
zij vele boevan zijn
p
brieven ('Aan mijne
lieve
Zuster Marie
1
op
o haren feestdag,
S^ toegenegen broeder Cl.I
riel' fotoalbums, de Verschaevekalenders
die van 1969
9 9 tot 1
992 verschenen, enz..
jaarlijksebezoekers zijn
zij
Deoo
5 à oo
7jaarlijkse
mensen die zich voor de Vlaamse Beweging
gg interesseren en die de omstreden
persoonlijkheid
van Cyriel
Verschaeve
p
l
Y
a.d.h. van talrijke
J documenten beter willen
begrijpen. Vanuit die optiek
is overigens
o
p
g op
deg
eeuwfeestviering
6 oktober 1974,
van Verschaeveseboorte
g
^in Alveringem
g
een Verschaeve-pad
7 km langs
p
g landelijke
ingewandeld.
g
Luc DECORTE
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' Cf. Vansina D., Verschaeve getuigt. Brugge,
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1
g
Zeemeeuw, 1955, 864 blz.
Vinks J., Cyriel Verschaeve de Vlaming. BrechtAntwerpen, Uitgeverij De Roerdomp, 1977,
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2
Het belangrijkste geschenk bij
bi Verschaeves boste
verjaardag was de oprichting van de uitgeverij
J
g
Zeemeeuw door Jozef en Maria Lootens (18841970) en Martha Van de Walle (1902-1980). De
eerste uitgave van deze uitgeverij, die zich
uitsluitend op Verschaeve zou toeleggen,
was
g
zijn Verzameld Werk in io delen (1934-1940).
Een tweede uitgave van het Verzameld Werk
verscheen - 6500 blz. en meer - in 8 delen
tussen 1954 en 1961.
Een v.z.w. gesticht op 11 juli 1960 met als doel: 'de
voortzetting van het levenswerk van Jozef
Lootens, nl. het verzamelen, ordenen, bewaren
bekend maken van alle bescheiden van of in
verband met Cyriel Verschaeve, zijn werk, zijn
vrienden en tijdgenoten'. Deze thans ontbonden v.z.w. bezorgde tussen 1970 en 1993
17 delen van de wetenschappelijke uitgave
Verschaeviana.
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In de Duitse Bondsrep ubliek herdacht de ilatelistische dienst Anne Franko
geboorte met
51jaar na haar$
een foto uit hetfamiliealbum. Eenjaar
later, in i9,
80
1
deed Nederland hetzelfde met een zegel van 6o cent
(verkocht aantal: 13.854
.boo ex.).

Anne Frank (1929-1945),
een messcherp
observeringsvermogen en
een bijna volwassen
mensenkennis...
'Het meest lege museum dat ik ken'

(Luc Decorte)
De Anne Frank Stichting
g werd op
p io
april
Het Achterhuis werd
957opgericht.
pg
p 1957
voor het eerst voor hetubliek
opengesteld
p
op
pers
p 3 mei 19 6o. Door de aandacht diep
en radio hieraan toentertijd
l besteedden,
kwamen er in het eerste (museum)jaar
9.000 bezoekers. Tien )jaar later waren dat er
9
al i80.000. Weer tien ljaar later,- in 1980
kwamen er6.000
bezoekers. Een topjaar
p)
33
echter was 1990
met
6 .5oo bezoekers,
99
47
welk aantal nooit werd overtroffen. Waarschijnlijk heeft het te makeng
schijnlijk
gehad met het
feit dat 1990
99 het 'Van Gogh
g Jaar' was,
waarin Amsterdam enorm veel toeristen
trok. In 1995
995 ontving
g het Anne Frank Huis
616.000 bezoekers: het hoogste
aantal van
g
de afgelopen drie jaar.
Ten opzichte
van
l
p
1
het
bezoek
met
drie
1994
559.6
9 o steeg
g

procent. In vergelijking met 11993 zelfs met
p
zesprocent.
bezoeker is
P Degemiddelde
g
34
jaar oud. Meer dan de helft van het museumpubliek is jonger
l g dan dertiggJjaar.
Momenteel vinden
erzon
g een
lbi'dere activiteiten plaats. Naast het huidige
ige
museum is namelijk
and in
J een nieuwpan
dat medio 1998
zal
99 ingebruik
g
worden
enomen.
Hier zullen tentoonstele
g
ling
een mediatheek en een ontvan
vangstzaal
voor groepen
roe en in worden onderg
gebracht. Het Anne Frank Huis blijft
vanzelfsprekend
een museum.
p
Anne Frank' werd op
199
2 in
P 1 2 juni
l
Frankfurt am Maineboren.
Zij
was
de
g
J
tweede dochter van Otto Frank en Edith
Hollander. Haar zusje
J Margot
g werd in 1926
geboren.
In 1933
allen naar
933 emigreerden
g
g
Nederland. Hun familie die in Duitsland
achterbleef, werd evenmin door Hilters
anti-joodse
anti-joodse wettengP
gespaard. In i938
vluchtten de twee broers van Edith Hollander en arriveerden veiligg in de Verenigde
g
Staten. In) juli 1942 kon Anne niet langer
g
naar school omdat hetezin
ging
g g onderderg
duiken. Haar dagboekt over dezeperiode
p
ervoer ik indertijd
J vooral als benauwend.
In korte tijd
J werd Anne als het ware een
volwassen vrouw, geestelijk
g
) dan. Op
p een
leeftijd
J waarop
p een kind met leeftijdgenootJg
J es behoort om tegaan,
g
^ zat zijJ met zeven
mensen in een toch te krappe
pP ruimte. Haar
zus Margot en Peter van Daan waren weliswaaron
maar het leven was te weinig
l g^
g afwisselend.
VrijJ buiten te kunnen lopen
p — zoiets
simpels
p — was voor Anne onbereikbaar
g eworden. Ook was heteestelijk
onh
iëg
l
Yg
nisch voor eenjong
) g meisje
J een kamertje
) te
moeten delen met een vreemde, de tandarts
Dussel.
Ze beschriJ ft de irritaties die onvermijdelijk
zijn in zo'n afgedwongen situatie;
l zijn
J
hetekibbel
van vooral het echtpaar
Daan,
g
p
de arrogantie
van tandarts Dussel.
g
Een lichtpunt was haar vriendschap
p
met de zoon van het echtpaar
Daan, Peter.
p
Ze beschrijft
J de moeite die ze hadden om
de uren te stelen die ze onge geneerd in elkaars nabijheid
nabijheid wilden doorbrengen.
g
Continu werd Anne, door de mededelingen
van deanderen
anderengeconfronteerd
g
de vreselijke
feiten
die zich 'buiten'
l
afspeelden;
de razzia's, de kampen,
kamen de
p
zwarte handel. De angst
g dat hun schuilp hen
I' laats ontdekt zou worden,- noopte
vaak urenlang
doodstil
te
zijn,
n
behoefg
l^
ten in een blikje te deponeren
omdat lopen
p
p
g eluid maakte. Annes bestaan stond in de
juli 1942 tot 1 augustus 1944
periode
bol
944
p
van de dood, terwijl zij leeg
was
van
leven
g
zoals een kind dat zou moeten leven: vrolijk
die
l en onbekommerd. Haar dagboeken
g
ik lang
geleden hebggelezen,^ heb ik altijd
altij
gg
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sformule'.
beschouwd als een 'overlevingsformule'.
Zij wilde alles wat ze daar meemaakte —
hoe futiel ook — mededelen aan iets en het
werd iemand: Kitty.
Y Misschien dienen we
inlaats
van Kitty
p
Y God te lezen. Waarom
kunzou Jje God niet als een leeftijdgenoot
lg
kwij
nen beschouwen aan wie je
alles
kwijt
J

zoals naar schoolgaan,
g ^ over straten enpleivriendschapnen lopen,
op
straat
spelen,
pp
^
p ^p
voor
een
dertienen
met
leeftijds
genootjes
es
p
l g
J
jarige
l
g al definitief tot het verleden behoren?
Zelf heeft zealtijd
altijdgedacht engehoopt
g
p dat
zou
dit alles weer in haar bestaan terug
g
keren.
Anne had een messcherp
p observebijn volwassen
ringsvermo gen en een bijna
Het is bewonderswaardig
met hoeveel humor zij
zij de snel op
p haar teenbeschrijf
tjes
getrapte
J g
p mevrouw Van Daan beschrijft
neurotide egocentrische,
g
^ ook enigszins
g
sche tandarts Dussel.
Wat overbleef van Anne Frank is een
tussen de
stukje
geschiedenis,J geschreven
l g
g
verstikkende muren van een achterhuis.
van
Parafraserend op
g
p de laatste twee regels
het eerste couplet
p van hetggedicht 'Het lied
der achttien doden' van Jan Campert:
p
zij
7 i n het Achterhuis waren acht in getal
%

gang
ling).
g in, dan
g Gaat men rechtsaf deg
komt men in een kleine ruimte(de overloop).
p De ingang
g g tot het achterhuis werd

door een boekenkastecamoufleerd.
Nag
tuurli'k werd de boekenkast door een verDeze kast
aangebracht.
trouwdersoon
p
g
kon met een haak aan de binnenkant worAlleen nadat de haak van
den vastgemaakt.
g
binnenuit was afgenomen,
'Onze kastanjeboom
is al tamelijk
g g
^ kon men toegang
1
1
verkrijgen.
tot
het
achterhuis
Die
boom
staat
groen'
roen' sschrijft
chrijft Anne ergens.
lg
g
U kunt zien: de slaaPkamer van Aner nog
g steeds. Anne beschouwde de boom
nes ouders waar eveneens de oudste dochwaarschijnlijk
waarschijnlijk alsg
gemeenschappelijk
pp l ei g en 0 de muur van deze kater Margot sliep.. Op
mer ziet u een kaart waarop
p met speldjes
p J
de vorderingen
g van deggeallieerden werden
r werd
e het daga
bijgehouden.
In deze kamer
bi J gg
boekevonden.
g
Aangrenzend is de 'badkamer'primitief . Gaat u de steile trap
p naar de derde
verdieping
p^ dan komt u in een kamer
p gop,
die een drievoudige
p
g functie had: slaapkaVan Daan,J eet- en
mer
van
het
echtpaar
slechts één zou de vrijheid
zien.
p
1
woonvertrek voor acht mensen en tevens
Die ene was Otto Frank, Annes vakeuken. Als dat niet verstikkend moet zijn
der, voor wie de vrijheid bitter iseweest
,
g
J
geweest!
Vanuit Peters kamertje
omdat
hij
gevangene
van
de
tragische
een
g
l is er een
J
g
g
g
gebeurtenissen
steile trap
bleef.
p die naar de zolder leidt. Daar beg
vond zich het enige
Iedereen dient haar da gboek te leg venster dat zonder het
risico te wordenezzen
zen én te beseffen: tot de laatste l jood (en
g
- overdaggeopend
gg p
kon
worden.
Vandaaruit
konden de onderniet-jood)
die
de
mof
ondervond,
waart
l
duikers de Westertoren aan deracht
zien.
nogg de Tweede Wereldoorlogg rond.
g
blijkt,
Zoals uit de dagboeken
Eén van Annes hartekreten staat in
lJ vertoefde
g
zij
Anne hierraa
mijngeheugen
gegrift.
'(...) Wie heeft ons og g. In Annes kamer,- die zij
g
gJ g
stond
het
bureau
waar
met
Dussel
deelde,
den tot een uitzondering
onder
alle
volkeren
e
%
%
werkte. Ze beplakte
ze aan haar dagboeken
maakt? Wie heeft ons tot nu toe zo laten lijden?'
p
1
g
de muren met allerleilaatjes
l (vooral van
P
voor zichzelf
filmsterren) om tóch eenlek
Eén van mijn
p
1 dagboekg edichten 3 uit
te
creëren.
Bij
het
raam
Bij
hangt
1983:
g nog
g een pos-heette
dat
een
reclame-affiter
(toentertijd
Voorgevel
van het feitelijk
p
1 onopvallende
%
che) van het bedrijf
DEPORTATIE 1943
pand aan de Amsterdamse Prinsengracht,
J van Annes vader dat
0 pekta heette.
waar Anne Frank tijdens
de Tweede Wereld ti1d
Altijd hing
Vóór moeder uit
oorlo%haar nu wereldberoemde dagboek
%
g er dikke vitrage
g voor alle
hee t geschreven en waar ze zich met haar
ramen. Elke avond werden er bovendien
haar beschermende handen
familie en vier anderen voor de Duitse
omvamen haar nog
bezetter verscholen hield, in het zgn.
schuifelt weerloos en gelaten
achterhuis, van maandag
% juli
6 juli
s 2 tot
94
De draaibare boekenkast op de overloop
naar de laatste trein
vrijdag
i 944 . Na liet verraad en
1 % 4augustus
%
in het Anne Frank-Huis,toe
% an%tot het
het blinde meisje
1
hun deportatie
overleefde Anna's vader, Otto
achterhuis.
Op
augustus
1
4, een warme
p
94
4
%
p
dat haar ster niet kan zien
Frank, als enige
% de oorlog.
zomerdag,
Oostenrijks nazi
% De ontdekking% en
% zouden de Oostenrijkse
inmiddels het
ppublicatie van het dagboek,
%
en zijn helpers
opp de
1'
p precies
als in dood reedsesloten
meest vertaalde Nederlandse boek, bracht met
%
% blijken
hoogte
blijken te zijn
deur.
%
1 van de geheime
haar zware oogleden
zich mee dat reeds in het begin
%
Hadden de Franks zich niet zo talrijk
1
% van de jaren
1 in het
vi'l%
ti de eerste belangstellenden
de voorma in dat serene gezicht
hart van de stad verborgen
gehouden, ware
%
%%
li%e onderduikplaats
bezochten. Bijna
Bijn elke
de kalmte van een heilige
huneschiedenis
allicht geheel
anders
p
%
%
r1
, jaar in jaa
uit, is het aanschuiven
die straks de ovens zal ruiken
verlo en ...
verlopen
%1
in de rij.1
waar men dood nog doder bakt
dom van de acht bewoners. Vanuit het dakraam (waarover straks meer) keek ze uit op
de WestertorenJ die deel uitmaakt van de
Westerkerk. Voor mijl
die boom en
die toren een speciale
betekenis
gekregen.
p
g
g
Maar de boom wint het omdat die nog
steeds levend is,
elk voorjaar vernieuwt.
Ik verval in herhalmg,maar is het
niet onvoorstelbaar dat doodgewone
zaken
g
8

misschien
zal zij1 de bumpers
p betasten
waar spoor
en levenslijn
p
1
eindigen.
%
Hetand
waarin het Anne Frank
p
1635
Museum thansevesti
g
gd is,^ werd in 16
als koopmanshuis
gebouwd,
samen met het
g
p
perceel
erceel nr. 26
265.
5
Langs
op
g een steile trap
P komt men o
de tweede verdiepin gdocumentatie-afde-
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LESS, PLEASE, LESS!

Het eeuwige
g leven is een droom die
ik niet koester. Vanbinnen zijn we allemaal een beetje
J alchemist, maar toch
kan ik me niets wreders voorstellen dan
het idee dat iets nooit eindigt.
g Van elk
kunstwerken laten we de existentie
e e
maar even tot die categorie
rekenen) is
g
de afronding
g een essentieel element.
Iets wat nooit eindig,
g ^ blijft
l onvolmaakt,
in alle betekenissen van het woord.
Zelfs Oorlog en ,
vrede heeft,
ggelukkig,
g,
een laatste bladzijde.
J
Ik heb dus niets teen
g het fenomeen
sterven, ook niet teen
g uitsterven.
Omdat andere levensvormen zo vriendelijk
l waren vóór mij) uit te sterven, heb
ook ik mijn
beurtg
gekregen
opP deze
J
g
planeet,- zo simpel
p
p is dat. Ik begrijp
g lp dan
ook het obsessionele conservationisme
niet dat de mens nu al enkele decennia
in zijn
zijngreep
eeuw
g p houdt: de volgende
g
halen met zoveel mogelijk reuzenpanp
da's, breedlipneushoorns en windmolens. Zelfs lelijke
l^ onbruikbare
fabrieken mogen
niet meer wegroesten,
g
of in een laatste apotheose
onder de
p
slo
slopershamer
verdwijnen - neen, ze
verdwijne
p
monument. Wi
Wij zullen
handhaven!
Ik ben dus ookeen
museummens.
g
Ik heb al wat zalen afgetippeld in mijn
mij
maar helaas overviel me daarbij)
meestal, inplaats
van stijgend
geluk,
p
)g
g
een stijgende
moedeloosheid. Het
lg
gevoelen
dat er veel te veel is, dat wat
g
deskundigen
g opstapelen voor het
nageslacht,
g
f zo'n omvang
g heeft aan genomen
dat je
eslacht
l een heel nageslacht
g
nodighebt om het allemaal bekeken te
nodi
krijgen.
Geen dorp of het heeft wel
lgp
ergens
een zolder metplaatselijk
g
p
J
erfgoed
achter glazen
deurtjes.
deurtjes Een
g
g
gerestaureerd stationsgebouw.
Een
g
beschermde linde. Ik vind het allemaal
lovenswaardigg en wil er niet cynisch
Y
over doen, maar toch: zoals The New
Yorker ooit schreef(over de jaarlijkse
l
l
vloed van nieuwe te bespreken
boeken):
p

LLess,pplease,
lease less!

ook nog
Weer
g schotten voorgeplaatst.
gp
schiet het woord 'verstikkend' me te binnen. Het zolderraam
' hoe beperkt in ompl e^
van
ook,
moet
voor
de
onderduikers een
g
ware verademing
zijng
geweest. Bijn
Bijna zeker
gzijn
ik dat ze er allen vaak voor hebben
gestaan,
g
^ letterlijk diepe
p teugen
g en lucht hebbenehaald
om
zo
enigszins
tot een verg
g
ademingte komen.
Het is woensdag
augustus
s
1997,
3
g
g13
halfdrie. Voor het Anne Frank Huis en uitwaaierend op
staat een lange
g rij
rij
p de gracht
g
bezoekers. Velen hebben een fototoestel
o toestel of
camcorder bijl zich. Velen zij
zijn van zeer ver
gekomen: uit India, Japan,
Indonesië,
p
es e,

Wat schrijversoorden
betreft, moet ik
J
evenzeer toegeven dat ik ze schaamteloos verwaarloos. Als ik ze bezoek,
wat me wel eens voorkomt
gebeurt dat
,g
meestal omdat ik er toch in de buurt
ben. Nooit als specifiek
reisdoel. Tenzij
Tenzij
p
Croisset 1 : om een of andere reden wou
0
iker
p se Flauberts territorium betreden,
wellicht omdat het zelf zorominent
p
aanwezigg
is in zijn meesterwerk: de
brieven.
Voor de rest huldig
principe
g k hetp
p dat
je
van
J de tijd
J die je
J aan het bekijken
J
auteurspanden
besteedt, beter kunt
p
besteden aan het lezen van hun werken.
Ik droom er dus ook niet van dat men
e
later min
l huis tot bedevaartsoord
ombouwt. De wijk
l waar ik woon, heet
al Heulendonk, wat mijl
tevreden stemtua
in de
q later spoor
p
vastgoedsector. Ik zou overigens
ook
g
niet weten hoe men zo'n Van Heulendonk-museum zou moeten vullen. Wat
ik momenteel, na een schrijverschap
)
p
van een dik decennium, aan literaire
parafernaliaverzameld heb, op
kan
een
keukentafel. Stel dat ik nog
g twintiggljaar
actief blijf,
dat nog
altij maar
l^ dangeeft
g
g altijd
keukentafels. Ik verzamel niet
zoveel. Zelfs manu- of typoscripten
verbrand ikere
Hoewel ik er af
g eld.
g
en toe ook wel eens eentje
l uitleen voor
een tentoonstelling
aar
enkel als men
g,
daarop
p aandringt,
g^ en altijd
J met de
nodig
nodi e gêne - de woorden van een
auteur (wiens naam mijJ
niet te
binnen schiet) indachtig:
g een chef komt

zijn
ook niet tonen aan de
1 vuile pannen
p
gasten
asten inzij
zijn restaurant.

ik kan niet met bezieling
over dit onderwerpP schrijven,
vrees ik.
J
Anderzijds
ben ik democraat in hart
J
en nieren, dus als er vraag
g is naar literaire sites, dan vind ik dat men zijn
J
Ik ben voorstander
gangmoet aan.
g
van alles wat de letteren onder de
aandacht houdt en als deromotie
van
p
museale oorden daartoe kan bijdragen,
l
g
zal ik ze verdedigen desnoods subsi-

U.S.A. China, Rusland, Australië. Ook van
betrekkelijk dichtbij:
dichtbij uit Duitsland, FrankJ^ Engeland Denemarken en Zweden.
Ik spreek
twee Duitse jongens
aan.
p
l g
Ik schat ze op
een
jaar
of
twintig.
p
l
g

dies voor ze opeisen
- zolangg dit niet
p
ten kosteaat
gaatvan de `levende' literatuur, want dieaat
g voor.
Daarom moet ik nu ook ophouden
p
met dit kattebelletje
l en verderwerken
aan mijn
l nieuwe boek. Dit mag
g immers
niet ontbreken tussen de titels die
volgend
jaar
weer in de Nederlanden
J
g
zullen verschijnen.
Eenp
paar duizend,
l
wellicht.Ja: less,please ,less. Maar het
zijn mijn collega's
die te veelprodug
ceren natuurlijk.
l Niet ik. Ik laat alleen
noodzakelijke
boeken het levenslicht
J
zien. Meesterwerken die nog
g iets toevoegen
aan Homeros,^ Shakespeare
2
g
p
ando Yce3 . Die degrootste
zorg
g en aan g
dacht verdienen van lezers eners.
P
Academische analyse,
Y ^ vergelijking
g J g van
oer- metrototussen- en definitieve
p
versies. Misschien toch maar niet wegg
papier. En
g ooien daarom,^ die stapel
P pp
deze werkkamer - nou, drie keukentafels moeten hier beslist in kunnen.
Daar verschijnt
al een hoofd
l overigens
g
aan mijn
poetsJ venster. Maar het is de p
vrouw, die mijn
J ramen wil lappen.
pP
Die hoeft voorlopig
pg niks te betalen.
Zeluurt
zelfs niet eens naar binnen.
g
GUIDO VAN HEULENDONK (ADEGEM)

Cf. Dubois EH., Gustave Flaubert, de kluizenaar
van Croisset in Schrijvers in hun landschap. Op reis
door Frankrijk. 's-Gravenhage, Nijgh & Van
Ditmar, 1983, blz. 21-27.
Cf. Sommer M., Rouen wil niets cadeau van die
viezerik Flaubert in De Volkskrant, 16 augustus
g
1997.
Cf. Rothuizen W., Gustave Flaubert. De lange
schaduw van Madame Bovary in Meneer, dit is
heilige grond... Literaire pelgrimages. Samengesteld
door Martin van Amerongen en William
Rothuizen. Amsterdam, Van Gennep,1985,
blz.124-143•
2 Cf. Hands T., Shakespeare's Stratford and London in
Bradbury M., The atlas of literature. London, De
Agostini Editions, 1996, blz. 20-23.
Cf. Hansen W., James Joyce. Bloomsday, z6 juni
1904 in Meneer, dit is heilige grond... o.c., blz. 1 77186.

heeft inmiddels wat
l metgezel
g
meer moed en doet nu een wrange
g duit in
het zakje:
zijn rechterhand en weet u
l ` a ,1

hij daarmee de Hitlergroet
waarom? Omdat hij
S
hee tebracht.'
g

`Waarom willen1jullie hier naar toe?'
De een haalt verleen
g zijn
J schouders
op.
De
ander
zegt
dat
hij
hij
pas
het
Dagboek
p
g
g
heeftelezen
en
onder
de
indruk
ervan
g
was. HijJ voegt
g eraan toe(de arme jongen
l g
kreegg er een blos van): ' Weet u,- mijn
mijngrootvaS

der was luitenant bi'1 de nazi's. Hij1 werd door de
Russenevan
en
Een hal aar
S
8
g genomen.
1 na de
oorlog
hij wilde nergens
g keerde hij terug,
Sg
overraten.
Hij was
gewond
geraakt
en miste
p
1
S
S
zij
zijn rechterhand.'

We moeten er alledrie toch even om
lachen.

'Mijn vader zei eens datmijn
mijgrootva1S
dereen
keus
had.'
S

Ik spreek
een ouderJapans
echtpaar
p
p
p
aan. In het Engels
vraagg ik waarom ze het
g
`museum' willen zien. Gelukkig
spreken ze
gp
Engels,
zij het met moeite.
En
els zij

'Omdat zoiets als een ras trachten uit te
roeien, nooit meer maggebeuren',
SS
^zegt
g de
vrouw.
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'Wi' Japanners, hebben ook schuld door
onze collaboratie met de Duiters toen. In Indonesië hebben ook wij
gezet:
1 mensen in kampen
p g
en denkt u eens aan de beruchte Burma-spoorweg,
S^ voetg de man eraan toe.
De vrouw zet
g dat ze Anne Frank
moedigg vond. Ze vraatg me of ze hier in
Nederland nu weten wie die mensen heeft
verraden. 'Dat zal nooit boven water komen',
antwoord ik.

Amsterdam:
Multatuli-Museum
Adres:

Korsjespoortsteeg
1V
^ 20
1015AR Amsterdam
Noord-Holland (Nederland)
Tel.:
0o-31-2o-638.19.38
E-mail:

nlulinus@worldonline.nl
Statuut:

particuliere stichting
FRANS POINTL

Conservator:

Jos van Waterschoot
LITERATUUR

• Boonstra J. en Rijnders M.-J., Aline Frank Huls. Een
museum met een verhaal. 's-Gravenhage, Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht,1992, 96 blz.,
ISBN 90.12.06601.8.
• Lindeman R., Dc straat was leeg. Een wandeling door de
Amsterdamse Rivierenbuurt , 1 933- 1 945Amsterdam, Verzetsmuseum, 1993, 56 blz.,
ISBN 90.71944.06.9.
• Verhoeven R. e.a., 'Eelt huis niet een verhaal'. De
restauratie vair liet Ai n ie Frank Huis. Amsterdam,
Anne Frank Stichting, z.d., z.p., ISBN
90.351.0999.6.
NOTEN
' Cf. Van der Pol R. en Verhoeven R., Anne Frank.

Amsterdam, Anne Frank Stichting, 1992, 19933,
64 blz.
X., De wereld van Anne Frank. Anne Frank in the
world. Amsterdam, Anne Frank Stichting, 1985,
19893, 144 blz.
2 Cf. Croes J. e.a., De Ideale Bibliotheek. loo hoeken die
iedereen gelezen eiloet hebben. Amsterdam, De
Bijenkorf, 1990, blz. 33-37.
Van Eijk I. en Wester R., Honderd helden lilt de
Nederlandse literatuur. Amsterdam, De Bijenkorf,
1985 3 , blz. 135-138.
3 Frans Pointl, auteur van o.a. De kip die over de soep
vloog en De aanraking, publiceerde in 1991 een
keuze uit zijn dagboekverzen uit de periode
1959-1991 in de bundel Het Albanese wonderkind
(Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 59 blz.).
. Onder de titel 'Record voor Anne Frank' meldde
De Standaard op 13 januari 1998 het volgende:
'Het Anne Frank-huis in Amsterdam haalde vorig
Jaar een record aantal bezoekers. Er kwamen voor
het eerst sinds de openstelling in 196o meer dan
700.000 leensen naar liet gereconstrueerde voorhuis
en de onderduikruimtes in het Achterhuis; dat is
ruilli 13 procent meer dan in 1996.'
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Openingstijden:

• Dinsdag
S van io l i. t ot 177 U.
• Zaterdag^^ en zondagS van 1 2 ii. t ot 177 U.
• Gesloten op feestdagen
Toegangsprijs:

• Gratis

In 1910 bestond het boek Max Havelaaro
ar.
ja
Eengroep
5)
g p Multatuli-liefhebbers
zagg hierin aanleidingg om een tentoonstellip gte organiseren
rond dit boek en de
g
schrijver ervan. Mimi Hamminck Schepel,
p,
Multatuli's weduwe, en vele kennissen,
vrienden en instanties werden aangeschreven en verzocht om een bijdrage
l
g te leveren
aan de tentoonstelling. Vele duizenden documenten brieven en memorabilia werden
metroot
enthousiasme ter beschikking
gg
ge
steld. Hierdoor werd bij
bi de organisatoren
g
van de tentoonstelling
om
g
g het ideegeboren
een
meer
permanent
kade tentoonstelling
g
p
rakter teeven.
Er werd besloten een verg
eniggp
in op te richten die tot doel had een
Multatuli Museum te stichten. Nog
g in het
tentoonstelling,
van
de
dus,
werd
10
jaar
g^ 9
J
Stedelij
het museumerealiseerd.
Het Stedelijk
g
in Amsterdam, thans een museum
voor moderne kunst, stelde een zaal ter beschikkingn
g de meeste mensen die voor de
tentoonstellingg materiaal hadden in g ezon -

Op
l' 10 maart 1987agde Nederlandse P.T.T. twee
postzegels uit gewijd aan de Nederlandse literatuur:
één ter nagedachtenis van Constantijn Huygens, die
300jaar
jaar
eleden overleed, en één n.a.v. liet feit dat
^^
het loojaar
was dat Eduard Douwes Dekker
1 geleden
^
overleed. De Multatulizegel
$ (waarde: 55 cent, oplage:
10 miljoen
exemplaren)
toont het portret
dat de
1
p
p
auteur in 186o liet lithograferen naar een foto van
Mitkiewicz in Brussel. Opp de achtergrond:
liet
S
sociëteitsgebouw 'De Harmonie' in Batavia, liet
S Djakarta.
huidige
Djakarta. Bovenaan: een uitspraak
van
^
Multatuli in zijn
I Ideeën: 'De roeping
1' ^^ van de Miens
is plens te zijn.'
1

Eduard Douwes Dekker,
alias Multatuli (1820-1887),
de eerste Nederlander die
zich liet cremeren...

Op
0 2 m aart 1820 werd in de Kors'l es
poortsteeg
p
g in Amsterdam Eduard Douwes
Dekkereboren.
Op
zijn achttiende trok hij
hij
g
pJ
naar Nederlands-Indië om als koloniaal
ambtenaar carrière te maken. In zijn functie
van assistent-resident, in feite districtshoofd, in Lebak op
p Java stuitte hij in 1856
op
onoirbare
praktijken
van hetplaatselijk
p
p
J
p
J
hoofd. HijJ klaagde
het hoofd aan voor on g
derdrukkingen knevelarij
knevelarij
bij1zijn
zijn superieuren maar vondeen
gehoor. Uitp
principe
g g
p
nam hijJ daarop
ontslag,
vertrok
naar
Eu p
g^
ropa en schreef in de Bergstraat
in Brussel
g
zijn
neer in de roman
J wederwaardigheden
g
Max Havelaar. Het boek verscheen in 186o
en maakte Multatuli),
pseudoniem waarseudoniem
onder Douwes Dekker het boek liet ver, in een klapberoemd. Het werd tot
schijnen
l
nu toe intalen
vertaald - in 1997
nog
37
997
g in
het Servisch en het Hebreeuws - en wordt
internationaal als een klassieker beschouwd.
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Het huls niet het n u iilriler 20 in de Kors1 espoortstee g iii Amsterdam valt op door een
aantal kenmerken: het is het eili re huis in de
straat niet een stenen trap1 ervoor en het is
ook het enige buis roet eeii gevelsteen, ter
hoogte
vair de tweede verdieping. Daaro i
^^l
leest men niet enige moeite: 'E. Douwes
Dekker 'Multatuli' werd in dit huis
g eboren 0P2 maart 182o'. Om die reden is

het Multatuli-Museum in dit pand
1 d geves
^^
ti d. Toen Multatuli hier geboren werd,
woonden er drie 'families' in het huis: in de
kelder een s1jouwerntan, o1p de etages
^^ zijaar
zich nu het museum bevindt een naaister,
lil. de weduwe Truitje Kamer Gozenberg,
^^ en
helmtaal boven de familie Douwes Dekker,
Op dat ogenblik bestaande uit vader, moeder
en drie kinderen. Eduard wi pas liet vijfde kind.
Een vierde kind, Antje
Ante, overleed kort na de
geboorte in 1juni 18 18.

den, stonden het in bruikleen af of schonken het zelfs aan het museum. Zo werd de
basis g
ele g d voor de zeer rijke
rijk collectie van
Multatuli Museum, die sedert 19I o
permanent is uitgebreid.
g
Kort na de Tweede Wereldoorlog
werd het Multatuli Genootschap
pg
popgericht,
een vereni g ingvan Multatulianen, die liefhebberij en studie wat meer wilden structureren. In de oorlog
g had een deel van het bestuur van de Vereeniging
gg het Multatuli
Museum met de bezetterecollaboreerd.
g

raine en vaak uiterst zeldzame brochures
(meer dan 200),waarvan een catalogus bestaat ongeveer
1.200 foto's enprenten,
,g rog
p
tendeels contemporain,
^ en een verzamelingg
van kranten- en tijdschriftenartikelen,
bij ell
^J
kaar ongeveer
io.000
stuks.
g
De memorabilia zijn
l vooral in de
tentoonstellingsruimte op
p de eerste verdiein van het museum te vinden. Behalve
pg
meubels, zoals het bureau en de sterfsofa
van Multatuli, zijn er ook wat schilderijen,
bustes en de urn van Multatuli. Dat laatste

,
^^a^

'. ^ ^.^

Het museum bezit een computer
p
met databasep
ro gramma waarin het bezit
grotendeels is opgenomen. Een deel daarvan is in drie catalogi
g uitgegeven, verkri'Jg baar in het museum. Het museum beschikt
verder over eenedi
versie van
g italiseerde
g
de eerste zeven delen van Multatuli's VollediS werk(dat in totaal 25
5 delen beslaat). In
deze zeven delen zijn alle werken van Multatuli opgenomen
die tijdens
zijn leven
zijn
g eJ
pg
zijn. Het is mogelijk
g J op
p elkg eP ubliceerd zijn.
wenst woord of begrip
gp te zoeken. In dit

;^I

Het Multatuli-Museum bezit, behalve eenrote
van een van Nederlands grootste
schri vers
^^ collectie persoonlijke
1'
1 eigendommen
S
1 (zoals zijn1 bibliotheek,
S
zijn
zijn bureau) en een geweldig
1 reliëf-globe en zijn
S
^ documentatiecentrum met boeken, brochures,foto's en artikelen, ook een viertal borstbeelden van Multatuli.
me ldde hij:
hij
Dat hij
hij
nogfi eens als beeld in een museum terecht zou komen, moet Multatuli voorzien hebben. In I dee 247
47
grote mannen, kwam myn
in 'n museum vang
ik laatst droomde dat ik van steen was, en als borstbeeld logeerde
Y moeder:
g
Och, 't was zo koud in dat Pantheon.'
- Arme J
jongen,
zei ze, wat heb je
Heb ik je
je dààrtoe opgebracht!
Pg
l tochgedaan!
g
g

ramma
zijn ook
de
zijn
Multatuli was
is een bijzonder
stuk, wantMultatuli-enc
Een kersverseroe
Multatuli-liefhebbers
Y clo p g
l
g p
werk
Bibel een veelgebruikt
de eerste Nederlander uit deeschiedenis
richtte daarom het Genootschap
g
p edie4 en de Bijbel,
g
pop^een
Het
is
de
bedoebij Multatuli,^opgenomen.
die zich liet cremeren.
naam en een club die onbesmet waren. Zijl
Pg
Volledigg
lin in de toekomst het complete
zetten het werk in het museum met nieuw
p
beschikbaar te kriwerk via de computer
Het museum is er allereerst voor de
elan voort. Het Genootschap
op
p
l
p bestaat tot o
gen.
kennismakingg met Multatuli. Bezoekers
de dag
. useum en Genootg van vandaag.
gMuseum
Tot slot heeft het museum een kleine
kunnen rustig
zijn gehuisvest
g
in hetg
geboortehuis
Jg een
g rondkijken of krijgen
p scha zijn
collectie audio- en videomateriaal, waarongelangg men wenst.
rondleidin
van de schrijver,
, ggevestigd
g- al naarg
l
g aan de Kors'l es
de Max Havelaar-film van
het museum,^o
op der bijvoorbeeld
organiseert
Sinds mei 1997
poortsteegg 2 0 (tussen Singel
997
l
g
p
g en HerenFons
Rademakers.
in
de
Amsterdamse
binnenstad
aanvraag,
racht
in
Amsterdam,
zo
een
tien
minuten
g^
g
In het Multatuli Museum is een
3 In ongeveer
ook Multatuli-wandelingen.
lopen
g
g
p van het Centraal Station.
anderhalf uur wordenlekken
bezocht die
vaste tentoonstelling
g eg te zien van de al
p
noemde memorabilia. Behalve dat is er ook
in Multatuli's leven en werk een rol speelDe collectie van het Multatuli Muelk Jjaar een tijdelijke
tijdelijke of thema-tentoonstelseum omvat natuurlijk
natuurlijkop
den en spelen.
p de eersteplaats
p
p
ling. In deze tentoonstelling
In het documentatiecentrum van het
boeken: de bibliotheek2 van Multatuli zelf,
p een
g wordt op
aspect
museum kan men werken aan kennisverde boeken die hij bezat en las, de werken
p van Multatuli's leven of werk de
nabij
aandachtevesti
d.
bekijke en
dieping. Men kan er de boeken bekijken
van Multatuli in zoveel mogelijk
g Zo werd in het nabije
g
gl edities en
lezen
aandacht
besteed
aan
de
artikel,
drukken in zoveel mogelijk
studeren,
werken
aan
een
een
talen,
èn
de
gengl
van
Multatuli,
aan
de
uitgave
tournees
van
roefschrift
en
wat
dies
meer
proefschrift
boeken over Multatuli. Naast boeken (zo'n
scriptie,
g
p
van
de Max Havelaar, aan deortretten
2.000 ex.) bezit het museum veel contempozij.
p

ro
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WAAR HEB IK GELEEFD? IN DE WERELD HEB IK GELEEFD.

Moeten schrijversoorden
in leven
J
wordenehouden?
Wat
zal
ik daar oop
g
antwoorden, ik, die welhaast twintig
in dit verloren (zo dacht
Jjaar geleden
g
ik toen) heuveldorpp in de Provence een
om er
lapje
pJ kerkhofg rond hebgekocht
g
te worden, ver
o een dag
op
gbegraven
g
van het befaamde Erepark Schoonseldat mij
mij
hof in Antwerpen
p (gesteld
g
daar toean
g gzou worden verleend)?
Ver van Paul van Ostaijen
dus, van
Y
J
mi' bijJ
Maurice Gilliams, van allen die mij
leven meer of minder bekend maar in
iedereval
lief zijn
zijngeweest? Nee, op
o
g
bi hen
de een of andere manier dichter bij
kom ik te liggen,
c'est le cas de le dire:
gg
oop een andere manier dicht(er) bijl hen.
Ook de schilder Jef Verheyen
rust hier
Y
vlakbaJ/ en het perk
van Albert Camus
p
om maar iemand te noemen uit de
velen terplekke
terlekke de zon en de winden
•
het naburige Luberon bewaren
het. Eerder het 'uitzaaien' van onze
resten over het brede continent zint me
(en RomYSchneider1 zo'n andere
geliefde,
Bliefde ligt
g noorddg ze niet een weinig
waarts in het ongelooflijkg eheten
Boissy-sans-Avoir
op
Y
p ons onzichtbare/
zichtbare langskomen
te wachten?).
g
Wat zullen schrijversoorden, nou, wat
zal mijn
dan,^ mijl een
1 schrijversoord
J
zorg
geleefd? In de
g baren! Waar heb ikg
wereld heb ikeleefd.
g
Een dergelijke
visie,/ dient zij
zij iedere
g)
gedachte aan 'bewaren' uit te sluiten?
Wat zou het. Maar niet de p Jp of het
stilletje
J weze onderwerp
P van verering.
g
De tekst, mensen, daar is het om te
doen, om de tekst. Want ik zie het al,
met 't schoolklasje
J even 't monument
bezocht en voor de rest liest wieder kein

Schwein.
En voor het bewaren zijn
J we niet
er is de Koninklijke
Koninklijk
voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde die heteschreven
g
patrimonium vanaf de Middeleeuwen
tot vandaag
g tot constante studie

onaardigg
uitgerust:
g

Multatuli en aan het Amsterdam van Multatuli.
Het Multatuli Museum beschikt
over een kleine museumwinkel waar binnen- en buitenlandseublicaties
op
p
p hetg ebied van Multatuli te koop
p worden aan gege
boden. Veelal kunnen boeken, die elders
uitverkocht of niet meer beschikbaar zijn,
l,
tegen
ramsjprijzen
ramsj
rijzen wordeng
geleverd. Een
g
lijst van de beschikbare titels wordt g ere lijst
geld
in de Multatuli Nieuwsbrief afgeg
ge
drukt. Behalve boeken en brochures zijn
J er
ook diverserentbriefkaarten
te koop,
g
p^
digals illustratie bijJ een werkstuk, scriptie
p
of artikel.
12

maakt, er is het Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven waar
zi n
de documenten ter raadpleging zij
iedere nieuwe dag
ondergebracht:
g
g een
nieuwe dag
geschiedenis. 't Volstaat.
gg
Niettemin: twee herinneringen
moet
g
ik,
ik min of meer als rectificatie op
p het
voorgaande,
p
g
^ in de balans werpen.
zoveel jaren
Een: op
p een dag,
g^
zijn
J dood, is het de schilder Jef
Verheyen te machtig.
p
g Overrompeld
eng
geestelijk
door tegenwind
l in nood
g
na het verdwijnen
van zovele vrienden
l
en compagnons, besluit hij tot een
el rimstocht naar een monument van
Pg
hij zal in het
sculpturale
zuiverheid: hij
p
verre Roemenië,/ toen nog
g vergrendeld
g
achter het ex-IJzeren Gordil^
n het
geboortehuis
van Brancusi bezoeken.
g
De beelden van de kunstenaar zijn
l
hem bekend, maar ook iets van de
mens wil hijl terugvinden,
al was 't
g
maar z'neboorte.
De confrontatie
g
van stilte en
g inds in hetgebied
g
verwaarlozing,
heeft hemgesterkt,
g
1
ik kan het g
etuigen.
Twee: Op
p een andere dag
g sta ik in
Wenen voor het huis, thans museum,
van Sigmund
Freud.' Wat doe ik?
g
Binnen aan? Welja,
Binnengaan?
en
J/ binnengaan
g
onder aan bijl voorbeeld ondergaan
ondergaan,
g
hoe deze baanbreker z'n mijlpalen
Jp
heeft neergezet
in kamertjes,
g
l^ zo
benepen
nauwelijk zitten of
dat het er nauwelijks
p
is. Veelplaats is er inderdaad
niet nodig
g om een hele wereld in
beweging
gg te zetten. 't Is ook een les.
En hoe ik in dit huis omringd
g ben door
vele mij onbekende talen die, in 't
fluisteren vereend met de mijne,
door
J
hetisteren
van morgen
g
pP
g stappen!
Wat nu?
Ivo MICHIELS (LE BARROUX, VAUCLUSE)
Cf. Durnez G., Berggasse 19. Rondkijken bij
Sigmund Freud in Standaard der Letteren,
26 augustus 1989, nr. 1.946, blz. 3.

Het boven alenoemde
Multatuli
g
Genootschap
gg voor Multap is een vereniging
tuli-lezers en -bewonderaars. Het Genootscha
een of twee keer in het
porganiseert
g
jaar een ledenvergadering
g
g waarbijlj de vor deringen en ontwikkelingen
Genootg en
schapen museum vaste agendapunten zijn.
zijn
worden er tijdens
deze
vergaderingen
l

lezingen
g gegeven.
gg
Het Genootschap
p houdt zich verder
bezigg met propaganda en leesbevordering.
g
Door middel van lezingen
enpublicaties
p
g
wordt hetubliek
met Multatuli in contact
p
gebracht. Het Genootschap
richt zich
big
P
J

wikkelde lesbrief tot middelbare scholieren.
Onder auspiciën
van het Genootp
tijdschrif
schapverschijnt
verschijnt sinds 1978 het tijdschrift
Multatuli. 5 In dit tijdschrift worden artikelenegepubliceerd
ubliceerd die direct of indirect
met Multatuli's leven en werk te maken
hebben.
Sedert 1996
geeft het Multatuli
99 g
Genootscha samen met het Museum een
Genootschap
Multatuli Nieuwsbrief uit. In deze Nieuwsbrief worden alle nieuwtj
nieuwtjeeszoals tentoon6
stellingen,a,
lezingen, sY
m posi publicaties
P
en dergelijke verzameld.
JOS VAN WATERSCHOOT

LITERATUUR

• Boland H., De musea van Poesjkin en Multatuli in
Multatuli Nieuwsbrief. Een uitgave van het
Multatuli Museum en Multatuli Genootschap,
1 997, II, nr. 4, blz. (2-5).
• Van Waterschoot J., 'Helaas, ik ben 'n Amsterdammer'.
Een literaire wandeling door het Amsterdam taii
Multatuli. Samengesteld en ingeleid door -.
Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen,
1 995, 64 blz., ISBN 90.73978.47.5.
• Wennekes W., Multatuli blijft fascineren in Intermediair.
Het weekblad van de Aktieve Professional,
24 maart 1994, nr. 13, blz. 12-13.
NOTEN

Cf. Ett H.A. e.a., Multatuli. Hasselt, Uitgeverij
Heideland-Orbis n.v.,1970, 322 blz. (Genie en
wereld).
Hermans W.F., De raadselachtige Multatuli.
Amsterdam, Boelen uitgevers, 1976, 216 blz.;
De Bezige Bij„ 1987', 296 blz.
Van 't Veer P., Het lezen van Multatuli. Amsterdam,
Uitgeverij De Arbeiderspers, 1982, 473 blz.
Van Straten H., Multatuli, tail blanke radja tot
bedelman. Een schrijversleien. Amsterdam, Bas
Lubberhuizen, 1995, 432 blz.
2 Cf. Van Waterschoot J., De bibliotheek van Multatuli.
Amsterdam, Multatuli Museum, 1992, 3o blz.,
(Catalogus gaai liet Multatuli Museum: deel I).
3 Van Waterschoot J., 'Helaas, ik ben 'n Amsterdammer'.
Een literaire wandeling door liet Amsterdam van
Multatuli. Samengesteld en ingeleid door -.
Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen,
1 995, 64 blz.
4 Cf. Ter Laan K., Multatuli encyclopedie. Multatuli
Genootschap onder redactie van Chantal
Keijsper. Den Haag, Sdu Uitgeverij
Koninginnegracht, 1995, 575 blz.
5 Het eerste nummer van het ts. Over Multatuli (89 blz.)
verscheen in het voorjaar van 1978. Aflevering
39, 71 blz. dik en het voorlopig laatste
nummer, viel bij de abonnee medio 1997 in de
bus.
6 Een recente uitgave
betreft 'een lessenserie voor de
g
bovenbouw van Multatuli' onder de titel Max
Havelaar. Da's pas andere koffie!, samengesteld
o.l.v. Annemarie Kets en Wim Taks door een
aantal studenten van de sectie Nederlands van
de Faculteit Educatieve Opleidingen van de
Hogeschool Rotterdam en omstreken (72 blz.
plus handleiding voor de docent van 24 blz.,
mei 1996 – te verkrijgen in het MultatuliMuseum).

voorbeeld met een speciaal daarvoor ont-
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Anderlecht-Brussel:
Musée Maurice Carême

lien Kuypers
— om zich ten volle aan zijn
YpJ
schri'versloo baan tewijden.
schrijversloopbaan
wijden.Talrijk
Talrijk zij
zijn de
•
die verschijnen en bekroond worden met prijzen
rijzen in binnen- en buitenland,
waaronder de Prix Rossel(1948)en de Prix
de l'Académie Française
(1949
en s1954).
^
949
Zijn
Zijn dichtbundels Mère s 935 ^ Petites Légendes i 94s^La Lanterne mag
i
i ue
q(1947),
La Maison blanche (1949)n
Heure de Grace
949
(1957)
zijn parels van
toegankelijke oëzie
957
l ppoëzie
• het hart van de lezer na de exPerimenten van de jaren
twintig
l
g niet onberoerd

Adres:
(Fondation Maurice Carême)
Etablissement d'utilitéubli
p que
Avenue Nellie Melba 14.
1070
7 Anderlecht-Brussel
Brabant (België)
g
Tel.:
02-521.67.75
Fax.:
02-520.20.86
Statuut:
Privé
Conservator:
Jeannine Burny
Openingstijden:
• Enkel op
p afspraak
• Gesloten van 23
3 december tot31januari
Toegangsprijs:
• Eengift
altijd welkom
S voor de stichtinggisaltijd

hij zijn
zijn woonhuis wilde hebben: 'claire, et
nue, et simp,
le et blanche (...) comme unsign
sine
au bord même du monde'. Het interieur van eetkamer en salon doet traditioneel
aan, naar het Brabantse model van vóór de
oorlog,
met koperen
luster,
g^
p
^ p orseleinen borden en een eikenhouten meubilair
dat nog
glanst. Uiteraard
g van de boenwasg
zijn
J tussen andere souvenirs heel wat p or tretten en bustes van de schrijver
aanwezig.
l
g
Een zelfportret van Maurice Carême dat Felix De Boeck in1978 schilderde(en dat af-

0
27 september
1 86
g dichter
Op
7 p
9 kreeggde Franstalige
Maurice Carême vanwege
S het Bestuur der Belgische
g
Posterijen
Posterijen in een merkwaardefilatelistisch
evenwicht
S
een herdenkingszegel van 26 r. Voorts werden in
dezelfde reeks 'Belgische
figuren'
geëerd:
de schilder
S
8
g
en beeldhouwer Constant Permeke, de geleerde
Michel-Edmond de Sely s-Lon^cham ps en de schrijver
schrijve
•
Timmermans.
\^\

u^^^^
^;\
\\

\^^

Maurice Carême (1899'1978),
prins van de poëzie,
meest noordelijke van de
Franstalige schrijvers in
België...
Wellicht deo
ulairste maar zeker
populairste
de meest vertaalde dichter onder de Franstalige
schrijver
schrijvers uit de eerste helft
g Belgische
g
•
de toste eeuw is Maurice Carême.
Geboren in Waver (Waals-Brabant begon
hij opjeugdige
leeftijd
leeftijd te dichten. Ins1919
99
p
stichtte hijJ het literaire tijdschrift
tijdschrif Nos Jeunes,
•
een ljaar later La Revue indépendante
zou
p
worden. Aldus knoopte
hij vriendschapsvriendscha sphij
•
aan met Edmond Vander Cammen
en Felix De Boeck, met wie een levenslange
g
vriendschap
groeide, die
p en verwantschap
pg
we terugvinden
in beider thema's. Thema's
g
als idealen, die de kunstenaars vooral na
W.O.I bezongen. Om het met hun woorden
te zeggen:
'l'idéal de paix,
joi
gg
p ^ de bonté et de joie
le dépassement
de soi des hommes de
p
bonne volonté'. Ins 93
z behoorde Carême tot
de medestichters van Le Journal des Poètes.
Ins1943
zegde
Carême het onderwijs
onderwij
g
— aan de Normaalschool in Tienen
was hij
onderwijzerg
geworden,^ o.m. bijl u J onderwijzer

•

'Het Witte Huis' aan de Melbalaan in Anderlecht waar Maurice Carême, auteur van een omvangrijk
tot aan zijnzijn
dood in 1 8 97
geliefd,
en gedicht
heeft.
enevarieerd
ceuvre, van 1933
$
933
^^
^^
g geleden
(Foto's B. Becue)
laten. Talrijk
J waren ook de musici, met
Darius Milhaud op
P kop
P, die zich door
zijn
verzen
lieten
inspireren
(J. Absil,
I
P

L. Demeester, C. Dubois, C. Orff, F. Peeters,
F. Poulenc). Zoals bijl Felix De Boeck ggroeit
met de jaren
de mystiek
in het werk van
J
Y
deze g rins van de Fransepoëzie.
Zijn
Zijp
J ver
zijn
blijven
in de abdij van Orval duwen zijn
l
nog
g meer in die richting,
g^
hij ookgeregeld
hij
in Koksijde
g g
l verblijft,
l^ in het
appartement
van
de
schilder
H.V.
Wolvens.
pp
Tot behoud van dit levenswerk werden in het Belgisch Staatsblad van 11 november 1976 de statuten
van de 'Stichting
g
Maurice Carême' gp
e ubliceerd die voorza voor het publiek
van
p
g en in het openstellen
p
Carêmes `Maison Blanche'.
Het huis dat hijJ in i 933 vlak bijJ het
park van Anderlecht, liet bouwen door architect Charles Van Elst etuig
t van weinigg
originaliteit en is gebouwd
in baksteen, die
g
witeschilderd
werd. Zelf schreef hij
hij dat
g

gedrukt
staat op
postume bundel die
g
Pde
p
Liliane Wouters en André Gascht ins 982
onder de titel La Saveur du Pain samenstelde dichter uitstekend in de volden)
heid van zijn
engagement. Trouzijnspiritueel
p
werden
wens heel wat van zijn
J uitgaven
g
met werk van zijn
bevriende
beeldende
J
kunstenaarseïllustreerd.
Op
P de eerste verg
dieping
pg bevindt zich de werkkamer van de
dichter. Alles bleef er intact met de inktpot,
p,
de eerste editie van de Petit Robert in zes
delen, een foto van Emile Verhaeren, een
ropvolle bibliotheek en vele herinneringen
g en
aan Felix De Boeck,, Roger
g Somville,, HenriVictor Wolvens. Hier is de bezoeker in het
hart van het huis waar, naar de zinsnede
van Goethe, hard werdewerkt
om de
g
verzen totoëzie
van
wereldniveau
te
p
schaven.
Om het huis in zijn
zijn oorspronkelijkl
p
heid te kunnen bewaren, heeft de stichting
ins 99
2 onder de tuin een documentatiecentrumebouwd. Dit omvat (naast de wieg
g
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MAURICE CARÊME MUSEUM'

Na veertig
vergeten.
Het reinigend
gljaren
g
g
spreken:
erlotselin
over
kunnen
p
g
p
hun verleden en daarvan het essentiële.
Aan het woord is een meisje
g
J van zeventig.

pakken
en souvenirs ligt
Onder opdrachten
p J metp
g pijn
p
enkel bewonderen.
verborgen. De bezoekers mogen
g
portretten van de meester.
De zesentwintig
gP
die ontbreken.
Of wijJ haar willen excuseren voor de spots
p
van de Noordzee.
Wie hem leest, red de nagedachtenis
g
Zi' deint door de kamer. Ook aanwezig
Zij
g is wat
van was,
hij verzamelde: de madonna met eengelaat
hij
g
porselein en
een ijsvogel,
g ^ het Brusselsp
J
Christus op
p een tablet van breekbare klei.
Vervulde leegte
g
g van het bezit. Tussen bestendigheid
meisje ons uitgeleide
enemis
doet het meisje
g
g
enraat
tot wijJ de straat uitrijden.
l
p

t.f
(SI,

r,^,
,Q`

o^ é

,

PAtub

^e ^ ^^e

^ wu

.A- tiu e ^d.

M ^o^ ,

^' .^4-r.w ^
^ ^e .+n^ na„r^vc
e
^

EDDY VAN VLIET

^r^w^uxz r.tiwvvd u' ^a .

1 6)
(Zoals in een fresco de kleur - Amsterdam, De Bezige
J^ 99
g Bij,

^
t",42-

I In een brief aan de samensteller van dit nummer over 'museale oorden
van dichters en andere schrijvers in Belgie en Nederland' berichtte Eddy
van Vliet op 27 augustus 1997 het volgende:
'In de jaren 1994 en 1995 heb ik een aantal kleine musea in het Brusselse
bezocht, waaronder het Maurice Carême Museum.
Wat mij in dit museum vooral heeft getroffen is de volstrekte toewijding
en liefde waarmee de woning van Maurice Carême door diens
levensgezellin voor het publiek wordt opengesteld.
Haar onvoorwaardelijke liefde en bewondering voor de dichter maakte
van deze bejaarde dame opnieuw een jong meisje dat haar hart uitstortte
over het leven van de dichter. Het was alsof alles de dagen voordien
gebeurd was en zij eindelijk iemand gevonden had aan wie zij dit alles
kon vertellen. Zijn dood had als het ware de geheimen opgeheven,
geheimen waarin heel wat leed lag verscholen.
Als ware zij bang dat mijn vertrek haar band met het verleden zou
verbreken, bleef zij praten tot ik reeds langs de voortuin naar de straat
liep. Was voor haar elk vertrek de herhaling van het afscheid van Maurice
Carême?
Een museum als negatie van het ultieme en onaanvaardbare afscheid.
Ik heb het museum eenmaal bezocht en zal er hoogst waarschijnlijk nooit
meer weerkeren uit schrik de magie van dit ene bezoek te verbreken.'

van Carême een indrukwekkend archief
handbestaande uit de briefwisseling,
gg
schriften het fotografische
materiaal,, de
g
vertalin en van Carêmes werk, een vollevertalinge
van zijn oeuvre^ alles per-g bibliografie
g
fecteordend
en gecatalogeerd,
zodat dit
g
g
g
archief een schatkamer vormt voor al wie
belangstelt in het werk en de levensidealen
van Maurice Carême én van dichters en
schilders uit zijn tijd.
tijd Dit centrum is hoofdhet
werk
van de huidige
J
g conservator mevrouw Jeannine Burny(Etterbeek,
,
°1 95^
2
die vele jaren met de schrijver
schrijver o p zij z'n
zijn dood was zij
trok (van 1948
94 tot aan zijn
naast
het
privé-secretaresse)
en
thans
nog
P
g
catalogeerwerk
dat ze hier verricht - met
g
g rote regelmaat in binnen- en buitenland
voordrachten over Carêmeeeft.
g
BiJ
was natuurlijk,
j zo nder boeiendJ,
bijJ
Carêmes liefde voor de Vlaamse
dichters die hij via Julia Tulkens in Merendree had leren kennen. Ze zijn
l daardoor
14

zijn
gebleven: Albe, Pieter G.
J vriendeng

Buckinx Marcel Coole en Karel Jonckheere.
Carême vertaalde werk van 82 dichters! Aldus kan Maurice Carême de meest noordelijke
g
l van de Franstalige
g schrijvers in België
genoemd
enoemd worden. Destijds had hijl ookgereggeld de zee opgezocht,
pg
^ waar hijJ met Paul
Delvaux, Georges
Grard en Jonckheere p-eg
Vandaar ook zijn
tan qque speelde.
zij vriend
p
g de la Poépmet Wolvens. De Anthologie
sie Néerlandaise de Belgique (183o-1966)4967,
met de dikte van een missaal, begint
met
g
'Dien avond en die rooze' van Guido Gezelle en omvat naast deg eciteerde schri'l
vers al wie in Vlaanderen naam had, dus
ook Johan Daisne, Willem Elsschot en Alice
Nahon. Later verscheen,
bij La Renaissance
bi'
du Livre, Les Etoiles de la Poésie de Flandre
(1973)
met vertalingen
973
g uit werk van Guido
Gezelle Karel van de Woestijne, Jan van
Nijlen
en Paul van Ostaijen.
Ostaijen
l

Maurice Carême^^geschilderd
door Felix Dc Boeck.

Centraal in het auvre van Carême

staat, zoals bijJ Delvaux en Grard,, de vrouw.
De bundel Femme 1 94 6 waarJohn Dix zes
steendrukken bijl maakte,getuigt
g
g van een
zij leven
Centraal in zijn
meelevende vurigheid.
g
Felix De Boeck, de lieve Felix zoals

J. Burny
J noemen, die in elke kaY hem blijft
of schildemer van het huis in tekeningen
g
blijft. De vriendschap
rijen
aanwezigg blijft.
p met
l
twintig,
De Boeck dateerde uit de jaren
gJ
ze zich door de oorlogsperikelen sleepten.
slee ten.
i 975 ) laat zien hoe
Complaintes
uitgave
g
^
hun beider woord en beeld in één mystieke
y
zijnspiritu boodschap
g en leed zijn
p van vreugde
aliteit uitdroeg.
g Beide kunstenaars hebben
veelegP
roduceerd alletwee hebben ze hard
gewerkt om een boodschap
g en
p uit te dragen
waar de mens beter van wordt.
Wat in Anderlecht bewaard wordt,
is voor de studie van leven en werk van
Maurice Carême hoogst
g belangrijk.
gl Wat
Jeannine Burny
g Maurice
Y en de Stichting
Carêmeresteerden
^ wekt bewondering.
g
p
povere
Hopelijk
Ho p l zal,^ na haar,^ ondanks deP
Anderlecht en de
toelag en van degemeente
g
Stichting
Franse Gemeenschap,
g in stand
Pg
kunnen houden wat ze bereikt heeft.
RAOUL MARIA DE PLIYDT

Luc DECORTE

LITERATUUR

• Burny J., Le Musée Maurice Carême ou la MaiSOn blanche
du poéte in Brabant Tourisine, december 1994,
or. 4, blz. 10-14.
• Coffin J., Sur les pas des écrl pauis n Bruxelles. Bruxelles,
Les Editons de l'Octogone, 1997, blz. 109.
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Anderlecht-Brussel:
(Desiderius) Erasmus-Huis

kwam - zo melden zijn
op
l brieven - er wat o
adem enenoot
van
het
'zuivere
klimaat'.
g
Hijl kon er kritische Leuvense theologen
op
go
een afstand houden, maar bleef ondertussen bereikbaar voor bevriende humanisten.
Toch dacht Erasmus ongetwijfeld metg emengdeg
gevoelens terug
g aan dit toen nogg
landelijke
plaatsje.
politiek en religieus
J p
l Hetp
g
woeli e klimaat verhinderden hem er lang
g
te blijven. Inl
het najaar van 1521 vertrok hijJ
naar Bazel en keerde nooit meer naar de
Nederlanden terug.
g

Adres:
Kapittelstraat
31
3
p
1070
7 Brussel
Brabant (België)
Tel.:
02-521.13.83

Fax.:
02-527.12.69
Statuut:
Gemeentelijk
1
Conservator:
Alexandre Vanautgaerden
A
Adjunct:
1
Kathleen Leys
y
Openingstijden:
• Iedere dag
K van 10 1 1.-12 ti. e n van 144 11.-17 u.,
behalve op dinsdag
en vrijdag
81
g
• Gesloten op
^^ en vrijdag
^ dinsdag
1 S (en opp25
5 december
en 1 1anuari)
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
5 fr. (Erasmushuis & begijnhof)
S1
• Kinderen:o5 fr. (Erasmushuis & begijnhof)
• Groepen:
& begijnhof)
be81i'
)
So fr. (Erasmush
1'

Desiderius Erasmus kreeg zowel van de Belgische als
van de Nederlandse
PTT.Ssze
^^els. Nederherdenkin
landortretteerde
hem voor het eerst in 1 6, later in
1193
1969, telkens naar ^portretten van Hans Holbein. Ook
op
o Nederlandse zegels
uit 19 88 en 199
6, resp.^gewijd
$
^ 1
aan de tiaar hemenoemde
universiteit en de 8ewel^^
ftprijkt
die
hangbrug,rijkt1 de beeltenis van Rotterdams
ams
beroemde inwoner. In 1967
'culturele
97 was de Belgische
S
reeks'eheel
gewijd
zijntijd:
tijd twee
S
^^ 1 aan Erasmus en zijn
uit zijn
gels brachten bladzijden
1 Laus Stultitiae,
1
een andere toonde Erasmus'ortret
naar het schildep
rij1 van Quinten Matsys
y (zie kaft van dit nummer); de
vierde en de vi'1 de zeel
^^ waren aan Thomas Morus en
Pieter Gillis gewijd, vrienden van de grote humanist.

Desiderius Erasmus
( ?1 4 6 9- 1 53 6 ), 'prins der
humanisten', ...

sierlijk Sint-Guidokerk
Nabijl de sierlijke
Anderlecht bevindt zich een uniek museum: het Erasmushuis. Het is velen onbekend dat de 'prins
der humanisten' in 1521
p
een vijftal
maanden
inwoonde bijJ een AnJ
derlechtse vriend Pieter Wychman,
erudiet
Y
schoolhoofd van delaatseli'ke
p
J kapittelP
school. Deze verblijfplaats
is vandaag
lil
g uitgegroeid
e roeid tot het enige
g museum in Europa
p
g ewi'd
l aan Erasmus en het humanisme van
de 16de eeuw.
Erasmus zou Anderlecht wellicht
niet zo'n slechte keuze voor een museum
gevonden hebben. De rusteloze reiziger
g er

Anderlecht is de laatste verblij laats van
Desiderius Erasmus in de Lage
8 Landen
eweest. Omwille
van zijn
zijn slechte gezondfi
Beid (niercrises, moeraskoorts) en vooral
omwille van de hem bedreigende
sfeer aan de
S
conservatieve universiteit van Leuven zocht
de kritische theoloog
p 331 mei 1521 een
$ op
tijdelijk onderkomen bij
tijdelijk
1 zij
zijn vriend, kanunnik
Wijchmans.
Erasmus zou vijf
1 maan
t
den nabij1 Brussel wonen en werken, tot
28 oktober 1521.
Het huis Wijchmans
dateert
5
1
in zijn huidige
S vorm uit 1515. Anderlecht
was toen een dorp
p met3oo inwoners.
Vandaag
p in de Brusselse
S staat het huis pal
agglomeratie
en is de ommuurde tuin één
S^
van de schaarseroene
oases in de omgeving.
g

Na zijn vertrek bleef het statige
ge g otischeaanse
baksteg ebouw met de zgn.
g Spaanse
p
nen in handen van het kapittel.
Het huis
p
'overleefde' de woelige
tijd van de Franse
g tij
en kwam later in het bezit van
een voorname Brusselse familie. Het werd
op
door de
p15
5april
p 1931 aangekocht
g
g emeente Anderlecht, in zijn
toeJ vroegere
g
stand hersteld, en op
1932
4september
p
p24
officieel ingehuldigd. In dit huis waren
evenweleen
persoonlijke
voorwerpen
van
g
p
l
p
Erasmus bewaardebleven.
Gezien
zijn
zij
g
verblijf erfode was dit ook niet zo
verblijfperiod
verwonderlijk. De opbouw van een Anderverwonderlijk

museum vanuit de realia van de

schrijver
had ook weinig
l
g zin: wat de tand
des tijds trotseerde,- berustte sinds lang
g in
Bazel. De stichter-conservator D. Vandammeaf
g zich hiervan volledig
g rekenschap.
Wijselijk
o teerde hijl voor een sfeerpp
scheppend
museum,^ toegespitst o
opde
pp
gedachtenwereld van dezeinvloedrijke
invloedrijke
g
g eleerde. Het kon rekenen op
P de sympathie
van velen. Onder hen waren er bekende namen zoals Stefan Zweig,Paul Claudel en
vooral Michel de Ghelderode.
Wie het huis vandaag
g bezoekt, kan
noggggoed die bevlogen
sfeer
uit depiog
niersl aren van het museum opsnuiven.
De
p
romantische recontructie van Erasmus' wereld bleef intact. Het maakt de charme van
het museum uit. Maar het oorspronkelijke
concept
p stond nooit een wetenschappelijke
aanpak in de weg.
Jean-Pierre
g Zo verrijkte
l
Vanden Branden, conservatoredurende
g
v
de afgelopen veertig
jaar,
aanzienlijk de
l
^ aanzienlij
hij schilde p
g e bibliotheek en verwief hij
rijen
van uitzonderlijke
uitzonderlijke waarde uit de 15de
J
en 16de eeuw.
De eerste zaal van het museum, de
Rederijkerskamer,
ademt al helemaal de
J
sfeer van de 16de eeuw uit. In een vitrine
ligt
pamflet van de
g een merkwaardig
gp
Reformatie. Het is versierd met een echte
stripbladzijde,
l- waaro p men - historisch on
p
E
en Luther bijuist overigens
g ens Erasmus
derliJ k verenigd
ziet
in
de
strijd
het
g
l tegen
g
ausdom en de kloosterorden. Er hangt
gt
ook eenroot
schilderij
schilderij uit 1898 van de
g
Belgg Felix Cog^
verblij van
en het 'Laatste verblijf
in Bazel'. Het toont eengesprek
tussengeleerden in het atelier van de drukker. Alle toehoorders volgen
vol spanning
g
p
g
de uiteenzetting
g van de oude man in het
wijze leraar,^ omringd
zwart. Erasmus is de wijze
g
door bevriende humanisten en met boeken
binnen handbereik.
Via twee treden in blauwe steen
komt men in dean
g g naar de rechtervleuprestigieuze
Reg
g el. Daar bevindt zich dep
naissance- of Kapittelzaal. De oude drukwerken de wandbekledingg in Cordobaleer
en de eiken meubels doen denken aan het
Plantijn-Moretusmuseum
in Antwerpen.
l
p
Er is echter éénroot
verschil. Hier worden
g
met oo g verblinoude drukken aangevuld
g
dend schilderwerk van Hiënonymus
Bosch,
Y
Dirk Bouts, Hugo
g van der Goes en andere
g rote meesters.
Als het zonlicht van de tuin door de
ramen binnenvalt, vermengen woord en
beeld zich zonder vergelijk.
gJ De selectie van
Zo zijn
zij
de kunstwerken is weloverwogen.
g
de afbeeldingen van de kerkvader Hiëron t mus ^ beschermheilige
beschermheili e van de humanisten. Op
werk 'Het Salop het intrigerende
g
Frans
monsoordeel' van de Antwerpenaar
p
Francken II staat Erasmus zelf afgebeeld.
g
Om de verbanden tussen dergl
eli'ke schilde-
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J

te
rijen
invloedrijke schrijver
schrijvergoed
rijen en de invloedrijke
g
en moet men wel de omstankunnen legg
raadplegen. Tekstpanelen
dige catalogus
gp
met uitleg
l er niet. Dit is
g bijJ de werken zin
een bewuste keuze van de museumleiding.
g
Dee bezoeker moet eerst en vooral de huisehij door de
lijk
)esfeer ervaren. Nadien kan hij
lectuur van de catalogus of de rondleiding
g
informatie bevan eengids
g
g gedetailleerde
komen.
Naast de Kapittelzaal
bevindt zich
p
n relatief klein vertrek, dat men op
een
p basis
van een 17de- eeuwse bron, de 'werkkamer
Vermoedelij
van
a Erasmus' mag
g noemen. Vermoedelijk
hijJ er - met zicht op
p de tuin - de
verblijf in
zijn verblijf
22 brieven, die hij tijdens zijn
Anderlecht verstuurde. Er heerst een merkwaardige
g rust in deze ruimte. Er is een
schrijftafel
schrijftafel een boekenplank en een com portretten,- o.a.g efortabele stoel.Talrijke
Talrijkep
maakt door Durer, Holbein(een 19deen Quinten Metsys
kopie)
eeuwse
e
p
y sieren de
wanden. De filosoof wordt meestal afgebeeld terwijl
l hijJ aan het werk is, staande
voor zin
schri
Jftafel of met een boek in de
J
een diep
hand. Uit alles spreekt
prespect
p
p
auteur George
voor het boek. De Engelse
g
g
Steiner noemt hem terecht eenroot
'boeg
kenminnaar' iemand die hield van 'alles

wat het openen en sluiten van een boek teweeg
g
kan brengen'.
g
Hoeveel Erasmus te danken had aan
de boekdrukkunst blijkt
blijkt uit de zalen op
p de
eerste verdiePin :g de Witte Zaal en de bibliotheek. Ze bevatten meer dan 800 drukwerken uit de 16de eeuw. Na de g emeenteli Jke
bibliotheek van Rotterdam is dit de belangg
rijkste collectie van Erasmus' oeuvre. Elk asactiviteit komt in
zijngig
gg
P ect vanzijn
de vitrines aan bod: de theologie het hellenisme deoëzie
p
, het theater,, de vertalinZijn
en^ de exegese,
ln
p
g ^ de correspondentie.
werken
vallen
er
te
bewondebelangrijkste
gJ
ren: de Adagia
g (spreekwoorden uit de Oudheid de Lof der zotheid,, d e vertaling
g van
het Nieuwe Testament(uit het Grieks) en de
Colloquia (Samenspraken). Een zeer mooie
vervitrine isewi'd
g
g l aan degecensureerde
zij leven had
sies van zijn werk. Al tijdens zijn
met de p raktiJ ken van de In q uisi tie af te rekenen. Passages van boeken werdeneschra
J
^ met blaadjes
g
p^t zwartgemaakt,
g
en bandjes
, enz. In de Index,, die
p
l overplakt,
koninggFilips
p II lietppubliceren, werd Erasmus' werk als 'zeer verdacht' bestempeld.
p
goed
boeken ookg
Wat de tentoongestelde
g
betekenis van het Lalaten zien, is derote
g
ineen
gebruikte
ti'n.
Erasmus
g enkele tekst
g
J
zijn moedertaal! Dit kan verbazingg wekken
zogeleerde tijdgenoten
andereg
aangezien
lg
g
als Thomas More en Luther dit wel deden.
Bovendien moedegden vorsten zoals Frans I
en Hendrik VII hetebruik
van de moederg
taal aan. Erasmus schreef enkel in het Latijn
J
of het Grieks (voorgeleerde vrienden).
16

HIER HEBBEN ZOWEL DOSTOJEVSKI ALS ZIJN PERSONAGES OOIT GELOPEN

Ikzelf ben niet zo'n bedevaartganger.
Voor
o mij) is de verbeelde wereld vaak
reëler dan de echte waaruit ze is
ontstaan. Zo bivoorbeeld
heeft het
J
Proustiaanse CombrayY voor mijJ meer
echtheidswaarde dan het echt
bestaande Illiers-CombraY 1 Eure-etLoir dat ik nooit heb bezocht en
wellicht ook nooit zal bezoeken. Noem
het schroom, misschien zelfs wel angst,
g,
dat de verbeelde wereld - al is het
eringste dissonant - zou
door de g
worden verstoord of, erger
g, zou
g nog,
wordenedesacraliseerd.
g
De schrijvershuizen
die ik in mijn
J
l
inmiddels al niet meer zo korte leven
zijn te tellen op
heb bezocht,^l
p de
van mijn
mij ene hand. En twee
vingers
g
professioneel: het
dan nog
gp
Erasmushuis in Anderlecht en het
Muiderslot van P.C. Hooft. Vanuit mijn
J
nogg altijd
1 onverminderde liefde voor
jamme
deeschiedenis
zou ik het jammer
g
oorden
als deze verrukkelijke
J
guide!
zouden verdwijnen. Suivez leg
geluk hebt,^ overbrugt
Alse
g hijl met
J g
schrijver en
schrijve
zijn visie op
p de respectieve
p
zijntijd
gg
g de tussenliggende
l ook nog
eeuwen.
Omdat ik toch in de streek rondtoerook
de, bezocht ik enkele jarengeleden
g
Streuvels' Lijsternest.
Lijsternest. Naar ik onlangs
g
vernam vertoont het intussen nogal
g
wat barsten en scheuren. Ook dat vind
ik Jjammer: niks is zo triest als een niet
schrijvershuis.
optimaal
onderhouden schrijvershuis.
p
zelf
de betekenis van de schrijver
J
is met afbrokkelen en verbegonnen
g
kruimelen en zijn vroegere bewonderaars daar op
p toe vrede mee
p de koop
nemen.
Dat Victor Hugo
g p
g ook in ballingschap
een comfortabel leven leidde, bewijst
J
onderkomen
goed geconserveerd
zijn
g
l g
in Vianden 2 Luxemburg . Het deed
me niks, omdat ik ook niks heb met de
schrijver
Victor Hugo.
g Ik was er een
l
tijdje
1J met vakantie, zodoende ...
De ene schrijver
die ik doelbewust
J
achterna benereisd
is
Dostojevski 3 :
g
^ Dostojevski
resultaat was een tweetal artikels4
waarvan ik nog
g altijd
l niet weet of ze
eerder oorzaak dan wel gevolg
l
gzijn
g
van mijn
J
g jaren
J pelgrimagie begin
tachti . Toen ik over de Nevski
tachtig
geroerd: hier
ikg
pp ekt liep,
zij
hebben zowel Dostojevski
als zijn
J
Ook toen ik
personages ooit gelopen!
p
g
(een
het sterfhuis van de schrijver
J
hoekappartement
in het minder rijke
hoeka
l
pp
zij
deel van Sint-Petersburg
g 5 ) en zijn
l allerlaatste huis)
g (zijn
bezocht was ikeëmotioneerd.
g
Misschien ook wel omdat er in die
nadagen van het communisme nogg
altijd een odium rustte op
altijd
l
p Dostojevski
zij
en zijn werk en een bezoek aan zijn

enraf
P
g nou niet bepaald
werd aangemoedigd door de
aparats
g
liks
^ integendeel.
P
mettertij
De schrijversbiotoop
p die ik mettertijd
J
willen zien, is die van de schrijvende zusjes
Y en Anne
l Charlotte,^ Emily
Keighley,
in Ha
Haworth,
o
,
Brontë" 66in
g YWest
Yorkshire. Maar tegelijk
p me
g J bekruipt
de vraag
l tijd
l niet beter kan
g of ik mijn
besteden met nogmaals
hun boeken te
g
herlezen. Ook schaam ik me te moeten
bekennen dat ik het Gezellemuseum
nog
og altijd
a ) niet heb bezocht. Ik heb zelfs
een dubbele reden om het te bezoeken:
mijn fascinatie voor Gezelle,geko
pl nieuwsgierigheid hoe
p eld aan mijn
dichteres Christine D'haen zijn
) teksten
geïnterpreteerd.
eng
heeft uitgekozen
p
g
Alleen al de idee vind ik lachwekMijn dorp
kend ,g
gênant zelfs. Mijn
p heeft al
publiek
dat door hetp
eengeboortehuis
g
kan worden bezocht: dat van de zalige
g
passionist. Ik heb de
broeder Isidoor
,p
indruk dat vooral mannen een kaartje
J
willen nemen.
op
J
p de onsterfelijkheid
prijs
Ik zou het daarentegen
J
g wel oppp
stellen als ik ooit een bescheiden
krijgen
zou toegewezen
rustplaats
Jg
g
p
onder een eeuwenoude eik op
Schoonselhof. Ik ben er namelijk
J van
overtuigd
g zal
g dat zelfs mijn schim nog
willen luisteren naareliefde
stemmen
g
als die van Maurice Gilliams, Gerard
Elsschot e tutti
Walschap,
pbegraven
liggen.
quanti
die
er
ggen
g
q
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' Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivaiii. Paris,
Presses Universitaires de France,1997
(Que sais-je?: 3.216), blz. 17-1 8.
Cf. Dubois PH., Stroomafwaarts langs de Seine.
Maurice Maeterlinck, Victor Hugo, André Gide in
Schri1 vers in hun landschap. Op reis door Frankrijk.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983,
blz. 28-34.
2 Cf. Poisson G., o.c., blz.115.
3 Cf. Poisson G., o.c., blz. 117.
4 Cf. Seghers G., Dostojevski, voor en tegen in Deus
ex Machina, 1983, VII, nr. 26, z.p. en in Wat ge
leest en schrijft, dat zijt ge zelf. Antwerpen-Weesp,
Standaard Uitgeverij, 1985, blz. 128-145.
Cf. Seghers G., Dostojevski en de vrouwen in Yang,
1984, XX, nr. 115, blz. 57-70. en in Wat ge leest en
schrijft, dat zijt ge zelf. Antwerpen-Weesp,
Standaard Uitgeverij, 1985, blz. 146-173.
Cf. Poisson G., o.c., blz. 113.
5 Cf. Tait A., The sleeping giant: Pushkin's, Gogol's
and Dostoevsky's St Petersburg in Bradbury M.,
The atlas of literature. London, De Agostini
Editions, 1996, blz. 88-91.
6 Cf. Dewulf B., Het leven voor de koektesdozen in
De Morgen – Café des Arts, 13 maart 1997,
blz. 21-22.
Cf. Gielen M., Bezoek aan een literaire werf in
Weekend Knack, 29 januari 1997, nr. 5, blz. 44-48.
Cf. Poisson G., 0.c., blz. 113.
Cf. Sellars J., Wild Yorkshire: The Brontes of
Haworth in Bradbury M., o.c., blz. 104-107.

J

Erasmus is een monument van het
humanisme. Zijn omvangrijke
ceuvre
eeen
gl
persoonlijkheid
ersoonli'kheid
blijven intrigeren.'
blijven
Er zit
g
in deze veelschrijverij
J iets ongrij
lpbaars.
Luther noemde hem een aal en hij
hij voegde
g
eraantoe: 'Niemand kan hem % i1p
' en dan
Christus alleen'. Voor de huidige
g directie
van het Erasmushuis, met als conservator
Alexandre Vanautgaerden
en adjunct-con
g
l
servator Kathleen Le
eerer een ze
Ys is dit eerder
blijven
g en dan een vloek. Men kan vragen
g
stellen hoe Erasmus zich als onafhankelijk
denker in die woelige
g 16de eeuw opstelde.
P
Het museum vervult die opdracht
op
p
P een
wetenschappelijke en tegelijk originele
ma
g
nier. Zo startte de instelling
j
met een
g dit jaar
internationaal tentoonstellingsproject
'
en
een nieuwe reeks onuitgegeven vertalingen
g
vanamfletten
van Erasmus. Hierbij
Hierbij wordt
p
samengewerkt
met academici en experten
g
p
van musea zowel als met hedendaagse
g
kunstenaars en typografen. Het Erasmushuis coördineert en werkt de concepten
uit.
P
Tentoonstellingen
behandelen uiteenlog
pende thema's zoals 'Erasmus en het rariteitencabinet in de Renaissance' in het
Musée de Saint-Antoine l'Abbaye
Y in Isère
(juni-oktober
uni-oktober 1997)
en
'Erasmus
en
de
997
wetenschappen
in
de
Renaissance'
in het
pp
Schielandshuis in Rotterdam (oktobernovember 1998). Het internationalep
project
)
krijgt
zijn
bekroning
in
het
jaar
2000
als
)g
g
)
Brussel een van de 'culturele hoofdsteden'
wordt.
Naast deze ambitieuzelannen
blijft
blijf
p
Erasmushuis zijn bezoekers — ongeveer
g
20.000 p
er ljaar —ggoed verzorgen.
Hetgeeft
g
g
de g l
degelijke
rondleiding,
g- werkt samen met
scholen en organiseert
or g
geregeld
voor drachg g
ten en concerten. Erasmus zou zich na al
die eeuwen in Anderlecht nog
g steeds thuis
voelen.

• Vanden Branden J.P., Erasmushuis, Brussel,
Gemeentekrediet van Belgie, 1992 (Musea
Nostra: nr. 28).
• Vanden Branden J.P. e.a., Ex domo Erasmi. Catalogus
van de tentoonstelling in de lokalen van de
Nationale Bank van België te Leuven. Brussel,
Nationale Bank van Belgie, 1986, 93 blz.
• Cf. tevens het Erasmusnummer van het ts. Vlaanderen,
1966, xv, nr. 89, blz. 299-341.
NOTEN
' Cf. Augustijn C. e.a., Erasmus. Hasselt, Uitgeverij
g
l

Heideland-Orbis n.v.,1971, 293 blz. (Genie en
Wereld).
Halkin L.E., De biografieie van Erasmus. Baarn, Tirion,
1991, 416 blz.
Jensma G. Th. e.a., Erasmus. De actualiteit van
zijn denken, Zutphen, De Walburgg Pers, 1986,
184 blz.

Deerlijk:
René De Clercq-Museum
Adres:
René De Clercqstraat
8
q
854
0 Deerlijk
West-Vlaanderen (België)
%
Correspondentieadres:
P
Vichtesteenweg 15
8450
45 Deerlijk
Tel./fax.:
056-72.86.70

Statuut:
openbaar:
v.z.w.
p
Conservator:
Arnold Vantieghem
%
Verantwoordelijke
l archief:
Jan Dhaluin
Openingstijden:
• I maart-einde oktober: elke zondag
.
u.430
% van 14.30
18 u.
• Na a srpaak: elke dag
% tussen9u. en 21 U. met gids
%
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
4 fr. (20 fr. voor Davids fondsleden
enz.)
• Kinderen -12 1jaar: gratis
%
• Groepen:
20 p
per^persoon (vanaf 10 personen)
p
p

Figuren
als René De Clercqq en Cyriel
%
y Verschaeve
kwamen, begrijpelijkerwijs allicht, niet op
^eenpost^
zeel
193
8
% terecht. Toch verscheen op
p 10 september
p
n.a.v. de Tinekes eesten in het West-Vlaamse Heule,
inmiljoen
een zegel
54 1 exemplaren,
p
% waaropp Oscar
Bonnevalle aan René De Clercq's
gestalte
q melkmeisje
1%
verleende.

René De Clercq (1877-1932),
dichter van de strijd voor
de Vlaamse ontvoogding, ...

STEVEN DEBAERE
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Erasmushuis - Anderlecht in Belgisch museumboek. Reis langs 21 musea. AmsterdamAntwerpen, Uitgeverij Atlas, 1996, blz. 201-209.
(Gewijzigde versie van een tekst die
aanvankelijk verscheen in De Morgen - Café des
Arts, 12 augustus 1994, blz. 18).
• Lampo J., Een huis voor alle seizoenen. Het Museum
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'De vader van "Tineke van Heule" kreeg
Hemelhuis' blokletterde Gaston Durnez
in De Standaard vanuni
1991. Inderdaad,
5)
een droom werd werkelijkheid:
werkelijkheid: op
juni
p9J
1991 werd in Deerlijk het René De Clercqq
Museum officieeleo
g pend. Het bevindt
zich in de g elit knamige straat,^ in het
g eboortehuis van de dichter. Zijn ouders hielden er de herberg
g 'Het Damberd'. Het
huisje
huisje uit 1
0
werd
door deg
gemeente in
79
1
1979
aangekocht.
Het werd wettelijk
) beg
schermd bij KB van 27.09.1979.Onder leidingvan Monumenten en Landschappen
pp

zijn

werd het
door devak
g emeentediensten
kundig
gerestaureerd en ingericht.
De begg
g
nedenverdie
in verwijst
pg
l naar de tijd
l van
De Clercq
met
de open
haard in de woonq
p
kamer de Leuvense stoof in de keuken en
de bakoven waar nu nog
g broodggebakken
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wordt. Ook de authentieke werkkamer van
de dichter is er onder gebracht. De verdietot een moderne
in werd omgevormd
pg
g
museumruimte waarin 16 wandplaten
en
p
12 tafelkasten het leven en werk van René
De Clercq
toelichten. Wie oop
q chronologisch
g
eenoëtische
manier de dichter nog
p
g beter
wil leren kennen, zal aan de videoclips
p
`Curriculum Vitae' en 'De Clercq
q van Deerlijk
beleven.
' p
J
Het museum wordt beheerd door de
vzw Stichting
g René De Clercq.
qZij
l werd in
1982 ing
het leven geroepen
naar aanleiding
p
g
van de vijftigste verjaardag
verJ
g van de dood
van de dichter en heeft tot doel de mens De
Clercq
q en zijn
J werk in alle facetten g ron dig er te bestuderen en ruimer kenbaar te maken. Het archief- en documentatiecentrum
isvan
Deerg evestig d in hetgemeentehuis
g
lik
Harelbekestraat
2
.
Men
kan
er
ti
dens
7
l,
de kantooruren terecht, telefoonnummer:
056-71.44.02.

Deerlij René De Clercq
q werd in Deerlijk
zelfstandige
gemeente van ca. 11.000
gg
inwoners halverwege
Kortrij en
g tussen Kortrijk
Waregem;
textiel
is
er
de
belangrijkste
beg
^
gJ
drijvi
geboren op
1877
p 14
4 november 18
l g held -g
in het huis dat nu zijn museum herbergt.
g
Hi'
Hij promoveerde in 1902 tot doctor in de
Germaanse filologie
g in Gent met een p roe fschrift over Guido Gezelle. Hij) was achtereenvolens
leraar in Nijvel,
hij
g
- waar hij
J
Au ggust Borms als collega
g had, in Oostende
en in Gent.
Bij) het begin
g van de Eerste Wereldhij leraar aan de Belgische
goorlo werd hij
g
school in Amsterdam en redacteur van
De Vlaamsche Stem, het dagblad voor de
Vlaamse uitgewekenen
in Nederland. In
g

18

^`\
\ \\

a^u ^1 \^^^
u^^u^, ^a ^,^í\\
^

`
^,,;,,u
^

^\^\^

zag
In Deerlijk,
1 in de voormalie
^^ Leegstraat,
g
^^ de Vlaamse dichter en bard René De Clercq^l op
14 november 1877
2 hing ^^Wien aan het geboortehuis
een gedenkplaat
op
77 liet levenslicht. In 194
^
^^
t
en werd de straat door toedoen van Leon De rael e naar hemenoemd.
L
Thans is in dit beschermde huis het René De Clercq-Museum gevestigd.

1915
hij toe tot het activisme en keerde
mar, 1918 en Maria Magdalana, 1919),liefdes95 trad hij
in1 97
1 naar g
Vlaanderen
en Meidoorn,
terug als
(Het boek der liefde,^ 1921
conserva
poëzie
9
p
tor van het Wiertzmuseum in Brussel en als
1925),drie bijbelse treurspelen
Kaiii Saul
p
lid van de activistische Raad van Vlaandeen David, Absalom, 1934)
en verhalen (Het
934
hi opnieuw naar
ren. Na de oorlog
zonneuitje
pseudoniem H.C. oesg week hij
1 onderp
uit, waar hijJ tot aan zijn
zij dood
ken 1926, Een wijnavond bij Dr. Alde raa
12 ljuni 1932 in ballingschap
op
1927
hij was een
9 7 en Te lande,^ 1928). Kortom: hij
p leefde. Om
g
zijnpolitieke bedrijvigheid
zijn
werd hij door
en
dichter van de natuur, de huiselijkheid
}
lg
het Belgische
de strijd
g
ggerecht in 1920 bijJ verstek ter
l voor de Vlaamse ontvoogding.
dood veroordeeld. HijJ werd begraven
Tientallen componisten,
o
op
onder wie
g
p
het kerkhof van Lagee Vuursche in MaarEmiel Hullebroeck, Flor Peeters en Lodetensdi'k
wijk
gedichten van De
l bijl Utrecht.
l Mortelmans,
^ hebbeng
De Clercq
en vele ervan behoClerc op muziekgezet
Clercq
q debuteerde in het spoor
P
g
van Gezelle met volkse, levenslustige
ren nu nog
altijd tot het volksbezit. Denken
g en
g altij
sterk ritmischeedichten
(Gedichten,^ 1907).
maar aan 'Tineke van Heule 'Moeg
In Toortsen (1909)ssympathiseert
m
hij met het , derke alleen'
gilde viert'
endrie
'Decom
YP
g
socialisme en schrijft
gedichten
Jhij heftige
g
p osities die Emiel Hullebroeck in de geest
g
vol overtuigde
sociale verontwaardiging.
van het Duitse romantische lied schreef.
g
De smart om de dood van zijn
Vooral tijdens
zijn ballingschap
zijn
er
l aanbeden
g
p in Nedervrouw resulteerde in Uit de diepten (1911).
land welden de melodieën spontaan
in hem
P
In dezeeriode
schreef hij
hijook zijn
zij twee
o en werd het componeren
op
een echte p as p
p
Het rootland (1913)en Harmen Riets
siereeksen
Ren é De Clerc^lied eren en Lie 7
(1913).
deren voor Vlaanderen en Nederland). Nog
g elk
Bijl het uitbreken van de oorlog
Jjaar richt de Stichting
g viel
g R. De Clercq
q een
hijJ in De zware kroon 195
1 heftig
zangavond
in met uitsluitend liederen oop
g uit tegen
g
g
de Duitsers en betuigde
hijzijn
zijhanketekst en muziek van De Clercq
aan
g hi
g (de voorloaan België
i laatste vondplaats
op
ru
J
g en aan de koning.
pvrijdag
l g 28 febg In De
pg
P
noodhoorn 1 9 16 echter keerde hij
hij zich door
ars 1997).
de achteruitstelling
19^
82 vijftig
Op
P 6 april
p
g van Vlaanderen tegen
J gljaar na zijn
g
hen. Met laaiende hartstocht spoorde
hij
werden hetebeente
en het grafmop
g
zijn volk aan te strijden
strijden voor een vrije
zij
nument van De Clercq
J e toeq naar zijngeboortekomst. In deze forse,, op
opstandige
overgebracht.
Het
monument
is het
stri'dliedeg
p
g
l
ren die aan de Geuzenliederen herinneren,
werk van de expressionistische beeldhoubereikte hijJ het hoogtepunt van zijn
zij kunst.
wer Jozef Cantré. Het stelt de dichter voor
Zijn latere werk omvat bijbelse,
die opl
rijst in de 'tuin' van Dietsland. Met
l
^epischeedichten
(Van
aarde
en
hemel,
hetezicht
naar de zongekeerd
drukt hij
hij
1915,
Ta
g
g
^
g
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Den Haag:
Louis Couperus-Museum
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Adres:
Javastraat 17
2585
5 5 AB 's-Gravenhage
^^
Zuid-Holland (Nederland)
Tel./fax.:
00-31-70-364.06.53

Statuut:
Conservator:
Eugenie
Boer-Dirks
g
Openingstijden:
• DonderdoSt.e.rn. zondag:
^^ van 12 u. tot 177 u.
• Woensdag
op afspraak
voor groepen
S
^^^
t en scholen
Toegangsprijs:
45o.
gld.

Louis Couperus (1863-1923),
de man met de orchidee...

"ik kan U niet vergeten" René De Clercq.

het boek De Noodhoorn teen
g zijn
l hart. Met
zijn linkerhand laat hij
hij Moeder Aarde, zijn
J
Vlaanderen,,J
zijn Dietsland,, niet los.

vond, en in het museum voor een
overrompeling
zorgde.
Deze tentoonstelg
p g
lingtoonde 800 prentkaarten
p over geboorte,
vrijen
en huwelijk
huwelijk tussen 190o en 1
93 o
^ g eJ

Het museum is van 1 maart tot
einde oktober elke zondag
van 14.3o u.
p
gopen
tot 18 u. De andere da
dagen
en uren, na afg
spraak.
Personen van7 to t 77 jaar krijgen
er
p
Jg
door enthousiasteidsen
allen
vrijwillig
^
l
ers^ antwoord op
als: 'Hoe leefden
P vragen
g
g
onze (over)grootouders?' en 'Wie was René De
Clercq?'.
q In hetggastenboek van het museum
staan lofwoorden van bezoekers uit heel
Vlaanderen en Nederland, maar ook uit
Duitsland, Estland, Ierland de Verenigde
Staten van Amerika en ... Mexico. Een voorbeeld: 'Dit kleine museum is een waardig 1 u
weel voor René De Clercq,
q en dichter van ormaat omdat hij enkele onvergetelijke
8
1 verzen
hee teschreven
en in deg
geschiedenis van het
^
beproefde Vlaanderen een belangrijke rol heeft
gespeeld. Proficiat,^ van harte! (Jozef Deleu,,
augustus 1991).
Het woordproficiat tref4
gP
fen wijJ trouwens op
van het
p elke bladzijde
J
boek aan.
In de campagne
cama ne 'Bouwkundig
g Erfgoed en Toerisme in Cultureel Perspectief'
g
p ectief
van de Koning
g Boudewijnstichting
l
g behoorde de Stichting
tot
g R. De Clercq
995
q in 1995
de 15
geselecteerden.
Daardoor
ontvangt
5 gg
het nog
steun. Haar beg steeds logistieke
g
kroonda
voorziet in de komendeJ 'p roject
l
ren een intense werking
g naar de scholen
toe, van kleuter- tot hoger middelbaar onderwi's.
) Ook zal een netwerk van kleinschalie
g musea in Zuidwest-Vlaanderen
begin
8 operationeel
worden.
g 199
P
'Kinderen komen uit de savooien'
was een tentoonsteling
g die in 1
996 in de ge schrevenweer
bij radio en tvg
grote
p ers en bij

selecteerd uit 150.000 kaarten van verzamelaars van Oostende tot Moelingen.
De orgag
ga
nisatie om de drie jaar,
J
^ van een belangrijke
gl
tijdelijke tentoonstellingg blijft
J een streefdoel.
Ten slotte voorziet de Stichting
g tepublicatie van een bloemleg en 2002 in dep
zingmet de bestegedichten
van René De
g
Clercq 1 . Dat de Vlaamse regering
7
g g dan 700
kan vieren,^ danken wijJ
ljaar Gulden Sporen
P
o.a. aan René De Clercq
o jaargeleden
q die7l
g
al schreef:

klank

'Er ligt
S een Staat te sterven,
heel zachtjes
zachtjes zonderp1
in
twee volkeren zullen erven,
ik zal op
p de uitvaart zijn.'
1
JAN DHALUIN

Van alle literaire musea die Vlaanderen en Nederland rijk
J zijn
J^ is dat van Louis
Marie Anne Couperus
allicht het recentste.
p
Het werd op
io juni
juni99e
1 6
p maandag
g
gopend op
van
de
p de 133ste verjaardag
g eg
l
boorte van de auteur. Het museum - dat
in de eerste twaalf maanden van zijn bestaan meer dan.000
bezoekers over de
3
vloer kreeg
is
gevestigd
g
g
g aan de Javastraat
17
Couperus werd in de on7 in Den Haag.
gp
middellijke
buurt ervan - aan de Maurits)
kade2
hij heeft hetpand
4 -geboren,
g
^ maar hij
waarin thans het museum werd ondergebracht zelf nooit bewoond. Toch heeft het
gebouw méér dan één band met de groot-g
ste Nederlandse romancier uit het fin de
siècle.
Vooreerst vormt de Javastraat de
zuidelijke
zuidelijke grens
van de beroemde Archipelg
p
harmobuurt de zottypische
en ongemeen
YP
g
nieuze Haagse
J uit de tweede helft van
g wijk
de vorige
g eeuw. Oud-kolonialen, zoals
Couperus'
ouders, kwamen er zich na hun
p
'retraite' vestigen.
Hoewel de auteur zelf
g
tijd
heel vaak voor langere
g
J in het buitenland vertoefde, betrok hij
hij in de loop
J
p der 'aren toch verscheidene huizen in deze buurt
en zijn
^ romans worden
J befaamde Haagse
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Louis Couperus
rluli ^r1 n werktafel
.
1
Hoogewal
2 in Den Haag,
192o
op
<^
^^ ca.
1

(Collectie J.M.P. E3ennink).

NOTEN
' De laatste bloemlezingen uit het werk van René De

Clercq, beide samengesteld door zijn dochter
Elza, dateren van 1964 (Hasselt, Uitgeverij
Heideland, 79 blz. – Inleiding: Karel
Vertommen) en 1977 (Sint-Niklaas, Eigen
beheer, 202 blz. – Inleiding: Wies Moens).
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het mu
ertegenover
g esitueerd. Schuin te
g
seum - in de mondingg van de Suriname6 het door
straat - staat overigens sedert 193
Lambertus H. Sondaar vervaardeg de Coup erus- borstbeeld. Enkele tientallen meters
verder die straat in - op
p het nummer 20 creëerde de schrijver Eline Vere 1889 .
Voorlopig
p erus
pg bestaat het Couperusmuseum uit twee kamers en een suite op
p de
benedenverdieping, maar de mogelijkheid
g l
tot uitbreiding
g ervan met de twee overige
wordt opengehouden. Elsbeth Ett
etages,
g -Y

Portrettekening in potlood van Louis
Couperus door H.J.Haverman,
18
1897
(Collectie Nederlands Letterkundig
S Museum
en Documentatiecentrum, Den Haag).

noemde de beschikbare ruimte trouwens in een door haar ter g
elegenheid van de
opening
van
het
museum
geschreven
stuk
p g
g
voor NRC Handelsblad - wat benepen
voor
p
een Couperus-interieur
met zijn
zij
J 'chaise lon g
g nes^ Venetiaanse spiegels, meubels van
fl ets rose moiré en rozenhout ,g
geëffaceerde
behangsels
en draperieën'.
In
feite
magg het
g
P
een wonder heten dat Javastraat 177nog
g zoveel van de sfeer van het fin de siècle en
van Louis Couperus heeft bewaard. In de
inteJjaren zestig
g werd het oorspronkelijke
p
J
rieur met marmeren schouwen, stucplafonds en houten lambrisering
g immers g ron dig...
gemoderniseerd.
woning
De
g
g diende
toen onderdak te bieden aan Kunstgalerie
g
Orez (de Nederlandse tak van de internationale Zero-beweging). Die werd medegege
leid door de Couperus-adept bi'
bij uitstek, Albert Voel.
g Die laatste trok omstreeks die
tijd ook als voordrachtkunstenaar door Nederland en Vlaanderen met o.a. een Couperus-programma en hij
hij was zelfs de auteur
van de vlotte en lichtvoetige
bio
g Cou p erus -20

grafie,
^ De man met de orchidee 1 973 198021.
g
Na de dood van Albert Vogel
g in 1982 werd
jaren
dealerie
nog
enkele
ggerund door
g
g
l
zijn stiefdochter,
Caroline de Westenholz,
,
die hetebouw uiteindelijk
uiteindelijk ter beschikkingg
Museum
van de Stichting
p
g Louis Couperus
zou stellen. De restauratie van hetand
p
en
waarbijJ de schouwen,^ het eiken parket
p
glorie werden
delafonds
in hun vroegere
p
g g
hersteld begon
g pas
p in de zomer van 11995.
De bezoeker wordt in het Louis
Couperus
Museum verwelkomd door een
p
wassen beeld van deschrijver
schrijvergekleed in
een laat-negentiende-eeuws
'costume de
g
soir' met zwarte schoenen van de firma
Meddens, vanouds Couperus' vaste leverancier. Behalve de leunstoel met het beeld
van de auteur, kan de bezoeker er ook het
bureau zien staan dat Couperus
met de o p p
brengst van Eline Vere kocht. Verder treft hij
hij
er de schemerlamp
schrijve aan,
p van de schrijver
van
zijn
va
vader en
g eschilderdeportret
p
lzijd
zij
naast een aantal eerste uitgaven
van zijn
g
- ook foto's en documenten die op
zijn
J leven betrekking
g hebben.
De twee kamers en de suite op
p de
benedenverdieping
permanent
pg biedenp

tenruimte aan wisselende, halfjaarlijkse
l
l
van
toonstellingen
over
bepaalde
aspecten
p
g
p
het werk van de schrijver.
Zo
werd
er
in
J
gewijd
Jjuni 1996 een expositie
g
l aan 'Coupepe
p
rus en Indië'. Nog
g in december van datzelfde ljaar kwam 'Couperus
en Nice' aan
p
de beurt. Voor de zomermaanden van 1997
werd ingepikt op
o een elders in Den Haag
g
lopende
tentoonstelling
g over de dandy.
p
Y In
het Louis Couperus
Museum maakt men
P
kennis met 'Een dandy
Y declameert'(over
Louis Couperus
en de voordrachtskunst).
p

Briefkaart die Louis Couperus
liet maken
p
als dank voor zijn
1 huldiging
g^ in de Haagse
S
Kunstzaal Kleykamp
in p
1 a (Familiearchief
93
y
Wijnaendts
van Resandt). Wie Couperus
1
p
zegt,
^ Den Haag.
zet, zegt
1863
^Hij
1 werd er in 186
geboren, fi
groeide er opp en schreef er zijn
zij
^
romans. Niettemin zou hij, zoals
hij
1
zelf
s
zelfschreef,
een 'ontrouwe zoon van de
Ooievaarstad' worden: hij verliet
Den Haag
%
en vestigde zich in het buitenland. Toch
keerde hiJfi
geregeld
S naar zijn residentie terug,
g
want 'zoo ik ièts ben, ben ik een Hagenaar'.
g

Lans lijnen
Langs
lijnen van geleidelijkheid verscheen
g
J
voor liet eerst in 190o bi'1 Uitgever
^L.J. Veen
in Amsterdam met een bandoutwer 1p van
J.G. van Cas pel.

Couperus manifesteerde zich het duidelil•kst als dandy
tijdens de voordrachten die
YJ
hij
zij dood in
hij vanaf 195
1 tot kort voor zijn
1 2 3door heel Nederland hield. In de achterkamer van het Couperus
Museum is het
p
toneeltje uit Kunstzaal Kle
toneeltje
p^ waar
Y kam
Couperus
in maart 1915
1 'debuteerde', o p 95
p
nieuw opgebouwd.
gekleed
Pgp Onberispelijk
J
g
trad hijl hier op
p in een decor van orchideeën
en aronskelken. In de Couerus-lezenaar
p
een standaard met 24
4 bladen die het p u zij
bliek als bladzijden kan omslaan,^
is zijn
zo volledig
g mogelijk
g J
Sculpturen,
portretten en
gereconstrueerd.
,p
g
P
kostuums van Couperus zelf en van collegga-voordrachtskunstenaars en acteurs die
hijJ heeftg
gekend zoals Willem Royaards,
Y
Eduard Verkade, Fie Carelsen en Albert
Vogel,
de tentoonstelling.
g ^ completeren
p
g De
ex p
expositie
loopt
l tot 26 april
p
p uitzonderlijk
1998.
Daarna wordenro
p J ectengepland
gp
en
Den
Haag'
omtrent 'Couperus
p
g (i mei 2 september
199
8 en - vanaf 1 oktober
27
P
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VERBEELDINGLOZE NOREN! DAT HUTJE ZOMAAR PLAT GOOIEN

Laat ik maar beginnen
met de laatste
g
vraag: 'Dur i'11eraan te denken, dat men

Geen enkel schri'J
voor
haarg raf staan.
vershuis laat me onverschillig.
g Het
heeft met mijn verbeelding
g te maken:
even te mogen vertoeven in de vertrekken waar mensen wier werk me aanstaat, verbleven, waar ze werkten,
sliepen,
gelukkig
g
g waren.
g of ongelukkig
p ,g
Voor een vensteraan
staan, naar
g
buiten kijken
kijken(een tuin,^ een heg,
g^ een
verlaten landelijke steenweg,
g^ veel
leegte,
en denken: Dit zagen
g
g ^ veel regen)
g
zo
zijJ ook. Het is allemaal zogewoon,
g
paleis,
en toch
alledaa
g
g s^ dit isgeen
p
kwamen hier meesterwerken tot stand.
Dat kan dus. Dateeft
moed. Het moet
g
zelfs niet eens eengeboorte- of sterfhuis
zijn. Lees ik in de onlangs
zijn.
g verschenen
biografie
die Ray
bio g
Y Monk schreef over
Bertrand Russell dat deetourmeng
zij
teerde filosoof tijdens een van zijn
amoureuze) crisissen in
Dorset van het schilderachtige
g
Lulworth Cove naar Weymouth stapte,
p,
eenoede
twintiggkilometer langs
g de
g
klippen,
kli en stranden en rotsen,, dan ...
welja.
J Niets aan te doen. Ookgewan deld. Perfect belachelijk
l Maar
g
J eigenlijk.
jongetje.
als een l
opgewonden
wel zoo
g l
pg
Op dit
1 12.0
Hier liep
p Russell in maart 9
niet veel
pad.
De natuur,^ het landschap:
p
p
veranderd dit is Engeland. En nu loop
p
ik hier. En wanneer mijn
zoon me de
l
foto laat zien die een vriendin van hem
heeftenomen
aan het meer in Noorg
zijn Tractatus
ween
waar
Witt
genstein zijn
g
LoSico-Philosophicus schreef(het houten
woonde en
hutje
g
l waarin Wittgenstein
werkte is afgebroken;
g
, er staat alleen
nog
g maar een bord: hier was het!), dan
Verbeeldingloze
verga
ik van
gg
gooien.
Noren! Dathutje
hutje zomaarplat
p g
Gebrek aan eerbied voor de unieke
was
menselijke
die Wittgenstein
g
g
J geest
geest)?
en dus: voor dé menselijke
menselijkeg
Van welke kunstenaar zou ik niet het
geboorte-, woon- of sterfhuis willen

najouw
dood een museum voor je
1 zou
1
kunnen uitbouwen?' Liever niet. Geen

l

museum. Geen vitrine waarin een
manuscrip t- een en
de lichtroze keien
p
mijn
mij
uit een Fins meer(nu voor me op
p
prentkaart van de katheschrijftafel), dep
draal van Chartres, de wandelstok die
ik ooit nog
g te hebben, zo
ghoop
p nodig
rond mijn
negentigste, de kleine icoon
l
uit Rusland, de foto van Frahan-surSemois, het Ardens dorp
p waar ik me
is
graag
Alles weg.
p
g Hetpunt
g g terugtrek.
g
namelijk
dat
ik
liever
niet
over
mezelf
J
dat ik liever
denk als over een schrijver,
J
en
verdwijn achter al wat ik heb mogen
g
al die teksten die
kunnen schrijven,
l
wijzer en beter zij
zijn dan ik zelf ben 'een
die wijze
1^t ' zo noem t boeken schrijft,'
de James o Y ce zichzelf). Zoals ik ook
wil verdwijnen
achter en in alles wat
J
g is
g roter,- beter,^ volmaakter en eeuwiger
individu
dan het kleine, voorbijgaande
Jg
dat ik maar ben. Hetaat
g om het wonder van het bestaan. De dwaze man
achter zijn
schrijftafe is maar een
J schrijftafel
Niet meer. Niet minder.
hém.
Lees zijn boeken. En vergeet
g
Zoals ik dat ook tracht te doen.
Maar in juli reisde ik door ZuidEngeland
en ik wilde absoluut naar
g
Rodmell, naar Monk's House waar
Woolf' woonde en schreef; en
Virginia
g
niet
onverdrag eli'k
g
l was degedachte
naar
te rijden,
naar High
p
l
g Bockhampton
heteboortehuis van Thomas Hardy;
Y;
en toen na een blik op
p de wegenkaart
g
bleek dat Lyndhurst niet écht ver weg
g
van Alice
lag,
g
g^ moest daar hetgraf
Liddel' , voor wie Lewis Carroll Alice in
Wonderland schreef, worden bezocht.
En vervolgens
in Winchester opkijken
pJ
g
naar de vensters van het huis waar Jane
Austen2 de laatste maanden van haar
leven doorbracht, en in de kathedraal

1998
99 -'Aan den weg der vreugde' over
bezoek aan de Italiaanse stad
Couperus'
p
Bagni di Lucca,^ waar hij in 1906 de gelijkg l
namige
g enoem ten g roman schreef. Eerstgenoemde
bij de vieringg
toonstellin zal aansluiten
l
aar Den Haag,
van 75 o jaar
g^die opPKonin ginnedach 1998'
Volgens
de con99 van start gaat.
g
g
servatrice van het museum zou Eline Vere
in hoogst
bijJ die gelegenheid
g eigen
p
g persoon
g g
de bezoekers opwachten...
p
LUC DAEMS2

LITERATUUR

• Arijs M., Louis Couperus. De fanclub in De StandaardStandaard der Letteren, 17 juli 1997, nr. 2.358,
blz. 16.
• Buschman J., 'Zoo ik ièts ben, hen ik een Hagenaar'. Een

literaire wandeling door het Den Haag van Louis
Couperus. Samengesteld door -. Met een
inleiding van Caroline de Westenholz.
Amsterdam, Uitgeverij Bas Lubberhuizen,
1996, 96 blz.
• Daems L., 'Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar'. Dwalen
langs belangrijke plaatsen uit Couperus' leven en
werken in De Standaard-Standaard der Letteren,
6 juni 1996, nr. 2.300, blz. 10-13.
• Hubo B., Louis Couperus krijgt eigen museum in Den
Haag in De Standaard, 6 juni 1996, blz. 6.
• Rinckhout E., Opening Couperus-museum brengt storm
van publikaties op gang in De Morgen, 12 juni
1996.

zien? Ik vrees dat ik ze allemaal wil
bezoeken. Wordt me in Tamper
Tam ere verteld
landhuis
Visavuori, het idyllische
y
en atelier van de in Finland legendarische kunstenaar Emil Wikstrom186 4publiek, dan
is voor hetp
1942),
geopend
p
94 ^g
wil ik daar naartoe. Ook al hoorde ik
daar en dan voor de allereerste keer
van het bestaan van Emil Wikstrom. Als
een volk voor een van zin
kunstenaars
l
een museum wil inrichten, dan zet
g dat
uiteraard iets over die kunstenaar, maar
het zetg ook iets over dat volk. Maar
erbij het moet dan
één beperking
g hoort erbij:
p
vrij
over het huis van een vrije
g
een vrije
vrijegeest die in zijn
haar werk het beste tot uitdrukking
brengt
g waartoe een mens in staat is.
En niet 'het beste' - tussen aanhalingsdat
tekens - van een autoritair regime
g
o
opzoek is of was naar slaafsegeesten
g
die kunnen of konden wordenebruikt
g
ropa andadoeleinden. De kunvoorg
p
stenaar die voor een kar kan worden
pannen,^isggeen kunstenaar. Houd
ges
p
ze dus maar in ere, deze 'museale
oorden'. En laat ze stil zijn.
Er is drukte
l
en lawaaienoe
g.
g
ALSTEIN (MORTSEL)
' Cf. Borré J., De geesten zijn verjaagd. Monks
House in Rodnell in De Morgen - Cafe des Arts,
16 augustus 1996, blz. 19.
Cf. Bradbury
Y M., The world of Bloomsbury in The
atlas off literature. London, De Agostini Editions,
1996, blz. 178-181.
Cf. Premoli-Droulers F., Virginia Woolf at Rodmell.
A vessel on the waves in Writers' Houses. London,
Cassell, 1995, blz. 170-179.
Cf. Borré J., Meisjeshoofd en meisjeshart in
De Morgen - Café des Arts, 8 augustus 1997,
blz. 25.
Jane Austen's regency England
Cf. Bradbury.,
Y
in The atlas of literature. London, De Agostini
Editions, 1996, blz. 66-69.
Cf. Wag endorPB., Een vol leven aan een klein
tafeltje in De Volkskrant, 26 juli 1997, blz. 9.

samengebracht.
Daarv66r maakten zich voor
g
de Couperus-biografie vooral Henri van
Booven (1933) en H.W. van Tricht (1965)
verdienstelijk.
bi de redactie van deze bijdrage
2 Dankbaar heb ik bij
van 'Zoo ik Os hen, ben ik een
g
g ebruikgemaakt
Hagenaar'. Een literaire wandeling door liet Den
Haag van Louis Couperus, samengesteld door
José Buschman, én van het artikel van Elsbeth
Etty
Y in NRC Handelsblad, 11 juni 1996 (dag van
de opening van het museum).

NOTEN
' Dé Couperus-biografie is, sinds 1987, Louis Couperus.

Een biografie (Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij b.v., 872 blz.) van Frédéric Bastet,
die in Een zuil in de mist (1980) al een aantal
verhelderende Couperus-essays had
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Gent: Maurice MaeterlinckKabinet
Adres:
Hotel Arnold Vander Haeghen
S
Veldstraat 82
9000 Gefit
Oost-Vlaanderen (België)
Tel.:
09-225.79.37
Fax.:
09-220.08.28
Correspondentieadres:
P
Dienst voor Culturele Zaken
Sint-Pieters ldein 10
9000 Gent
Tel.:
09-269.84.60
Fax.:
09-269.84.79
Statuut:
Stedelijk
1
Conservator:
Johan Decavelel
Adjunct:
l
Roeland Van de Walle
Openingstijden:
• Enkel op aanvraag
g
Toegangsprijs:
• Gratis

Maurice Maeterlinck kreeg vanwege de Belgische
Posterijen
op
2 een zegel
I
^^ naar een
l 5 november i 95
portret van hens. In dezelfde reeks 'Belgische letterkundigen' figureerden August Vermeylen, Karel Van
de Woestijne,
Charles De Coster, Emile Verhaeren en
I
Hendrik Conscience. Van de MaeterlinckzeSel doken
al spoedig
^ fi twee variëteiten op
^ (met litteken en met
bijgewerkte achtergrond), die de zegel voor
collectioneurs interessanter en duurder maakten.

Maurice Maeterlinck
(1862-1949), de enige
schrijver uit de Lage
Landen die de Nobelprijs
voor literatuur ontving...
Toen de beroemdste Belgische
letterg
kundege van zijn
zijntijd
tijdop
o de
949p
p 6 mei 1949
leeftijd
7Jjaar aan een hartaanval overJ van 87
leed in het kasteel dat hijl aan de Cote
d'Azur had laten bouwen, in een nacht van
storm en ontij,
J verdween met hem een van
de meest oorspronkelijke
en complete
p
l
p
schrijvers
uit
de
westerse
literatuur.
Zonl
derling was op
zijn minst het leven van
pJ
deze notariszoon,geboren op
,g
p29
9augustus
g
1862 in de Peperstraat in Gent, die voorbestemd leek om in het milieu van de Gentse
Franstalige
,g
g burgerij
g J een welgesteld,goedg
22

warmte van Zuid-Frankrijk.
J In dat verband
schrijft
hij 'De natuur van de Midi verbindt,
J hij:

verheldert en zor g t voor een
scherpe afstelling
^ van het eventueel onevenzvichti e van alle mo gelijke versnippering van
zintuigen
Een eeuweiiolide olijfboom
1
^^ en geest.
S
onderwijst, inoraliseert en overtui gt evengoed
als de beste filosoof.'
De tijd
tijd is duidelijk
duidelijk rijp
Jp voor zijn
J n eerste filosofische essay
Y, e Trésor des Humbles

De Franstali lie Vlaamse dichter en toneelschrijver
Maurice Maeterlinck wiens
1
inspiratie
liet symbolisme
niet het mysticisme
l'
^
y
verenigt
^^ in zijn
1 drama's' en zijn
1 essays.
y

leven te leiden. Telg
geregeld
gereg
g van een oude
Vlaamse familie, leerling
g aan het Sint-Barbara-jez
uïetencollege,
e student rechten aan
J
g^
de universiteit, lid van de balie: de kaarten
lekeneschud
voor een respectabel
leven
g
p
zonder veel ophef. Maar achter deze conventionele façade
ontwaakte o
opeens
een bep
^
schrijver
enadi
d
schrijver
en
een
briljant
briljan
denker.
g
g
hij
h vijfentwintig
is, trekt hij naar
l
g^
hij kennis maakt met beroemde
Parijs
J^ waar hij
symbolisten
als Villiers de l'Isle-Adam en
Y
Saint-Pol Roux, die hem aanmoedigen
zijn
g zij
aspiraties
waar te maken. Ook
p
figuren
als Baudelaire, Rimbaud en Malg
larmé inspireren
hem in belangrijke
mate.
p
gl
Hi'
publiceert twee bundels, Serres chaudes
Hij
(1889) en Do uze chansons (1896),die veel lof
oogsten. In zijn eerste toneelstuk La Princesse Maleine 18 9
0 openbaart
zich een kenp
merkend facet van zijn talent, met name
eengevoel
voor mysterie en voor het bog
vennatuurleg ke. Dit stuk over de nachtmerries van het onderbewuste zou wellicht
quasi onbekendzij
zijngebleven zonder het
q
erg enthousiaste artikel van Octave Mirbeau in Le Figaro,
eli l S ^ waarin zelfs een verg
kingmet Shakespeare
wordt
gemaakt.
p
g
Maeterlinck is op
slag
p
g beroemd en wordt
een succesauteur omdat hijJ
inspeelt
op
p
p het
nieuwsoortig
gevoeligheid
dat
precies
bijl
gg
g
p
de tijdsgeest
van het fin de sièclepast. Een
l gp
reeks toneelwerken bevestigen
zij talent,
g zijn
als hoogtepunt Pelléas et Mélisande,ge
creëerd in Parijs
in
18
2.
Het
is
het
toneel
9
J
van een droom, waarin legende
en mysterie
g
Y
de alledaagse
werkelijkhei en banaliteit
g werkelijkheid
vervangen
en waarin de droombeelden vaste
aannemen, waarin het onzichtbare tot
leven komt.
Dan ruilt deze Vlaming
pur sa p S en
g^
goede vriend van Cyriel
Buysse
zijn
n e
Y
Y
Jg
boortestad definitief voor het licht en de

1896 ,opgeluisterd
met houtsneden van
pg
Frans Masereel. Hieruit spreekt
alweer een
p
ander facet van zijn
l kunnen: dat van de
denker,,g
gefascineerd door het spel
p van de
rote machten,
die
het
menselijk
^
J lot bepapalen. Zijn
l visie is somber. De mens is de
speelbal van het lot, de machteloze toehijzel
schouwer bijJ een steekspel,
p- waarin hijzelf
inzet als losprijs
is.
Boven
dat
alles
pl
hang
han t de obsessie van de dood, nu eens
'indringer',
er' dan weer 'deg
grote
ppoort'
g enoemd. Almaar hardnekkiger
hij
g bezint hij
zich op
p de verhouding
J
g werkelijkheidverbeelding.
g
Wanneer de scheiding
g tussen Kerk
en Staat in Frankrijk
J van kracht wordt,
koopt
schrijver
de schrijver
de Benedictijnerabdij
p
J J
van Sainte-Wandrille in Normandië, die
daardoor van de verdwijning
J g wordtgered.
g
Hij
Hi' verblijft er bijna twintigg jaar.
Zijn
l
J n sa
menleven met Georgette
Leblanc verdrijf
verdrijft
g
somberheid in zijn
bijvoorbeel in
J werk, bijvoorbeeld
sprookjesachtige L'Oiseau Bleu i 908
waarin elk angstgevoel wordtgeweerd
en
g
het leven wordt aanvaard zoals het is.
Terwijl
J Maeterlinck zich minder met
theateraat
inlaten,^ ontdekken componisg
ten zijn werk engeven
het een nieuwe dig
mensie: Gabriël Fauré componeert intermezzi voor Pélleas et Mélisande; Claude
Debussy
Y maakt van hetzelfde werk een l Y risch drama; Paul Dukas toonzet Ariane et
Barbe Bleue. Maeterlinck zelf richt zich meer
en meer op
g de filosofie en zoekt 'oplossinmenselij bestaan. Al sinds
g en' voor het menselijk
jeugd
is
hij
dol op
hij
bijJ J g
p tuinieren enbijenteelt; van de natuur wil hijJ wijsheid
en bel
rusteng leren. Als we in onszelfg
geen regels
g
voor een harmonische levenswijze
kunnen
J
ontdekken als de menselijke
samenlevin ssamenlevingsJ
onvolmaakt zijn
J kan de dierenwereld ons misschien helpen
die leefregels
te
p
g
vinden stelt hij.
vinden,
hij. Onvermoeibaar,, als een
hij
echte bioloog,
hij het zichtbare,
g^
enkel en alleen om het onzichtbare te achterhalen. Zijn bevindingen
schrijft hij
hij neer
g
in La Vie des Abeilles La Vie des Fourmis en
La Vie des Termites (1901-1930), waaruit de
voorkeur voor de sterk sociaaleoranig g
seerde diersoorten duidelijk
en die
J spreekt
p
veel opzien
op
vele
baren.
Ook
p
ve
an
andere
terp
reinen volgtt hij de evolutie van de wetenscha
op de voet. De veroveringen
van de
pp
g
menselijke
geest
moeten,
volgens
hem,
leigens
J g
^
den naar een beter begrip
van
het
bestaan
gp
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Handschrift van Maurice Maeterlinck
(Stadsarchief, Gent, Maeterlinck- Kabinet).

en

om de levensangst
zo helpen
g te over p
winnen. Dit wijsgerig
l g g zoeken brengt
g hem en schenkt zijn
zelf tot het agnosticisme
l
g
tijdgenoten
tegelijk, via zijn essays,
Y^ een
lg
vulgarisatie
van de toenmalige
p
g
g wetenschap.
Maurice Maeterlinck wordt met eerbewijl
zen overladen: twee keer de driejaarlijkse
Academie
literatuurprijs
p l van de Belgische
g
voor Franse taal- en letterkunde, en in 1911,
9,
als hoogste
internationale erkenning,
g^ de
g
hij
Nobelprijs
pl voor literatuur. Ook wordt hij
voorgedragen voor de Académie Française,
,
^
hiervoor zijn Belgische
namaar hijJ weigert
g
g
tegeven.
tionaliteit op
g
p
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
g
maakt hijpropagandareizen
in Spanje
S an'e en
l
pleiten. Na
Italië om voor bezet België
g tep
hij Sainte-Wandrille en
de oorlog
g verlaat hij
neemt zijn
J intrek in het kasteel van Médan.
Hijl blijft schrijven,
)
^ blijft
l de machten die ons
overheersen onderzoeken, in de ban van
het onpeilbare mysterie van het hiernamaals. Ter gele
l zeventigste
g
genheid van zijn
verjaardag
g Albert I
1
g wordt hij door koning
hij
wordt hij
in de adelstand verheven. In 1937
937
tot lid benoemd van de Academie voor movan Parijs.
wetenschappen
rele enolitieke
p
l
pp
die hem volOverladen met eerbewijzen
s
maakt onverschillig
g laten, kiest de aan
weerszijden
weerszijden van de oceaan en tot inJapan
p
past
schrijver een woning
bewonderde schrijver
g diep
bij11
zijn werk Orlamonde. Zo noemt hij het
landgoed
in de heuvels van
heel bijzondere
1
g
Mont Boron, dichtbij Saint-Jean Cap-Ferrat,
,
p
dat het beroemdste van zijn
l Douze Chansons
tot leven brengt:
g

'De zeven dochters van Orlamonde
Hebben deoorten
gezocht
^
p
Hebben zeven lampen
p ontstoken
Hebben de torens ontsloten
Hebben vierhonderd zalen ontsloten
Zonder het daglicht te vinden ...'

Dat uitgestrekte,
domein
l
g
^ vorstelijke
met kolossale marmerenaleri'en
wandelJ
g
terrassen en een wintertuin waar cypressen
Yp
en olijfbomen
olijfbomen
worden gekweekt, telt tientallen kamers als zalen, atriums met onyxeen imzuilen trappen
van roodgraniet:
pp
g
mense ruimte, nauwelijks
gestoffeerd met
l g
of meubels. In dit onwezenlijk
tapijten
l dep t
cor zal de beroemdste auteur van Vlaanderen en van België
Kort
949 overlijden.
1
g in 1949
voor zijn
zijn dood keert deze universeleg
geest
zijn
toch nog
gedachten terug
gin
g
g naarzijn
g eboortestad Gent. In zijn laatste werk Bulles
Bleues (1948)haalt hij
hij als oude man met
enige
ironie
zijn
jeugdherinneringen
o.
g
lp
Vandaag
l in Gent de herinneg blijft
ringg an Maurice Maeterlinck bewaard in
kabinet, dat enkele
het naar hemenoemde
g
in het
zijn dood werd opgericht
pg
Jjaren na zijn
Hotel Arnold Vander Haeghen – een 18deeeuwseatriciërswonin
– in de Veldstraat.
p
g
Het interieur van dit kabinet bestaat uit de
authentieke werkkamer van het kasteel
Orlamonde, met onder meer Maeterlincks
persoonlijkebibliotheek
bestaande uit
l
p
meer danoo
boekdelen.
Daarnaast
43
wordt er een overzichtetoond
van zijn
l
g
leven en werk aan de hand van foto's,
handschriften,
persoonlijke voorwerpen handschriften
uit de
geselecteerd
brieven enublicaties
,g
p
omvangrijke collectie die de Stichtingg
bij
in het museum bij
Maeterlinck sedert 1954
954
elkaar bracht.

Ingooigem-Anzegem:
Stijn Streuvels- Museum
'Het Lijsternest'
Adres:

Stijn
1 Streisvelsstraat 225
857o In Tooi ells-Alize ent
West-Vlaanderen (België)
Tel.:

056-77.72.14
Statuut:

Provinciaal
Correspondentieadres:
P

Provinciale Dienst voor Cultuur
Provinciehuis Boeverbos
Koning
III-laan4 1
^Leopold
P
8200 Sint-Andries
Tel.:

050-40.34.34
Fax.:
050-40.31.05

Conservator:

Marc Berteloot
Huisbewaarster:

Rosa Bossiy t'
In ^
ooi em
32
3
I
g Maats
857o
57 InSooi^eln
(Tel.: 056-77.85.39)
Openingstijden:

• Van dinsdag tot ell )net zondag, van 10 li. tot
12.30 u. ell van 13.30 ii. tot 18 u.
• Gesloten van 1 november tot eind februari, geleide
bezoeken zijn
1 dale zoel mogelijk
Toegangsprijs:

• Gratis
• Geleid bezoek op
^^ P van maxi1 aanvraag^^ voor eels groep
mum 25 personen: 550 fr.

ANDRÉ CAPITEYN

LITERATUUR
• De Herdt R., Het Museum Arnold Vander Haeghen. Gent,
Dienst voor Culturele Zaken, 1989, 95 blz.

NOTEN
1 In een brief van 2 september 1997 berichtte
conservator J. Decavele aan de samensteller
van dit nummer wat volgt: 'Zes jaar na zijn

dood richtte zijn geboortestad in 1955 de Stichting
Maurice Maeterlinck op die, in nauwe sarneiiwerking niet liet Stadsbestuur, de herinnering aan
de van oorsprong Gentse schrijver levendig moet
houden. Deze inspanningen werden in 1976
bekroond met de openstelling van het aan hem
gewijde Kabinet in het Museum Arnold Vander
Haeghen in de Veldstraat. Op de gelijkvloerse
verdieping van dit statige 18de-eeuwse herenhuis
wordt een overzicht geboden van leven en werk van
de auteur, vanaf dienas schooltijd aan het Gentse
Sint-Barbaracollege tot zijn laatste levensjaren in
het kasteel Orlamonde te Nice. Blikvanger is de
reconstructie van Maeterlincks werkkamer te Nice,
inclusief de originele bibliotheekkasten met zijn
persoonlijke boekenverzameling. Het tentoongestelde materiaal – foto's, correspondentie,
handschriften, bibliofiele uitgaven en diverse
memorabilia – is slechts een selectie uit de
omvangrijke collectie die door de zorgen van de
Stichting en liet Stadsbestuur werd bijeengebracht
en vandaag de dag nog steeds wordt aangevuld. Het
gehele Fonds Maeterlinck is door het Stadsarchief
geinventariseerd en staat in een aparte studiekamer
ter beschikking van eventuele vorsers.'

1, 0 één
0P2 o ktober i97
1
1 na zijn
P dag^^na 100 jaar
geboorte
in
Heide,
West-Vlaanderen,
werd
aan Stijn
1n
8
Streuvels, nee van Guido Gezelle, naar eenportrettekeningan
g Luc De Decker een zegel
^ van 3,5 fr.
toentertijd)^
(= het frankeertariefvoor brieven toentertijd)
gewijd.
1
Oplage:1o,5miljoen
in velletjes
miljoenexemplaren
l van
p
3 o zegels.
gels

Stijn Streuvels (1871-1969),
een van de grote figuren
uit de Vlaamse literatuur,
verwoed amateurfotog raaf....
'Eenra
S onutnent of zerk wil ik niet.
Het monument dat ik in ere ziens behouden te
blijven en in zijn oorspronkelijke vorm bewaard
blijven
nl.
persoonlijk
.. is 'teen
geenik
P
r)
pS
1 heb opgericht:
het domein door mijl aangekocht,
p ik bo S
^ waarop
worden, de women hebe
^^
S plant en ziengroot
min
kosten
heb
laten
bouwen
met alles
nin
op
g P 1
wat er bevat is en van mij oorkomsti onbelast,
Zo luidde de
waar ikelee
d heb en gewerkt'.
O
c
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testamentaire wens van Stijn Streuvels, die
ooIgem opp155augustus
1969.
stierf te Ing
g
Na het overlil den van mevrouw Lavan Streuvels,
teur hebben de erfgenamen
g
uit de Vlaamse lieen van derote
figuren
g
g
teratuur beschrijver
beschrijve van de rauwe werkevan
het Vlaamseplatteland,
ingege
l
p
van
het
Lijsternest
Lijsternes
stemd met de verkoop
p
het Provinciebestuur van West-Vlaanwaren alle aanderen. Op
979
p 7 november 1979
koopmodaliteiten
vervuld.
De Provinciale
P

/

Kop
1 Streuvels door Robert
1' van Stijn
Heylbroeck
(Collectie Stijn
^
1 n StreuvelsLijsternest' in In^ooi^emMuseum 'Het Lijsternest'
Anze em).

dienst voor Cultuur, onder wiens bevoegdheid het Lijsternest
Lijsternest valt,^begon
met de resg
tauratiewerken. De inventaris werdI'o
g emaakt door Ludo Valcke. Luc Schepens
p
werd door de Bestendige
aangeg Deputatie
p
ge
duid als conservator van het Lijsternest.
De
J
restauratie duurde tweeaar.
In
1
8o
werd
9
J
het Museum opengesteld voor hetpubliek
p
als Provinciaal herinneringsmuseum
Stijn
Stijn
g
Het Lijsternest.
J
Verheven boven het dorp
P van Ingooiggem(een deelgemeente
van Anze g em
g
g
op
kijkt het Lijsternest
Lijsternes neer
p/kijkt
p een 'klijtekop',
l
ophet landschap
en
de
omgeving.
p
g
g . Verscholen achter bomen zal een niet aandachtig
voorbijganger het Lijsternest
Lijsternest niet opmerken. Wegwijzers
en borden tonen de weg.
g J
g
Streuvels
Streuvels, geboren in Heule op
p3 oktober 1871,
grond in 1903. Zijn
7^ kocht degZij
Jozef Viérin spreekt
hij aan als
p
bouwmeester. Het mag
geen
huis
gg gewoon
g
24

MUSEA?

proefschrift
Toen ik werkte aan mijn
lP
over het oeuvre van Streuvels l, heb ik
keer ontmoet. Niet o
op
Stijn
l eenpaar
p
hij
het Lijsternest.
Lijsternest. Ik vermoedde dat hij
daar niet op
p stond, er enkel om begeen onzin over hem
zorgd was dat ikg
uitkraamde. Toen me dat, in zijn
J ogen,
gereed om naar
gelukt was, stond ikg
g
hij
Con o te vertrekken.
En toen hij stierf,/
woonde ik in Frankrijk.
l Later las ik
Lijsterzijn
over de bestemming
l
g van zijn
nest en ik heb vaakedacht:
daar moet
g
prille
ik eens naartoe. Ik had al in mijn
Jp
gelezen over dat hoge
g venster
gg
ljeugd
schrijve en dat
waarachter hij
hij zat te schrijven
prachtig
glooiend landop
uitzag
il eenp
gg
schap met weelderige
hoge
J
g landerijen,
g
boerderijen
en imposante boerderijen.
populieren
o pp
P
stelde ik het me voor. En binnen/ in
het tot museum omgetoverde woondie hi
hijgekocht
huis: overal de dingen
g
zij boeken die ik
g
g en had, en zijn
hadelezen
en op
g
p fiches
getrokken. En mijn
mijn eigen
'Oeuvre van
g
g
Streuvels' naast de studies van Filip
p de
PillecYn / EmielJanssens, Antoon
Coolen, Pierre Berteloot, André
Demedts en, na mij, anderen die ik niet
meerelezen
had ...
g
Ik heb eerder toevalk
g, zonder er
echt op
p uit of onder de indruk van te
zijn
g/ woon- of sterfhuizen
l / geboorte-,
van schrijvers
en dichters bezocht.
J
Maar bijJ
/ die de eerste was die me

met de literatuur vertrouwd maakte en
over wie ik zelf een licentiejaar lang
g
ben ik nooit over
had zitten schrijven,
J
geeft hoop
de oude vloereraakt. Hetg
P
dat ik nog maar zo oud ben als hij,l,
toen ik hem in 1951
95 ontmoette ...
Wáár ik Streuvels dan wel ontmoette?
Een keer vluchtig
zijn dochter en
g bij zij
in Leuven en een keer
of
1955
uitgebreid,
^ een dag
955
g lang,
g/
g
195,
6 tijdens een zgn.
95/)
g 'Scheldevaart
georganiseerd
van Vlaamse schrijvers',
J
^g
g
door De Clauwaert.
mi hoeft 't enkel voor
Musea? Voor mij
roten.
Maar
dan wel zorgde
echtg
zaam onderhouden, ook als 't iets kost.
Niet omdat ik het de anderen misgun,
g
maar omdat ik er niets voor voel om
te
Vlaanderen met musea volgestouwd
g
zien. Al de mindereoden engodjes,
g J /
dus ook mezelf, zie ik als ééngrote
g
schrijversen dichtersfamilie het liefst
l
bijeen waar ze voor ieder die
bijee
ergens
g
altij
nog belang
g in hen stelt,^ voor altijd
blijven
, bijv.
J in het Archief
l
en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven in Antwerpen.
RAF VAN DE LINDE (EVERGEM-SLEIDINGE)

' Cf. Van de Linde R., Het oeuvre van Streuvels,
sociaal document. Leuven, Davidsfonds, 1958,
276 blz. (Keurreeks: nr. 69).

Stijn Streuvels in1904-1905heet laten bouwen, waar hijIlee de
'Het Lijsternest'
in In^ooiSem, dat Stijn
1
zijn
zijn dood
1 augustus
en werkte vano tot aan
99dat de familie, overeenkomstigg
1^op5
^^ s 6 en
het testament van de auteur, in 1977
met inboedel en al vrijwel
vrijwelintegraal
977
^ aan dc Provincie
West-Vlaanderen heeft verkocht.

u

à^

^^„\?^^^'^^`y,
`
^„ ,
,^,^ r ,
^'

,^^,

,
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HET HUIS ALS BIOGRAFIE

g

J

Het huis van een kunstenaar behoort
Als
tot het domein van de biografie.
g
Oostendenaar denk ik aan James
Ensor. Telkens ik zijn
l huisppasseer
komen er onwillekeurig beelden in mijJ
filmpjes
op,
p^
pl met als hoofdpersonage
een bebaarde oude man, kleurendia's
met een Christus die verdrinkt in de
maskerade van onze dwaze wereld.
Als Streuvelsbiograaf
denk ik aan het
g
Hi' beschouwtestament van Streuvels. Hij
de delaats
waar hij
hij hadg
geleefd en
p
g eschreven als een 'monument' en
wou dus dat men het Lijsternest
J
bewaarde 'met alles wat er bevat is en
van mij1 oorkomstig''. De Provincie kocht
restaureerde het voortreffelijk,
J,
maar verknalde helaas de keuken.
Dichters en schrijvers
leven kennelijk
l
J
van de dauw des hemels ...
mij
Toen ik in de loop
8 mijn
p van 193
Stijn
1 Streuvels' samenstelde, heb
ik maanden lang
Lijsternes
g in het Lijsternest
mij
mijn
gen werken. Ik koos de foto's,^
noteerde ze en de fotograaf
g
van mijn
fixeerde ze ter
l uitgever
g
en
plekke.
lekke. We hielden onze stappen
pP
onze adem in telkens we dit biografische territorium benaderden. Noem
het een ondefinieerbaarevoel
een
g
heilig
is
g
g voorrecht. Op
p zeker ogenblik
men er kind aan huis. BRT-producer
p
Dirk Christiaens vond het dan ook
over
doodnormaal dat hij
gesprek
J hetg
p
2 terp
plekke
mijn Streuvelsbiografie
g
filmde. De band werd nog
g aangege
zij
snoerd toen hijJ
mij
mij vertelde dat zijn
bevriend waseweest
met
g
Streuvels en met hem hadecorresg
gidste deP
cameraploeg
ondeerd. Ikg
g
p
door mijn
huis ..
l 'eigen'
g
In de lente van 1996
99 was ik een
tijdlang
g in Weimar. Ik wou er in het
l
Goethe- en Schillerarchief de
zij
van Streuvels met zijn
correspondentie
p
en zijn
l oorlogsuitgever Anton
mij
Kippenberg
g bestuderen voor mijn
pp
Streuvelsboek Als een oude
Germaanse eik. 3 Dit was meteen een
uniekeg
g ele enheid om stad en omevin
te
g
g bezoeken want Weimar4 is
en alleen al
grote brok biografie
één ^
g
om het Goethe-, Schiller- en Nietzschehuis een unieke stad. Die museale
Mekka's,^ wil je
oorden, die biografische
J
g

van lokale
worden, het moet een synthese
y
architectuur worden. Samen met zijn
J
vriend trekt hij
hij de omstreken rond,- neemt
een 200-tal
als verwoed amateurfotograaf
g
foto's van de huizen en hoeven uit de omevin . De bouwwerken starten in de zogg
o woont
mer van 1904.
94 Vanaf 25
5ljuli 195
Streuvels officieel in het Lijsternest.
l
195
o huwt hij
hijmet Alida
Op19september
0
p

dan ook met elkaar vergelijken, want
ze zijn
J telkens blauwdrukken van de
schrijvende
persoon en persoonlijkJ
J
p
p
held. Zeg
g me hoe lje woont,^ ik zal Jje
zeggen
wie je
gg
l bent.
ijde
Is niet elke schrijver
voldoende ijdel
J
stiekem te hopen
dat hijJ ook buiten
p
zal
zijn
p
l Verzamelde Werk sporen
nalaten? Nog
g onlangs
g kon een van
zich niet
mijn schrijvende collega's
g
HijJ nam
lap ger meer bedwingen.
g
onder de
ministers en burgervaders
g
het
arm en zette al op
p zijn
l zestigste
g
feest der bewaring
g in met eenPlageboortevan zijn
p de façade
^
ln g
q nette op
huis! Hoe ijdel
ik zelf ben blijkt
blijk uit
J
verborgen
verlangen
om mijn
l
g
g
per testament te
belle p
éo
gp
q ue-wonin
verlijden
aan een dierbaar iemand. Na
J
mijn
hij er komen wonen en
J dood mag
ghij
dromen van zijn
J milde schenker oop
mijn
voorwaarde dat hijJ wekelijks
wekelijks
1
plaquette
la
poetst en mediteert bijl de
p
pq
e raveerde woorden:
gg

'HedwigSpeliers
leefde & schreef
gp
in Oostende,
schoon niemand hem las en
niemand hem kende.'
HEDWIG SPELIERS (OOSTENDE)
Cf. Album Stijn Streuvels. Samensteller: Hedwig
Speliers. Antwerpen, Manteau, 1984, 127 blz.,
ISBN 90.223.0959.2.
2 Cf. Spellers H., Dag Streuvels. 'Ik ken den weg
alleen'. Leuven, Kritak, 1994, 687 blz., ISBN
90.6303.5oo.X.
3 Speliers' studie Als een oude Germaanse eik, met
als ondertitel: Stijn Streuvels en Duitsland, zal
(volgens een mededeling van uitgeverij
Manteau, Antwerpen) in een paperbackuitvoering van ca. 45o blz. in september 1998
het licht zien.
4 Cf. Ahrens R., Weimar and the German Romantics
in Bradbury M., The atlas of literature. London,
De Agostini Editions, 1996, blz. 74-77.
Cf. Buch B., Johann Wolfgang van Goethe.
Eckermann of Neckermann, dat is de vraag in
Meneer, dit is heilige grond... Literaire pelgrimages.
Samengesteld door Martin van Amerongen en
William Rothuizen. Amsterdam, Van Gennep,
1985, blz. 164-176
Cf. Devoldere L., Een eik in liet woud. In liet
spoor van Goethe en Nietzsche in Weimar in
De Standaard der Letteren, 31 juli 1997, nr. 2.360,
blz. 8-9.

Staelens. Streuvels blijft
l er - meer dan
wonen
tot
aan zijn dood oop
6o jaar lang
g
Maria Hemelvaart 1969.
Verschillende malen heeft Streuvels
verbouwingswerken laten uitvoeren aan
het Lijsternest.
Lijsternest. Van de oorspronkelijk
J bep
scheiden wonin
g- gebouwd doorJozef
Viérin, is thans niet veel meer te merken.
Het beroemde venster in de werkka-

mer dateert van 1943. In dit Jjaar vergroot
g
Streuvels zijn
J werkkamer een vierde keer.
Het venster, dat uit drie kleine ramen met
kleine ruiten bestond, werd vervangen
g
door één grote ruit.
Toen het Provinciebestuur het Lil sternest aankocht, was de achterliggende bedoelingvan de restauratie: mocht Streuvels
Lijsternes
hij in het Lijsternest
terugkeren,
g
^ dan vindt hij
terug.
g Die stelregel
g kon uiteraard niet
voor het volledige Lijsternest aangehouden
g
worden. Enkel de werkkamer, de woonkamer en de slaapkamer werden in de oorspronkelijke
J staat bewaard.
Uit de bibliotheek(zo een 6.000 banden) werden een aantal belangrijke werken
overgebracht naar het fonds van de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief. Het archief van Streuvels o.m. duizenden brieen de door
ven, een 20-tal manuscripten
p
aangelegde lakboeStreuvels sedert 1899
99p
ken met recensies van zijn
l werk) berust in
het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven in Antwer pen A.M.V.C.), sehet in het voorjaar
dert de stad Antwerpen
l
p
gekocht heeft. De
voor 600.000 fr.g
van 1975
975
volledi
volledige fototheek (foto's door Streuvels
genomen) werd eveneens overgebracht
g ebracht
naar de P.B.C. in Brugge,
p
^ waar thans volop
wordt.
aan de ontsluiting
g
g ervangewerkt
g DepuDe u In 1989
99 stelde de Bestendige
van West-Vlaanderen een vijfjarenplan
grondig
0 om het Lijsternest
op
g te renoveren.
g
J
Lijsternest werd ingeDe schuur van het Lijsternest
ge
richt als tentoonstellingsen
vergaderg
g
ruimte. In de schuur is eenermantente
p
tentoonstellingg van foto's van Streuvels.2
Tijdens
het bezoek aan het Museum kan in
J
de schuur tevens een videofilm (duur: 20
minuten) over het leven en werk van Streuvels bekeken worden. Het interieur van het
Lijsternest werd volledig
Lijsternest
g in de oorspronkels ke kleuren herschilderd, tinten die Streuzij
vels indertijd
J zelf op
p aanraden van zijn
heeft.
g
Rond het Lijsternest
werd in samen)
werkengmet de West-Vlaamse Vereniging
gg
VrijeTij
Tijd W..T.
V een Streuvelswanvoor Vrije
De
bewe
ad3 uitgestippeld en bewegwijzerd.
J
pg
vanaf
het
Lijsterwandeling,
J
g^
nest kronkelt zich langs
p l en
g binnenpaadjes
weggetjes
g door het
g
gg l tot aan de Tiegemberg
zij venster
dat
Streuvels
vanuit
zijn
landschap
p
zag en bewonderde(afstand van de wandelip gongeveer
7 km . Op
g
p ieder ogenblik
g
heeft de wandelaar een zicht op
J
p het Lijsternest.
De woonkamer en de werkkamer
in
zijn
bekijkenplaatsen
p
J de voornaamste tebekijken
het Lijsternest.
Hier
kan
de
bezoeker
zich
J
in de werk- en leefsfeer van Streuvels
inleven.
In de keuken staat een fototentoonDriejaarlijks wordt een
Driejaarlijks
stelling
gopgesteld.
pg
gemaakt, telkens
nieuwe tentoonstelling
gg
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Middenbeemster:
Betje Wolff-Museum

puttend uit de foto's van Streuvels.4
staan alle werken
In de opkamer
p
van Streuvels tentoongesteld.
g

Adres:
Een bezoek aan het Lijsternest
is
l
museum.
geen bezoek als aan eengewoon
p
p
en proeft
ondergaat
In het Lijsternest
p roe de bep
l
zoeker de sfeer waarin de meesterwerken
van Streuvels (o.a. De vlaschaard Het leven

Middenweg 178
1462
4 VL Middenbeemster
Noord-Holland (Nederland)

en de dood in de ast, De teleurganSvan de Wavan zijn
terhoek en dedelen
4
l memoires)

Historisch Genootschap1' Jan
I Adriaensz. Leeghwater
^
Postbus,
73
1462
4 ZG Middenbeemster

ontstaan eneschreven
zin.
p
J Het is - in de
ware zin van het woord - een herinnerinpsmuseum Stijn
J Streuvels.
MARC BERTELOOT
LITERATUUR

• Baes W., Museum Lijsternest volgende zveek open in Dc
Strandaard, 19 maart 1980, blz. 6.
• Hobert L., De klok tikt weer in Het Lijsternest. Laatste
wens vaii Stam Streuvels in vervulling in Het Rijk
der Vrouw, 6 januari 1981, nr. a, blz. 6-9.
• P(opelier) B., Het Lijsternest, het huis zaai Stijn Streuvels
in Kunst & Cultuur, juni 199o, blz. 28-35.
• Stervelynck J., Het Lasternest: liet Stilnstreivelsinisenin
(sic) in Ingooigeni in Vlaanderen, 1991, XL, nr. 2
(of nr. 235), blz. 79-80.
• Van Egeraat L. in Veertig verkenningen van Vlaanderen.
Antwerpen-Weesp, Standaard Uitgeverij, 1984,
blz. 147-148.
• X. (F.V.T.), Lijsternest is trekpleister langs Styii
Streuvelsroiate in Het Nieuwsblad, 23 juh 1981,
blz. 19.
NOTEN

Cf. Geldof F., Rosa Bossuyt verzorgt de rondleidingen in
'Het Lijsternest'. Dc werkkamer is haar favoriete
plek in Knack Weekend, 2 september 1992, blz.
151.
• Cf. Timmerman J. en Berteloot M., Catalogus:
Fototentoonstelling in liet Provinciaal Museum
Stan Streuvels 'Het Lijsternest'. Brugge,
Provinciale Dienst voor Cultuur/Provinciale
Bibliotheek en Cultuurarchief, 1990, (76 blz.).
Cf. Valcke L. e.a., Streuvelspad. Sint-Andries,
Provinciale Dienst voor Cultuur, 1993.
4 Cf. Coppens J., Van Deuren K., Thomas P., Stan
Streuvels fotograaf. Brussel, Gemeentekrediet
van Belgie/Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1994,
184 blz. (Monografieen over Vlaamse kunst).

Tel.:
00-31-299-68.19.68
Correspondentieadres:
P

Statuut:

Openbaar

Conservator:
Alie Vis-Best

Openingstijden:
van dinsdag^^ tot vrijdag,
• 1 mei toto3 september:
^
van 11 u. tot 17
7 li.; 0pzaterdag^en zondag,
^^ van 144 It.
tot 17 u.
• 1 oktober toto
3april:
l' op^ zondag,
S van 144 u. tot
17 u.
feestdagen
• Gesloten op11^

Toegangsprijs:

4 gld.
• Volwassenen:ld.
Kinderen: 2gld.
persoon
• Groepen:
^
3gld.
^^ per
1' 1'

a^G]E DEREN 17411804 SCHR17FSTER
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De Nederlandse PTT. heeft uit de 18de-eeuzvse
literatuur alleen de figuur van Aagje Deken met een
zegel
S herdacht. Haar vriendin BetjeI Wolff, met wie ze
samen de eerste briefroman in onze letteren schreef,
ontbreekt vooralsnog in defilatelie. Wel kregen de
onafscheidelijke dames vanzoe^ e het Nederlandse volk
in 18844 in Vlissingen
1 van 177ooit
fi (dat haar als meisje
had uitgestoten) een fontein naar hen genoemd en in
1969
9 9 in Nes aan de Amstel, waar Aagje
^1 e als b oeren dochter haar eerstearen
heeft doorgebracht,
een fraai,
1
^^
bronzen beeld.

Elisabeth Wolff (1738-1804),
'premier apótre de la
liberté'...
'Betje' Wolff wordt op
Elisabeth 'Betje'
2
p4
juli 1738 in Vlissingen
geboren. Het blijkt al
juli
p p
I snel dat ze eenetalenteerd
schrijfster
is,
l
p
familie
is
niet
in
maar haar welgestelde
p
kunsteïnteresseerd
enp
geeft haar niet de
p
Nadat Betje
kans om zich te ontplooien.
J een
P

schandaal veroorzaakt door er met de oneen belezen
bemiddelde Matthi's
J Gargon,
p
man, maar maatschappelijk
pP J een vaandrig
p
vandoor te gaan, besluit
op
P halve soldij,
Jj
haar vader om haar nog
p aan te
p strenger
n.
Vier
jaar
later
is
inmiddels
aa
ate
(Betje
et
e
s
ikke
J
J
P
eenentwintigpljaar oud) wordt ze hals over
kop
l aan een eenendertigp
puitgehuwelijkt
p
dominee uit Middenbeemster,
jaar ouderekomt BetjeJ
bij
bijhem
Adrianus Wolff. In 1759
759
in deastorie
wonen.
p
26

gelukkig
Betje
g met
gg
J Wolff is niet erg
haar verstandshuwelijk
met
de
dominee.
l
Ze doet er alles aan om de saaiheid te verdrijven.
schrijven wordt eengeliefde
g
le Vooralschrijven
bezigheid l Soms trekt ze zich dagenlang
g
g
studiekaouw
terug
ggebouwde
p
p in het speciaal
mertJ e^ dat ze 'Kipperust'
noemt. Op
p die
pp
kleine zolderkamer maakt ze verschillende
en schrijft ze gedichten, waarvertalingen
p
onder het zeer succesvolle 'Walcheren, in
viergezangen' (1769). Mede door haar rol in
en de
deeloofsstri'd
1
p
l tussen de 'rekkelijken'
Betje
moest
van
die
laatsten
'preciezen'
J
^
niets hebben en schreef veel satirische stukzij
religieuze
intolerantie -,^ werd zi
ken tegen
p
p
langzamerhand,
- en niet tot iederspenoep
en een nationale beroemdheid.
p^
1
p 1777
Als ds. Adrianus Wolff in april
vriendin Aagje
overlijdt,
pJ
l
J ^ komt Betjes
later
Dekent bijJ haar in huis. Een half jaar
l
verhuizen ze samen naar het naburige dorp
p
gezamenlijke
waar hun eerstep
De Rijp,
J
Jp^
werk ontstaat: Brieven over verscheiden onderwerpen (1780-1781). In 17 81 verschijnt
l de
waarin
ze
dichtbundel Economische liedes
1^
in betuihun steun aan de g atriottenbewepp
g en. Nadat Aagje
gJ door een erfenis (13. 000
gulden vanwege haar neef Busserus) schatril k is geworden, verhuizen de twee vriendinnen naar het buitentje
J 'Lommerlust' in
zij
het bosrijke
Beverwijk. Hier schrijven zij
J Beverwijk.
werk,
hun bekendste(en nog
p
p altijd gelezen)
Sara
de briefroman Historie van mejuffrouw
1
3.
(2 dln.,1782)
Burgerhart
$
^7
In 1786
7 besluiten Betje
J Wolff en
Aagje
p
p voor de dreigende
pJ Deken,^ uit angst
revolutie, naar Frankrijk
J te vluchten. De
volgende
jaren
verlopen
nogal
p
p teleurstelJ
p
dames raken langlend en de schrijvende
p
l
In Frankrijk
zamerhand in de vergetelheid.
p
J
worden de inmiddels berooide schrijfsters
J
als volksheldinnen beschouwdBete
l werd
er tot 'premier a Etre de la liberté' benoemd),
maar in hun vaderland vindt hun werk
nauwelijks aftrek. p
Na hun berooide terug-publiceren Betje
keer in Nederland in 1797
797 p
l
en Aagje nog
p wel een aantal werken, waaronder Historie van Cornelia Wildschut of de
der oopvoeding
gevolgen^
^^ (6 dln.,-1793-1796)
maar deze worden door de recensenten afGeschrift
gekraakt en van het vierdelig
p werk Geschri
p
1802
een
roman
in de
eener beaarde
vrouw
1
vorm van - fictieve - memoires) zouden alleen de eerste twee delen verschijnen.
TeJ
op hun
trekken ze zich terug
leurgesteld
pp
p
1804
kamer in Den Haag.
p5 november 180
p Op
Negen
bezwijkt Betje
p
p
l aan een maagtumor.
later overlijdt ook het moedige
dagen
p
p
Aagje,
pl waarna de twee vriendinnen in een
verzamelpraf in de duinen van Scheveninraven op het kerkhof 'Ter
p en worden begraven,
Navolging', de eerste begraafplaats in Neredenen buiten
derland die om hygiënische
Yp
de stad was pele
p enaar
p en (vandaar de eigenaardie
p naam!).
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SCHRIJVERSHUIZEN STIMULEREN ME STERKER DAN BOEKWINKELS....

Ik stel me wel eens voor, 's avonds
voor het slapengaan, dat ik een zeer
wereldberoemd en intrigerend
wij
wijs en
g
auteur ben. Of dat ik het zal
worden. Het zou in elkeval
een
g
weldaad zijn
zijn voor mijn
mijn biografen,
want
g
ik beschik over een keurig
gbijgehouden
Jg
persoonlij
ersoonli'k brievenarchief. Chronologisch
geordend,
van
g
g
^ met doorslagen
g
alle brieven die ik ooit heb verzonden,
hoe klein en zogezegd onbelangrijk
gl
ook. Manuscripten,
p
^ notitieboekjes,
J
schriften en agenda's,
g
^ alles is o pge slagen
in mappen
en g
genummerde
g
pP
dozen. Maar zou men ook een aan mijJ
gewijd
enen?
l museaal oord kunnen openen?
p
Ik vrees van niet. Vele Jjaren beschikte ik
niet eens over een eigen
werkkamer. Nu
g
betrek ik weliswaar al haast twintig
gljaar
hetzelfde appartement,
maar ik kan me
pp
niet voorstellen dat de bezoekers aan
dat uitstapje
pl ook wat zouden hebben.
Ik kan het ontevredenemom
g
pel nu al
horen. Het interieur waarin ik verblijf
J is
vanzelfsprekend
smaakvol en cultureel
p
verantwoord ingericht,
maar het
g
voldoet me niet, mijn werkkamer
zou,
,
als l
je op
dossiers in
p de boekenplanken
p
plaats van boeken zou zetten (zoals bijl
p
de vorige
geval was), ook
g bewoner hetg
die van een verzekeringsagent kunnen
zijn.
mij
mijn bureau zou niet
J De PC op
p
de PC zijn
l waarop
p ik mijn
J
meesterwerken schreef. Wat moet er
worden uit gestald? Roken doe ik niet
meer.Mijn
Mijn tandeng
gaan mee het^graf in.
Wat blijft
blijft er dan? Een bril,^ een whiskyYglas,
las een horloge,
potloden
en en balg,p
pennen, een doodshoofd zonder
onderkaak dat niet het mijne
is en een
J
presse-papierChina,
mij dood
uit China na mijn
ik niet eens een schoenendoos
vullen.

Deastorie
in Middenbeemster,
p
waar Bete
en 11777
759
J Wolff tussen 1759
woonde, is in 1950
95 door het Historisch
Genootschap
p 'Jan Adriaensz. Leeghwater'
g
aan
aangekocht.
In 1953
werd het and
pand g eres 953
g
taureerd en sindsdien wordt hetebruikt
g
als Beemster Museum en als Museum Bete
J
Wolff. In de jaren
`6o en 7'70 werd hetpan
and
l
de architecten C.W. Rooyaards
en
Y
C. deon
geretoucheerd.
gg
In de hal van het museum hangt
g een
indrukwekkende in koer
e
raveerde
p gg
kaart van de Beemster anno 1644.
44 Deze
kaarteeft
eeng
gedetailleerde indruk van
g
de toenmalige
g stand der bebouwing
g in de
Noord-Hollandseolder.
De
wanden
van
p
dean
g die
g naar de hal leidt, worden voor
wisselende exposities
aangewend.
P
g
In dezijkamer
)
de keuken en de achterkamer bevinden zich verschillende meu-

Niet om me boven het vulgus
te
g
verheffen vertel ik dat, maar ik heb, ook
in ogenblikken
vang
grote verveling
g
g in
het kapperssalon
of in de wachtkamer
pp
van de arts, nooit een blikewor
g
pen in
'Privé' of 'Story'
Y of hoe dat soort magaga
zines ook mag
g heten. Het nestleven van
de overdwarsestree
te
woestijnkikke
p woestijnkikker
g
me meer dan wat daarin te
vinden is. Toch ben ik haastênant
g
nieuwsgierig
g g naar het ook intieme leven
van anderen en heb ik iets van een
werkelijk
in me.
J schaamteloze voyeur
Y
Als ik door de stad wandel, kan ik
nooit aan de verleiding
g weerstaan om
door de ramen een blik in de meestal
vervelende kamers van mijl
onbekenden te werpen.
Natuurlijk ben
Natuurlij
p
dus ook matelooseïnteresseerd
in
g
het interieur waarin door mij bewonderde en g
eresPecteerde auteurs hebben
gewoond enggewerkt. Ze zijn
zij een soort
g
van de biografieën,
g
^dagg en
brievenboeken waarvan ik eenreti
g g
lezer ben.
Waar mogelijk
schrijvershuize
gJ heb ik schrijvershuizen
zoals dat van Poes'kinl
J
,
Dosto'evski
2 , (het g
geboortehuis van
l
Heming
waY^
3 dat van Balzac4 en
Hauteville House op
p het kanaaleiland
Guernsey
Hu o5 (het meest
Y van Victor Hugo
want ik heb er niet één boek
gezien).
Naar 'Het Lijsternest'
Lijsternest moet ik
g
kijken Ik word dan
nog
kijken.
g eensgaan
g
door versleten
p eensgefascineerd
g
werktafelsporseleinen inktpotten,
werktafels,
p ,
wrakke fauteuils, brillen, bloempotten,
p
,

wandelstokken, ppotloden,paraplu's,
p p ,
slaapmutsen,
pijpen,
p
^ zakflesjes,
l ^pJp
briefopeners,
tandenstokers,, en al die
p
andere rommel waar ik normaal nooit
naar omkijk.
l Zat Kafka hier te kuchen,
Hemingway
Andersen
p
g Y hier te zuipen,

belen en schilderijtjes
lJ uit de 18de en i9de
eeuw. Ook staat er in deze kamers een aantal vitrinekasten met voorwerpen uit die
p eriode. Boven de keuken is een via een
trapleertje
uitklapbaar
p
l e bereikbare turfp
zolder.
In de tussenkamer vindt u een
kleine expositie
over de in 1644
in de Beem 44
p
sterebouwde
buitenplaats
'Vredenburgh'.
g
p
g
Een kleinean
toean tot
g gleidt naar detoegang
de kelder en de spiltrap
p p naar de opkamer.
p
Dit lagee vertrek bevat een aantal fraaie 18eeeuwse schilderingen.
Aan de wanden van
g
de opkamer
zij verschillende interessante
zijn
p
voorwerpeen te zien, waaronder een vitrine
Chineesorselein
uit de 18e eeuw.
P
de
zolder
van
het museum vindt
Op
p
u het in 1665
getimmerde (en sindsdien on5g
veranderdebleven
dienstbodenkamertje.
l
g
Ook staat hier het rond dezelfde ttijd g e-

zich hier af te trekken? Djeezes,
is dat
J
de snuifdoos van Dinges, het kunstu de
pantoffel van
g ebit van Hu
ppele
p p^
p
het eenbenige
genie waarvan de naam
gg
me even ontsnapt?
menselijk is
p Niets menselijks
vreemd. Na hun dood worden ze zo
allemaal betrap^
t het waren dus ook
maarewone
stervelingen,
g
g^ en dus
behoort het ook tot mijn
mijn mogelijkheid
g J
om hun status te bereiken. Schriversj
huizen stimuleren me sterker dan
boekwinkels. Natuurlijk besluipt
p me
wel eens twijfel
aan de authenticiteit
J
van de uitgestalde
brocanterie, maar
g
dat doet er niet zo erg
g toe, ik voel me
niet bedrogen.
Hun verhalen waren
g
toch evenmin reportages? Ki'k
Kij 'e naar
toneeldecor dat het fictieve kasteel
van Elsinore moet voorstellen? Het
is was toch een mooi decor? En de
pure reconstructie
van de werkelijkJk
heid is dat ookeen
illusie en bedrog?
g
g
De waarheid is niet vanzelfsprekend,
zij
p
^l
is het resultaat vanrote
inventiviteit
g
en creativiteit. Als ze het schrijvershuis
l
zouden openen
van Homeros of
p
Shakes p
Shakespeare,
gaan
^ zou ik watgraag
g gg
kijken,
eerder zelfs dan naar dat van
l
HarryY Mulisch,^ Hugo
bijvoorbeeld
J
g
Claus of Monika van Paemeltenzijl ze
thuis is).
FERNAND AUWERA (ANTWERPEN)

' Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivain. Paris,
Presses Universitaires de France, 1997
(Que sail -je ?: 3.216), blz. 116.
2 Cf. Poisson G., o.c., blz. 117.
3 Cf. Poisson G., o.c., blz. 109, 111.
4 Cf. Poisson G., o.c., blz. 31, 43, 51.
5 Cf. Poisson G., o.c., blz. 14, 32, 43-44.
Cf. Wagendorp B., Een dichtwerk in steen, glas en
tapijten in De Volkskrant, juli 1997, blz. 8.

bouwde spekhok.
Dominee Wolff had oop
p
deze zolder een biljart
staan. Dat biljart
biljar is
J
verdwenen, maarelukki
is Betjes
g
l
g
boekenkamer wel bewaardebleven.
Die
g
boekenkamer, door haarzelf 'Kipperust'
Ppgenoemd bevat een interessante bibliotheek.
Naast de zogoed
als volledige
g
g uitgaven
g
van het werk4 van Bete
gJ
J Wolff en Aagje
Deken vindt u hier ook veel lectuur die
vroegl
er tot Betjes boekenschat behoorde.
Ook tal van andere historische, folkloriswerkenzij
zijn ind
de
tische en theologische
g
te vinden.
stijl aangeVia de in 18de-eeuwse stij
pastorietuin
astorietuin (die de rust uitademt die
zo bepalend is voor het leven in de Beemster bereikt u het koetshuis, waarin de domineezijn
zijnpaarden en koetsje
koetsj stalde. Ten
gebouwde
komt u in de rond 1870
7g
stijlvol ingerichte vervoorkamer. Dit zeer stijlvo
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Oud - Zuilen:
Belle van Zuylen- Kamers
Adres:
Slot Zuylen
Tournooiveld 1, 2 en 3
3 611 AS Oud-Zuilen
Utrecht (Nederland)
Tel.:
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In Middenbeemster (Noord-Holland) staat een bescheiden bur ermanswonin , een voormalige
pastorie waaraan men onverschillig voorbij zou gaan, ware liet niet dat daar de herinnering bewaard
is gebleven aan een Nederlandse schrijfster die na twee eeuwen nog bestaat en gelezen wordt.
Het is liet Betje
I Wolff-museum.

trek vormt een g enoeglike
J afsluiting
g voor
een wandeling
g door het museum.
Als ueïnteresseerd
bent in het leg
ven van Betje
Wolff
én
in
de
geschiedenis
1
g
van het huis waarin zij
groot deel van
J eeng
haar leven doorbracht, is een bezoek aan
het Museum Bete
1 Wolff zeker de moeite
waard. De vele 1l de-^ 18de- en 19deeeuwse voorwerpen
p die in de verschillende
kamers van het museum te vinden zijn
l nemen u mee naar vroegere
En
in
uw
tijden.
l
g
verbeelding
kunt
u,
als
u
zich
op
de
sfeerg
^
P
volle zolder van het historischeand
beP
vindt het ranke figuurtje
g
l van Betje
l zien
schrijven
aan de lessenaar in haar 'Ki PPe J
rust'.

NOTEN
' Cf. Buijnsters P.J. e.a., Betje Wolff & Aa gje Deken.
's- Gravenhage, N.L.M.D./Amsterdam, De
Bezige Bij, 1979, 73 blz. (Schrijversprentenboek:
nr. 20).
Haasse H.S., Naar haar eigen beeld. Leiden,
Martinus Nijhoff,1988, 34 blz. (Couperuslezing).
2 Cf. Schenkeveld-van der Dussen R., Aagje Deken
(Amstelveen, gedoopt 10 december 1741's-Gravenliage,14 november 1804). Vroom,
vrolijk en verlicht in Met en zonder lauwerkrans.
Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd
155o-185o: van Anna Buns tot Elise vair Calcar.
Amsterdam, Amsterdam University Press,
1997, blz. 659-665.
3 Cf. Van Eijk I. en Wester R., Honderd Netdei uit de
Nederlandse literatuur. Amsterdam, De
Bijenkorf, 1985 3 , blz. 313-316.
4 Cf. Buijnsters P.J., Bibliografie der geschriften van en over
Betje Wolff en Aa gje Deken. Utrecht, HES
Publishers, 1979, 227 blz.

Statuut:
Particuliere stichting
Conservator:
André van der Goes
Slotbeheerder:
Jan Gi 1jzell
Openingstijden:
en van 15 5
september
tot
• Van 15maart tot 1 roei
1
5
15
5 november, 8gedurende het weekend: rondleidingen
^^
op
^ zaterdag
^^ (om 14 ii., 1550. en 16 ii.) en o pF zondagg
(om 13 11.,14 0., 15 u. en161i.)
september:
dagelijks (behalve op
• Van 15
5 mei tot 1 5
1'
maandag), van dinsdag tot donderdag (om 11 u.,
zaterdagg (mu 1 411.,
13
3 11., 14
4 0., 15
5 ii. en 16 il.), o p
1 zaterda
zonda g (om 133 ii., 1 11.,
1
4 15 511.
5 U. en 16 u.) en O 1p zondag
en 16 u.)
Toegangsprijs:
• Groepen: 7
Lezen en schrijven
verandert
werkelijk het bestaan
rende mens...

Op
cent 1 plus 20 cent
45
1' een Nederlandse zomerze^^gel (45
toeslag) uit 1978 komt een fragment van een door
Belle van Zuylen
geschreven brief voor met daar9 ^^
boven de uitspraak:
lezen en schrijven
verandert
1'
J
werkelijk
werkelijk het bestaan van de mens ...' Bij1 dezelfde
gelegenheid verscheen ook eet ze gel met eet zelfportret van de geleerdste
vrouw uit de 1 7de eeuw:
^^
p
Anna Maria van Schuurman 0607-1678).

Belle van Zuylen, alias
Isabelle de Charrièrevan Zuylen (1740-1805),
een van de opmerkelijkste
representanten in haar tijd
van het onafhankelijke

ALLE VIS-BEST

denken ...
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• Braasem W.A., Bezoek hij Betje. Een museum in de
Beemster. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,
198o, 1984 2 , 44 blz. (Esso Museumreeks: nr. 2).
• De Roy van Zuydewijn N. in Kijkatlas van NoordHolland. Rotterdam, Van Holkema en
Warendorf, 1983, blz. 66-69.
• Roosenschoon W., Leven & werk van Betje Wolff & Aagje
Deken. Beemster, Historisch Genootschap
J.A. Leeghwater, 1986, 72 blz.
• Stoeltie B., Daar was laatst een meisje loos in Residence,
1995, VIII, nr. 10, blz. 136-146.
• Tol H., Gids door liet museum & historie der oude pastorie.
Middenbeemster, Museum Betje Wolff, z.d.,
8 blz.
• Van Toorn W. in Querido's Letterkundige reisgids van
Nederland. Onder redactie van -. Amsterdam,
Em. Querido's Uitgeverij, 1982, blz. 395.
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Slot Zuylen
ligt
g als een Jjuweel bin t
nen eenpatroon
van
grachten,
p
g
^singels
g en
tuinen. Met de oude toegangspoort, de
befaamde 'slangenmuur'
(of slingermuur,
g
g
waarin zuidvruchten alserziken
p
^vijgen,
lg
druiven en abrikozen kunnenedi
g en)
l en
het statige
g slot,- vormt Zuylen
Y een van de
karakteristiekste kastelen van Nederland,
ons 'bovenste beste buurland'.
De oudste delen van het slot wordenevormd
door de resten van een woong
toren uit de 13de eeuw. In de strijd
J tussen
Hoeken en Kabeljauwen
werd
deze
woon)
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toren ca.20
inwo4 door de hoeks gezinde
g
ners van de stad Utrecht verwoest. In die
tijd
tijd was Zuylen
in het bezit vana
de met Y
coba van Beierenehuwde
Frans van Borg
selen een vooraanstaand edelman. Hoe het
middeleeuwse slot errecies
uitzag,
niet
p
gbekend. Naast de woontoren stond in de
14 de eeuw eeng
gebouw, waarvan muurresten bewaardzijn
zijngebleven. In het begin
g van
de 16de eeuw werd het tot een ruïne vervallen Slot Zuylen
d
door Willem van RenY
nenbergherbouwd in een rechthoekige
g
vorm met trapgevels,
vier hoektorens en
pg
een door een weermuur afgesloten binnenZuylen
wisselde enige
ent e malen van eip
Y
enaar, maarging
in in 16655door het huweg,
lij van Anna Elisabeth van Reede met
lijk
Jacob van Tuyll
Y van Serooskerken
naar de nakomelingen
uit deze verbintenis.
g
Die bewoonden het slot bijna
drie eeuwen.
J
zij in Zuylen
De zomermaanden brachten zij
Y
door 's winters vertoefden zij
zij in een monumentaaland
aan een van degrachten
in
p
g
Utrecht en namen zij) deel aan het gezelschaPsleven in de stad.
In 1752
onderin het Slot een in75 onderging
grijpendeg^
verbouwing,
J de architect
Jacob Marot het versterkteebouw
in een
g
statige buitenplaats
omtoverde,^ u-vormigg
p
en in Franse classisistische stijl.
J Bijl diegeleg
enheid
werd
een
deel
van
de
slotgracht
g
g
gedempt, waardoor het huidige
g voorplein
p
ontstond. Nadien is Zuylen
niet meer in beY
langrijke
mate verbouwd. Degeslaagde
ver)
g
g
menging
van
elementen
uit
vijf
vij
boueeuwen
gg
en wonen is nog
g zichtbaar aanwezig.
g
De belangrijkste
kamer van het Slot
gl
is de Gobelinzaal, waar schitterende wandtapijten
uit het atelier van Maximiliaan van
pJ

Isabelle de Charrière, 1777.
Olieverfschilderij1 van Jens
fuel.
I
I

Isabelle de Charrière, 77
l 1.
Buste van de hand vanean-Antoine
Houdon.
I

Belle van Zuylen,
die altijd een Frans van hoge
escreven
geschreven
oa oor
heeft en die o.a.
door
Sainte^
g kwaliteit g
Beuve als eenroot
werd bewonderd, was een bijzonder
opmerkelijke vrouw door haar
1
^ schrijfster
1
ongewone
intelligentie,
haar levendigheid,
originaliteit
en onafhankelijkheid.
S
g
g
S

der Gught
g sinds drie eeuwen de wanden
sieren. Naast deze kamer ligt
g de Eetkamer
waar negen
levensgroot
geschilderde p or g
g g
tretten van leden uit heteslacht
Van Tuyll
g
Y
een voorvaderlijke
voorvaderlijkeg
galerijl vormen. Het Slot
beschikt over een bibliotheek die niet alleen
schitterende en zeldzame werken herbergt,
g,
maar die laat zien wat de slotbewoners lazen: vanedichten
van vader Cats en fabels
g

Slot Zuylen, door lanen en grachten omringd. Een slangenmuur onttrekt een boomgaard en moestuin
aan het oog.
^^Opp liet terrein bevinden zich voorts een dienstzvoning,
g een voormalig% koetshuis,
een slotboerderijet
De plattegrond
van liet Slot is U-vormig.
1 schuur en een poortgebouw.
p
^
l'
S
^
Er zijn
p en één met klokvormig^ dak.
1 vier torens: drie met naaldspits

^,,•^\^a^^^^ ^v^^\u^x^`u1^^

^^G ^^^^^^^ ^tp

A\

,^\`!,^^^^^^„^

van Jean de la Fontaine, een nog
gg ecensureerde druk van Max Havelaar uit 1860 door
Multatuli over de zeldzame, lijvige
l g delen
Nederlandsche vogelen door Cornelis Nosemans (1770)tot de door Gustave Dorégeïllustreerde Contes de Perrault en de avonturen van de Rode Pimpernel.
In de ruime
P
keuken blinken de koperen
ketels
en pan-p
nen en staan oudeasteiterrines
klaar
o
op
p
het aanrecht.
De Blauwe Kamer, de Zuylenkamer
y
en de Logeerkamer
zijn
g
l ingericht
g eric met meu bilair, schilderijen,
porselein, enz. dat gene-J ,p
ratje op
generatie werd uitgebreid
en aanpg
g
e ast naar de smaak van de bewoners.
gp
De belangrijke
collectieglaswerk
op
g J
g
p Slot
Zuylen
bestaat uit vaak schitterend gg
e ra Y
veerde drinkglazen
die al eeuwenlang
g tot
g
het bezit van de familie behoren. Zo ontstond een boeiende staalkaart van wat
door de eeuwen heen de woning
g van een
Utrechts edelman sierde. De familiegeschiedoor taldenis wordt daarbij
J geïllustreerd
g
wapenboeken
en
brieven
uit
charters,
rijke
l
^
p
het rijke
huisarchief.
l
Een belangrijke
in Slot Zuylen
Y
g J plaats
p
wordt ingenomen
door de kamers van de
g
bekende schrijfster
Belle van ZuYlen1 die
J
hier — op
p 10 oktober 1740 als Isabella A g neta Elisabeth van TuYll van Serooskerken —
geboren eng
getogen
is en in deze omgeving
g
g
g
g
haar vooruitstrevende ideeën ontwikkelde
die haar werk in onze tijd
J nog
g zo actueel
maken. Zij was het oudste kind van Diede-
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rik Jacob vanTuyll
Y van Serooskerken (37
jaar)
en HelenaJacoba de Vicq
q 16 jaar!),
l
dochter van een schatrijke
l Amsterdamse
patriciër. De helft van haar leven,^ van 11740
p
tot 1771
77 ,bracht zi lj door in Nederland nl. in
Utrecht en Zuilen. Na haar werden nog
broers en een zuseboren.
Op
g
p basis van
gegevens
e evens uit haar werk zijn
zij deze kamers
tij dat Belle er
ingericht
zoals in de tijd
g
Hoewel Van Zuylen
in het Frans
Y
schreef (ze leefde in een tijd
J waarin het
Frans als internationale taal werd beschouwd), wordt deze representante
van de
p
late Verlichting
g ( ze las Montesquieu,
q uieu
taire Jean Jacques Roussau, John Locke,
Adam Smith en Emanuel Kant)) sinds kort
ook tot de Nederlandse literatuurereg
kend. Haar door weinig
g Nederlandse
auteurseëvenaarde
internationale faam
g
dankt zij aan haar onafhankelijke,
J^mo'derne'eest
haar hartstocht en haar fraaie
g
klassieke stijl.
J Stammend uit een adellijk
J
milieu dat haar levendege non-conformistische aard weinig
g ruimte liet - het voor die
tijd
geldendegedragspatroon voor meis
meisjes
es
l g
stand
belette
haar
dat
zou
een
g
huwelijk haar de nodige
l
g bewegingsvrijheid
geven,
even maarp
pas in 1771 vond zij
zij - een
noodsprong
- een
kandidaat die haar onafg
hankelijkheid
respecteerde: Charles-Emmal
nuel de Charrière,, Seigneur
de Pentaz,, een
g
vijf
vijf jaar oudere Zwitsere privé-leraar
van
p
haar broers, iemand zonder fortuin en zonder titels. ZijJ vestigden
zich in zijn
g
Jn g eboortedorp(Colombier,^ dicht bijl Neuchatel 2
waarna Van Zuylen
toch afzag
g van het beY
eerde
mondaine
leven;
g
^ alleen in 1786-1787
- vlak vóór de Franse Revolutie 3 - verbleef
zijJ in Parijs,
zij o.a. Benjamin
Benjami Constant
J^ waar zij
Wel hadden haar ouders haar
een brede intellectuele vorming
gegund op
o
ggg
hetebied
van natuurwetenschap,
g
p^ wis
kunde
geschiedenisencultuur.
cu
Ook com ,g
poneerde zij.
p
l Haar interesseging
gg vooral uit
naar filosofische enolitieke
kwesties, wat
p
al blijkt
blijkt uit haar anoniem gp
gepubliceerde debuut Le Noble (1762)4, een satire op
p de adel
(op
zede vaste badinerende toon beschreef
geroeste g
gewoontes
in sommige
ke
g adellijke
l
families) een boek dat door haar ouders uit
de handel werdenomen.
Na een lange
g
g
stilte vermoedelijk
vanwege
J
g zwaarmoedigg
heid werd zij
1 8 zeerp
productief.
J vanaf 74
Zi'
Zij
schreef romans, toneelwerk, opera's,
p ,
politieke p
pamfletten en duizenden
,p
p oëzie
brieven5 (een voor die
tijd tg
gebruikelijke
J
vorm van literatuur). Tot haar bekendste
correspondenties
horen die met de 18 Jjaar
I'
oudere Zwitserse militair David Louis Con7stant d'Hermenches1 62-1 775 aanvan
lijk
geheim gevoerd
wegens
zijzijn
l in hetg
g
g
J rep utatie van bon-vivant en rokkenjager, die
met haar leeftijds
genoot, de Schotse filosoof
J g
James Boswell i 74
6 -- en die met de veel
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IK WIL ALLE HUIZEN ZIEN WAARIN ZI
ZIJIS ONDERGEDOKEN ...

Ik beken,, ik ben zwaar tekortgeschoten in mijn
l taak van reizigerg er
g
schrijver,
ter wereld
^ nooit en nergens
l
g
heb ik een stap
gezet in een tot
pg
museum omgetoverd
scribentenhuis,
g
niet in België,
g, niet in Nederland,, zelfs
niet in Maleisisch Borneo of op
Vogelp
g
kopn
a. Verder dan de
p Irian D a
JY
Plaza del Potro in Cordoba ben ik
nooiteraakt
gevel van het huis
g
^bij
J deg
waar Cervantes verbleef en waar nu
een museum is met schilderijen
van
J
halfnaakte vrouwen. Let wel, thee,
huizen danstenten, cafés, opiumkitten
p
en andere huizen met al dan niet
voortreffelijke
reputatie
heb ik volp
J
doende bezocht, en in Sialkot ben ik
voorbijJ hetggeboortehuis van Allama
Ig
bal
gelopen
poëtisch medestichter
g
p ,p
van Pakistan, Land der Zuiveren. Men
had moeten weten dat een dichter niet
in staat was eenrozaïscher
naam te
p
verzinnen.
Nee, ik lees de boeken wel van
schrit vers maar als hun huizen kunnen bijdragen tot het beter verspreiden
p
van hun werk, dan is hetdeplich
delicht van
minister van cultuur om volledige
g
straten inplaats van huizen in te
richten als museale oorden.
Eerlijkgezegd,
Eerlijk
gg er is er maar één van
wie ik het huis zou willen zien, en niet
alleen het huis, maar ook de dokterstas
en het schrijfgerei,
zij isggeboren in
J g^ zij
Moimansin h Bangladesj,
Moimansingh,
ft er
g
l^ ze heeft
tot voor enkelearen
gewoond en
J
g
gewerkt.
Taslima Nasrin' is haar naam
g
en zijJ is de dapperste
van alle schrijfpp
J
sters , zij wordt voor heks en porno-g rafe versleten, omdat ze voor haar
atheïsme uitkomt en omdat ze boud
verkondegd heeft dat de koran maar
eensronde
g
gmoest worden herschreven en liefst een stuk vrouwvriendelijker,^ 't heeft haar bijJ herhaling
g
een doodvonnis opgeleverd.
Ik wil alle
pg
huizen zien waarin zij
) is ondergedoken. Onderduikhuizen zijn
g
J vast
een nieuwigheid
in
het
circuit
van
g
museale schrijversoorden.
Iemand
J
moet er mee beginnen.
Vraagg de
g

schrijver
schrijver enpoliticus
onge re Franse
jJ
g
p Ben'
l amin Constant 1 7 82 ---).
Belle van Zuylen,
of beter: Madame
Y
de Charrière overleed in Colombier op 27
december 1805,
65
huwelij
5^
5Jjaar oud. Haar huwelijk
kinderloosebleven.
De
begrafenis
op
o
g
g
het kerkhof in Colombier werd niet bi'
lg ewoond door haar mant 1808),die op
zijn
pl
kamer bleef.
Slot Zutlen vormt met huis en tuinen niet alleen een schitterend museum
(het werd in 1951
publiek open
95 voor hetp
g e-

adressen maar aan Salman Rushdie en
aan andere opstandige schrijvers,
maar
l
niet aan mij.J
Ik werk op
p een zolderkamer in een
democratie die vril emeningsuitin g,
blasfemie, andersdenkenden atheïsten,
pornografen
en heksen door scha en
p
g
schande heeft leren verdragen;
g^ rondom
mijl zit een verzameling
van gipsplaten,
g
isolatiemateriaal, hout en ikeameubelen
geen boekenkast,,g
geen kostbare
,g
vul
vulpen,
engeen heilige
prullaria. 't Is
gP
misschien beter dat men er nooit zal
aanklo
en mi
boeken staan in
pp
,
uitleenbibliotheken en hun inhoud is
kleurrijker
en minder bestoft dan een
l
mansarde met uitzicht op
p de daken
van eenrovinciestad
p
le als Leuven,
althans dat hoop
p ik. Maar als ze - wie
mij dood echt niet
zijn
J 'ze'? - het na mijn
laten, dan mogen ze de taxiprepareren
dermist sturen om mijltep
p
mij
voor een overledenose
achter mijn
p
p uter, het enege echte museumstuk
in min
l werkkamer, nu al. Of het veel
zal opleveren?
Een nieuwe roman?
p
Nee. Entreegeld?
Misschien, als men er
g
net als in Cervantes' verblijf
Jplaatst
zwoele vrouwen tegen
de muur hangt.
g
g
Ik laat het naakt alvast aanrukken, zo
zal mijn
lijk er ook nog
mijnopgezette
lijk
pg
g wat
aan hebben.
Als ze mijn
ogen tenminste
l glazen
gg
naar de muur draaien inplaats van
naar het scherm. Een mens kan niet
eeuwig
blijve tekstverwerken.
g blijven
PEERAER (LEUVEN)
De Morgen spelt Nasrin, De Standaard schrijft
Nasreen. Cf. De Morgen, 6 augustus 1994:
'Taslima Nasrin: arrestatiebevel ingetrokken'.
Cf. De Standaard, 3-4-5 juni 1995: 'Nasreen in het
geheim getrouwd' en De Standaard, 2 augustus
1996: 'Schrijfster Nasreen wil terug naar
Bangladesh'.
2 Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivain. Paris,
Presses Universitaires de France, 1997
(Que sais-je?: 3.216), blz. 109.
Cf. Shaw P., Cervantes' Spain in Bradbury M.,
The atlas of literature. London, De Agostim
Editions, 1996, blz. 28-31.

steld), er vinden vele activiteitenplaats:
naast stijlvolle
diners en feesten worden er
J
ook concerten, lezingen en tentoonstellinen g
eor aniseerd.
In de fraaie Gobelinzaal
g
g
kan men - stel je
J voor - ouderwets in het
huwelijk
J treden.
Luc DECORTE
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NOTEN
Cf. Dubois P.H. en S., Zonder vaandel. Belle van Zuylen
1740-1805. Een biografie. Amsterdam, Uitgeverij
G.A. van Oorschot, 1993, 856 blz.
De uitgave van haar CEuvres Completes in 10 delen
( 1 979 ( 1984) en vertalingen in het Nederlands
van brieven en van een aantal van haar
werken maakten haar oeuvre de laatste jaren
eindelijk toegankelijk bij een groter publiek in
binnen- en buitenland.
Van Zuylen B., Brieven uit Neuchatel. Vertaling en
nawoord van Leo van Maris. AmsterdamAntwerpen, Uitgeverij L.J. Veen, 1997, 103 blz.
(Het gaat om Belle van Zuylens tweede boek,
waarmee haar schrijverscarrière echt begon.
Er
g
zouden nog vele romans, verhalen, toneel- en
muziekstukken, brieven en essays volgen, die
ten slotte zijn terechtgekomen in de tien delen
van haar verzameld werk. Lettres neuchateloises
verscheen voor het eerst in 1784. De druk
bevatte nogal wat fouten. Een tweede gecorrigeerde versie verscheen in hetzelfde jaar en
sloot af met een gedicht om de afwijzende
reacties van de bewoners van Neuchatel te
laten bedaren:

Rijnsburg:
(Baruch de) Spinoza -Huis
Adres:
Spinozalaan
229
l'
2231
3 SG Rijnsburg
1
S
Zuid-Holland (Nederland)
Tel.:

S
Sppinoza heeft tijdens
zijn
l in
l
1 verblijf
Ri
Rijnsburg
geregeld
bezoek
gehad,
o.a. in
J
gg g
g
J uli 1661 van Henry
Y Oldenburg
g - met wie
hij ookg
gecorrespondeerd
heeft, de secretap]
ris van de Royal
zijnde
Y Society
Y of London,^)
het oudste wetenschappelijke genootschap
g
p
in Engeland.
In dit huisje
g
l in Rijnsburg
l
g
schreef Spinoza
het enige
P
g werk dat onder

00-31-71-402.92.09

Correspondentieadres:
P
Paganinidreef
66
g
22 SK Voorschoten
2253
Tel./Fax:
00-31-71-561.27.59
Statuut:
Privé
Secretaris:
Theo van der Werf
Openingstijden:
• MaandagS tot vrijdag, van 10 U. tot
14 u. tot 16 u.
• Zondag,
4 u. tot 16 U.
S van 14
• Ook naafspraak
Toegangsprijs:
• Volwassenen: fz

verhuisde hijl naar Voorburg,
bijl hetregeringscentrum en vandaar naar Den Haag,
g,
waar hij1 in 1677
aan t.b.c. isgestorven.
77
g

12

u. en van

Ter herdenking
S van de 3ooste sterfdag$ van Baruch de
Spinoza
^a de Nederlandse P.T.T. opP 2 1 februari 1 977 ,
^
naar een 17de-eeuws
schilderij van de lange
^ tij
tijd door
7
Nederlandse volk bekampte filosoof, een mooie,
meerkleurige
zegel met speciale
iste-daga stemP
eling
p
S ^^
uit.

'Beminnelijk volk van Neuclatel
Waarom toch kan wat lichte spot ii zo choqueren?
Elk schrijver heeft liet recht, bedenk dat wel,
Zijn volk, zijn land, zijn rijk te kritiseren.
Heeft luj gelijk, men neemt zijn woorden aan,
Meta leest hem roet plezier, hij zet soms dingen
recht.
Is wat hij zegt onjuist, 't is snel met heiai gedaan:
Alleen hij wordt geraakt door wat hij heeft gezegd.
Maar zeg naij eens, 11 gaat toch niet vertellen,
Dat anderen gebreken hebben en u niet?
Of moet men alleen die in 't daglicht stellen
En dogen sluiten voor wat men hij si ziet?
De Fransman wordt zijn ijdelheid verweten,
De Hollander is traag en weinig elegant,
De Spanjaard wordt vaak dom en trots geheten,
De Brit is uitermate arrogant.
Innemend volk van Neuclultel,
Wees blij niet wat natuur u wilde schenken,
Zij had het recht, zonder si daarmee te krenken,
Aan ii niet dl haar gaven toe te schuiven, zeel?'

Baruch (of Benedictus)
de Spinoza (1632-1677),

wereldberoemd Nederlands
filosoof, indrukwekkend
en innemend symbool
van bevrijd denken ...

3 Cf. Alles is mode. Belle van Zuylen en de Franse Revolutie.
Gekozen, van commentaar voorzien en vertaald door Greetje van den Bergh. Amsterdam,
Uitgeverij G.A. van Oorschot, 1989, 119 blz.
4 Cf. Van Zuylen B., Alles of niets. De edelspan, Mrs.
Henley, Cécile en De geschiedenis van Caliste.
Amsterdam, Meulenhoff, 1986, 243 blz.
5 Cf. Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van ZuylenMadame de Charrière (1740-1805) aan Constant
d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant
en anderen 1760-1805. Amsterdam, Uitgeverij
De Arbeiderspers, 1971, 1984 5 , 178 blz. (PrivéDomein: nr. 18).
Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van
Zuylens briefwisseling met Constant d'Hermenches, James Boswell en baron Van Pollandt,
Vertaling en nawoord Greetje van den Bergh.
Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1987, 743 blz.

In een stille laan aan het westeinde
van Rijnsburg
nabij Leiden staat nog
J
g nabij
g (na
grote restauratie,^resp.
z p artiële en eeng
p in
1965,1
1976
6 en 198 7het huis waar de filosoof Benedictus de Spinoza
(Amsterdam,
p
°24november 16 32 van eind 1660 tot voorj aar 1663
Een drie eeuwen
3 heeftgewoond.
g
oud cultuurmonument.
Nadat hijt in 1656 door de Portugeesg ees
Israelitische Gemeente van Amsterdam in
hijaanvankede ban wasedaan
verbleef
hij
g
^
lijk
tijd in de hoofdstad, maar
g enige
l nog
g tij
daarna waarschijnlijk naar
Ouderkerk aan de Amstel. Vandaar trok hij
naar Rijnsburg. Aangenomen
wordt dat
g
Ri'nsbur hem aantrok, omdat dáár het
Rijnsburg
centrum was van een vrijzinnig
l
g d.i. ondo g matischeprotestantse
gemeente,
de ColleP
g
santen
onder
wie
Spinoza
en
vrienenkele
g
^
p
den had. Na zijn verblijf
verblijf in Rijnsburg
l
g

Het borstbeeld van Spinoza door
Oswald Wenckebach in de achtertuin
van het Spinoza-Huis
in Rijnsburg.
P

zijn
zijn eigen
namelij
naam zou verschijnen,
l
^ namelijk
g
uit 1663
3 daterende Renati Des Cartes
Princt PLorum philosophiae.
Ook heeft hij1 hier
^
P
gewerkt
aan de Korte Verhandeling
g van God,
g
de Mensch en des zelfs welstand en de Tractatus de intellectus emendatione. Voorts schreef
hijl er de eerstep
proeven van zijn
l bekendste
die
werk de Ethica. Allemaalublicaties
p
na
zijn
dood
zouden
verschijne
verschijnen
In de
zijn
pas
P
ontwierp
Spinoza een wereldbeeld
pp
waarin het traditioneleeloof
aan wondeg
ren in de schepping
plaats hadgemaakt
pp g p
g
voor een natuurlijke verklaring
g van alle
verschijnselen
in het universum).
l
Eind vorige
g eeuw werd ontdekt,
dat de Amsterdamse chirurg
g Johannes
1 0 -17 8 7in een notitie melMonnikhoff7
diag hadg
gemaakt van het feit dat zich in
in
deevel
van het huis waar Spinoza
p
g
een
steen
bevond
gewoond,
Rijnsburgad
g
g
met een kwatrijn van Dirk Raphaelsz.
p
CamPhu
Yzen:
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'Ach! waren alle Menschen wijs
1
En wilden daarbij1 wel!
De Aard waar haar een Paradijs
1
Nu isse in cest een Hel.'
(Men zou lang
g naar een tweede
huisspreuk
kunnen zoeken,^ die zo simpel
p
p
en bondig de
spinozistische levenshouding
P
g

uitdrukt.)
Deze ontdekking
leig vormde de aanleiom
de
Vereniging
Het
Spinozahuis
oop
g
gg
p
te richten en het huis uit 166o waar Spinoza
p

!waren alle I enschen
wijs)
n wilden daarbij wel!
e ^ ardwaarhaareen
aradijs/
wi sse meesteen eI.
a^

a

Gevelsteen aan de voorzijde
voorzijde van het museum in Rijnsburg
geldende uitspraak
1
^^ ^^
^ reet een nog
1
van Baruch de Spinoza.
p

Th. Hobbes, Nic. Machiavelli, Desiderius
Erasmus, Rob. Boyle en René Descartes.
Ook vallen derote
folianten o
g
p^ nl. bijbels
lo
en woordenboeken. De catalogus
g van
SSppinoza's bibliotheek is hier overigens
g
verkrijgbaar.'
lg
In de andere boekenkast staan links

Portret van de filosoof Olieverf opdoek.
Hollandse School 2de helft s7de eeuw
77
(Collectie Haags Historisch Museum).

bijl de chirurgijn
gJ Herman Hooman inwoonde aan te kopen.
(Onder de vitrine in
p
de museumkamer bevindt zich een steen
met het jaartal 1661 en de letters P.I.U.S.)
Het belangrijkste
bezit in het Spig J
noza-Huis is deereconstrueerde
bibliog
theek van de rationalistische wijsgeer. Diee
bevindt zich in de boekenkast tegenover
de schouw met 17de-eeuwse
tegels. A
Aan
7
hand van de boedelbeschrijving, pge
o maakt na Spinoza's
overlijde
overlijden
door
notaris
p
van den Hove, heeft men, (met de middelen van enkeleefortuneerde
Spinozag
p
vereerders én het omvangrijke
legaat
van
g J
g
dr. Willem Meijer,
bijl die zijn
zijn dood in 1926
l
zijn
samengesteld.
p
J bibliotheek opnieuw
g
Perkamenten en lederen banden die nu een
unieke verzameling
g in de wereld uitmaken,
geplaatst
e laatst in de sfeer van een schilderijJ van
a
Johannes Vermeer en Pieter de Hoogh.
g Er
ontbreekt nog
g slechts een 20-tal titels uit dde
veilingcatalogus van 1677
. Dat is geschied
zoals dat in de 1 de eeuw
gebruikelijk
J was,
g
as,
niet alfabetisch, noch systematisch
naar
ao ny
derwer
gerangschikt,
^ maar naar het of rpg
g
maat van het boek. U ziet o.a. werken van
32

op
plank Spinoza's
eigen
p de bovenstep
p
g en wer ken o.a. de Opera
posthuma,
d ie in het
jaar
e Ja
p
p
van zijn dood verschenen, en de Nederlandse vertaling
g daarvan: D e Nagelate
g e
Schriften 16 .0
Opde middelstep
plank
staat werk van tijdgenoten
en te enstan J gg
ders uit de 18de eeuw. Op
p de onderste
plank bevinden zich tekstedities uit de
19de en toste eeuw.
Boven op
p de kast staat het 'Placaet
van de Staten van Hollandt ende WestVrieslandt' van 25
8 inhoudende
5Jjuni 167^

een verbod van de Opera
zijnde
p
pposthuma,- zijnd
hemant
prophaan ^atheïstisch en blasphemant'.
p
Werd een verzoek tot een verbod door de
wereldlijke
autoriteit —p
plaatselijk
J
J of g ewes telijk
—
gehonoreerd,
dan
werd
eenPlakt
g
^
kaatedrukt
zoals
hier
te
zien.
Stippen
g
^
pP
we overigens wel aan,^
dat de veroordeling
g
van Spinoza's boeken als een uitzondering
g
moet worden beschouwd. De verdraagg
zaamheid die de regenten
in de 17de eeuw
g
doorgaans
eigen
was,- woog
g
g
g in de regel
g zeer
g oed op
pteen
g de wens van de Kerk om een
verbod uit te vaardigen.
g
In het vertrek kijkt de bezoeker nog
g
naar drieportretten
van Spinoza,
p
p
^ een g ra vure van Fessard uit 1777
777 (naast het raam),
voorts eengravure doorJean Charles
Fran^ ois uit 17 61 (boven de boekenkast)
en eengravure
van P.J. Arendzen uit 188
g1883
(tussen de twee boekenkasten in).

De 17de-eeuwse chirur^^i1nswonin ^gin Rijnsburg
een korte tijd1 inwoonde.
1
^^waar Spinoza
1'
^
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Ook hangt
g t er een kopie
p van een p or tret van René Descarteseschilderd
door
g
Frans Hals, alsmede een kopie
p van een
portret
ortret van een onbekendp
persoon door
Rembrandt. De kamer is verder ingericht
g
in 17de-eeuwse
stil
7
J en toont een aantal
facsimile's van brieven en documenten.
Op
gastenboek - vanaf
p tafel ligt
g hetg
de opening
4 maart 1899
gop
p24
99in gebruik
p
g
waarin duizenden bezoekers uit binnen- en
buitenland (zoals Bolland, Albert Einstein2,
koningin
g Juliana, Frederik van Eeden,, Albert Verwey)
Yhun naam hebbengeschreven.
g
Jaarlijks
aarli'ks wordt dit lage
g huisje met het hoge
g
ppannendak immers door enkele honderden
bezoekers opgezocht.
Tijden de Tweede
Tijdens
pg
Wereldoorlog zijn in een zolderkamertje
zolderkamertj
joodse vrouw met haar dochter twee
geweest
(door de
ljaar lang
g ondergedoken
g
g
Dusters zijn
l ze niet verontrust,^ wel op
p een
zondagochtend
door
een
inbreker,
een
g
vroegere
knecht van de oude huisbewaarg
der!). En zeggen
en dat de Duitsers de kostbare boekenverzameling
g meenamen. Maar
na de bevrijding
vond
men
die vrijwel
vrijwel
l
g
ongeschonden
in Frankfurt aan de Main
g
terug.
In de andere museumkamer staat
een werkbank voor het slijpen
lp van lenzen.
S
pinoza voorzag
Sp
zij levensonderhoud
in zijn
g
het slijpen
van brillenglazen en lenJpg
zen die o.a. door Christiaan Huygens
als
Yg
van hoe
kwaliteit
werden
beoordeeld.
De
g
slijpbank
die hier staat, is niet uit de tijd
tijd
l p^
Spinoza,
maar van een latere datum.
p
In een allervriendelijkst
achtertuintje
J
slotteeinst
sinds
1
6
'de
genius
loci',
94
p
g
zoals Oswald Wenckebach hem in brons
modelleerde, tussen heesters en bloembedden. Een indrukwekkend en innemend
symbool
van bevrijd
bevrij denken.
Y
VAN DER WERF
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Rijswijk: Museum Rijswijk:
Het Tollenshuis
Adres:
Herenstraat 67
2282 BR Rijswijk
1 1
Zuid-Holland (Nederland)
Tel.:
0o-31-70-390.36.27
Statuut:
Conservator:
A.D. Kwakernaak
Afdelingshoofd:
g
A.L. Kloosterboer
Openingstijden:
• Van dinsdag
8 tot vrijdag
1 8 en opp zondag,
g van 144 U. tot
17 u.
• Opp zaterdag:
g van 11 u. tot 177U.
• Gesloten op maandag
8
Toegangsprijs:
• Volwassenen:ld.
4g
• Kinderen: 2,5Sg
gld.
2gld.
• Groepen:
p persoon
p
S per
p

grotendeels
afgebroken
en vervangen
door
g
g
g
een voornaam herenhuis. Tot 1940
94 is het
andp
pand
particulier bewoondg
geweest. Vervoltij on
onderdak aan dig ens bood het enige
g tijd
instellingen.
In de jaren
zestig
g
J
g werd
hetand
voortdurend
met
afbraak
bep
drei d; na
protesten vanuit de bevolkingg
P
kwam deemeente
op
g
p haar voornemen terugg n verkocht ze hetpand
and voor een s Y m bolisch bedrag
Stichting
aan
de
g
g Museum
Rijswijk.
Rijswijk. Eeng
grondige
restauratie
in 1 974g
zij oude
75 herstelde het Tollenshuis in zijn

Hendrik Tollens (17801856), ooit ongelooflijk
beroemd, thans vrijwel
vergeten ...
'Dan kruis ik eenzaam door uw lover,
Bekoorlijk
Rijswijk! o en neer,
1op
Enee
S in 't zwerven heen en weer
der mijmring
Mij1 aan 't genot
S
1
g over.'
In dit fragment
uit zijn
zij bundel Laatg
2dln.^1848-18 53 schrijf
schrijft de
•
Hendrik Tollens met g
enegenheid
over zijn woonplaats
Rijswijk,
hij de
p
J
J^ waar hij
laatste tien jaar
zij
van
zijn
leven
doorbracht.
l
Rijswijk
was destijds nog
destijds
g een klein dorp,
p,
omringd
Het
g door tientallen landgoederen.
g
zij intrek
statie herenhuis waar Tollens zijn
statige
zij beroemde
•
g
^ kreeg
g door zijn
al spoedig
•
p
g de bijnaam
J naam 'het Tollenshuis'. Tot o de dag
g van vandaag
g
wordt de bijnaam gevoerd, zij het niet lang er als het woonhuis van Hendrik Tollens
maar als die van het Museum Rijswijk.
Het Museum Rijswijk is o pg
pgericht
ht in
1940
en
vond
onderdak
in
een
aanvankelijk
94
)
voormalie
g theekoe el.
p De collectie maakte
een onstuimi
groei door, zodat het museg eg
umbestuur al spoedig
p g naar een nieuw en
groter
onderkomen uitkeek. Dit vond men
g
uiteindelijk
J in een herenhuis in het centrum
vanRijswijk
j
Riswijk,
dat bekend stond als het TolSinds 1975
is het Museum RijsJ
wijk
in
dit
pand
and
gehuisvest.
J
g
Het Tollenshuis isebouwd
omstg
reeks 1790.
79 Oorspronkelijk
p
J was het een
boerderij die deel uitmaakte van een landgoed,^ de Ottoburg
geheten. In de loop
p van
g
gg
de 18de eeuw raakte dit landgoed in verval. Het landhuis enrote
delen van het
g
gebied
rond
werden
verkocht
zodat alleen
g
g
de boerderij met g
een zeer grote tuin nog
g
overbleef. Rond 1790
boerderij
79 werd de boerderij
g

Tollens, verfhandelaar, huisvader,
burger
beminnelij mens; bovendien
^ en beminnelijk
christen, van huis uit roomskatholiek, later remonstrants, maar altijd
1 een
verlicht en verdraagzaam
man die de
S
Sunsti
%e invloeden van de eeuw van Voltaire
nooit verloochend heeft; bovenal volksdichter.
Gravure, ca. 18155 door IJacob Ernst Marcus
(Collectie Museum Rijswijk).

gebruik
luister en maakte heteschikt
voorg
g
als museum.
grond
De vertrekken op de begane
g g
met hun betimmering
g en stuc pplafonds dateren nog
bouwtij en hebben hun
g uit de bouwtijd
karakter behouden. De
vertrekken op de eerste verdieping
zijn, op
pgl,
enkele bouwkundige
g details na, veranderd
in moderne expositieruimten.
p
De tuin is in de afgelo Pen tweehongeworden,
derd ljaar aanzienlijk
aanzienlijk kleinerg
maareldt
nog
g
g steeds als een van de fraaiNo altijd
ste stadstuinen van Rijswijk. Nog
J is
g een zo hier te zien dat het Tollenshuis op
genaamde strandwal isg
gebouwd, een nag
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verhoging
ver
tuur
p,
gingin het landschap,
de tuin schuin naar beneden
waardoor
aa

EENMAAL WEG VAN DE WERELD, WOON JE ALLEEN NOG MAAR IN DE GEEST

afloopt.
pand,
In 1846 kreeg het and
toen nogg
g dat
het
verdwenen
(naar
de Ottoburg
heette
g
landgoed), een nieuwe bewoner . Het was
de dichter Hendrik Tollens.' Tollens was op
178o in Rotterdamgeboren
24
g
4september
p
als
zoon
van
de
verffabrikant Carolus Lode
dewijk Tollens. Diens familie was oorsgl ronkelik
j afkomstig
g
g uit Vlaanderen. Enigszins
zijn
zin
volgde
de jonge
tegen
l g Tollens in
g
J
g

;^1^^

^

_

,^ :.@^

vrijwel vergeten
De kamer van de thans vrijwel
g
dichter Hendrik Tollens in Museum Rijswijk:
Het Tollenshuis.

en leidde ljarenlang
zijn vaders voetsporen
g
P
passie even
Zijn
werkelijkep
Zijn werkelijke
de verffabriek.
wel was het dichten. Aanvankelijk
l vloeiden
waarzijn
pen,
p
vooral liefdesgedichten
uit
zijn
g
mee hijJ neen
g bundels vulde. Nadat in
1813
Koninkrijk der Nederlanden was
3 het Koninkrij
zijn ware inspigegrondvest, vond Tollens zijn
ratiebronnen: het Huis van Oranje
J en het
J^ vaderlandse verleden van de
glorieri'ke
i lde eeuw. Tollens mocht zijn
ln eerste koreeds
in 1815
ninklijke onderscheiding
g
5 in
ontvan gst nemen en talloze andere eerbetoIn 18177
werd zijn
volgen.g
nen zouden nog
g
gedicht 'Wien Neêrlands bloed' 2 uitverkoren
als tekst voor het nieuwe volkslied. Ruim
zong
een eeuw lang
g men in Nederland Tolg
lens' woorden, totdat koningin
g Wilhelmina
van het
ze in 1932
93 liet vallen tengunste
g
huidig
huidi e 'Wilhelmus van Nassouwe', een van
bekendste liederen uit de 16de-eeuwse
vrijheidsstrijd tegen
vrijheidsstrijd
9 boekte
p J In 1819
g Spanje.
hij weer een schitterend succes met zijn
J
dichtwerk Tafereel van de overwintering
g der
zijn
zij
Hollanders op
g
p Nova Zembla',^ hetgeen
deed stijgen.
hoogten
tot ongekende
lg
g
g
decenniapubliIn de daarop
pvolgende
g
ceerde Tollens, tussen deerikelen
van de
p
verffabriek door, een indrukwekkend aantal dichtbundels. Hierin beschreef hij de
onderweien
onderwerpen,zoals
meest uiteenlopende
p
'Het dichterlijk
1 ggeluk', '0pden eersten tand
zoontje'
of,^ nog
van mijn zoontje'
g serieuzer, 'De echtverzen
breekster'. De bloemrijke
l
J , rijmende
lezerspubliek
het
op
misten hun uitwerking
p
gp
niet en Tollens was voortdurend met zijn
l
in de weer om herdrukken en
uitgevers
g
te bespreken.
nieuwe uitgaven
p
g
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VAN DE OVERLEVENDEN ...

dat
doorgaan, waarmee ik wil zeggen
gg

Voor mijl mogeen de huizen van
gerust
J vers of andere kunstenaarsg
in ere wordenehouden
als anderen
g
dat nodig
g
g vinden. Het mag,
g of nuttig
het kan, maar het hoeft niet echt.
Anderzijds is het zo, dat de schrijver
J
dan al dood is, zijn vrienden, collega's
blijft
meestal ook. Veel blijft
entijdgenoten
e
er niet over om te bewaren: zijn
J werk
en zijn woning.
ga ik wel eens oop
Als ik op
p reis ben,^g
bezoek in zo'na
ieren 'mausoleum'.
pp
Een reis naar het verre Halicarnassus'
is niet eens nodig.
g Een aantal Jjaren
g eleden bezocht ik in Gardone nabij
het Gardameer in Italie het huis (zeg
maar kasteel) van de dichter Gabriele
d'Annunzio2, omdat ik er niet zo ver
zaal met
Eengrote
vandaan logeerde.
g
g
een oude tweedekker aan hetlafond.
P
Een ruime kamer vol antieke, houten
kortom een merkheiligenbeelden,
g
waardege en overladen verzameling.
g
Verder eengebouw in de vorm van
een oorlogsschip. Als vriend van
Mussolini?
Nogg eerder,^ ik was toen een tijdje in
Marburg,belandde ik in een restaurant
waar Goethe vroeger
g vaak kwam eten.
geliefkoosd
Meer dan eens at ik er zijn
Jg
met
gevuld
bord
Brecht: een diep
gerecht:
g
p
kwark en daarin rechtopstaande,
,e
gp
met
een
hoedje
hoedj
kookte aardappelen
Pp
snippers
peterselie. Het was heel
pP p
lekker.
Recent was ik in de Provence waar
ik het huis van Nostradamus bezocht.
van
ik de sporen
Op
p
g
p Mallorca volgde
Geor e Sand 3 en in Polen heb ik een
Georg
aan het huis van
g
Zo kan ik nog
Henri Chopin.
g even
p

a 1 die bezoeken toch bleven haken in
Er zijn
mijn
l musea
g
l herinneringen.
waar ik me stierlijk
J verveeld heb
terwijl me dat oop
(déjà
J vu of te moe),terwijl
laatsen niet overplaatsen
bovengenoemde
g
kwam.
zijn veel van die huizen
Natuurlijk zij
musea tenslotte niets anders dan
een soortP
g rafka el- waarin herinneringen
aan
vroeger
g als relikwieën
g
liggen.
bewaard worden of begraven
gg
g
De
Huizen vol levenloze dingen.
g
levende mensen, die het bestaan kleur,
en inhoud hebben gegeven
en
passie
gg
p
boeiend hebbenemaakt
ontbreken
g
volkomen. Eénmaal weg
g van de
wereld, woon je alleen nog
g maar in de
geest van de overlevenden.
^OS VANDELOO (MORTSEL)

In de Oudheid havenstad in het zuidwesten van
Klein-Azie, ten zuiden van Milete, waar zich
hetraai
raf van Mausolus bevindt, één van de
P g
zeven wereldwonderen, én waar Herodotos, 'de
vader van de geschiedenis', geboren is.
2 Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivaui. Paris,
Presses Universitaires de France,1997
(Que sail-ja: 3.216), blz. 1 15.
Cf. Premoli-Droulers F., Gabriele D'Annirn:io
(1863-1938). Like an epic potar in Writers' Houses.
London, Cassell, 1997, blz. 38-45.
3 Cf. Dubois RH., Het stormachtige leven nare
George Sand in Schrijvers in hun landschap. Op reis
door Frankrijk. 's-Gravenhage, Nijgh & Van
Sitmar, 1983, blz. 147-154.
Cf. Schroevers M., George Sand. Tafeleis in Nohaiit
in Meneer, dit is hei li ge frond... Literaire
pelgrimages. Samengesteld door Martin van
Amerongen en William Rothuizen. Amsterdam,
Van Gennep, 1985, blz. 41-52.
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In 1846
4 6-Tollens was inmiddels zesenzestigJ
jaar oud - deed hij
hij de leiding
g van
de verffabriek over aan zijn
l schoonzoon en
trok hij zich in Rijswijk
Rijswijk terug.
genoot
g Hierg
hijl van het buitenleven en van de rust, voor
zover men die de dichter op
leeftij gunde.
p leeftijd
185o
ver J zeventigste
s vierde Tollens zijn
g
jaardag
'aarda en stond hij
hij
nog
g eenmaal in het
middelpunt
van de belangstelling. Familie,
Familie
p
vrienden en bewonderaars trokken inrog
teneen
natiog etale naar Rijswijk; er was
naaieschenk
en wederom een koninklijke
koninklijke
g
onderscheiding.
Zelfs
een
Vlaamse
dele gag
g
tie deed Rik
Rijswijk
aan
l om Tollens te vieren.
Toen Tollens op 2 1 o ktober 1856 overleed,/
was de dag van zijn
een dag
J begrafenis
g
g
van nationale rouw. Hij werd begraven
o
op
g
het kerkhof bij de Oude Kerk in Rijswijk,
l l,
schuin tegenover
zijn
g
g Vier ljaar laJ woning.
ter vond in Rotterdam de onthulling
plaats
gp
van een monumentaal standbeeld 3 van Tollens/ dat er nog
staat. Het
rafJ
g monu
g altijd
ment van Tollens dat in hetzelfde jaar
werd
J
onthuld,
onthuld heeft de tand des
tijds nietoor
dtijd
De aftakeling
van
dit
beeld,
de
muze
g
1
der dichtkunst, hield helaaseli'ke
gelijke tred met
de neerwaartse spiraal
van Tollens' roem.
p
De al tijdens
zijn
zijn leven - fluisterend g-eJ
uite kritiek op
p zijn
J sentimentaliteit en
g ezwollen taalgebruik
mondde na zijn
zij dood
g
in harde, onverbloemde aanvallen o.m.
van Conrad Busken Huet) op
p het oeuvre en
soms ook op
de
persoon
van
de 'volksdichp p
ter . Binnen enkele decennia was Tollens
vrijwel
vrijw
el vergeten
en werdenzijn
zijngedichten
g
meerelezen.
g
In Rijswijk is Tollens nooit helemaal
vergeten.
Zijn voormalig
g
g woonhuis bleef
zijn
en zijn
grafmonument
l naam dragen
g
lg
zou deemoederen
tot
het
midden van
g
deze eeuw bezighouden,
toen het uiteindeg
lij wegens de slechte staat waarin het verli'k
van Tollens'raf
verwijderd
g werd verwijderd.
de collectie van het museum Rijswijk
J is Tollens natuurlijk verte g enwoor digd. In het museum heeft hij
hij zelfs zijn
zij
l eizijn volledige
g en kamer. Hier wordt zijn
g oeuvre
bewaard vaak in meerdere en soms zeldzame drukken. Er zijnp
portretten van de
dichter te zien, zijn
J marmeren buste,
!p enningen en andere memoralia en op
p verzoek
kunnen ook originele
handschriften van de
g
dichter wordenetoond.
g
Natuurlijk
l is Tollens slechts een onderdeel van de museumcollectie. De toP ografische en de archeologische
collecties
g
g
vertellen veel over deeschiedenis
van
g
Rijswijk;
l
J^ de collecties schilderijen,
J en
en
en
prenten
bevatten
werken
van
de
g
p
kunstenaars die vanaf de zeventiende eeuw
tot heden in Rijswijk
Rijswijk hebbeng
gewoond of

gewerkt.
g
Voor wie dit alles nietenoe
is,
g
g is
organiseert
jaarlijks ook circa
het museum jaarlijks
g

acht tentoonstellingen
g over uiteenlopende
p
onderwerpen die in de recent gebouwde
g
nieuwe vleugel
g van het museum te zien
zijn.
J
AR/AN KWAKERNAAK
LITERATUUR
• Kuyvenhoven F., 'Aardbeziën bij duizenden'. De
geschiedenis van het museum Rijswijk. Rijswijk,
Gemeente Rijswijk i.s.m. Historische
Vereniging Rijswijk, 1990, 72 blz. (Rijswijkse
Historische Reeks: nr. 5).
NOTEN
' Cf. Huygens G.W., Hendrik Tollens. De dichter van de
burgerij. Een biografie en een tijdsbeeld.
Rotterdam-'s-Gravenhage, Nijgh & Van
Ditmar, 1972, 305 blz.
2 Cf. Bloemlezing uit de gedichten van Hendrik Tollens
1780-1856 ter gelegenheid van zijn looste
geboortejaar uitgegeven door het Historisch
Museum. Rotterdam, 1980, 35 blz.
3 Cf. Kuik C.J., Helden op sokkels. Literaire standbeelden in
Nederland. Baarn, Bosch & Keuning n.v.,1980,
blz. 172-174, 202.

Sint-Amands: Provinciaal
Museum Emile Verhaeren
Adres:
Emile Verhaerenstraat1
7
2890
9 Sint-Amands
Antwerpen
(België)
^
Tel.:
052-33.08.05

Fax.:
052-34.05.35
Statuut:
Provinciaal
Conservator:
Paul Servaes
Openingstijden:
• Van 27
tot
7 maart tot 31'uni en van 16 september
p
311 oktober i99
8: o ^
zaterdag,^^zondag Ken feestdagen,
^^ en
telkens van 12U. tot 190.
• Van 1Jjuli tot 15september
199
8: iedere dag,
^
^
behalve op
p maandaS en vrijdag,
1K telkens van 12 u.-19 u.
Groepsbezoeken
ezoe
sbk, ook
k voor scholen (er is een ed• Groe
uca
programma
voor ze uitgewerkt)
zijn
zij — na aanp S
fi
^^ en uren mogelijk.
g— ook op
p andere dagen
S1
Toegangsprijs:
• Gratis

De Belgische
filatelie schonk aan de figuur
van
S
^g
Emile Verhaeren twee keer bijzondere
aandacht.
1
2 kreeg^hij,
hij,niet andere Belgische
0
Op 5 november i95
^
letterkunde^^en, een (blauwe) zegel
S van 4 r. (toeslag:
S
2 r.), die, kort daarna, op
is november in de vorm
^5
van een tweeluik 4
( r.1'
plus 955
r. - oplage: .000 ex.)
werdecora
leteerd
'ten bate van culturele werken'.
p
^
0
Ophet vignet
^^ de tekst: 'La vie est a monter et non
pas
as a descendre'. Cataloguswaarde
momenteel:
^
Nauwelijks drie jaar
4 20o r.! Nauwelijks
1 later werd, n.a.v. het
eeuw eest van zijn geboorte, in een oplage van meer
dan 11 miljoen
ex. een nieuwe Verhaeren-zeel
J
A
uitgebracht
naar een schilderij van C. Montald
^
(waarde toen: 20 cent, waarde nu:r.).
5

Emile Verhaeren (1855-1916),
de populairste dichter
die we ooit hebben gehad,
in vele talen vertaald,
een cultfiguur met hopen
fanmail van overal ...
In een van de mooiste dorpen van

Vlaanderen, nl. in Sint-Amands-aan-deSchelde, staat in een bocht van de rivier het
monumentalerafmonument
van de dichg
ter Emile Verhaeren en zijn
vrouw
Marthe
l
Massin (ze stierf 15
jaar
Emile,
in
19311
na
1
5l
maar ze moest 24
4Jjaar wachten tot ze
- bij) haar man mocht liggen!).
- in 1955
955
gedichten in het
Verhaeren schreef zijn
Jg
Frans, maar niemand heeft de Schelde
mooier bezongen
als hij
hij. Dáár aan de
g
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Schelde wilde hijJbijgevolg
g
g ook begraven
lg
worden.
'Le'our
que
^l m'abattra le sort
J
C'est dans ton sol, c'est sur tes bords
qu'on cachera
mon corps
p
s
Pour te sentir, même à travers la mort
encore!'
Geboren werd hij op
g^
55in
P 21 mei 1855
het huis nr. 69
9 aan de hoofdstraat in SintAmands als zoon van lakenhandelaar

P

Bronzen buste van Ensile Verhaeren
door Ossipp Zadkine (189o-1967).

Henricus Gustavus Verhaeren en Joanna
zijn
e
zijAdelaïda De Bock. (Een kopie
p van
Jg
boorteakte in het museum bewijst
) dat
zwart op
p wit. Niet dat er aan dat feitgetwi'feld
wordt, maar dat die akte in het Nel
is, verbaast de Franse bederlandsesteld
g
zoekers steeds weer.)) Als scholier leerde
Verhaeren zowel in het St.-AloY siuscollege
in Brussel als in het St.-Barbaracollege
g in
Gent maar middelmatig.
Wel
deed
Emile
er
g
. Tijdens
zij
zijn uniTijdens
poëzie op
zijn
zijnp
passie voorp
studie werkte hij) mee aan het ts.
La Semaine des Etudiants. In 1881 is hij docbij de Brusselse
tor in de rechten. Als hij)J
jurist en schrijver,
de balietenor Edmond
J
hij
2 stage
Picard ( 18 36-1
g loopt,
9 4^
p^ wordt hij
e gre en. De addoor de socialistische g
ideep
vocatuur kan hem echterestolen
worden.
g
HijJ wordt kunstcriticus bijl L'Art Moderne en
redacteur bij La Jeune Belgique
g^ ue (cf. het levensverhaaldichtervan eoliticus en staatsman Jules Destrée, die in Charleroi een muverschijnt
seum heeftekre
en
g . In 18833verschijnt
g
zijn eerste dichtbundel: Les Flamandes, klasvrivrij siekeo
g edichten die door de kritiek
onthaald worden. Na de dood van
36

zijn vader en, zes maanden daarna, die van
zijn moeder maakt hij
hij eenmoeilijke
moeilijkeperiode
zijn
p
psychologisch.
als
door zowel fysiek
Y
1 trouwt hij
hij na
Drie jaar later, in 189^
niettemin met de 5
veel wikken en wegen
g
Luikse schilderes Marthe Masjaar
jongere
J
g
J
sin. Voor Verhaeren vormde een huwelijk
l
'de kwintessens van alle conventies'! Voortaan
zijn literaire
hij zich uitsluitend toe op
legt
g hij
pzij
(naar
Engeland,
reist
•
heden.
Hij
g
l
g
Frankrijk
eeft voordrachten en
J en Italië,g
socialisme. In
bij het opkomende
sluit aan bi
p
hij zich definitief in Frankrijk,
1899
J
99 vestigt
ghij
nl. in Saint-Cloud, een betere buitenwijk
) in
hij later naar België
Parijs.
g
g terugkeert,
l Als hij
hij in een klein
om er uit te rusten, verblijft
Jhij
buitengoed
op
ggrens in
p de Belgisch-Franse
g
g
Hene
ouwen. Het betreft een auberge,
Henegouwen.
g,
genaamd,^ in Roisin,, met
'Caillouui
q biqque'g
een bosrijke
bosrijke omgeving
g
g, thans een Centre
rovincial
d'héber
ement
vanwaaruit de
g
p
e ugd de natuur intrekt.
schoolgaande
j
g
J g
Verhaeren was vooral bekend als
zelfs bewonderd door tal
dichter. Hijl
van Noord-Nederlandse dichters van vlak
vóór de Eerste Wereldoorlog.
g Bijl de vleet
geciteerd en besproken.
hij vertaald,,g
werd hij
p
Hi' ontving
Hij
ghoen
p fanmail van overal.
Thans blijft
blijft van die verering
g maar weig nog
nigover. Is het de retoriek vanzij
zijnpoëzie
hedendaa gse lezers niet meer zo aan•
spreekt?
Vooral door zijn reeks dichtbunp
dels Toute la Flandre 5 dln. ^ een soort enc Y zij vaderland) maakte
clopedische ode aan zijn
• J Vlaanderen in de hele wereld bekend.
Sommige
l^ dat hij in het
g namen hem kwalijk,
Frans schreef, maar hij werd nu eenmaal in
evoed. De Verhaerens behoorhet Frans opg
van
bourgeoisie
den tot de Franssprekende
p
g
schrijver
Bedienden
schrijvers
in
een Vlaams dorp.
p
zich trouwens ook niet van het
Frans? Denk aan Belle van ZuYlen Henriëtte Roland Holst en Victor van Vriesland.
Buysse
Ook Hendrik Conscience en Cyriel
Y
Y
schreven aanvankelijk
in
het
Frans.
l
Op
p 27
7 november i916 verongelukte
g
hij
hij in het station van Rouen. Hijl sukkelde
hij
trein,^ toen hij
er onder een binnenrijdende
J
daar de dag
g tevoren een voordracht (de
hij het vaakst hield, heette: 'Le
lezing
g die hij
Culte de l'Enthousiasme' voor Belgische
g
Apocrief
oorlogsverminkten
hadgehouden.
g
P
g
of niet,J
zijn laatste woorden zouden hebben
geluid: 'Ma Femme! Ma Patrie!' Toen Verhaeren stierf - het was oorlog: eerst werd
hij
hij in Adinkerke,^ daarna op
p het kerkhof
van het nog
g niet door de Duitsers bezette
nabij Veurne be
nabij
plaatsje
g
g ral Wulveringem
p
de
ven waar een aardeweggetje
nog
gg J
g
'Verhaerendreef' heet - behoorde hijJ tot de
bekendste auteurs van Europa.
p Hijl had
contacten tot in Rusland en was bevriend
cellist en componist
met o.a. de Spaanse
p
P
Pablo Casa ls, de Deense filosoof en criticus
Brandes, de Spaanse schilder Dario
Georg
g

de Re
g e Vlaamse romang oos
Y ^de Franstalige
cière Marie Gevers (La Comtesse des Digues,
overleed haar
1931;
997
93 ^ 0p277 november 1997
zoon Paul Willems), de Oostenrijkse schrijJ
ver Stefan Zweig. Met andere Fransschrijvende
Vlaming
en, zoals de Nobell
ri'swinnaar Maurice Maeterlinck de
pl
Geor es Rodenbach (Brugg estorven Georges
18
2
es-la-Morte
^ 9 en de miskende Charles
g
hij tot het zgn.
Van Lerberghe, behoorde hij
g
VlaminsY
ymbolisme. De Fransschrijvende
l
g en vormden echter een meer vitalistische
vooral betak van die kunststroming,
g
van de
figuren
kend is om de kwijnende
g
l
schilder Fernand Khnopff
g
p en degrimassende skeletten van James Ensor. Verhaeren
was bovendien een zeer sociaal bewogen
g
man, die contacten onderhield met de socialistische voormannen. Door de Fransen
uitgespuwd vanwe e
aanvankelijkvanwege
werd hij) aanvankelijk
zijn eigenaardige Frans dat echter deel uitvan
maakte van derofilerin
P
g ten opzichte
p
j
VlaminParijs waar alle Fransschrivende
g en doelbewust opzoek naar waren. Die
gebeurde ook en vooral door de
profilerin
gg
keuze van bepaalde thema's: het mistige
g
zijnmystiek
landschaPvan Vlaanderen en zijn
Y
zij
zijn
plat Pas
- le Mythe
du Nord,-le
Y-, ^
P
Y
eliaanse
feesten
en
zijn
zijn
kunst
geschieg
denis(de Vlaamse Primitieven).
De v.z.w. Stichting
g Emile Verhaeren
- tot doel de faam
heeft - vanzelfsprekend
p
en het werk van de letterkundige
g Emile
en te verruimen.
Verhaeren te bestendigen
g
Tevens ijvert zij voor het behoud van zijn
)
graf op
g er
p de Scheldeoever l - Verhaeren ligt
g
begraven sinds9oktober 197
s -, de Marthe
Massin-tuin, enkele monumentale beeld-
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Het onlangs vernieuwde Provinciaal
Museum Emile Verhaeren in Sint-Amandsaan-de-Schelde. (Foto B. Becue)

houwwerken te zijner ere én voor het instandhouden van het museum J aarli'ks
J
d.w.z. over 120 dagen
gespreid,
goed voor
,g
g g
p
zo een 6.000 bezoekers) en de collectie die
er bewaard,^ gepromoot
en uitgebreid
gp
g
wordt.Jaarlijks
J worden er trouwens, naast
eenele
enheidstentoonstelling^
2 diverse
g g
manifestaties rond deersoon
en
het werk
p
van Verhaereneor
g ganiseerd.
Het museum, waarvan het beheer
en de werking,
tal van strubbelingen
en
g^
g
wederwaardigheden
wederwaarde heden 3 ,sinds 155 maart 1 994
officieel door de Stichting
g zijn over g eno men(met alsartners
deprovincie
Antwerp
p
gemeente
en
de
Sint-Amands
en
enkele
p ^
g
privé-personen), is einde mei 1997
i
van het
vroegere
(meer romantische) Veerhuis oop
g
de Kaai nr. 22 verhuisd naar de eerste verdieping
p g van het cultureel centrum van SintAmands het dorpshuis
'De Leeuw', aan de
p
Emile Verhaerenstraat nr.1 iets verderop
P
in het dorp. Het museumgedeelte
kostg
rijs:15 miljoen)
pj
maakt deel uit van een
J
gebouw,
ebouw dat bijl dezegelegenheid
geheel
g g
g
werderestaureerd
en destijds
deel uitg
l
maakte van Verhaerenseboortehuis
4 g
ooit was het de olieslagerij
van
zijn
oom
zij
g l
de Bock en de drie (nu verminkte)
huizen aan de linkerkant behoorden alle tot
de familie. Vandaaruit had de kleine Emile
een uitzicht op
kruisbeeld
p het levensgrote
g
oPde hoek van de straat,^ de inspiratie
voor
p
zijn
gedicht 'Mon village
villa e' in de
p
J prachtig
gg
Toute la Flandre uit 1904. SintAmands is nog
g steeds:
'Unilace
minime etq
quelques
rues,
P
q

Avec un Christ au carrefour;
Et l'Escautris
et puis la tour
S
Qui se mire,p
parmi les eaux bourrues'.
Voor de nieuwe behuizing
g werd niet
alleen vanwege
de
historische
locatie
g
geko zen maar ook om het museum ruimere
mogelijkheden te bieden. Zowel de p erma nente collectie, die veel aandacht heeft voor
de kunstenaars die zich door Emile Verhaeren lieten inspireren
(bijv.
p
l James Ensor, Fernand Khnopff^ Ossi PZadkine, Theo van
Rysselberghe, Leon SSpilliaert,
Alfred Ost,,
p
Isidoor Opsomer,
Frans Masereel, André
p
Goezu ,als de wisselende exposities
kunp
nen thans in ruimere en modernere ruimten
wordenerma
g etoond. Voor de rest is de p
nente tentoonstelling
gewijd
g geheel
^
g J aan
leven en werk van de dichter. Te bekijken,
resp.
zij o.m. de bibliotheek
p te raadplegen zin
het museum - het volledige
g oeuvre van
Verhaeren vertalingen
van zin
J werk in wel
g
20 talen en bibliofiele uitgaven -, kunstwerken van Verhaeren en een aantal documengewijd
tatiemapp
en ewi'd
aan de vele kunstenaars uit diverse disciplines
die zich voor
p
zin
J werk interesseerden.
Luc DECORTE

LANDSCHAPPEN WAAR IK BIJ LEVEN
ERG AAN GEHECHT BEN GERAAKT ...

Ik vind het wel degelijk zinvol dat
schrijversoorden
in ere worden
J
gehouden, al was het maar omdat men
g
op
p die manier iets van de 'sfeer' kan
opsnuiven
waarin de auteur in kwestie
p
heeft. Een echte
g ewerkt engeleefd
g
el grim naar dergelijk
pg
gJe oorden ben ik
niet - ik leid een bijzonder
terug-g
getrokken leven en kom zelden de
deur uit -, maar ik herinner mi
mij met
veel details mijn
l (herhaalde) bezoeken,
bijvoorbeeld
aan het tot museum
J
ingerichte
huis van Emile Verhaeren in
g
Sint-Amands-aan-de-Schelde of,
dichter bijl
aan het woonhuis van
Reimond Stijns
in
Mullem. En eens, in
l
een ver verleden, nog
lang
g vóór de
g
Wende, ben ik naar Praag
gereisd gg
december 198o
was dat - om er alle
9
huizen te be zoeken waar de schrijver
J
Franz Kafka l heeftewoond
en
g
g ewerkt.
Ik durf er niet aan te denken dat men
na mijn
J dood een museum voor mijJ
zou uitbouwen, al zou ik het wél op
prijs
landp
J stellen mochten bepaalde
p
schappen,
scha
en waar ik bijJ leven erg
g aan
gehecht
bengeraakt,^ bewaard blijven,
g
l ven
bijvoorbeeld het Bois de La Houppe
pp
nabijJ Vloesberg.
g
ERIEK VERFACE (ZEEZATE)
' Cf. Bradbury M., Kafka's Prague in The atlas of
literature. London, De Agostini Editions, 1996,
blz. 163-165.
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NOTEN
In De Morgen van 29 oktober 1991 berichtte Anna
Luyten onder de titel 'Het graf van Emile
Verhaeren loopt vol water' o.m. het volgende:
'In Klein Brabant baart men zich grote zorgen over
het teloorgaan van twee unieke monumenten aan de
boorden van de Schelde: het sas in Bornem en de
graftombe van Emile Verhaeren in St.-Amands. (...)

De betonnen grafkonstruktie is een ontwerp van architekt
Louis Van der Swaelmen. Aanvankelijk zou Henry
Van de Velde de graftombe ontwerpen, maar deze
kwam niet verder dan het aanduiden van de plaats.
Uit de gedichten van Verhaeren was al duidelijk
gebleken dat het graf nergens anders kon komen te
liggen dan bij de Schelde. Maar met de jaren is het
voorste gedeelte van het grafmonument weggezakt
in de slijkmassa, daardoor is het losgekomen van het
betonnen achterstuk. Aanvankelijk zag men alleen
een spleet. Nu zijn er grote gaten in de konstruktie
gekomen. Bij hoogtij loopt het water door die gaten
binnen. (...) Het monument werd in 1927 op
verzoek van Verhaerens vriendin, Koningin
Elisabeth, opgericht door de Dienst der Zeeschelde
en het ministerie van openbare werken. Nu maakt
het deel uit van de Vlaamse Gemeenschap.'
2 Zo wordt er in het Provinciaal Museum Emile
Verhaeren, van 27 maart tot 31 oktober 1998,
een fototentoonstelling met werk van de
belangrijkste fotograaf uit de jaren 193o-195o
gehouden. Titel: 'Willy Kessels (1898-1974),
fotograaf in het land van Verhaeren'. Willy
Kessels werd honderd jaar geleden in Dendermonde geboren. Hij overleed in Brussel op
10 februari 1974. De nadruk zal vooral worden
gelegd op zijn foto's uit het Scheldeland, het
land dus van Verhaeren. Bij de foto's komen
teksten van de dichter.
Kessels werd vorig jaar (7 november 1 997 4 januari 1998) gehuldigd met een kleine tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel. Bij die gelegenheid verscheen een
interessante catalogus over deze voorloper van
de modernistische fotografie - uit winstbejag
verbrandde hij zich onder de bezetting incidenteel en haast anekdotisch - onder de titel:
Geheugenverlies. Verantwoordelijkheid en collaboratie. Willy Kessels, fotograaf (Brussel, P.v.S.K.,
1997, 172 blz.)
3 In De Standaard van 31 mei 1997 verklaarde Paul
Servaes, de huidige conservator van het Emile
Verhaeren-Museum: 'Het museum in het Veerhuis is in 1955 gesticht als particulier initiatief van
René Gevers, achterneef van Verhaeren, en een
vooral Franstalige kring rond hem. Gevers was
goed bevriend met de familie Verhaeren en stond de
weduwe, Marthe Massin, bij na de dood van de
dichter. Zijn inzet werd beloond met memorabilia,
die de basis van zijn collectie vormen.' De redacteur van dienst gaat verder: 'In de jaren zestig
waren er strubbelingen over het taalgebruik. De
Vlaamse museumbeheerders vroegen eentalig
Nederlandse opschriften. Gevers trok zijn collectie
terug en zette in Ruisbroek zijn eigen "intiem"
Verhaeren-museum op. Het veerhuis was meteen
leeg, maar dat vacuum werd op een originele
manier gevuld. De beheerders gingen op zoek naar
kunstenaars die zich lieten en laten inspireren door
de figuur en het werk van Verhaeren. Op die
manier kwam er werk van onder anderen Frans
Masereel, Theo Van Rysselberghe en Leon Spilliaert
in Sint-Amands. Ossip Zadkine ontwierp een
borstbeeld dat op de kaai, niet ver van het graf van
de dichter, moest komen. Het unieke bronzen
prototype op klein formaat is het pronkstuk van
het museum; op de Kaai staat ondertussen een
minderwaardig werk van andere makelij.
Het Veerhuis was snel te klein voor de permanente
verzameling, die toen nog jaarlijks werd aangevuld
met een tijdelijke tentoonstelling. Ondertussen
miste Sint-Amands enkele buitenkansen. Na de
dood van Gevers was er niet genoeg geld om zijn
collectie te kopen. De Franse Gemeenschap kwam in
het bezit van de stukken, die momenteel in de
kelders van de Koninklijke Bibliotheek liggen. Een
concurrent-verzamelaar van Gevers verkocht zijn
Verhaeren-archief aan het museum PlantinMoretus in Antwerpen. Gelukkig krijgt Sint-
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Amands nu uit beide collecties stukken in
bruikleen.'
Ter gelegenheid van de opening (31 mei 1997) van het
nieuwe Verhaeren-Museum werd, naast de
permanente collectie, in een tijdelijke expositie,
ook aandacht besteed aan Verhaerens bundel
Les Heures claires (1896), zijn eerste liefdesgedichten voor Marthe Massin, zijn latere
vrouw (de bundel verscheen nu ook voor het
eerst geheel in het Nederlands vertaald door
Stefaan Van den Bremt - Antwerpen, Manteau,
1 997, 79 blz. - de Britten, de Duitsers, de
Grieken, de Japanners, de Polen hadden al
jaren zo een vertaling!), én aan het werk van
kunstschilder Romain Steppe (1859-1927), die
jarenlang in Sint-Amands in Verhaerens
geboortehuis woonde en een illustrator van
diens poezie kan worden genoemd.

Sint-Maria-Horebeke Horebeke: Protestants
Historisch Museum
'Abraham Hans'
Adres:

Abraham Hansstraat i
9667Sint-Maria-Horebeke - Horebeke
Oost-Vlaanderen (Belie)
Correspondentieadres:
P
Korsele 43
9667Horebeke
Tel.:
055 -49 85.01

Een schilderijJ van Abraham Hafts,
`derootste
volkssclirver
van het Nederi"1
^^
landse taalgebied' (dixit Lode Baekeliiiaiis
in 1939),
39 door lsidoor baron O rsomer.
l

Statuut:

Privé: v.z.w.
Conservator:
Edgard
Van Droogenbroeck
^^
S
Openingstijden:
• Van i april
iedere zondagmiddag,
p
p tot 3september:
van 14.30 u. tot 18 u.
• Van i oktober tot 31 maart: iedere zondagmiddag,
van 14 u. tot 17 u.
• In de week: na a spraak
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
5 fr.
• Kinderen:ratis
g

N.a.v. de looste verjaardag van de geboorte
van de volksschrit ver Abraham Hans verscheen op
i982 in een oplage
p 25
5 september
1'
van 3 miljoen
exemplaren
een postzegel
1
p
^^
p
(waarde: i r.) niet een
silhouettekening
g
van L. Van den Eede. Van zijn
J beroemde
schrijvende
tijdgenoten Cyriel
^ Bicysse en
IS
Stijn
1 Streuvels kreeg^ alleen de laatstgenoemde ook een zegel.

overleefd en aan alle vervolgingen het
hoofdgeboden. Die hervormden wonen
nog
g heden enkele kilometer van de eigeng en
like
af, in de buurt van het
l dorpskom
p
op
stemmlge kerkje
J aan de Korselestraat en o
deehuchten
Rokegem
en
Vrijsbeke.
In
g
J
g
vroegere eeuwen
bestond er haat en vijandan J
schaptussen deze 'Geuzenhoek' en hun
roomse buren, maar nuaan
de mensen
g
met elkaar om zoals het dorpsgenotenpast
ast.
leeft deze uithoek enigszins
apart:
ze
g
p
hebben een eigen
kerk en p
predikant
re
(ds. o g
han Blokland), een eigen
begraafplaats, tot
g
voor kort een eigen
lagere
school, een min
g
g
of meer afgezonderd
sociaal leven en - als
g
basis voor dit alles - een apart
p geloof.
g
Hoe dezerotestantse
gemeenschap
p
g
is ontstaan en vierhonderd jaar
jaa heeft doorop zon gesparteld, wordt de bezoeker - o
dagmiddag
getoond in het Protestants
g- g
g
Gered door een aap,
p het iir.161

uit A. Hans' Kinderbibliotheek. Een uitgave
van Hans-Van der Meialen in Contich.
PriJs: 60 centiem..
r•x•u•,a•••••www••••••••.....A••.••,.,t;

Abraham Hans (1882-1939),
onderwijzer, journalist,

w

at

A. HANS'

' KINDERBIBLIt;áTi-IEEK
ra
1N IRN11tRxIN1 R l^A^iM![lJikilMli^IM^^^itlf^RMMA^AARRIt^MN
as
p
•

flamingant, grondlegger
van het Vlaamse romanfeuilleton, schrijver in
dienst van de gemeen-

^^ ici

M

^
^K

^
pl

(7'tvicede diukl
••

^
^
^
ere var een
^
^
011

a

schap ...
Horebeke is een kleinelattelandsp
gemeente
in het zuiden van de provincie
g
p
Oost-Vlaanderen, io km ten oosten van
Oudenaarde. Handel, kunst en nijverheid
1
zijn als hetgl
ware aan het onbelangrijke dorp
p
voorbijlg e g aan. En toch is Horebeke, Vlaanderens kleinste fusiegemeente,
zij
g
^ met zijn
inwoners nieteheel
onbekend. In
g
deze rooms-katholieke omgeving
g g vindt
men immers een
rotestantse
I' kleinee
gmeenschap^de enigeg in België
g sinds 11554,
een overblijfsel
uit de reformatietijd.
reformatietijd Ruim
J
eeuwen lang heeft
die gemeenschap
g
p
38
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NOG ÉÉN DIE IN PLAATS VAN TE LEVEN, HEEFT GESCHREVEN ...

Zo ziet, in Sint-Maria-Horebeke
(nabij1 Nederzwalm en Sint-Denijs-Boekel
1
in de provincie Oost-Vlaanderen),
het Protestants-Historisch Museum
'Abraham Hans' er aan de binnenkant uit.
Sinds de opening
8 mocht neen er
p ^ in i 99
meer dan 20.000 bezoekers verwelkomen.

Historisch Museum 'Abraham Hans', dat
op
e
8 door de toenmalige
p 7 oktober 199
gminister van cultuurI Patrick De Wael,I in het
geboortehuis van de volksschrijver
Abra
g
l ver
ham Hansvroeg er de protestantse
school,
p
een onderwijzerswoning
J
9 die in
g uit 1819
1935
met
een
verdieping
werd
o
etrok 935
p g
pg
ken in Horebeke geo pend werd.
Wie toch was die Abraham Hans'?

Zijn
l ouders waren Nederlandse Protestanten die zich in Maria -Horebekeevesti
g
gd
hadden. Vader Bastiaan Hans (Brie lle,

l

J
J

'1850)
benoemd in de
5 was er onderwijzer
J
daar als 'Geuzenhoek' bekend staanderop
testantse enclave. Toen het schooltje
l door
de tegenkanting
gemeentebestuur
g
g van hetg
(in de zgn.
schoolstrijd!)
moest sluiten, verg
J
huisde hetezin
Hans in februari 18877 naar
g
de industriële Mandelstad Roeselare.
Bram, het zevende van de dertien
kinderen, werd op
J
J beurt onderwijzer
p zijn
(in 1904,
9 4^aan de Gentse Ri ksnormaalJ
school), maar state
p na W.O.I over naar de
J ournalistiek. HiJ werd redacteur van Het
Laatste Nieuws, het dagblad
waarin hij
hij in
g
1911-1912 alzijn
zijn eerste feuilleton had gp
e ubliceerd de historische roman Een heldenstrijd
der Bosgeuzen
(over de
1 of de kapitein
p
S
eerste protestanten
zijn
in zijn eboortestreekk).
Binnen en buiten de journalistiek
ijverde
l
J
van ons volksrak
Hans voor de belangen
,p
g
op
p amnestiemeetings,
g^ werkte mee aan de
cam
campagne
ne
a voor een beschaafde om
g an
g staal en voor de vernederlandsing
g van
de universiteit in Gent. Totop
o het einde
van zijn leven zou die verdraagzame,
vrome en sociaal bewogen
man flamingant
g
g
blijven.
l
Ook als auteur voelde Hans zich in
de eerstelaats
opvoeder
van zijn
p
p
l volk.
Omdat hij het ontbreken vang
goede popuo ulectuur als een belangrijk
gJ element van
onze achterstand zag,
hij degrondg^ werd hij
legger
van
het
Vlaamse
romanfeuilleton.
gg

Omdat ik teen
g beter weten in van
oordeel ben dat nagenoeg
g
g alles moet
blijven,
dat
l
^ vind ik hetplausibel
p
schrijversoorden
in ere worden
J
g ehouden. Maar laten wi'
wij wel wezen:
niets, maar dan ook niets is er waardoor een schrijver
waardevoller zou
l
zijn
o
J dan eender wie. Ik vind dus, op
dezelfderond
dat
g
- ook het naaikistje
l
van mijn
J oma en depostze gelverzamelingvan mijn
l neefjes
l niet verwaarloosd
mogen
worden.
g
Zelf kom ik een doodenkele keer in
een schrijversmuseum. Ik herinner mijJ
dat ik het museumpje
pl van Flaubert' in
Croisset, nabij Rouen, heb bezocht, het
huis van Goethe2 in Frankfort en dat
van Stendhal3 in Parijs.
l . Het ligt
g ong etwi'feld
aan mij,
J
J^ maar musea - van
welke aard dan ook - vervelen mijl
doorgaans
mateloos. Daarentegen
heb
g
g
ik veel belangstelling
g
g voor kerkhoven:
zijl monteren mijlp
op. Met name van de
graven van schrijvers
die ik niet p er g
l
soonlil k hebg
gekend, g
gaat een aanstekeltl ke vrolijkheid
uit. Dan denk ik:
J
nog
g één die erin isgetrapt,
g
p ^nog
g één
die inplaats van te leven, heeft
geschreven. Of
iets van die strekking.
g
.
mij lief is, heb
Tot ontzetting
g van wie mij
ikeen
g wensen voor mijn
l begrafenis
g
en evenmin voor wat met mijn
l nagege
dachtenis dient teebeuren.
Als ik met
g
deeest
van een eeuwige
over
g
g voyeur
Y
de wereld kon blijven
zweven
of op de
J
p
televisieschermen van een of ander
knus hiernamaals konadeslaan
hoe
g
het er ondermaans aan toegaat,
g
zou dat beslist anders zijn.
l Ik ben niet
vies van alle mogelijke e
ards o
egards,
op
voorwaarde dat zijl tot mijn
J
l bewustzijn
doordringen.
Maar omdat ik hoe
g
langer
g hoe meer besef dat er haast
niets erg
J^ ben ik het met
g lang
g overblijft
Fernando Pessoa 4 eens: 'ik hebeen
S

voorkeur voor wanneer ik tocheen
g

Hijlp
p roduceerde ontspanningslectuur voor
brede volkslagen
zijn historische
g waarin hijJl
en
zijn
liefde
voor het
belangstelling
g
g
J
Vlaamse volk en zijn cultuur liet blijken.
l
Nog
groter was zijn
gg
l interesse voor de
hij
hij
zijn
jeugdliteratuur.
In 1922 begon
we
g
e g
l zijkeli'ks verschijnende,
nu
legendarische
J
^
g
`Kinderbibliotheek'(in de volksmond
'Hansjes'
genoemd),^ die hij tot aan zijn
l
l
g
dood - hijJ overleed in villa 'Marion' aan de
Leopoldlaan
inzijn
zijngeliefde badstad
p
juli 1939,
oud - leidde
Knokke op
939 57jaar
J
p6 juli
en zelf bijna
helemaal vol schreef 5ooste
J
nummer in 1934).
publiceerde hij
934 In totaalp
in die reeks ...1.11
1.115verhalen van 32
3 blz.
Zijn
(Jan Marchau en Daniël Walg
J biografen
raed beweren terecht dat in onzeewesten
g
de jeugdlectuur
zich met die Abraham
l g

voorkeur meer kan hebben'. Ik kan daar,
terwijl ik nog
g in leven ben, wel frivool
overrakkiseren
p
^ maar uiteindelijk
J
maakt het totaaleen
verschil of ik o
op
g
de vuilnisbelt word g edumpt of in een
of ander museum of mausoleum beland. Ik heb er toch de hand niet meer
in wanneer, na mijn
J dood, één regel
g
van me enkele minuten blijft
blijftspoken
in
p
deeest
van wie mijl - hoogst
g
g toevalligg
- nog
g eens leest. Ik betreur dat nu,
maar dàn niet meer.
LUUK GRUWEZ (HASSELT)

' Cf. Dewulf B., De resten vans een ivoren toren.
Gustave Flaubert achterna in Normnndie in De
Morgen - café des Arts, 11 augustus 1995, blz. 27.
Cf. Dubois PH., Gustave Flaubert, de kluizenaar
van Croisset in Schrijvers in biui laadschap. Op reis
door Frankrijk. 's-Gravenhage, Nijgh & Van
Ditmar, 1983, blz. 21-27.
Cf. Hontelez J., In liet voetspoor van... Terug naar
de plaatsen zwaar schrijvers leefden en werkten in
En route, 1993, VI, nr. 36, blz. 16-18.
Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivain. Paris,
Presses Universitaires de France,1997
(Que sais-je?: 3.216), blz. 45.
Cf. Rothuizen W., Gustave Flaubert. De lange
schaduw vair Madame Bovar!! in Meneer, dit is
heilige grond... Literaire pelgrimages. Samengesteld
door Martin van Amerongen en William
Rothuizen. Amsterdam, Van Gennep, 1985,
blz. 124-143.
Cf. Sommer M., Rouen wil niets cadeau van die
viezerik Flaubert in De Volkskrant, 16 augustus
1997.
Cf. Swimberghe P., Normandie. Langs literaire
huizen in Weekend Knack, 20 april 1994,
blz. 26-28.
2 Cf. Van der Putten J., Eindelijk een hu ps in de
hoofdstad van de wereld in Dc Volkskrant, 15 juli
1997, blz. 10.

I Cf. Dubois EH., Stendhal. Grenoble en de rijke
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kruideniers in Meneer, dit is heilige grond... o.c.,
blz. 187-195.
Cf. Zoon C., Laatste rustplaats op liet terras in
De Volkskrant, 23 augustus 1997, blz. 9.

Later hebben
Hans-boekjes
l heeft doorgezet.
g
Hans' kinderen (zijn
l dochters Annie, Helena en Mimi en zijn
J zoon Willem) hemg eg endever holg en (ook bijJ de boekhouding
zending)
955 voortgezet.
g
g en de reeks tot 1955
bijv.op
Nog
geregeld
duiken,^ zo bijv.
p de spepgg
g
ciale Jjaarlijkse
Abraham
Hans-ruilbeurs
l
(elke derde zondag
g van september, in de
Oude Kerk op
p de Geuzenhoek),onbekende
bibliografie
opp ...
titels in Hans'rimaire
g
P
In zijn
oeuvre
was
geen
plaats
voor
p
g
J
Hijlg
gaf de rauwe werkezeemzoeterigheid.
g
li'kheid weer en behandelde onderwerpen
p
wat
die anderen liever uit de weggingen,
g
bleef. Om de l
jeugd
niet onopgemerkt
gtegen
g
pg
Hans' verderfelijke
J (!) lectuur te beschermen zette de katholieke overheid, als teg enhanger van zijn
J 'Kinderbibliotheek'
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in 193o
93 de serie 'Vlaamse Filmkens' oP.
Abraham Hans was zelf ookrotestants
en
p
en
niet
in
zijn
kaarten.
In
tegenzijn
dat speelde
g
p
stellingot
schrijver als Ernest Claes en
g schrijvers
hij niet aanvaard en, al
Stijn Streuvels werd hij
hij
stond er in zijn
verhalen
niets verkeerds,^J
J
erkenning
verdiende.
hij
kreeg
niet
de
die
g
J
g
Op
grafsteen van Abraham Hans,
0
deg
deel
die in Kontich (waar hij
J hetgrootste
g
leven
heeft
verbleven,
o.m.
in
de
van zijn
l
fraaie villa 'Houthulst' aan de Antwer
p sesteenwegr.
6 9^
vroeger
g
g
g nr. 55)begraven
lIg^
t staat:

'Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb de loop geëindigd.
Ik heb het geloof behouden'.
In het museum in Horebeke, waar
jaarlijks zo een 5.000
bezoekers opdagen,
jaarlijks
5
p g en
wordt de herinnering
g aan het veelzijdige en
innemende 'Geuzenkind' met tal van voorwerpen
portret door
(foto's, knipsels,
p
p
^ een p
Isidoor baron Opsomer,
enz.
enz.), een boekenp
4/5
p collectie vanlusminus i800 titels
van Hans' verzamelde oeuvre en een
(door hetg
glooiende
7 km lang
g wandelpad
p
Vlaamse Ardennenlandschap),
p^

Stavelot: Musée Guillaume
Apollinaire
Adres:

Hotel de Ville
497 o Stavelot
Luik (België)
S
Correspondentieadres:
P
Mr. J.-L. Huysmans
y
Rue Haute Levée 6
4970 Stavelot
Mlle. F.ae
I ues
Place St. Remacle 17,
7
4970 Stavelot
Tel.:
080-86.27.66
Statuut:

V.z.w.

Conservator:
J.-M. Huysmans
y
Openingstijden:
10 u.-12.3 o u. en van 14 u.-17 u.
• Juli en augustus
%
of na telefonische afspraak.
tot 1juni
• Gesloten van september
^
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
7 fr.
• Kinderen;o
5 fr.
• Groepen
(+2o):
p
5 o per
p
ppersoon

- REPUBLIQUE FRANyAISE

P

0

levendig
gehouden.
gg
Luc DECORTE
LITERATUUR

• Blommaert V., De Geuzenhoek te Horebeke - De Oude
Kerk (1795-1995). Horebeke, ProtestantsHistorisch Museum 'Abraham Hans', 1995,
36 blz.
• De Jonge A., De Geuzenhoek te Horebeke (van geslacht tot
geslacht). Horebeke, Protestants-Historisch
Museum 'Abraham Hans', 1993, 68 blz.
• De Keyzer L., Op zoek naar Abraham Hans. 'Is dat geen
bekende protestant geweest? in Het Nieuwsblad,
12 februari 1982, blz. 13.
• Thurn K., Abraham Hans: verteller van volk en land in
Wij, 23 september 1982, blz. 16.
• Van der Linden R., Abraham Hans en Horebeke in
Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1982, xxxi, nr. 1,
blz. 3-7.
NOTEN
Cf. Marchau J., Abraham Hans, de verteller van
Vlaanderen (1882-1939). Antwerpen, Vlaamse
Toeristenbond, 1980, 20 blz. (Vlaamse
Toeristische Bibliotheek: nr. 26o).
Marchau J. en Walraed D., Abraham Hans, zijn
leven, zijn werk. Horebeke, Abraham
Hanscomité, 1989, 202 blz.
Marchau J. e. a., Abraham Hans Gedenkboek 18821982. Horebeke, Gemeentebestuur, 1982,
166 blz.
Van den Dooren V., Leven en streven van Abraham
Hans, Gent, 1982, 6o blz.
Walraed D., Wie was toch die Abraham Hans?
Horebeke, Protestants Historisch Museum
'Abraham Hans' v.z.w., 1996, 16o blz.
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De Franse Dienst der Posterijen
aan de
1 zvijdde
1
nauweli
nauwelijks
1 338jaar oud %geworden vernieuwer
van de Franseoëzie
Guillaume Apollinaire
l'
p
(°Rome, 26.08.1880 - 1-Parijs,
1 9o .11.19 18) in 1961
in zijn
% – lilas-rose met
1 reeks 'Célébrités' een zeel
violet – vano5 cent plus
p 15 5cent toeslag%(oplage:
1,6 miljoen
exemplaren).
Opp de achtergrond
worden
1
p
%
enkele van zijn werken geëvoceerd.
Tegelijkertijd
%1
1 ver %
scheen ook een zeel
Daumier.
% voor de schrijverHonoré
1

Guillaume Apollinaire,
eigenlijk Guglielmo
Apollinare de Kostrowitzky
(1880-1918), dichter,
prozaïst, dramaturg en
kunstcriticus in het Parijs
van het begin van onze
eeuw...
In de vroege
van 5oktober
g morgen
g
1899
vertrokken twee )
jonge
pensiongasten
99
g p
g
hals over kop
p uit het huis 'Constant' in de
Rue Neuve te Stavelot. De broers de Kojul door de minnaar
strowitzkYwaren er in juli
hun moeder achtergelaten,
zij
g
^ omdat zij
de mondaine uitstapjes
pl van Madame de
Kostrowitzky
Kostrowitzk zouden hinderen. Terwijl
Terwij AnenJules Weil in de casino's van Spa
pa
en Oostende hun g eluk beproefden, verbleven Wilhelm en Albert lans
g de Amblève
zochten er de zoetwatermossels op,
p maakten lange
Venen
en
g tochten door de Hoge
g
amuseerden zich in het stadje
l waar ze

weldra als de innemende 'Russische baronnen' bekend stonden. Vooral voor de oudste van de twee broers waren dezearadijJ
P
seli'ke
l vakantiemaanden heel intens. De
Alnegentienjarige Guglielmo Apollinare
p
berto de Kostrowitzkyie
zich
Wilhelm
V188o in
liet noemen, was op
p 26 augustus
g
(en
gelopen
Romeeboren
en had al schoolg
P
g
Cannes en Nice,
Franseleerd in Monaco,
,
aan de sp eelbande p leisterp laatsen (denk
(
ken) van zijn
zij frivole moeder. In de Ardenen de Hoge
•
g Venen ontdekte hijl een
door de lokale
nieuwe wereld, waseboeid
g
legenden en het Waals dialect, werd er verhij schreef
liefd op
p Marie Dubois en vooral: hij
Constant
er veel. Maar toen het echtpaar
P
discreet wees op
g steeds niet bep de nog
Madame
de Kostrotaalde rekening
g en
geld voor
witzkYuit Parijs
Parijs alleen maar hetg
de treinreis stuurde, verdwenen de twee
broers met de noorderzon en lieten zijJ een
paar versleten schoenen achter en een oude
koffer volpapieren. De Constants verjaar
jaa
brandden alles deskundig.
g Negentien
g
Parij
november
1
18
stierf
in
Parijs
- op
9
p9
oudste van deebroeders
de Kostrog
witzkYdie intussen onder de naam Guillaume Apollinaire
1 een beroemdheid was
p
eworden.
g
eer men
Het zou nog
934
g duren tot 1934
een verband legde tussen de vele reminiscenties aan de Ardennen en de Hoe
g Venen
verblij
in het werk van Apollinaire
en het verblijf
p
•
de longe de KostrowitzkyY in Stavelot,
in de buurt van Spa.
J rekep De man die zijn
een
gedenkplaat
ningniet betaalde,^ kreeg
g
g
p
aan hetension
dat intussen Hotel du
p
Luxembourgg heette,^ en een monument oop
werd in
van Bernister. In 1954
de hoogten
954
g
het hotel een klein Apollinaire-museum ingericht dat omwille van de talrijke
talrijk aanwing
•
in 1g86 verhuisde naar de eerste verdieping
pg van het stadhuis van Stavelot in de
scelera succesoude abdij.
q
l 'Honesta uaedem
sus facit'(he
acit' het succes maakt sommige misdaeervol), schreef Seneca al.
De vier hoe
g^eerder sfeerloze zalen
van het museum bieden een chronologisch
g
overzicht van leven en werk van Apollinaire en schetsen aan de hand van overzichtelijke
teksten een beeld van de vele reJ
laties van de dichter, prozaïst, dramaturg
g
Parijs van het begin
en kunstcriticus in het Parijs
g
van onze eeuw. Tussen de evocatie van een
19de-eeuws
hotelkamertje
9
l e enhet authentieke Parijse
Parijse sterfbed van Apollinaire
wanp
delt men tussen documenten,, foto's,, vervan) kunstwerken en
zenre roducties
p
pportrettenvan de dichter door o.m. Picasso
en Le Douanier Rousseau. Derote
midg
belangrijk
denzaal bevat in dit opzicht
gl ma p
Parijse wereld oproept waar
teriaal dat de Parijse
Apollinaire
de vurige
g verdediger
g werd van
p
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fauvisme, kubisme, futurisme en surrealisme. Heel aantrekkelijk
l is de reeks houtsneden van de Franse fauvist Raoul Duf Y,
die Apollinaires
Le Bestiaire ou Cortège
p
%
d'Or hée uit 19
11 illustreerde. Dee
ruimte die
de Ardense maanden van Wilhelm oproept,
is uiteraard anekdotisch, maar verduidelijkt
deenese
van tal van teksten. Onderzoeg
kers kunnen terecht in de Apollinairebibliotheek die, evenals het museum zelf,
wel dringend
aan enige
g
g ordening
g toe is.
1999
stelt de vrienden van Apollinaire
in
999
p
Stavelot voor eengrote
uitdaging.
g
Sfeer is er wel in het kleineension
P
van de Rue Neuve, dat nu Hotel du MalAimé heet. De ingang
g g is er beschilderd met
de cyclus
'La
chanson
du Mal-Aimé' die de
Y
dichter in1 99
o p
publiceerde en in 1 93
1 0pnam in Alcools,zijn eerste grote
rote verzenbundel. In het berookte en schemerige
g interieur
dat de eeuwwisseling
oproept,
proep
voelt
de liteg
raire toerist zich een beetje
l in de buurt van
Apollinairep
wiens verzen spreken vanop
p
wanden,a
en servetp Pieren onderleggers
gg
ten. Natuurlijk
de nering
J speelt
P
g hier mee,
maar Jje kunt er wel altijd een rustige hoek
vinden enrasduinen
in Apollinaire
die er
g
p
aanweze
aanwezig is met Alcools,^ Calligrammes
%
(1918),L 'Enchanteur ppourrissant 199
o en
het wondere Le Poète assassiné 1916 . Bladerend in de Collection Poésie van Gallimard,
merk je dat zowelzij
zijngeliefde Marie als de
die hij
hij moest ontvluchten hem bieven achtervolg,
g- zoals in 'L'Adieu' uit

Voorburg:
Constantijn HuygensMuseum 'Hofwijck'
Adres:
Westeinde 2a
2275
AD Voorburg
%
Zuid-Holland (Nederland)
Tel.:
0o-31-7o-387.23.11
Conservator:
G.C. Kuier
p
Correspondentieadres:
P
Postbus 533
227o AM
Voorburg
%
Openingstijden:
• Op woendag, donderdag, zaterdag en zondag,
van 14 u. tot 17 u.
Toegangsprijs:
• volwassenen: f 2,5
• kinderen: f I

opvoeding
g gaf,
g ^ o.m. Constantijn
I'
J ljr. en
Christiaan Huygens.
Met zijn kinderen
YgJ
(4 zoons
zoons, 1 dochter) bleef hij) een warme
band hebben - cf. de beschrijving
l
g van de
jeugd
gedicht op
o
l g van zijn kinderen. 3 In eeng
zijn
zij
J 88ste verjaardag
J
g - twee jaar voor zijn
op
1687 p Goede Vrijdag
l g 28 maart 168
richtte hijJ zich op
p milde toon tot z'n zoons:
'Wacht maar, nog% even en julli
jullie zullen ontvaen vrije
zin; en ik hoop,
jullie
1 mensen zijn;
p^
1
met net zulkrt
s
haar
als
ik
tenslotte
kunnen
%1
ze en: 'Komt, Heere, 't is genoegh'.

Po W+arolt goot
boor' yang, sij
warrt en blijft
*to 'twarron
...,.anstoqtijn
nxpenx
'coot
4910

{and

De Huy%ensze %el uit 1 98 7(waarde: 75 cent, oplage:
miljoen exemplaren)
10 miljoen
toont een %gravure van de
p
hand van Paul Ponsius uit 1645,
45 naar een schilderij
van Antonius van Dick
Opde achtergrond:
1 uit 1632.0
%
de Schevenin sewe , aangelegd naar een plan en op
instigatie
van Constantijn Huygens.
Uit zijn
%
y%
1 nleerdicht De Zee-straet is de eerste versregel gehaald:
'De Wereltaet
haer'g
gang,
blijf aen
g
gsi'l werrt en blijft

Alcools:
Constantijn Huygens
(1596-1687), secretaris van
drie prinsen van Oranje,
dichter, componist en
musicus uit de Gouden
Eeuw ...

'J'ai cueilli ce brin de bruyère
y
L'automme est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons p lus sur terre
Odeur du temps
p brin de bruyère
y
Et souviens -toi q
ue je
1 t'attends.'
PATRICK LATEUR
LITERATUUR

• Barnard B., Door God bij Europa verwekt. AmsterdamAntwerpen, Uitgeverij Atlas, 1996, blz. 31-36.
59
• Remiche J., Au pays de Stavelot d !'heure on Wilhelm de
Kostrowitzky devenait Guillaume Apollinaire.
Stavelot, 1986, 54 blz.
• Van Poucke W., Guillaume Apollinaire in Stavelot in
Magie van woord en woud. De literaire Ardennen.
Groot-Bijgaarden, Globe/Baarn, De Prom,
1994, blz. 96-106.
NOTEN
' Cf. Hermans W.F., Guillaume Apollinaire, het literaire

genie uit de gelukkigste jaren van onze geschiedenis
in NRC Handelsblad, C.S., 5 augustus 1977,
blz. 1.
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Constantijn
heer van
l Huygens',
Yg
Zuylichem,
Zu
lichem vooraanstaand diplomaat
en
p
staatsman werdeboren
op
september
p4
p
g
('op
'o eenen woonsdach s'avondts recht voor
thien uren') 1596 in 's-Gravenhage. Hij)
groeide
op
ge
g
p in een calvinistisch milieu,noot een voortreffelijke
opvoeding
J
p
g (die met
zijn vader werd g ecom huisonderwijs door zijn
leteerd studeerde rechten, o.a. in Leiden,
en maakte als leerlip lt
-dip
lomaat enkele reizen naar Venetië en Engeland.
Hijl ontwikg
kelde zich als humanist in de traditie van
de Renaissance, zeg
g maar: de uomo universale. Huygens
schreef
als elfjarige2
Yg
J g al ver zen in het Latijn
J en vanaf zijn
l zestiende Jjaar
dichtte hij ook in het Frans. Hijl volgde
zij
zijn
g
in 1625 o
als
secretaris
van
prins
pp
Frederik Hendrik, daarna van Willem II en
Willem III en bleef in dienst van de Oranjes
l
tot aan zijn
trouwde in
l dood. Huygens
Yg
1627met zijn
zij nicht Suzanna van Baerle
162
(zijn 'Sterre') en werd vader van5 kinderen die hijJoppzij
zijn beurt een uitstekende

Constantijn
eerste bewoner
1 Huygens,
y%
van Ho vi'ck,
Zij
1 een druk bezet man. Zijn
veelzijdige
e opvoeding
p
% werd in 16177 aan de
Leidse Academie afgerond.
kwam hij
%Later
hij
als secretaris in dienst van Prins Frederik
Hendrik aan het hof in 's-Gravenha ge
(Collectie Constantijn
1 Huygens-Museum
y%
'Hofwijck'
Voorburg).
1
%

Behalve staatsman en dichter samen met P.C. Hooft behoorde hij
hij tot de
belangrijkste
en erudietste dichters van de
gl
17de eeuw - was hij
hij eengroot
muziekkeng
ner. Hijl schreef monodische (eenstemmige)
g
com p
composities
in Italiaanse trant voor de vijf
l
instrumenten die hijl zelf bespeelde:
gitaar,
p
g
klavecimbel luit, theorbe en viola da
gamba. Naar eigen
hij
zeggen
componeerde
g
g
gg
p
meer dan duizend stukken. Een kleine bundel metliederen
is bewaardg
gebleven:
39
Pathodia sacra etro
16
p ana occupati
p(1647),
d.w.z. 'gewijde
en wereldse emotieliedjes
g
J
l
van een drukbezet man', van een amateurmusicus dus.4
Huygens
correspondeerde met vele
Ygp
beroemde dichters eneleerden
van zijn
zij
g
onder
wie
René
Descartes
en
Heinsius.
l^
Met P.C. Hooft, Anna en Maria Tesselschade Visscher s - de 'onwaerdeerlYcke
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Constantijn
niet vrienden op
tekening
1 Huygens
J^^
75,
^ Ho vi'ck;
^^ uit ca. 16
1
toegeschreven
aan F. de Molicheron (Collectie HuygensMuseum 'Hofzvijck',
^
yS
1 Voorburg).
g
vrouw' - en de heterodoxe dweepster
Anna
p
Maria van Schurman6 was h
hij bijzonder
e
J
bevriend.
Ook op
hetg
gebied van de bouwp
kunde heeft hijJzijn
zijnsporen
Zij
verdiend. Zijn
p
aan het Plein in Den Haag was door
hemzelfvolens
g de drie basisvoorwaarden
van Vitruvius: doelmatigheid,
hechtheid en
g
schoonheid ontworpen.
De weg
p
g van Den

Haag naar Scheveningen,
Haa
g^ dwars door de
toen nog
duinen,^ is tussen 166
1663
g onbeplante
p
en 1665 aangelegd naar eenplan
lan van Huy-Y
gedicht 'De zee-straet',
g ens (cf. zijn lange
gg
thans de oude Scheveningse
g Weg,
g^ 1667 .
In 1639
nogmaals de
39 kreeg
gHuygens
Ygg
zijn kennis van de bouwkunst
elegenheid zijn
g
te manifesteren. In dat Jjaar kon hij voor
ruim zesduizendgulden
quartie van
'in 't wartier
g

1 tijd
is er met zich zelf of met zijn
tijd verlegen,
zijn kostelijke
kostelijketijd?
1 Wie zoekt naar nieuwe wegen
^ zijn
^^
^ zijn?
om lustig^^
leeg
te zijn?Hij
Hij kome daar ik ga,
k hijhij
bli jve
hijis,
^^ wanneer ik HaagS en Ho zvi 11 daar hij
en volge
op Hofzvijck'.
(Constantijn Huygens)
(Constantijn
8 mij1^
1
yg

Voorburh ende aende Vliet' een stukrond
g
koen
van vertreck' te
p om er een 'Huysken
J
bouwen. In de lente van 1640
het
4 begon
g
bouwen en in de herfst van 1643
was
de
43
buitenplaats
klaar.
Ook
dit
gebouw
en
de
p
g
omringende tuin werden door Huygens
Yg
zelf ontworpen i.s.m. de vermaarde architect Jacob van Camp en. In deg
geest van het
Hollands classicisme werd een optimale
p
symmetrie
nagestreefd.
van
Dep
plattegrond
Y
g
g
Hofwijck
- waar Huygens
de drukte van
J
Yg
de Haagse
ontwijke - is een
g 'Hof' kon ontwijken
Drie van
viergevels
de
vierzij
zijn
g
l in
dentiek. Hetebouw
oogt
g
g voornaam en
toch elegant.
De brede muurvlakken tussen
g
de ramen bevattenaneelschilderin
p
gen die
beelden suggereren.
Op
gg
P die manier maken
de muren een minder zware indruk.
Huygens
was zeer ingenomen met
Ygg
zijn
Hofwijck.
Hoewel
hij
hij eeng
groot huis in
J
l
het centrum van Den Haag
g bezat, verbleef
hij
h g
graag
genietend van huis
g op
p Hofwijck,
l ,g
en tuin. Zijn
- Huygens
werd
l laatstejaren
J
Yg
90 - bracht hij hier door, terwijl hij helder,
vitaal en werkzaam bezig
g bleef.
Huygens
liet Hofwijck na aan zijn
Ygl
zoon Constantijn
Constantijn (1628-1697)
97 net
als zijn
vader
in
dienst
van
het
Hof.
Deze
J
gaf het landgoed
echter aan zijn
zijn jongere
ere
g
l g
broer Christiaan162 9-16 95 ^ een briljant
en natuurkundige
g (en vrijgezel), die
zich met een scala van onderwenp^
en zoals
integraalrekening
g
g, astronomie en de wetten
van de zwaartekracht, inliet. Bovendien
was hij
hij eenpraktisch
man, die zelf de lenp
zen voor zijn telescopen
sleep
p
p - daarmee
ontdekte hijl de ringen
van Saturnus en één
g
maan
van
die(die Titan
werd g e
p laneet
doopt)
belangrijke
uitvindingen
als het
p
gJ
g
slip g
slingeruurwerk
en het waterpas
op
zijn
p
J
naam heeft staan en andere instrumenten
aanpaste
of verbeterde. Zijn
Zijn verdiensten o
op
p
wetenschappelijkgebie
ebied brachten hem
faam. Hij
Hi' was lid van verschillende buitenlandse Academies van
Wetenschappen
en correspondeerde
met
pp
p
geleerden
eleerden uit heel Europa.
zij
Na
zijn
dood
in
P
1695
zijn
erfde zijn
broer Constantijn
n d buiten)
p laats voor de tweede maal. In 1
75o werd
Hofwijck
door een achterkleindochter van
J
de bouwheer verkocht. Vanaf die tijd
J kende
het diverse eigenaren.
g

Huygens'
scheppingg Hofwijck
Ygpp
l is bewaardebleven.
(Dit is des teggelukkiger
g
g
omdat Huygens'
woonhuis aan het Plein
Yg
niet meer bestaat. In 1876
and
7 werd hetpan
t
om
ruimte
te
maken
voor
het
g
p
nieuweebouw
van het Ministerie van usg
titiewas
.i statig
wi'l
ligt Hofwijck
zich al
a 2250
5
gg
jaar en meer te spiegelen in het water. Uitkijkend
over de Vliet en ommelanden, waar
J
eens de trekschuiten lans
g kwamen is het
nog
waar hetg
goed toeven
g steeds eenplek
p
is. Alleenjammer
dat latereg
generaties met
J
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Hofwijck
slordig
J
g hebben omgesprongen.
Zo verrees omstreeks 1840
4 tussen het
g eboomte een vetreinigin ^s- en kaarsenfabriek en sinds 18699 ligt
eengoed deel van
gg
het imposante
eng
geheel symmetrisch
aan P
Y
gelegdepand (Huygens
zei lachend dat de
Yg
ene helft net zoveelekost
had als de ang
dere onder een aarden wal van de spoorlijn
Om tenminste het
l Den Haag-Utrecht.
g
huis uit de handen van een vernielzuchtige
g
sloper
te houden werd in 1
1 - nu 85
93
5Jjaar
p
geleden - de Vereniging
og
g g Hofwijck
l
pge

ALS MEN BIJ LEVEN AL NIET NAAR WAARDE WORDT GESCHAT...

Meer dan zinvol is het dat schri'versJ
oorden in ere
wordeng ehouden. Schri'l
vers die na hun dood nog
g belangrijk
gl
bli ken kunnen voor de J
blijken,
jeugd
g alleen
maar voorbeelden worden. Iets over
hun levenswijze
levenswijze en omgeving
g leren
g
kennen kan ertoe bijdragen schrijvers
schri vers
te verstaan.
Al heb ik de verblijven
bezocht van
J
Felix de Boeck,
, Anne Frank vanzelfsprekend),Stijn
Stijn Streuvels,^Cyriel
Y
Verschaeve ik zou het huis van Wim
Sonneveld willen kennen, dat van
Ida Gerhardt, de sterfhuizen van Paul

ingericht
tij van
met meubels uit de tijd
g
Huygens:
een brede tafel op eiken bolpoten
Y gp
p
en een fraaironkkabinet
uitgevoerd
in
g
p
ebbenhout.
Op
verdie in
p de bovengelegen verdieping
staan vitrines opgesteld
met herinneringen
pg
g
aan de Huygensfamilie.
In een zijkamertje
Yg
slingeruurpg
hangt
g een deel van het bekende sli werk uit de Scheveningse
g kerk, waarmee
(volgens
volens de overlevering)
g Christiaan geëxP erimenteerd heeft.
Vlak boven het water ligt de zeer
geheel in 'oud-Holruime keuken, nog
gg
plint totplafond
betegeld
landse' stijl:
stijl: vanp
p
g
met Delftse witjes
l en met in het midden
eengrote
schouw,^ terwijl ook een koperen
p
g
gootsteen niet
om en een hardsteneng
pomp
ontbreken.

k\4\,,,,
Christiaan Huygens,
tweede bewoner
y^^
van Hofwijck, internationaal geleerde.
fi
Christiaan had andere interesses dan zijn
1
vader. Hij1 hield zich intensief bezigS met
natuurwetenschappen,
1^ zoals astronomie,
wiskunde en mechanica. Na de dood van
zijn vader kwam Christiaan in het bezit van
Hofwijck, maar bewonen ging hij het pas
veel later. Voor die tijd bracht hij
hij vele jaren
1
door in het buitenland (Collectie Constantijn
1
Huygens-Museum
J^Voorburg)
'Hofwijck', Voorbur ).

J

Luc DECORTB
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Na tienaar was er voldoendegeld
g
ingezameld
2 voor een eerste herstel (1 95
g

blz. 447-448.

1928). In 1 954 55 volgde een tweede,grondier
g restauratie. Na een derde en vierde
opknapbeurt, resp . in 1
97879en 1 995 staat
van
het buitenverblijf
Huygens
er thans
J Yg
zij oude
weer,^ oprijzend
uit eeng
gracht,^ in zijn
p J

bij.J
.
De fraaiste ruimte van Hofwijck
l is
de 'pronkzaal'.
Hier
ontving
Constantijn
Constantij
p
g
Huygens
zijn
zijng
gasten. Er hangt
portret
Yg
g eenp
van hem, in donkere en g eheimzinnige tinteneschilderd
door M. van Miereveld g
een van de kundigste
uit die
g portrettisten
p
til d. De beeltenis van zijn
J zoon Christiaan
is een virtuoosetekende
pastel
van de
g
P
hand van B. Vaillant. De zaal is opnieuw
p

NOTEN
I Cf. Eyffinger A., Huygens herdacht. Catalogus hij de
tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek ter
gelegenheid van de 3ooste sterfdag van Constantijn
Huygens (26 maart - 9 mei 1987). Onder redactie
van -. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1987,
182 blz.
Hofman H.A., Constantijn Huygens (1596-1687).
Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis. Utrecht,
HES Uitgevers, 1983, 363 blz.
Keesing E., Het volk met lange rokken. Vrouwen
rondom Constantijn Huygens. Amsterdam,
Em. Querido's Uitgeverij b.v., 1987, 199 blz.
Smit J., De grootmeester van woord- en snarenspel.
Het leven van Constantijn Huygens 1596-1687.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980, 305 blz.

van Ostaijen
l en Felix Timmermans.
Waarom? Omdat deze bezoeken en
waarnemingen
het beeld dat ik van die
g
kunstenaars heb, kunnen vervolmaken.
Eventueel zelfs in negatieve
zin, tot
g
daar dan.
Er iseen
g denken aan dat ik later een
museum zou krijgen.
Als men bij leven
J gl
al niet naar waarde wordteschat
hoe
g
onze taal
dan na de dood? ZijJ
en onze cultuur levend. Ik voel er me
te klein voor.
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5 Cf. Schenkeveld-van der Dussen R. en Luyten H.,
Anna Roemersdr. Visscher (Amsterdam, 1583 Alkmaar, 6 december 1651). Zelfspot als poeticaal
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Anna Bijras tot Elise van Calcar. Amsterdam,
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(Amsterdam, 25 maart 1594- Amsterdam, 20 juni
1649). Een baken voor de vrienden in O.c.,
blz. 171-174.
h
Cf. Van Beek P., Anna Maria van Schurman (Keulen,
16o7-Wieuwerd, 54 mei 1678). De geleerdste van
allen in 0.c., blz. 208-211.
7 Cf. Christiaan Huygens, 1629-1695. Leiden, Museum
40 blz.
Boerhaave, 1988,
Andriesse C.D., Titan kan niet slapen. Een biografie
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B ij' het redigeren
van deze afleg
veringan
Vlaanderen heb ik
g
dankbaar g ebruik kunnen map mij
mij monkenvangegevens,
vane evens teksten en tips
delisg of schriftelijk
J verstrekt door Karel

Baert(Aalst),Mark BecuweAlveringem ,
Harry
p en heuvel Marc BerY Beerts Scher
teloot (Brugge) Jos A.A.M. Biemans AmBoer(Den Haag),
sterdam), Eugenie
g
g, Hinke
Brinkman(Amsterdam), Jeannine Burny
Gent
(Anderlecht), André Capite
y n (Gent),
Willy
YCop mans Geel^Guy
Y Cornez (Roisin),
Luc Daems (Brasschaat), Peter-Paul de Baar
(Amsterdam), Steven Debaere Kortrijk
J,
Bru e Johan DecaFrans Debrabanderegg
vele (Gent),Frank De Crits(Brussel), Ad de
Krom Nieuw -Vossemeer Griet Delanghe
g
Wielsbeke Raoul Maria De Puy dt BrusselJan Dhaluin Deerlijk
J, Marc Dubois
(Gent),Gaston DurnezIte
g em, Ton Geerts
(AmsterdamJan Gijzen(Oud-Zuilen),
,
Jan Janssens (Nevele), Chantal Kei's
1p er
(Amsterdam),Emile Kesteman (Brussel),
A. Kwakernaak Rik
j swijl Patrick Lateur
(Gijzegem),
p (Brugge),KathJ g
^ WillyY Le Loup
leen Leys(Anderlecht),
Klaas
Maddens
Y
k)
Jean-Michel Maes (Mons ^WililyY
(Kortrijk),
l^
Muylaert(Brugge),E
dith Oe Y en Beverlot
Beringen),Frans Pointl Amsterdam , Paul
Servaes (Sint-Amands-aan-de-Schelde
Floor Stoutjesdijk
1
1 Amsterdam^ Hugo
8 P. ter
Avest (Harlingen),Stefan Van den Bossche
(Liedekerke), Dannyy Van den Bussche
(Oostende),Rudolf Van de Perre Hekel em) Theo van
der Werf (Voorschoten),
,
Edgard
Van Droogenbroeck
(Horebeke),
g
g
Bert Van Haecke (Damme), M. van Hattum
(Amstelveen, Guido Van Puyenbroeck
Bely
sele Kathleen Van Puyenbroeck,
(Belsele),
Simon Vinkenoog
S AmsterdamJos van
Waterschoot (Amsterdam) ,g
Ugo Verbeke
(Kapellen),
Alie Vis -Best (Middenbeemster)
e
en Thijs
1 Wierema(Amsterdam). Vooral de
dames en heren, conservatoren vanschri'44
J
verspanden,
e
^ ben ik erkentelijk
J voor hun
zorgzame
inzet waar ik,^bij
g
l herhaling, een
half Jjaar en langer
g een beroep
e op heb mo gen doen.
Zonder de auteursreacties van Marc
Van Alstein Mortsel Fernand Auwera
(Antwerpen), Marcella Baete Blanken44
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berge),
g^Pa ul Brondeel (Brugge), Paul De
Wispelaere
Maldeg em Luuk Gruwez
p
HasseltJohanna Kruit Bi gg ekerke ,
Frank Liedel Berchem Ivo Michiels (Le
Barroux, Vaucluse), Kris Peeraer(Leuven),
Koen Peeters Leuven-Korbeek Greta
Seghers (Vrasene),^
Soete (Brugge),
Hedwig
(Oostende), Raf Van de
p
gSpeliers
Linde Ever g em-Sleidin
g^eJos Vandeloo
(Mortsel), Walter Van den Broeck (Turnhout), Guido Van Heulendonk Ade g em ,
Eddy
Y Van Vliet(Antwerpen)
p en en Eriek Verpale(Zelzate) zou dit themanummer over
de museale oorden van dichters en andere
in België
schrijvers
g en Nederland niet de
J
glans van herkenningg en weerkaatsingg hebg
zij hun originele beben die het nu dank zij
kijkgekregen
spiegelingen of averechtsekijk
g
g
heeft.
Een hartelijk
gaat
J woord van dankg
ten slotte naar Robert Declerck, redactiegrote
secretaris van dit tijdschrift,
J
^ die metg
scherpzinnigheid wekenlan
wekenlang dit versni P proza op
somtijds ongelijk)
p erd (en somtijds
g J p
p fouten
stijl
tegen
spelling,
en
taal
heeft
helpen
pen na
g
vlooien.
Alleen jammer dat wijl door de veelheid van het toegestuurde
materiaal niet in
g
staat waren alle bijdragen
g even uitvoerig
g te
reproduceren.
Niettemin blijft
p
J alle informatie welkom op
e het adres van de samensteller: Vuurkruisenlaan 24^8 310 Brugge
gg 3,
tel. o 5
o 35 55 47 fax o5
8877.
0 33

Dichter te gast
MARLEEN DE CRÉE

HAIKU: 200 ASA

rijm
J op
p teder gras.
g
takken kraken in het licht.
water leeft. als ik.

HAIKU: 300 ASA

winterweer. zo stil.
eendevlucht in spiegelbeeld.
warmte woont in mij.

Yo' E HE

hoe licht toch dat wijJ
wegen na dit leven. slap end. zo verderlicht.

het dorp
slaat
p
p weer in
zijn
l weerspiegeling,rustend
op
p frisse regen.
g
tussen de huizen
en de hemel aat de dag
g
nu zijn
l gang.
g g zo lang.
g

SARAH

bijJ winterdag,
g^kind.
goede feeën zijn
J samen.
g
open je ogen.
liefkozen van wind.
viermaalelukzali
g
gheid:
aldus je
wereld.
)

MAISON CLOSE

majesteitelijk
)
strekt delataan
zijn
p
l takken.
wolken wisselen

geborgen
g
g water.
vredig
alvermogen
g jouw
)
g
nu. nu en later.

licht en lucht. het huis
rust. teder bedisselen
kleuren hunl
g eli'k.
HAÍKU: FOCUS 2
111111111111111111111111111SOMEMI

paarden in het g
ras
gras.
p
het zuchten van de halmen.
een stilte vanglas.
hoor,p
paarden draven.
reen
houdt
de adem in.
g
dorst is te laven.
paarden verdwijnen.
p
l nen
de velden zijn
leeg
J
g en wit.
niets dat ik bezit.

DICHTER TE GAST
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SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

In deze rubriek publiceren we literaire' vertalingen in liet Nederlands van goede gedichten
balex Het is o iii de bedoeling het
vertalen van gedichten te stnnulerei en daarom kunnen vertalingen ter selectie nagestuurd noorden naar het redactiesecreta! laat lede r
vertaald gedicht in set vergezeld worden van een fotocopie van liet oorspronkelijke gedicht en van de babhografische gegez'Cizs van de
bundel of het boek waaruit het genomen werd

LYRISCHES INTERMEZZO
XXXIX

LYRISCH INTERMEZZO

XXXIX
Een jJongen
meisje
g houdt van een meisje

Ein Junglich Hebt ein Madchen,
Die hat einen Andern erwahlt;
Der Andre hebt eine Andre,
Und hat sich mit dieser vermahlt.

Phaar beurt van een ander houdt;
Die ander houdt van een ander,
En isauw
met deze getrouwd.
g
g

Das Madchen heirathet aus Aerger
g
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weggg
gelaufen;
Der Yingling
gist
g ubel dran.

Het meisje
J huwt dan uit woede
De eerste de beste man
Die haar voor de voet komtelo
g pen;
Daar is de jongen
van.
l g niet goed
g

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sicust
l passiret,
p
Dem bracht das Herz entzwei.

Het is een oude historie,
Tochaat
g ze noggsteeds mee;
En als het jou
wel
J gebeurt,
g
Dan breekt je
J hart in twee.
VERTALING: IVO VAN STRIJTEM

DIE SCHLESISCHEN WEBER

Im dustern Au g
ge keine Thrane,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die ZAhne:
Altdeutschland wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreyfachen
Fluch Y
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wirebeten
,
g
Im Winterkdlte und Hungersndthen;
Wir haben vergebens
gehofft und geharrt,
,
g
g
Er hat unse^fft
und gefoppt
g
g PP und genarrt
g
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Minigg, dem Kbnigder Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erPrelt
Und uns wie Hunde erschiefen M g t Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nuredeihen Schmach
und Schande,
,
Wo J'ede Blume friih geknickt,
g
Und Faulni4 und Moder den Wurm erquickt
q
Wir weben, wir weben!
Dat Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig
g und Nacht gTag
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreYfachen Fluch,
Wir weben, wir weben!
Heinrich Heine (1797-1856) was zaan joodse afkomst en bracht de laatste helft van zijn leven in ballingschap
door, in Parijs waar hij bevriend raakte met o m. Karl Marx en Friedrich Engels Reeds tijdens zijn leve?!
zwierden ni Duitsland zijn boeken verboden en in het openbaar verbrand Een eeuw later zou het nazi-regime
dat overdoen Naast romantische, filnzmnige liefdespoezie schreef Hennie kritische, ironische verzen die er nu
nog steeds veer zorgen dat hij de 'Burgerschrik' is gebleven die hij tijdens zijn leven was. Het gedicht Lyrisch
intermezzo XXXIX uit het 'Bach der Lieder' ontstond in 1822-1823. Het beroemde 'Die schlesischen Weber'
ontstond lidden 1844. Tijdens bet voorlaar van 1998 verschijnt 'De mooiste zin He in rich Heine' bij Lannoo,
Tielt/Atlas, Amsterdam De samenstellers, Keen Stassijns en Ivo z aan Strijtem, vertaalden de meeste gedichten
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TRANSIT

DE WEVERS VAN SILEZIE

Geen tranen in de doffe ogen,
g
Zij zitten vol wrok aan de weefstoel gebogen:
g g
Oud-Duitsland, wijJ
uw dodendoek,
Wij
Wi' weven daarin tot driemaal een vloek WijJ weven, wij weven!
Vervloekt deod
wijbidden en vragen,
g die wij
g
In winterkoude, opP hongerdagen,
Wijl hebben onnodiggehoopt
gg
P en gewacht,
g
Hijj heeft ons bedot en misleid en veracht WijJ weven, wijJ weven!
Vervloekt de koning, de koningg der rijken
J
Die onze ellende maar niet kon doen wijken,
Die ons afperst,
tot de laatste dukaat,
P
En ons als honden afmaken laat Wij
Wij weven, wijJ weven!

l

Vervloekt het valse vaderland,
Waar slechtsedijen
g l smaad en schand,
Waar elk bloem slechts even leeft,
In slijk
J en ontbinding
g een worm herleeft Wij weven, wij weven!
Wij
De weefstoel kraakt, de weefspoel
p jaagt,
l g
Wij weven almaar, onversaagd
g
Oud-Duitsland, wij
wi weven uw dodendoek,
Wij
daarin tot driemaal een vloek,
Wij weven, wij weven!

l
l
l

-

l

VERTALING: KOEN STASSIJNS

SAMENSTELLING FERNAND FL0RIZ00NE EN CHRIS TORFS

Poëtisch bericht

Iedereen maar gedichten ter selectie staren aan. T ij dschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoot'serlene', Horndstrant 6, 87oo Tielt
Alle ingezonden gedichten moeten in machrrneschrift (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem zoor reder g edicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uzi naam en volledig adres Ingestuurde gedichten warden neet teruggezonden en over ongezonden
zwerk wordt neet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd Aan de auteurs zaan gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewr)sexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald. vermeld daartoe bij reder inzending uw bank- of postrekening
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BIJ I KONINGEN, ELIA OP DE HOREB

(voor Anton, Frans en Cacho)

cf. I Koningen
91 vs 8-113
g

Dicht bijeen
stonden we daar op
J
p een late
novemberdag

GijJggaat voorbij.
voorbij. Een ggrote ademtocht
alles wat vastomlijnd
leek staat te beven, J
in de emotie heb ik uezocht.
g
Gij
mijneigen
g leven.
Gij waart er niet. Niets dan mijn

een klein hoopje
pl mensen
geschaard
eschaard rond een liggende
boom,
gg
nieteknakt
door
de
storm
g
nieteveld
door geweld
g
g
maar zachtjes ter aarde gezegen:
g g
een reus die de tijd
l overwon.
zijn volle lengte
Languit
in zijn
hij zichzelf her te
g lagg hij
g
ontdekken op een bed
van klimop,
p,
o sch uders, met om
mos op
zijn hoofd en op
zijn
pl
PJ
zijn
zijn lenden wat roestige
vochtige
g
g bladeren
van het kreupelhout
verderop.
p
p

En de ontredderingging
gg g voor U uit,
het vuur als Uw heraut vooruitg ezonden ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid,
g
tot niemand onzer komt Gijl
blijf stom,
En dan, als niets meer spreekt,
alles blijft
p
een sluier soms, uit een stil midden
is er een stem. Gijspreekt,
maar andersom:
lp
als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.
GUILLAUME VAN DER GRAFT

Hij
Hij ademde nog.
van een kraai
g Zelfs het geblaf
g
vanachter een oud wagenkot
g
kon het ritme niet onderbreken
zijnop
van zijn
ganggzijnde
zijnde sap.
pg
p

WILLEM BARNARD

DUIF
1111111•11111111111111111111MINNEINE

Her en der vanonder de schorslansde
de bast.
g
hij daar.
Alsof hij
hij ons waarnam zo lagg hij
Alsof hijJ wist wat ons bezielde liet hij
hij begaan.
g

Hoe zij
zij de schaduw van de nacht nogg schraagt
g
bijna
bijna de maan verhult tussen de lijnen,
J
verschijne
weer andere schakeringen
g verschijnen

Zijn
voelden aan
J toppen
pp
alsof ze meteen zoudenaan
ruisen.
g

en blauw en amper
vermengd met groen
p rood.
g
Zij torst de zwaarte van diagonalen
Zi'
g
trots op
g Dit vreedzaam ademhalen
p haar rug.

IRIS VAN DE CASTEELE

WANDELING

Alleen zijt
J gij naar zee gegaan,
gg
van hem vervuld, van hem ontdaan,
om hem te vinden in de windehuld.
g

verwekt de zon in haar. Het bolle wit
zet uit en wendt zich naar de overzijde
J
tijd
pasten tijde
waar het zich vrij
vrij en te ge
gp
opentrekt
in zachter taal zodat het licht
p
de woorden spelt
van niets dan vergezicht.
g
p
RUDOLF VAN DE PERRE

Je zag
op
gseptember
p
p de wolken komen,
de duinen die niet weten watedaan
g
met roerloos zand en ooit hun dromen.
De meeuwen krijsen
wat gij
g J zwijgt:
Jg
J
waar hij nu is en hoe er aangekomen,
g
en dati'g westwaarts
naar uw vader neigt.
g
J
GERY FLORIZOONE
Uit 'nagelaten gedichten'

POËTISCH BERICHT
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Het Eeuwfeestjaar
Felix De Boeck

Van een andere wereld
JEAN Luc MEULEMEESTER

...........

MARK DELRUE

geleden dat
2 januari was het 100 ljaar g
Op
0
1januari
werd
geboren.
Felix De Boeck18 9
8-1
995
g
De vzw Vrienden van Felix De Boeck, onder de bezielende leidingg van Raoul Maria
De Puydt
samenwerking
g met
g
Y en in goede
conservator Jan De Kelver,, laten deze verTot 11
lg
Jjaardagg niet zomaar voorbijgaan.
aril
p vindt in het Felix De Boeckmuseum
een hommage
plaats aan Prosper
p De
gp
TroYer, sinds 1 918 bevriend met De Boeck.
toen kennis met elkaar in het
ZijJ
Museum voor Moderne Kunst in Brussel.
'Pros, ik denk veel aan uw werk en snak
bi U te zijn',
om weer eens bij
l schreef Felix
aan De Troyer
Y reeds in 1919.
De titel van de tentoonstelling
g luidt:
'Ontmoetingg met Prosper
De
Troyer
p
Y 19161935'.
935 Deze hommage
g is de eerste van vier
artistieke evenementen in de loop
998.
p van 1
Zi' staan alle in het teken van 'OntmoetinZij
g en met Felix: het beste van de man en het
beste van zijn
l vrienden.'
Bij
g verscheen een
J deze tentoonstelling
eerste brochure (in een reeks van vier):
'Ontmoetingg met Felix: Prosper
Y
p De Troyer'
met bijdragen
g van o.m. Henri Pauwels,
l
erehoofdconservator van de Koninklijke
J
Musea voor Schone Kunsten van België,
g,
Mark Uytterhoeven,
p
Y
^ kleinzoon van Prosper
De Troyer,
y, en Jan D'Haese,, kunstcriticus.
Wie een uitnodiging
g
gg wenst te ontvangen
voor de andere activiteiten van het eeuwfeest'aar,
kan lid worden van de vzw Vrienl
den van Felix De Boeck door betaling
van een jaarlijks
van 500
jaarlijks lidgeld
5 BEF oop
g
rekeningnummer429-1093441-69of
g
10-0117524-6. De beheerder-secretaris van
34
28,
de vereniging
gg is Jan De Kelver, Postbus 28
1620 Drogenbos,
of
fax
02
8
24
26.
^
37 4
g
Het museum Felix De Boeck staat open
P
voor bezoek op
g dinsdag,
g^ woensdag, donderdagen vrijdag
uur;op
o
l gvan io tot 177^
zaterdag
en
zondag
van
14
tot
17
uur.
4
7
g
g
Begeleide
bezoeken kunnen aangevraagd
g
worden via telefoon(02)3772
3 77 57 of per
p
fax02 37729
9 15.

Onder deze titel loopt tot eng
met zondag
Koninklij
1 maart 1998
in
het
Koninklijk
Museum voor
99
Antwer en een tenKunsten van Antwerpe
gover onbekende iconen en B Y zanti'nse kunst. In de recent vernieuwde onderg
rondse bunker ruimte van deze instellingkomel^
zoals de titel het verraadt in
een andere wereld terecht. De stoereewelg
ven en de sobere muren creëren inderdaad
bijna
eenassende
sacrale sfeer voor de bijna
p
honderdvijftig
iconen uit alg samengebrachte
g
le hoeken van de orthodoxeeloofswereld.
g
De organisatoren
opteerden
voor een strenP
g
g^ zeldzame en
g e selectie van merkwaardige,
belangrijke
stukken,- hoofdzakelijk
hoofdzakelij daterend
g J
kele exem de 13 de eeuw en71 . Enkele
laren
stammen
zelfs
uit
de
Byzantijnse
tijd.
Y
J
ld
P
zij
Deeëx
oseerde
iconen
zijn
ooit
vervaarg P
d in Rusland,
Griekenland, Klein-Azië,
,
werkelij een
Italië en de Balkan. We krijgen
Jg werkelijk
overzicht van deze kunst met een onaards en hemels karakter. In deze tijd
l van
ghouding
laïcisering
en antigodsdienstige houdin is
het merkwaardig
g - of toch niet? - dat de
interesse voor dezeewi'de
l kunst toeneemt.
g
Moeder Gods Gly^
ko hiloesa,
Griekenland, l 5de eeuw,
27,6
7 x 22 cm,privé-verzameling.
p
g
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De tentoonstelling
catalog
g én de (verzorgde)
us
willen
echter
meer
bieden.
Vooral
het
g
eerste artikel van dr. Erik Vandamme bebesteedt aandacht aan de wederzijdse
J
invloedingtussen westerse vormentaal en
iconenkunst. Tot nu toe behandelden weinigkunsthistorici die relatie. De auteur zet
vaststellin en dieneen aantal elementaire vaststellinge
aangaande
opp een rijtje.
rijtje. Die bijdrage
J
g kan
g
een begin
betekenen
voor
een
verdere
g
studie over deze relatie. Verder biedt onderhavege uitgave
nogg een tweetal andere
g
inleidende beschouwingen over iconenkunst.

Praktische informatie:
Plaats en info: Koninklijk
l Museum voor

^h
,^.^`°
`V \\ ^^^\m,

`
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De klassieke thema's komen in deze tentoonstellingiteraard
aan bod: de g
estileerg
de ChristusPortretten de verscheidene afen van
de Moeder Gods, de feestbeeldin
g
(zoals de aartsengel Miengelen
en-elen
gen
chaël en heiligen (zoals Johannes de Doer, Petrus, Paulus, Mattheus, Paraskeva,
Nikolaas, Georgios,
Anna, Theodoros). Eng
kele vallen op
p door hun eerder uitzonderlijl ke thematiek, zoals een Russische icoon
esi g met een scène uit
hets
J^een g
p aradi
neerde Syrische
uit de i7de eeuw met een
Y
voorstelling
- een
Y
g van de Akathistoshymne
liturgische
hymne
die
rechtstaand
wordt
litur
g
Y
om de goddelijke
gezongeng
l incarnatie te
vieren en bestaande uit vierentwintigg strofen -, een Russische van circa 1700
7 met de
voorstelling
van
het
Onze
Vader
en een
g
17de-eeuwse
eveneens uit Rusland met het
7
thema van 'De Reine Ziel'. Ze zetten de
gelovige
g eg aan tot meditatie en verstild
g
uiteindelijk
bed. Danas
bereiken
ze
hun
uiteindelijke
P
In de catalogus
g worden ze alle fraai in
kleur afgebeeld
en vergezeld
van een korte
g
g
notitie zeker om thuis na teenieten
en te
g
blijven mediteren van hogere
sferen.
g

•
.
,v.
d
^1`\a^ ^` ^ ^ ^ 1;:a^i^ ^^\ ^ ^ \^^ ,^ ^ i

Schone Kunsten, Leopold
de Waelplaats,
p
p
,
Tel. 03/238.78.09
2000 Antwerpen.
P
Frans; 1 0 blz.,,
Catalogus: Nederlands,
5
cm
kleurillustraties
van alle
24,7
2
4,5
9^7
tentoongestelde
werken:
8o
fr./1.25o
fr.
9
g

Terug van weggeweest:
Reliëfs van G. Kerricx terug in
de Antwerpse kathedraal
...........

KAREL VAN DEUREN

In 1991
99 kocht het Pprovinciebestuur van
Antwer en bijl Christie's in Londen twee
Antwerpen
g esculpteerde reliëfs van de befaamde
beeldhouwer Guillielmus Kerricx, die ze
in 1683
3 maakte als onderdeel van de
omheining
g rond het altaar van de tonnenmakers in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
Hetprovinciep
p
bestuuraf
g de stukken in bruikleen aan
de kathedraal waar ze al enkele jaren
l
opgesteld
staan in de kooromgang. In 1996
pg
kon hetrovinciebestuur
een derde reliëf
p
aankopen
p bij
bij Christie's en vanaf nu kun-

nen de bezoekers van de kathedraal de
drie reliëfs van Kerricx bewonderen die nu
zijn
p plaats
opnieuw
verenigd
op de
van
p
gzijn
P
herkomst. Info ppanelen met tekst en foto's
verduidelijken de geschiedenis
en herg
komst van de reliëfs.
De beeldhouwer versierde het meubel met
engeltjes,
rankwerk en druiventrossen en
g l
stelde ook tal van werktuigen
p
g van kuipers
voor zodat iedereen kon zien wie de opdrachtgevers van dit fraaie kunstwerk waren. Op
veiling
tijdens het
p een openbare
p
gl
Franse Bewind in 1798
79 verdwenen de
meeste kunstwerken uit de kathedraal,
waaronder ook de reliëfs van Kerricx.
Het is niet bekend uit hoeveel fragmenten
g
de omheining
g rond het altaar van de tonnenmakers oorspronkelijk
l samengesteld
g
p
was.

NNR áa ^ ^\^^^`'?^(dAl

Felix de Boeck
MARK DELRUE

Gaarne gedenken we hier onze eredeken
geleden werd
Felix de Boeck die honderd jaar$
geboren
eboren (° 1 2 1jan. 8 9 8 in Drogenbos
$
t 18'an.1
1995 in Sint-Jans-Molenbeek).
1

Felix de Boeck heeft schilderend zijn
J
voelen,l
zijn denken,^Jg
zijn eloof vertolkt.
Lijn en kleur verwoorden zijn diepste
Lijn
p
emoties op
p de grenslijn
g
J van droom en
werkelijkheid,
in
^ zonder verloren te gaan
g
l
nevel en duisternis.
Zijn oeuvre P
peilt de diepten
van het beZijn
p
staan en raakt aan de hoogten
van het
g
onze
bare. Anekdotisch schilderen werd
onzegbare
Hijlzocht naar zuivere,
vlugoverbodig.g
geometrische vormen naar harmonie
g
lijnenom dragers
tussen rechte enebo
g
g en
glijnen
te kunnen zijn
van
een
boodschap.
p
J
Als mysticus
schildert hij mens, dier en
Y
horizon, herleid in zuiver lijnenspel
p tot
J
hun essentie. Wat aan het eind overblijft
J is
de cirkel. 'Zie je', zei De Boeck, 'ik denk
steeds opnieuw aan Pascal die God ziet als
een cirkel. Het centrum is overal, de omtrek is nergens.'
Felix de Boeck schreef het woord mysterie
Y
lijken
op
met eengrote
M. Vele 'zelfgaves' lijken
o
g
vuur dat loutert. Zijn
gestorven kinderen
lg
zijn stille
en zijn
J vrouw,- Marieke,^ bleven zijn
leefgenoten
over
de
dood
heen,
want Felix
g
de Boeckeloofde
in het leven na dit leg
ven.

De Poot van Gilliams,
de Gilliams van Poot
_.....r.
FRANS BOENDERS

De kunst van beeldhouwer Rik Poot staat
buiten de tijd, en zeker de onze. Dat komt,
denk ik, omdat de beeldhouwer onze tijd
eengruwel
vindt die de mens heeft los geg
g
lOp
wrikt uit zijn
omgeving. 0
J natuurlijke
zich is deze formuleringg veelzeggend:
alsof
gg
de mens daar niet zelf verantwoordelijk
J
voor was! Niet de tijd, welke dan ook, maar
verantwoordelijkhei
de mens draagt
g volle verantwoordelijkheid
•
wat hijJ doet en laat. Het pessimisme
p
van Poot - want dat is het - richt zich teen
g
de tijdgeest,
product van
l g^ die natuurlijk een p
tij wil een
de mens is. Deeest
van onze tijd
g
dieebruik
maakt van de
g
afval van de technologische
productie;
Poot
g
p
eeft in zijn
zijn beelden juis
juist een idee van de
geeft
van mens en dier, ook al blijkt
l kt
dieebroken
of vervallen. De mens is niet
g
groot omdat hij
hij met zijn
zijn wetenschappelijkJ
pPk
g
technologisch
vernuft
de natuur verbetert
g
hij
(want datelooft
Poot niet) maar omdat hij
g
zijn
rometheïsche roeping
juist afstemt oop
p gl
J p
de natuur.
Paradoxaalenoe
gstaan in de kunst van
g
een man, die de natuur hoogg in zijn
J n vaanambachtelijkhei
del draagt,
g^ techniek en ambachtelijkheid
Deze opvolger van Oscar Jespers
•
p
als docent beeldhouwkunst in de school
van Terkameren weet uit ervaringg tot welke
g voor
puinhoop
P de modieuze minachting
vakkennis de hedendaagse
g beeldende
kunst heefteleid.
Poot beseft terdege
g dat
g
vrij
opdrachten,
o drachten naast een persoonlijke
l en vrije
p
welbegrepen
op
•
p^
p het onderwerp,
o dracht ever indienstbaarheid aan de opdrachtgever
houden. Het witmarmeren borstbeeld dat
hij enkele ljaren g
geleden van voormaliggre
hij
p
mier Leo Tindemans maakte - te bekijken
J
Parlementsgebouw
in het Belgisch
g
g
preekt voor Poots meesterschap
als
scul p sp
P
zij inzicht in
turaalortrettist
en voor zijn
p
g
p
p Ycholo gie en gebarenspel.
Toen de executeurs-testamentair van Maurice Gilliams1 900-1 982 Rik Poot de o p drachtaven
een
figuratief
beeld van Gilg
g
^
liams te maken, nam de beeldhouwer amen het oeupin
p el de tijd om zich te verdiepen
hij ovevre van de Antwerpse
p dichter - die hij
rigens nooit heeft ontmoet. Zoals herhaaldeli'k
was Gilliams niet zozeer
J opgemerkt,
pg
beoefenaar
van diverse lieen voortreffelijk
l
teraireenres
zoals poëzie,
g
p
^ utobiografisch
g
roza fictionele teksten en essays,
proza,
Y^ als wel
een nadenkend denkende dichter. Gilliams
schreef zowel hoge
poëzie als diepe
l
p wijsg p
begeerte,
g
- maar beide waren steeds innig
met elkaar verweven. Ik zie hem vooral als
de maker van één werkstuk, Vita brevis.
als dagboekfra g
Dat bevat
g edichtenzowelZij strucmenten J verhalen en opstellen.
Zijn
p
EN OM DE KUNST
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tuur lijkt
J op
P die van een romantische
sonate, in hoge
maar
g mate samenhangend
g
niet op
wijze Al streeft dit
P strikt-klassieke wijze.
naar wat zijn maker de noodzakelijke
7
vorm beliefde te noemen, het is p
rincipieel
onvoltooid. Het blijft immers steeds verbonden met Gilliams' eigen
leven, naar
g
welks ervaren kortstondigheid
de Latijnse
Latijns
g
letterlijk
verwijst. Ing
geschriften en
J verwijst.
gesprekken
verwierpP Gilliams elke manifeste tegenstelling
g
g tussen kunst en leven.
Hoeerfect
literair zijn
zijn teksten ook ogen
en
p
g
klinken ze vormen een weefsel met zijn
J
specifieke
ervaring
P
g van het leven als één

uitgerekt
gemis.
g
g
Poot stond voor eenprobleem. Hoe breng
g
ik denkend verdriet in beeld? Bijna
Bijna twee ljaar
la p voedde de beeldhouwer zich aan de
lang
complexiteit,
enp
paradoxen
p
^ inconsequenties
q
van hetilliamsiaanse
weefsel. Poot las en
g
herlas. Hij
Hi liet de droom en het denken, het
gezegde en het verzwegene,
de dichter en
g
de burgerman, de roddelaar
en de baron,
,
de vrijdenker en het moederskind op
zijn
PJ
sculpturale
verbeelding
inwerken.
Zo
zocht
p
g
Poot naar een beelden groe p die deze en andere facetten - nostalgie naar de beschermingvan de kindertijd
J^onuitroeibare en
gekoesterde eenzaamheid - kon samen• g
en. Op
0 een be
bepaald
aald moment boetseerde hij
groep
J eeng
p met drie aan elkaar
g ekluisterde figuren:
Gilliams als jonge
g
J g Elias,
als rijpe
man, als bejaarde. Poot zag
l p^
g er het
equivalent
in voor de ingewikkelde
structuq
g ew
ren van Gilliams' muzikale tekst. Het was
te veel en te letterlijk.
letterlijk. In latere ontwerpen
p
versoberde Poot zijn visie. Uiteindelijk
Uiteindelij con hij zich op
p twee elementen - Gilliams' zelfkwellende introspectie
én tegelijk
p
gJ
diens besluit om daarvan een superieur
jp
Ju
weel te slijpen.
Welbeschouwd
gaat
het
l pg
maar om dat ene: de levensvatbaarheid van
Gilliams' melancholie. Het beeld viel nu
haast vanzelf in dejuiste
juisteplooi.
P
Poot vriest de schrijver
in tijdens
tijden een van
J
•
stadsverkenningen.
Zoals steeds
g
wanneer hijJ de schrijftafel
schrijftafe voor de straat inkeurig
in
hetpak
gestoken, maakt
g
P g
Gilliams eengebaar
hi zijn losg ebaar als wilde hij
g ende overjas dichtknopen.
p en Maar dezelfde handbeweging
zij
gg verraadt ook zijn
Daarom ziet de man die op
p ons
toekomt deassanten
niet. Beklemming
P
g en
getob
versomberenzij
zijngezicht waarin de
g
tragische
levenshoudingggg
gegrift staat. Hij
Hij
g
houdt deas
terwijlvisioenen van 'hevigS
p in terwijl
wit in mij'
Deze
1 hem nog
g voortbewegen.
g
ambivalentie - stilstand en beweg ing- vertolkt de tweestrijd en de twijfelzucht
twijfelzuch tussen
broeieriganalyse
terugverlangen en koele anal se.
s annin en
•
gp beheersten Gilliams' leven en werk. Rik Poot is erineslaa
g
gd deze
dubbelheid te verankeren in zijn ene,^g
ogenschijnlijk
schijn
lijk naar simpel
p Socialistisch Realisme
zwevend beeld.
50
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Terecht schrijft
l Willem Elias dat Poot 'tot
onze beste beeldhouwers' behoort. Poot overtuigt
hij alsg
geen anderg
gebalde
g omdat hij
kracht kan oproepen. Ingehouden
kracht,
g
vlak voor de ontlading
g, ervult ons met
ontzag,
in de natuur - de o
schoropschorg^
tij tussen bliksemflits en de
gvan de tijd
begeleidende
donderslag
g
g - als in de klassieke beeldhouwkunst. Een eeuweleden
g
dook die kwaliteit opnieuw
op
P
p in het werk
van Au gguste Rodin(1840-1917),die de
doorbraak markeerde van de sculptuur
aan
p
het einde van een eeuw die door schilderkunst wasetekend.
Henry
g
Y Moore 1898 1986),de sculpturale
reus van onze eeuw,,
p

., ^;; ^

^
^^
^
^ ^
^

in
gaf
p
g de abstractie een uitverkorenplaats
voorbij
de beeldhouwkunst, doordat hij,
J,
vormen en volumes,
psychismen trachtte
^pY
bloot te leggen.
gg
Poot toont de kracht door haar beweging
gg te
bevriezen. Ook in zijn
zijn vrije werk is hij
hij
trouwebleven
aan de figuratie.
Poot heeft
g
g
echter de klassieke vormen - dieren, vooral
aarden en vrouwen,^ liefst naakten - o
paarden,
op
een bepaald
moment
opengebroken.
Niet
p
om ze onherkenbaar te maken: om er de
ruimte eenlek
in teg
geven en daardoor de
p
beelden lichter en spontaner
te maken.
P
Poots sculpturen
vreten
lucht,
p
^ het belanggrijkste
element dat levende natuur mogelijk
J
gl
maakt. Als wilden ze hun eigen kunst verg eten om één met de natuur te worden. Dat
lukt natuurlijk
l nooit en daarom hebben ze
altijd iets tragisch
- zoals de val van Icarus.
g
'De natuur,' zegt
g Poot,- 'is het enige
A dat mij1
met vreugde
van een
S vervult. Het gehinnik
^
paard
aard maakt op
mij
meer
indruk
dan
het geloei
p 1
^^
van straalmotoren.'
Kunst kan, in het besteeval
,alleen de
g
van de natuur traschoonheid en vreugde
g
De kunstenaar is geen
g isch herscheppen.
Pp
g
demiurg
gevallen titan Prometg maar deg
heus die,geketend,
, zich moet laten kwelg
len. Misschieneeft
juist
juist deze opvatting
g
p
g de
natuurmens Poot aansluiting
aan
de
allesg
behalve 'natuurlijke' Gilliams - al spreekt
p
het dat veel meer beideersona
P
ges scheidt.
Het maken van kunst, ongeacht of het Beelden betreft van steen en brons dan wel
beelden in een tekst,, is voor beideng
geen
vrijblijvend
vormenspel
11
P maar vertolkt - in
Pootseval
alleszins - woede over en verg
zet tegen
g het verval van beschaving
g en
ethiek, kunst en religie.
zij GilPoot heeft zijn
g
weliswaar niet opengebroken intehijgaat zwaar van tragische
ernst)
g endeel^hij
g
maar hem niettemin een deel van zijn woede en revoltee
ggeven.

Art Cologne 97,
een betere keer
MARK DELRUE

Vantot
was Köln voor
9 16 november 1997
997
kunstverzamelaars en kunstminnaars opp
nieuw het Mekka van de moderne en
hedendaagse
g kunst. Art Cologne
g is nu
eenmaal(met Bazel en de nieuwkomer
Art-Forum,- Berlijn)
r
J één van de belangrijkg)

De bekendealerie
Dobele uit Dresden
g
bood één van de mooiste kleine 'Meditationen' aan vanawlenskY,
to p
klasse van
christelijke kunst. Maar welk museum voor
moderne religieuze
kunst of welke kerk
g
kan hiervoor méér dan twee miljoen
BEF
l
118.000 DM) neertellen? Inroot
contrast
g
hiermee was een stapel
p vermeen de kunst werkj
es waarop
da4
J^
p in kitschstijl stond: 400
en
aflaat.
Die
kon
je
gratis
meenemen,
g
)g
indien je
je eerst neerknielde in een
g eïm
p roviseerde biechtstoel, waar de biechtvader
vanuit een video de biechteling
toesprak
in
g
p
slechtesteld
Latijn:
g
)
Nunc communicatis cum arte religionis.
g
Peccatores omnes.
Omneseccaverunt
contra naturam.
P
Vere dignum
et l'ustum est ignoscere
inter
g
g
se neque venerare.
In nomine ordinis floriselar
p gonii
Dimitto vobiseccata
vestra
sicut dimittes
p
mihieccata
mea.
p

J

ste internationale kunstbeurzen voor wie
op
p de hoogte
g wil blijven
l ven van wat de internationale kunstmarkt te bieden heeft. Door
een strengere
selectie dan in het verleden
g
was het aantalalerieën
herleid tot 23 o (in
g
plaats van 280). Hierdoor was het artistiek
niveau hoger
voorbij jaren. Dit
g dan in de voorbije
ook voor de bezoeker beter, want bij
een terootse
opzet
ziet men door de vele
g
p
bomen het bos niet meer. Door méér ruimte
kwamen de kunstwerken beter tot hun
recht. Het totaalbeeld maakte een minder
chaotische indruk en de te volgen
weg
g leek
g
minder op
een
labyrint.
p
Y
Ne g g van de 23o g
Negentig
galerieën waren nietDuits: afkomstig
g uit landen van Europa,
p,
Verenigde
Staten, Zuid-Amerika,, Azië en
g
Australië.
Art Cologne
pg 97 was méér dan een verkoopinformatiem
beurs, het was tevens eengoede
g
kans inzake
se grafiek,
rafiek schilderg
kunst beeldhouwkunst, installaties, video
en fotografie.
Dit jaar was er opnieuw
das
g
p
Fórderprogramm ier jun
ge Kunst, met steun
1g
van o.m. de Europese
Gemeenschap.
P
p
Een selectiecomité had dit jaar
jaar
negen
gen buitenlandse en vijftien Duitse lj on g e kunstenaars uitgekozen.
Hun werk mocht niet
g
meer dan.000
DM kosten.
7
Vele jonge kunstenaars zijn
zijnspiritueel
g
p
eïnspireerd. Het aanbod van kunst met
g
christelijke
thematiek is natuurlijk
natuurlij klein.
J
hoe kleiner het aanbod, des teroter
g
de extremen.

Nu hebti'g deel
aan de kunst van de religie.
1
g
Wi' zijn allemaal zondaars.
Wij hebbenezondi
dStegen
S
g de natuur.
Het is waarlijk
en rechtvaardig elkaar
1 goed
gS
vergiffenis te schenken en geen
vergif.
S
In de naam van de orde van deelar
p Sonium
vergeef
ik u uw zonden zoals g1
gij mij
mijn
g
1 mijn
zult vergeven.
g
Dat vond ik eenoedko
g
pe aanfluiting
g van
het biechtsacrament en het christelijk
t erfvoorbeelden
g oed. Die twee aan gehaalde
g
wijzen naar twee moeilijkheden waarmee
religieuze
kunst vandaag
geconfronteerd
g
gg
wordt.
Ook het Kdlner Diozesanmuseum was er
aanwezig
g met een stand waarin het bekroonde ontwerp
getoond werd van de
pg
Zwitserse architect Peter Zumthor na de
architectuurwedstrijd
J 'Kolumba' voor de
nieuwbouw van het museum.
Artnam
97 enkele nieuwe initiatieven.
Voor het eerst werden rondleidingen
en
g
rekken
met
galeriehouders
aleriehouders
en
kunstegp
naars voorzien. Cologne
Art Package
g
g orgaga
niseerde kunstuitstappen
pp naar de stad K ö ln
en omgeving
g g met vooral aandacht voor
en
moderne architectuur, beeldenparken
p
atelierbezoek.
Een bezoek aan het Ludwig-museum en de
Dom was voorzien. Samengevat
kunnen
g
wi' stellen: Art Cologne
was
boeiend
97
g
voor kenners en verzamelaars. Deze internationale kunstmarkt was ook leerzaam
voor hen die de hedendaagse kunst beter
willen leren kennen. Hopelijk
Pl kan Art
Cologne
dienen voor
Colo ne
97als inspiratie
p
andere kunstbeurzen.

Bernheim Prijs voor
Hubert van Herreweghen
NallIMMINIII

PATRICK LATEUR

Op
werd in de bibliotheek
997
p 5 december 1997
van de Universitaire Stichting
g in Brussel de
Letterkundige
g Prijs
l s Emile Bernheim over handi gd aan Hubert van Herreweghen.
g
Patrick Lateur sprak
namens de jury
p
lY de
laudatio uit.
Woorden met een beeldenaar
zoek ik, dikte en dunte
gaafpprofiel en ppunten,
g
niet de uitmuntende zomaar,
wel,p
op een haar
na, het karaat,
gemeten met een evenaar,
S
waar men, sinds Tigris en Eufraat,
eerlijk
1 mee aan moet munten
Met ditedicht
Woorden,^ dat wijl lezen in de
g
Spiegelschrift van de bundel Karakol
cyclus
Y
uit 1995,
995 getuigt
g
g g Hubert van Herreweghen
van zijn ambachtelijk bezig
zijn met het
gJ
woord. Hij
Hij is een poiètès,
letterlij vertaald
p
^ letterlijk
het Grieks 'een maker', een maker van
eenoëtisch
universum waaraan hij
hij als
p
vakman reeds meer dan een halve eeuw
bouwt. Zijn instrument, zijn alaam zou hij
hij een
zeggen,
gg ^ is het woord,- waarmee hij
nieuwe werkelijkheid
werkelijkheidprobeert
te
creëren.
p
Woorden met een beeldenaar moeten het
zijn ervaringen
eng ezijJ^
nwoorden die zijn
g
h ten
dac
zijn
og
a g met
e de
e werkelijkheid
lziomgang
rondom hem beeldig
g verbeelden. De eisen
die de dichter zich hierbij stelt
zijn
zijn hoog,
g,
Hij beseft dat de ultieme verzeer hoog.
gHij
woordeng niet voor hem en eigenlijk
g
l voor
niemand is weggelegd. Dus niet zomaar de
uitmuntende woorden. Maar wel de zuivezo dicht mogelijk
re expressie
gl benaderd.
p
Opeen haar na,^ het karaat. Wat de poiètès
0
p
aflevert moet en zalrecies
zijn,
p
)^ zelfsprecieus in deoede
betekenis van het woord,
g
gemeten
met de naald van de balans. Die
g
ijkschaal
bestaat van oudsher, bestaat vanaf
l
menselijk cultuur,
hetrille
begin
p
g van menselijke
Tigris
en Eufraat, toen mensen voor
g
het eerst zich bedienden van de taal en liezij
deren en g ezangen bedachten waarmee zij
verwoordden en overstede werkelijkheid
l
gevecht met de taal
g en. Het besef dat het^
vanaf het allereerste begin
p
g een opdracht
was voor mensen, voor dichters, heft de
ervan niet op
onmogelijkheid
p en doet eveng )
min iets af van de eisen die het metier aan
de dichter stelt. Maar deedachte
dat de
g
van
alle
tijden
is,
uitdaging
tijde
poëtische
gg
p
eng
geeft zelfs
de taak draaglijker
g l
rust.

bij Hubert van
Het is ooit anders g eweest bij
poëticale gedicht
Herreweghen.
Het oudstep
g
g
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is te vinden in zijn derde bundel Liefdes van

de liefde en van de dood uit 1949,
949
hij
hij reeds bekroond was met de Prijs
Prij van de
Brabant. Hetroloo
edicht heet
p
gg
eenvoudigweg
g g Gedicht,- waar gezegd
g g wordt
van de woorden dat zijJ dansen de rei van het
gedicht. Maar dan kantelt het vers, want

Plots hoorti'S1in de rei daarbinnen
de dichter die te schreien lit.
S
Gij1 hooft hem onder het bewegen
g
der woorden, waar 't verdriet in vaart
omdat geen zin zo zoel als regen
kan ruisen op
^ het loof in maart(VG 229)
De l
jonge
g dichter was zich al vroeg
g bewust
van de menselijke
makelij die poëzie
heet
J makelij
p
en van haar onvermogen
g om de werkelijkJ
heid volmaakt te verwoorden. Maar dat besef woog
g toen zwaar: temidden van dansende en lichtende woorden ligt
g de dichter
te schreien. Dat beeldast
perfect bijl de
p p
thematiek en de tonaliteit in de debuutjaren
l
van Van Herreweghen
die beheerst worden
g
door een onmacht tegenover
erfzonde en
g
schuld-na
door het spanningsveld tussen tuur engeest
eneest tellurische verbondenheid en
evasie, een
gen naar metafysische
Y
meervoudig
meervoudi e thematiek die hem nooit zal
en die hij
hij zal verwoorden in tegeng en
stellingen van
laag
en
hoog,
en
licht,
,
g
ggevangen
en bevrijd,
en klaarte,,
gd
l^
tijdelijkheid en tijdeloosheid.
tijdeloosheid
met de jaren
en met de bundels, die
J
bijna
alle de blote titel of ondertitel Gedicht
ten dragen
(de dichter werkt toch aan
g
g edichten zoals een timmerman het hout
o bewerkt),met dearen
wordt de toon serener,
J
milder en speelser.
Reeds in Gedichten III, in
p
s 962 bekroond met de Driejaarlijkse
Driejaarlijkse Staatsrijs
voor
Poëzie,
vinden
wijl daarvan de
p l
J
eerste sporen. Het poëticale
Nulla dies sine
P
p
Hubert van Herreweghen
'Voor het witte blad'
(Foto: W. Osterheld)
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linea verraadt reeds hetlezier
dat de dichp
ter vindt in het spel
p van woorden, ritme en
rijm in een haast Gezelliaans taalregister.
Ik
g
citeerraa
de beginverzen
van dit preten g g
g
tieloosedicht:
g

Vind ik een vers alhier, aldaar,
ik buk mij11 een bedelaar,
steekoed
emutst het peukje
g g
p 1 op
p zak,
is 't lichte of zwaardere tabak.(VG 156)
5
Hoewel Van Herreweghen
al in Gedichten V
g
- Brak een beetje
met een
J experimenteert
P
nieuwe typografie, is het vooral de bundel
Aardewerk - Gedichten VI die wordt beschouwd als een definitieve doorbraak van
de andere Van Herreweghen.
Eigenlijk
blijft
l blijft
g
g
hij trouw aan zijn
zij thematiek, maar de vermotieven als daar o.m. zijn
l het
kind,, het landschap,
de moeder,
g anp,
, de ver
keli'kheid
de religie,
g, het ambacht,, worden
J
gedragenp
door een steeds wisselend spel
met de taal, een weerbarstige
g syntaxis,
y
, sec
geformuleerde
en soms afgebroken verzen,,
g
een rijk taalregister
dat soms een beroep
g
p
doet op
volkse
en
archaïsche
wendingen
en
g en,
p
formeel het meest opvallende,
een
recieup
p
^
ze en bijzonder
expressieve
typografie. Ach
J
pter een en ander schuilt de mildelimlach
g
en de ironie van de vroeger
g
g getormenteerde
dichter die nu veel weet te relativeren. De
bundels Fazant, Kort dag,
en Trog
g,
g en de
laatste bundel Karakol bevestigen in een climax deze nieuwe Van Herreweghen die traditie en moderniteit harmoniseert. In deze
blijfthij
hijeigenlijk
bundels blijft
zijn vaak geciteerg
l zijn
de bepaling
van
moderne
poëzie
gestand:
p g
p
g

gestyleerde
leerde wanorde, een spel van tonen en teS
gentonen moderne onrust in klassieke maat.
Hubert van Herreweghen
komt in deze
g
bundels vol taalspel
verrassender
uit de
p
hoek dan veel van zijn
jongere
collega's
J J g
g s
die vandaag
g de literaire canon vormen.
Ik vrees zelfs een beetje
poëzielezend
l dat P
Vlaanderen zijn nieuw
werk
nog te weinigg
g
kent en dat men de dichter, diellep
podia
a
mijdt en afkerig
g is van elk literair samenhokken nogg te veel associeert met wat
men vroeger
g de neo-classici of dichters
van de traditie heeftenoemd.
Dat zijn
zij
g
dodelijke clichés die letterlijk
letterlij literatuurgeworden
zijn.
g
g
l Ad Zuiderent
heeft het werk van Jos de Haes daarvan
a
bevrijd.
l Benno Barnard en Herman de
Coninck hebben Van Wilderodesoëzie
p
geherwaardeerd. Paul Claes heeft het
werk van Christine D'haen een nieuwe
interpretatie
gegeven.
eg
even. Met Hubert van
p
Herreweghen is dat
wellicht nog te weinigg
g
gebeurd.
Ik
kijk
even
in de richting
g
l
g van
Willy
die bijna
bijna25
5Jjaar g
geleden al
YSpillebeen
p
een monografie
schreef,^ maar als hij
hij het
g
werk aan een jongere
wil overlaten, dan
J g
heeft Stefaan Evenepoel
toch al ee
eenpaa
paar
p
stevige aanzetten geschreven
voor zo'n
g

werk. Het is, om het met de dichter te
zeggen,
gg ^ kort dag.
g

Karakol heeft de lY
jury van de Bernheim Prijs
Prij
Als ik eigenzinnig
g
g door de bundel
wandel, blijf ik haken aan het beklemmende Rondeel waar levensdrift en doodsbesef
weer opduiken,
titelp
^ aan het enigmatische
g
g edicht waar de magie
g van het woord
hoogtij
hoo
aan de miniatuur van het vers
gl
Bestorven echt, aan het bedriegl
lijk anekdotische Een takje
takje munt dat het gedicht
g
Zurkel uit Gedichten V oproept, ik
blijf hablij
aan... zoveel. Maar Karakol, dat verscheen binnen de vier jaren
die deze
l
bekroning
bekronin voorafgaan,
tegelijk
g ifungeert
g
g l
als kapstok
voor de waardering
p
g voor de
vernieuwing
g van het oeuvre van Hubert
van Herreweghen.
Was de Staatsprijs
g
pJ van
1962 een bekroning
zijn eerder
g voor wat wij))
klassiekeeriode
kunnen noemen, dan
p
Prij Emile Bernheim een bevestimag deze Prijs
ging
zijn
van
wat de dichter sinds AardegJ
werk heeftebracht
en de Prijs
Prijsvoegt
g zijn
g
toe aan die van Jan Van Ni'len
l
Albert Westerlinck, Maurice Gilliams, Karel
Jonckheere, Jef de Beider, André Demedts,
Hubert Lamp^
o Ivo Michiels en Paul
Dewispelaere.
p
Hubert van Herreweg hen, wi'l weten dat u
op
ogenblik
veel liever zou
p dit eigenste
g
g
wandelen kijken
naar de halve takken hard
l
gelakt, dromen van dampend
paard
aard en damp ende aarde de vlucht van de woerden zien
en denken aan het werk van de dichter, dienaar van de mussen zijn.
J Wijl weten ook dat u
niet schrijft
schrijft omgeprezen,
erezen maar om gelezen
g
1 te worden. Toch moest u dit even onderg aan. Straks kunt u weer aan de slagg zoals
Toverij1 uit Kort dag
S h et in vraag
g en antwoord verwoordde:

Wat heeft een tovenaar te tonen
en het dichtertje
1 met hem mee?
Er is een ander land: de zee,
een andere verwondering:
2
S het ggewone.(25)
Hubert van Herrewe^
henop
o
wandel met dochter Anne,
herfst 1997
997 (Foto: D. Devroe).

De Vlaamse poëzie in 1997
STEFAN VAN DEN BOSSCHE

Het jaar 1997
zal de literatuurgeschiedenis
997
g
ingaan als een dramatisch ljaar voor de
Vlaamseoëzie.
0
p
P 22 mei overleed in Liseheel onverwacht dichter en essaysabonY
ist Herman de Coninck. Enkele maanden
later verkeerde het Gentse Poëziecentrum
inrote
g nood: financieel en structureel leek

een en ander mis te lopen,
p ^ zodanig
g dat, net
als het 'laatste' nummer van het Nieuw Wereldti'dschri
t van De Coninck misschien
1
ook wel eens Poëziekrant aan haar slotstuk
toe zou kunnen zin
J^ondanks dramatische
oproepen en artikels in deg
geschreven pers.
p
Recentelijk
l verscheen trouwens een nummer datold
gl
g voor de toch wel omvangrijke
september-december
z1997.
eriode
P
p
'zijn...
Het zou spijtig
l Maar een en ander
zorgde
g ook ervoor dat Poëziecentrumggeen
dichtbundels op
p de literaire markt bracht,
waar anders toch wel steeds een vier- tot
vijftal
bundels verschenen in de reeks van
J
Die onontbeerlijke
onontbeerlijk
De bladen voor deoëzie.
p
vooroëzieuit
aven
lijkt
lijk te zullen
g
P
door de Leuvense
overgenomen
g
uit g
uitgeverij
tenzij deg
groten - Lannoo,
J P, tenzij
Manteau en de Nederlanders - hun tempo
p
van dichtbundels wat zouden
van uitgeven
g
op
drijven.
J
Het wekt dan ook de indruk dat de Vlaamseoëzieoo
g wordt met het jaar.
p
gst kariger
l
Maaroed
poging
g toch.
g ^ eenpg
Selecties

Hubert van Herreweghen
en Willy
S illeg
Yp
been stelden twee bloemlezingen
g samen.
De eerste, Gedichten 1997
997 (Leuven, Davidsfonds Clauwaert/ 68 p.), is de jaarlijkse
bloemlezing
tijdschrifte in
g uit de literaire tijdschriften
en Nederland, terwijl
J Soms tus-

sen tulen.
p Poëzie uit Vlaanderen en Nederland
1916-1945
945 (Leuven, Davidsfonds Clau9
waert 279
p.) het derde deel is van een
79p
poëzie-trilogie. Het boek vervolledigt
g het
bloemlezing
enp
roject
dat in Y95
8 was ingege
l
een
selectie
die
niet
overgaan,
zet met Dingen
S
S
uit de actuele dichtkunst (na de Tweede
o door Het
Wereldoorlog),gevolgd
g ins 99
gg
nachtegalenbosje,
1- waaringgedichten uit het
S
fin de siècle en het begin
g
g van de twintigste
eeuw werden verzameld. Soms tussen tulen
p
vertelt het verhaal van een woelige
g en tegein onze letlijk
boeiendeperiode
p
l ongemeen
g
teren. Het interbellum brengt niet alleen internationale en andere crises, maar ook in
zijn discussies,
de wereld van deoëzie
zijn
!p oP
niet
lemieken en botsingen
g tussen poëtica's
p
uit de lucht. De namen van dichters die het
licht zien zijn
l indrukwekkend en zullen de
Karel van
latere literatuur mede bepalen:
p
de Woestijne debuteerde reeds ins9o3,
maar ook dichters als Paul van Ostaijen,
Gaston Burssens, Wies Moens, Richard
Minne, Jan van Nijlen, Maurice Roelants,
en de Nederlanders Slauerhoff, Marsman
zijn
en Nijhoff
zijn niet meer weg
g te branden uit
ons collectief literaireheu
gen. Kortom:
g
leverden
Van Herreweghen
en Spillebeen
p
g

Mijn spraak
is in de .^.i
r.

Turkooizen scheepje
pl van verschil(Amsterdam,
p.) een selectie uit het
Prometheus 191
9 p
geboren
s og
werk van twaalf jonge,
J g l na 95
gedichten
Vlaamse dichters.Hij
Hij koos tieng
per
er dichter. Dat leverde een bonte men gege
postmodernen (Dirk van Bastelin g op vanp
laere, Erik Spinoy,Stefan Hertmans),Beel,
denstormers als Tom Lanoye
Y ook of Peter
Verhelst naast dichters van meer romantische inslag:
g Luuk Gruwez vooral,/ maar ook
j ,
werk van Marc Tritsmans, Koen Stassins
Herman Leenders, Charles Ducal, Bernard
Dewulf en Jo Govaerts.
kan men uiteraard altij
altijd laatVraagtekens
g
geen Erik
waaromeen
Paul Bogaert,
!g
g
g
geen BartJanssen? Niettemin
HeY man
,g
blijft het een aardige
blijft
g keuze die de lezer een
mooi eneïllustreerd
beeld bezorgt
g van de
g
groot deel
uiteenlopende poëtica's
die eeng
P
determineren van de Vlaamse actueleoëP
zie.
De laatsteaar
zij leven zetelde
jaarvan zijn
p jaar
de Coninck in de jury
Y van de VSB
Poëzieprijs, de
grootste poëzieprijs
pJ zeg
g
p
g
maar van de Nederlanden. De 10o besteeg
dichten van 1996
99 (Amsterdam, de Arbeiderspers,
1 6p.) moest de eerste bundeling
^ 3
g
arlijks reeks. De
worden van een hele,^Jja aarlijkse
selecteerde de naar zijn
l smaak
omvangrijke
besteedichten
uit
de
zeer
gl
g
lijst van dichtbundels die in 1
lijst
996 werden
En in zijn
zij keuze valt meteen
ingestuurd.
g
hoe
hij
de
poëziegrenzen
wat heeft
hij
op
p
g
p
vandaar het weerhouden
willen verleggen,
gg
van light
van driegedichten
g verse-dichter
g
Ivo de Wijs.
J
p.) is de titel
(Tielt,^ Lannoo,
Tweegelui
^448
p
S
van een bloemlezing
g uit het werk van Anton van Wilderode en de Zuid-Afrikaanse,
maar in Nederland wonende dichteres Elisabeth Ebers
waarin o pthematische basis
Y
gedichten van beide dichters naast mekaar
geconfronteerd.
wordene
gplaatst^en
g
blijve
EYbers is steeds in het Afrikaans blijven
en
dat
verleent
de
confrontatie
J

deoëzieliefhebber de bloemlezing
P
g waarop
gestoffeerd boekwerk, bohijJ recht had: eeng
vendien ook voorzien van een resembijna
l
namen aan wie - bijJ hoogdrinvergeten
g
en
pp l
g wetenschappelijke
g endheid - de nodige
andere aandacht moet worden besteed: de
van Van Ostaijen, de exgeneratiegenootJ^
J
p ressionist VictorJ. Brunclair bijvoorbeeld,
in het concentratieomgekomen
in 1944
944
g
kampvan Ladelund, ^of een andere generag
tiegenoot Karel van den Oever,, die met
gedicht 'Dinska Bronska' toch ook voor
zijn
Jg
een onvergetelijk
P
g
J moment in onzepoëzie
heeftezor
d.
g g
zijn beurt maakte met
Peter Ghyssaert
op
Y
pl
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poëzie van Van Wilderode een intrimet deP
g erend idioom.
Uit het werk van Roland Jooris dan weer
puurde samensteller-inleider Stefaan
nummer van de
nepo
el het negende
Eve
g
reeks Dichters van nu Gent/ Poëziecentrum,
ooras is als dichter en kunstcriticus
239
39 p
poëzie verkent hijl de g ren cc tief,/ en in zijn
l p
beeldende kunst engedicht,
n tussen
s
g
, en
n visuele, waarneembare werkelijktussen
Jk
held en intensieve beleving
g van momenten.
uitgangspunt
het
dj
De realiteit blijft
l
J
geënte poëzie.
voor op
p
p de kunsteng
en
van Vlaanderens belangrijkste
V
Vanneen
e
gJ
ook in Nederland meest gecanoniseerde
g
0o
Leonard Nolens, was er ook nu
dichters,,
om op
weer eenproduct
p de boekenbeurs
p
een
keuze
uit zijn beste
mee uit teakken:
p
onder
verzen
over de liefde, bijeengebracht
veen
J g
(Amsterdam,
de titel D e liefdesgedichten
S
p.). En inderdaad, vooraan in
uerido
Querido,
p
boekje staat het 'ander leverbaar werk
het
e boekj
Leonard Nolens': sedert 1989
99 werd
ieder ljaar voor een
zonder tussenpozen
P
in
) gedichten of dagboekfra g men gbundel gg
tenezor
d.
g g
Monumenten (in wording)
g
Anton van Wilderode bundelde in Hout op
een aantalgedichten
P 64 pg
snee Leuven,4
die hij schreef bijJ misericordes — eeuwenougebeiteld in eik en dienend
de figuurtjes
g
J /g
— in de kaals steunpunt van koorgestoelte
g
thedraal van Wells in het Engelse
g raafg
scha Somerset. Ze zijn
g
J de visualisering
van
a mensen, dieren of spreuken,
p
, en veelal
humoristisch van toonaard, soms ook cY Het fraai uitgegeven
nisch en spottend.
p
boek Jj e verscheen in een nieuwe reeks van
uit
uitgeverij
evers P, waarin verder ookpoëzie
P
verscheen van Katelijne
van der Hallen
l
binnenzijde)) en Marc van den Hoof
i binnenzijde

rut Leuven P 48 p.). Prominent aanwezigg
geliefde landJg
in zijn poëzie, net als in zijn
polders overigens, is het
sc hap van dep
enandebeeldvan
a het water.. Doorheen dit
is de wisseling
g van de
re natuurelementen
natuure
navoelbaar, en de
jaargetijden bijzonder
J,
zijnogenschijnlijk
dichter slaagt
l J eeng
g erin zijn
natuurlijke
vo
udig
e verzen dit soort van natuurlijke
Door het relatief ka' g mee
nin
e te geven.
g
rag woordgebruik wordt ieder woord een
verleend.
draagvlak
optimaal
g
p
Van Herman de Coninck verscheen P ostuum de bundel Vingerafdrukken
g era drukken (Amsterp.). In de
da m, De Arbeiderspers,
, 677p
P
'alles' en
begrippen
de
gedichten
gaan
e
g
g
gang.
'weinig'
gg
g te zeggen,
g Door weinig
g hung
schrale woorden teebruiken
en
een
g
r
schaarse
se zegging, valt een en ander af te
leiden uit dat 'alles'. Ook in zijn
J laatste
steekt De Coninck de nodige
bundel
u
g dosis
tegelijk
vergankelijkheid en dood en te
g l ook
Het
een
heel wat liefde en vertedering.
g
brengtaltijd
bren t overigens ook altijd wat teweeg
g van
aan de van de
het
ander, en allesgekoppeld
g pp
ea
en
aardige wendingen
dichterekende
g
g
overstapJes.
Voor Gwy
Y Mandelinck was het intussen
nog
hij
geleden dat hij
weer van 1989
99g
g een

Met Name
WILFRIED ADAMS

Stefaan van den Bremt
Gedichten

itpc
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Van de recente Staatsprijswinnaar
Poëzie,
pl
Stefan Hertmans/ verscheen de dichtbundel
ties (Amsterdam, Meulenhoff,
t1 ' ,
Annunciaties
een verzamelinggop
ee
p zichzelf staande,,
meteen thematischggeordende g edich niet me
ten nnunciaties
als a (aankondigingen), een

Deader
WILLIE VERHEGGHE

titel die trouwens doet denken aan een oudere bundel van de dichter, Bezoekingen.
Hermans doet iets met vormen, zich transformerende vormen vaak die nieuweeg
Hertmans zoekt
steltenissen aankondigen.
g
bewe in en
aanknopingspunten tussenbeweging
verhoudingg
stilstand, deproblematische
p
poëzie beheerst.
die zijn
JP
Bevestigingen

De koning
1
^ te rijk).

Een vlieg
p
^^ (Antwerpen,
S met ^gouden vleugels

Fernand Florizoone van zijn
p
J kantpubliceerMijn
is in de
debijl dezelfde uitgeverij
p
J J spraak
g

54

veroorzaakt min of meer ontreddefiguur ve
n lichamelijke herkenbaarheid. Want
ring en
te
uiteindelijk hoort ook het stervengeërfd
g
de dichter aan hoe zich de
e voelt
o
wor den en
in hem komt te manifesteren.
vaderfiguur
vade
g

dichtbundelubliceerde.
Acht jaar
na De
J
p
buitenbocht maakte de dichter net als enkele
colleg a's de overstap
p naar een Nederlands
uitgevershuis.
De nieuwe bundel, Overval
g
Amsterdam De Arbeiderspers,
(Amsterdam,
p 145 p /bevatedichten
die
telkens
bestaan
uit twee
g
wordt
de
cyclus
In
een
eerste
kwatrijnen.
Y
J
wijz in
lichtjes ironische wijze
eliefde op
geliefde
p een lichtjes
terwijl
l achter hoek en kant
g
als
overvallers op
relationele aspecten
p de
p
te liggen.
In het tweede deel
loer
o
gg
0 komen
komt de dichter verser
e vers tot de vastgaan
vader isg
zijn eigen
g
hijop
stellingat
hij
pzijn
g
hij
daarbij
lijken
en
het
beeldmateriaal
dat
hij
J
J
Elke
hanteert is verrassend en indringend.
g
spiegeling aan de contouren van de vader-

Manteau/5p
85 is de nieuwe bundel van
Stefaan van den Bremt. Hijl brengt
g een aankunstenaars,
aan
beeldende
tal hommages:
g
aa door hem bewonderde dichters vooral.
aan
gedichten op
hijin
zijn
Via henaat
hij
zijng
p zoek
g
nar
raakvlakken en breuklijnen
a de rotere
g
tussengeneraties en culturen. Eerbied en
sluiten met mekaar
kritische ingesteldheid
g
een huwelijk
zijn verzen; een en ander
huwelijkinzij
eerlijk identiteit,
tot eenoëtische
p
/eerlijke
zegg
vernieuwde boedelbeschrijving
g
maar.
a Ook Dirk Christiaens is terug
g in lettepubliceerde hij
V jaar na Meanderp
renland Vijfl
p.), een
nu
u E en luchtkasteel (Leuven, P, 24
4p,
gedichten,, vol
met een zestientalg
kleinood
k
dat zorgt
bevreemdend
ebeeldmateriaal
g
eigen
verzen in eengeheel
voor belegen
g
g
g
emakkeChristiaensis nooit een g
toonaard. hristiaens
lijke
enin één lezing
g vatbare dichtergel
groep
veest , maar binnen de g
p van meer hermeta che auteurs, bezorgt
ghij toch een lees-

baaredicht
dat balanceert op
g
p thematische
sc e
lijnen
van angst
l
g en moed, schoonheid en
afzichtelijkheid
afzichtelijkheid,
spiegeling en afwijking.
J g
Wilfried Adams heeft eveneens lange
tijd
g tij
op zich laten wachten. Negen
jaar
na
Dicta
g l
Dura verschijnt nu Met Name(Leuven,^,
P,
64
p.):
talige verzen die balanceren op
p de
4p
g
scheidslijnen
tussen leven en dood, en uitl
eindelijk
op
die
polaire
manier de situatie
J p
p
bepalen van de dichter. Zijn
Zij identiteit valt
met de tekstuele elementen die zijn
l

Ribbe,
KAREL SER

poëzie uitmaken. Evenmin eenvoudigg werk
natuurlijk,
onontbeerlij voor een
l^ maar wel onontbeerlijk
volledig
g mogelijk
g J beeld van onze actuele
dichtkunst.
Willie Verhegghe
is een van onze bekendste
gg
sociaal-geëngageerde dichters. In zijn
J ljon g ste dichtbundel Dender Leuven
P 56p.)
^^5p
brengt
hij een bezoek aan zijn
zijngeboorteghij
g
streek een regio
g die hij in feite nooit heeft
verlaten. Deedichten
laten zich chronolog
isch volgen:
de
eerste
herinnering
gaat
g
g
over het Aalst van 1952
95 en het kind dat bijJ

ALAIN DELMOTTE

STANDPLAATS
gedichten

vader op
p de fiets zit. De rode draad doorheen al deze memories is de Dender, de
levensader van een streek vaneïndustriag
liseerde en verpauperde steden en een
vlekkeloos landschap
p met een zich kronkelende rivier wat verderop.
zoekt
p Verhegghe
gg
niet naaroëtische
effecten, maar werkt
p
veeleer aan een doorleefd, direct en eerlijk
)
vers: dit leidt dan ook vaak tot emotioneel
oprechte,
p
g^ soms droevige
g
^ soms driftige,
g edichten.
In zijn
l derde dichtbundel Zeven vrouwen
(Leuven, P, 39 p blijft
blijft Patrick Lateur schrij
ven rond een weloverwogen
en
religieus
g
g
in g
ingekleurd
thema. HijJ benadert dit nu o
op
basis van de anekdotiek omtrent zeven bijl
belse vrouwenfiguren.
Vanuit hun
g
p ers
p echijde lezer een aparte
tietunt
en meteen
g hij
p
ook meer vertederende kijk
kijkop
P het boek der
boeken- en wil hijJ een spg
ie el voorhouden
een sleutel op
aanreiken
p de werkelijkheid
l
voor de zoekende mens. Een van deehang
teerdeoëtische
technieken daarbijJ is het
p
integreren
in zijn
zijn vers vanparadoxen:
een
g
p
verleden dat ver is en tegelijk
gl vertrouwd,
het leven uit het dode houtgesneden, de
tuin van heden die wordteko
eld aan
g pP
de tuin van Eden. De mens wordt meteen
geconfronteerd
met zijn nietigheid.
In g elo g
g
vi
perspectief
blijft de werkelijkheid
blijft
werkelijkhei integp
p
herleidbaar tot een soortgelijke
g
g l para
dox
gefundeerd op
,g
p enkele evangelische
g
zinsnedes.
Nog
g iemand die,^ net als Gwy
Y Mandelinck,
terug
g is én meteen de overstap
P maakte naar
een Nederlandse uitgever:
Lut de Block,
g
met de bundel Entre deux mers (Amsterdam.,
De Arbeiderspers,
p.). De menselijk
menselijkerep ^47P
wordt erin centraalesteld
geladen
,g
g
met symboliek
en een vrij harde, naakte en
Y
naar essentie zoekende zeggingskracht. De
dichteres beschrijft
l de vrouw als moeder en
dochter;j binnen een suggestief
en relatiogg
neel kader zijn
l deze rollen verwisselbaar en
releveren ze het bestaan als niet uniek.
Karel Sergen is eveneens een dichter die
zich niet nadrukkelijk manifesteert op
ppo
dia en in tijdschriften,
maar
die
niettemin
l
eenplaats
inneemt bijl de beteren uit onze
P
poëzie,
^ vooral dan sedert het verschijnen
J nen
van zijn
o. De
J bundel Buitenbeeld,^ ins 99
nieuwe bundel, Ribbels Leuven P 48 p,
p.),
bevatedichten
als een soort resonanties
g
uit de g
natuur:na
rilli
g heden als mooie tuurlijke
kunstwerken, op
p een organische
J
wijze
gerealiseerd,
waarin
de natuureleJ
g
menten resoneren. Ze zijn te vinden in rotsformaties verdorde boomstronken, in kalkstenen ijzersoorten of vuursteen. De dichter is in deze verzen zo weinig
g en zo miniem mogelijk
gedicht gaat
g J aanwezig;
g^ hetg
g
zijn
gang
l g
g, het wordt een zaak tussen tekst
en lezer. De dichter blijft
l slechts een medium. Hij
Hi'geeft
door,
selecteert
uit de indrukg
ken zoekt de g epaste woorden en beeld-

spraak, en blijft
J zich opieder moment ook
bewust van de macht die hijJ heeft over
woorden en van zijn
l taak als bewaker van
hun draagkracht
en connotaties.
g
Alain Delmotte bekijktinzij
zijnbundel
undel Stand (Brussel, Pablo Nerudafonds,, 64 p.)
^
poëzie als een levenshouding.
Zij verzen
P
gZijn
een evenwicht tussen het individuele en het universele. Typerend
voor hem
Yp
zijn
de vaak bijzonder
bijzonder
korte verzen die
hij
hij
J
hanteert, zodat het woord een optimale
p

,^^q^^^^w

,

^

a

kracht en betekenis moet worden verleend.
Niettemin lijkt
lijkt zich een afgerond
geheel
te
g
g
ontspinnen,
onts innen met enjambementen
die het
J
g edicht de nodige
hengsels
bezorgen.
Maar
g
g
g
die indruk blijkt slechts ten dele waar: Delmotte suggereert
meer dan te zeggen,
gg
ggen
vraat
en evoceert o
op
g zonder vraagtekens
g
zijn minst een verkilde, verkoelde, luchtledi gge en bevreemdende sfeer,^ zoals
bijvoorbi'beeld op de Proven
^aalse Mont Ventoux,,
trouwens als cyclus
aanwezig
Y
g in deze
bundel.

Ilrrich1( . 11

\

(Ir

(:(^

Manteau
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Nieuweeneratie
g
Er zijn
dichJ g
t in Vlaanderen enkele jongere
ters aan het werk die het toch wel ver
lijken
te zullen g
gaan schoppen,
voor zover
pp
J
dat dit met het schrijven
schrijven van gedichten
g
mogelijk is uiteraard. Hun namen kennen
Y
we reeds uit de bloemlezingg van Peter
Ghyssaert.
De samensteller meegeteld,
g
Y
,
komen we tot vieron
J ge dichters die in
een bundel publiceerden:
Tritsmans,
1997
997
p
hoewel
Theun nck Ghyssaert
en Declercq,
Theunynck,
Y
q^

vallen, en dan nogg
in poëtische
bewoordinP
gen.
Een jonge
J degeg dichter die in feite bij
vestigde
namen mag
gP
g worden geplaatst,
g
is de reeds meermaalsenoemde
Peter
g
Ghyssaert. InJubileum en andere gedichten
g
Amsterdam Bert Bakker, Tobvoert
hij
J
een aantal historische en andere figuren
ten
g
tonele maar opp een zodanige
g manier dat
-lijnen door mekaar gaan
tijdvakken en -lijnen
g
lo en of met mekaar
aansluiting zoeken,,
g

<iligue! DecleruJ

PERSON @GES
Gedichten

x^"Ad
ur . r

J

van het verdeze laatste op
g
f het ogenblik
schijnen van Turkooizen scheepje
pJ van verschil
zijn
en
zijn bundel nog
gp
g niet had gepubliceerd
bijgevolg
ook
niet
in
Ghyssaerts
bloem
bi'
Y
g
)g
lezingwerd opgenomen.
pg
Marc Tritsmans is de oudste van de vier, en
met Oog
g van de tijd
1 (Tielt, Lannoo,^55P toe
aan zijn
toch
al
derde
bundel. De dichter
l
beoogt
een
momentopname
van het essenp
g
tiële in het menselijk
menselij bestaan; alles is onderg,
l
^ en het enige,
gaan vergankelijkheid,
g
medicijn daartegen
en
wat verzachtende medicijn
gdistilleert de dichter uit zijn
l taal. Een en ander
e ontroeitti g^ lichtvoetige
levert vaake
gen
p
rend vermenselijkteedichten
o
P- vol
g
woordspelingen en aardige
wendingen,
g
g
waarvan enkele ongetwijfeld
nog
g meer
g
l
bloemlezingen
zullen halen.
g
Peter Theunynck
is een nieuwe en meteen
Y
ook niet te veronachtzamen naam. Zijn debuutbundel Berichten van de Pan American
en ^Manteau, ^
644p
p.)
Airlines & Co Antwerp
verrast door zijn
zijn originaliteit,
hoewel
de
g eg
^
dichten werdeneïns
ireerd oppbeeldend
g p
werk van Panamarenko,, waarin de evasiedrangn
) aanwezigg is
g dermate sterke wijze
in
zij
gedichten
thezijn
dat ook Theunynck
lg
Y
ma's als vlieg^
en vluchten en rusteloosheid
uitwerkt. Poëzie als een luchtruim: oneindig^
onwerelds mooi, -maar ook verraderlijk
l
en onderhevig
g aan zwaartekracht en andere
natuurverschijnselen. Vliegen
g om niet te
556
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zodat een vernieuwde orde en logica ontstaan. Deze methode zorgt
g voor een vaak
eigenaardig
ei
g
g vers,^ weliswaar steedsgeciseleerd en mooi versneden tot soms ernstigg
melancholische een andere keer weer
poëzie.
oëzie
groteske en satirische p
g
Tot slot is er de nog
dichter Miguel
g ue
l g
g jongere
Declerc
Declercq ook al debuterend met de dichtPersonsg es(Amsterdam, De Arbeiwaarbij de apestaart
in de
dersp
ers ,7
72 p ^ waarbij
p
a van de titel meteen aanduidt dat de dichter niet bang
g is van vernieuwende techniezij poëtica in
die richting
ken en ook zijn
g
stuurt:oëzie
als een laboratorium waarin
p
eeneïdealiseerde
virtuele
geliefde
zal
g
^
g
wordenecreëerd
die
eeuwig
is
en
voortg
g
^
durend aan veranderingg onderhevig.
.
gUiteenlopende
kunsten en wetenschappen
Pp
p
worden op
p een unieke manier en metgedurfde methodeseassembleerd
tot een
g
poëticaal geheel
dat zijn
zij entree in onze letp
g
niet heeftemist.
g

Hildegard von Bingen
(1098-1179)
NATHALIE HAESBROUCK

Als de middeleeuwse Hildegard
1
g de bijbelse
woorden 'In het begin
g was het Woord' leest, dan
weet zij dat er eigenlijk staat: 'In het begin
K was
de Klank'.'. Het Woord is er om,, als het eenmaal
tot leven gekomen is, nog meer leven te geven.
Het is voor de hedendaagse
S uitvoerders een g ro t uitdaging
te
g die nu nogg slechts
g
SSom de gezangen,
als verdroogde inkt in de manuscripten rusten,
nieuw leven in te blazen.00
9 1jaar na haar ^7eboorte neemt de interesse voor Hildegard steeds
e
aan. De profetes,
grotere
proporties
^1'
^ theologe,
p p
e
oniste
ver
en coinponiste
natuurkundige,
p
schijnt
geregeld
1 S
S opl' concerten en verschillende
CD-labels realiseerden opnames van haar composities.
Het is onmogelijk om in dit korte bestek
een totaaloverzicht van haar veelzi'di
l g
werk te bieden. In de bespreking
g zal ik mijl
dan ook vooral richten op
P de fundamentele
drijfveer
van het levenswerk van de 'vrouw
l
met het verborgen
zoals ze wel eens
g gelaat',
g
enoemd
wordt, namelijk
namelijk haar wijsheid
) sheid
^
over het wezen van de dingen
rondom
g
haar. DaarbijJg
gaat
mijn aandacht ook naar
mij
sterke artistieke individualiteit.
Klooster en wereld
Hilde ggard von Bingen
werd geboren
bijl
g
g
Alzey
Y in Duitsland. Ze was het tiende kind
adellijk familie
van de invloedrijke
J en adellijke
In de Middeleeuwen was het
niet ongewoon
dat een gezin
het tiende
g
g
kind alsennin
aan
g de Kerk schonk. Het
p
feit dat de vroegrijpe Hildegard al oppjonge
J g
leeftijd
getuigde,
g
g
g
J van visionaire vermogens
moet voor haar de weg
g naar het klooster
schrijf
heel evidentemaakt
hebben. Zelf schrijft
g
over
haar
jongste
ervarin
het volgende
l g
g
levensjaar
g
en:
'In
mijn
derde
levensjaar
zag
ik
een
g
J ziel deed beven maar
g root licht dat mijn
door mijn
leeftijd kon ik mijJ daar niet
J jonge
l g leeftijd
over uiten. En tot mijn
J vijftiende
vijftiende levensjaa
levensjaar
zagik veel, en soms vertelde ik daargewoon over, zodat zij die het hoorden zich
erover verwonderden waar het vandaan
kwam of van wie het was. Dat vroeg ik mijJ
zelf soms ook af. Sindsdien hield ik de visioenen die ik zag
zo goed
als ik kon voor
g
g
mi'. Ik raakte door eeng
angst bevangen,
mij.
g,
maar waagde
het
niet
dit
aan
iemand
te
g
openbaren.../1
0P
achtjarige
toeleeftijdwordt Hilde gard
g
J g leeftijd
vertrouwd aan hetodsvruchti
onderricht
g
g
van de abdis Jutta von Sponheim
in het
p
klooster Sankt-Disibod in Bingen
aan de
g
vijftiend inRijn.
p haar vijftiende
t Daar wordt ze al op
l Als kind-non leidt ze vanaf dan het
g
benedictijnse
teruggetrokken
leven van een benedictijnse
gg
ge.

Geheel in tegenspraak met het middeleeuwse 'media vita in morte sumus' (in het
midden van het leven zijn
J we in de dood),
bloeit haar verborgen
schijnbaa onbeg en schijnbaar
langrijk
rijk leven vanaf haar veertigste
open.
g
p
0 haar achtendertigste
Op
volgt
ze
immers
g
g
Jutta op
p als 'magister',
g
g
- leidende figuur.
Haarroot
charisma dwingt
g
g haar ertoe kort
daarna het klooster uit te breiden. Ze organiseert ook nieuwe kloosterinplantingen. In
haar raadgevingen en bouwwerken toont

HILDEGARD VGNI B i NGEN
Laudes de Si:3into Ursule
(J I „ í.1n^,JrT,

f'eTi?s

en uitverkiezing
zult
g
g en u in eeuwigheid
leven.'2
Per schip
reist Hilde g
gard door
p en te paard
p
eenroot
deel van het huidige
g
p
g Europa.
0
Op
deze zendingen
innerlijk
g weet ze haar innerlijke
wijsheid te delen en teksten getuigen
g van
g
genezingen
door haar helende vermogens.
g
g
g ens
De rol van de kloosterlinge
g krijgt
lg ten slotte
een bestendig
g karakter door haar talloze
geschriften.
Jarenlang
g
g werkt ze aan haar
theologisch
hoofdwerk Scivias('Ken de Weg
en'
p haar
^waarin ze slechts stapp voor stap
visioenen aan
hets
a ier
prijsgeeft.
Vanpp
p
Jg
daagwordt
g wor oo
ook vanuit verschillende
wetenschapP
eli'ke
interesse o Pge l disciplines
p
bracht voor haar diverseeschriften.
g

De kosmos is het lichaam van God

Marteling
g van Sint-Ursula
met zicht opp Keulen,
Walra -Richartz-Museum Keulen,
Rheinisches Bildarchiv. Köln.

ze zich een waardevolle behoedster van de
regel
voorschrijf te bidg van Benedictus die voorschrijft
te zingen
g én te werken.
Toch wacht haar nog
invloedrijker
g een invloedrijkere
Hilde
gard
gaat
immers
ook
een
beg g
lap grijke
in het beruchtepolitiekp
l rol spelen
p
strijdtoneel van de 12de
godsdienstigestrijdtonee
Waarausen
en vorsten elkaar bep
kampen om de macht in de hoog op laaiende investituurstrijd,
de eenvoudig
J^ fungeert
e wijze
wijze vrouw als morele tegenkracht
en
g
g
oddeli k geweten. In verschillende brieven
goddelijk
roept
p tot het naleven van eeuwige
p ze op
g
waarden inplaats van het streven van
machthebbers naarersoonli'ke
macht en
p
l
schrijf ze
imago.
Aan
paus
Anastasius
IV
schrijft
g
p
autoriteit: 'Mens die tot herder
g
zijt aangesteld,
zijt
p en snel naar de
g
J sta nu op
gerechtigheid, zodat u bi'
Geneesbijde grote
g
heer niet zult worden aangeklaagd, dat u
zijn schaapsstal
niet van vuil gereinigd
zijn
p
g
g hebt
noch met olieezalfd
hebt. Wanneer de wil
g
geen zonden kent en de mens aan zijn
g
J n ver
keerde verlangens
niet
toegeeft,
dan
valt de
g
g
mens niet in de diepte
p van het oordeel. De
schuld der onwetendheid wordt meteselg
slagen
uitgeboet.
Blijf
Blijf dus,^ o mens, op
p de
g
g
hij u
goede weg
g en God zal u redden,- zodat hij
g
terugvoeren
zal naar de stal van zegening
g
g
g

Hilde ggard schreef een natuurgeneeskundie encyclopedie bestaande uit 2 delen: Ph y
gsica en Causae et Curae. In deze omvangrijke
gl
geschriften,^
die wel niet als oorspronkelijke
p
J
bronnen tot onsekomen
zin
zijn,profileert ze
g
zich als eenedreven
onderzoekster en
g
deskundige
van
de
sterk
gedifferentieerde
g
g
plantenen
dierenwereld.
De middeleeuwp
se beschrijvingen
blijken ook vandaag
gnog
g
gblijken
waardevol te zijn.
zijn. In bepaalde
passages
p
p
g
bijvoorbeeld
weidt ze uit over de paargeJ
p ge
woontes van verschillende vissoorten uit
het Rilg
n ebeid. I.v.m. deze teksten beweren
opvandaagg
sommige g
biologen dat er tot
niets beters of volledigers over dit onderwerpgeschreven
is.
pg
Hildeg
ardg
gaat ook steeds opP zoek naar de
essentie en de voor de meesten verborgen
g
kwaliteit van alles rondom haar. Ze ontdekt, op
p basis van het denken in analopatronen tussen de
g ieën^ gelijkaardige
g J
g p
plantenvormen
lantenvormen en de menselijke
g anen
l organen.
Die inzichten vormen voor haar het uitar gp
unt
s om een indelinggvan hetplanp
g
tenri'k
op te maken. Zo stelt
zehet lever) P
bloempje
menselijk lever.
pl analoogg aan de menselijke
ervan
weidt
ze, als een
Bij de bespreking
p
g
ware middeleeuwse kruidenwijze,
l- uit over
deeneeskrachti
eg werkinggvan dit gele
g
g
bloem pJ
'e. Voor Hilde gard
bestaan er echter
g
eeng
grenzen. Ze s ppreekt evenzeer over de
g
helende werkingg van het leverbloempje
pl als
over de weldadige werking
g van een nogg
warme hazenlever of over deeneeskracht
g
joods
van het door de joden
en door de joodse
J
van de christenenehate
varg
opvattingen as kensvlees. Haar originele
gp
sen bovendien ineen
geenenkel systeem.
In
Y
het hanteren van wie rook als heilmiddel
lonkt ze even naar de oosterseeneeskunst.
g
Anderzijdsblijft
Anderzijds
blijft ze tochggeïsoleerd als
g eneeskundi ge. De wierook van Hilde gard
is
g
immers de rook van verbrande houtsoorbijvo
tenJ zoals ze bijvoorbeeld
orbeel uitweidt over de
weldadige werkingg van de subtiele kwaliteiten van verbrande olm. Hilde gard
g
Liber
schrijft in haar kosmologisch
geschrift
schrijft
g
g

divinorum operum:
'In de gehele
schepping
p
g
pp g
zij
(bomen,,pplanten, dieren en edelstenen zijn
geheime helende krachten verborgen,
die
gJ
g een mens kan weten als ze hem niet door
Godeo
enbaard zijn.'
l 3 Vandaar wellicht
g p
ook het controversiële karakter van haar
werk. Tegen
de katholieke stelling
g
g in, die
'het verzamelen en bereiden vanewassen
g
bijl wassende of afnemende maan' als afgoderi'J — en dus ketterij
ketterij — veroordeelt,^ schrijft
schrijf
g over de invloed van
gard onbevangen

haimonia
limundi

90 /2Gí)
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VON BINGEN
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De kleurrijke
J mandala laat de
verschillendejaar(of leven-)fases
1
zien waaraan de mens onderworpen
p is.
Uit Latinum codex 1942,
94 olio 38r,
3
Hildegard
von Bingen,
^
S
Biblioteca Statale, Lucca, Italië.

de maan op
de planten
en de mensen.
p
p
Naast de twee strikt natuurgerees kundie studies,
g het
J schreef Hilde ggard ook nog
ethische werk Liber vitae meritorum(over de
verdiensten van het leven). In het Corpus
p
ervan schrijft
vij visioenen neer. Ze
J ze vijf
erin uit over de zondenJ die de mens
scheiden van God. Tegenover
de
35 zonden
g
stelt ze de corresponderende
deugden.
Zo
P
g
werkt ze verschillende zonde-deugd-paren
g p
uit: leugen en waarheid,
, onvrede en vrede,,
en hemels verlangen,Weltaards verlangen
g
schmerz en hemelse vreugde,... De verhelderende uiteenzettingen
g maken haar ethiek
tot eenraktisch
gebruiksinstrument.
g
p
Hildegard schrijft
schrijf vanuit een middeleeuws
In de zede eeuw neemt de
Maria-verering
grote vlucht,J wat het
g een g
ontstaaneeft
aan
de
vier prachtige
g Mariap
g
antifonen in de liturgie.
gard roemt
g Hilde g
de maagdelijkheid
als één van de grootste
g
J
g
en verdienstelijke
verdienstelijke deugden.
Ze beschouwt
g
Maria als de herstelster van de zondeval
door Eva,, die Adam in de val lokte. In een
geschrift verwoordt Hilde g
gard het volgeng en
g
de inzicht:
" Toen verscheen in het midden van de
baan licht een bevallige,
g
g - kleine maagd.
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Haar hoofd was onbedekt, donker, het haar
bijna
zwart. Haar rode,-gp
geplooide mantel
J
reikte tot aan haar voeten. En ik hoorde hoe
een stem vanuit de hemel sprak:
'Dit is de
p
bloesem van het hemelse Sion. Moeder zal
zijl worden en toch een bloeiende roos en
een lelie van het veld. 0, bloesem, je zult
trouwen met de machtigste
koning,
g
g^
wanneer je
J op
p krachten bent gekomen,
g
tijd gekomen
wanneer de tijd
is,^ zal je
g
J moeder
zijn
l van het meest verheven kind.' "4
Hilde ggard refereert hier aan Maria en aan
elke andere maagd
uiteindelij de ing die uiteindelijk
Christus
in
zichzelf
zal ontmoeten.
l
Want zoals het Latijnse
woord 'virtus' wat
J
deugd
g én kracht betekent,^ reeds aangeeft,
g
zo voeden de deugden
de ziel en zegenen
g
g
haar metoddelijke
g
J scheppingskrachten.
In de visioenen zijn
J de zonde-deugd-paren
g p
verbonden aanlaatsen
in het menselijk
menselij
p
Waarheid en leugen
bijvoorbeeld
g bijvoorbeel
krijge
en vaste vorm in de hoofdstreek van
lichaam, terwijl de voeten de reflectieplaats vormen van standvastigheid of onstandvastigheid
van de ziel. Als de ziel de
g
fouten ombuigt
ontstaat oop
g in de deugden
g
de respectieve
plaatsen genezing.
.
Hilp
p
g
gVoor
de ggard is het heilige
g heel sterk verbonden
met het helende. Dit schrijft
J ze ook in haar
g edicht De spiritu sancto waarin ze lof en
eer brengt
g aan de vuurgeest5:
g

'Sanctus es ugendo
periculose
fractos,
p
S
sanctus es tergendo
fetida vulnera.'
S
'Heilig
'Heili ben jij,
jij zalft de zwaargewonden,
g
JI^JI
heiligben jij,
heili
jij
zweren won JJ^ IJ reinigt
g de zwerende
den.'
Als vrouw dieeconfronteerd
werd met
g
heel veel zieken en ook met eigen
ei g
lichame-

Musicerende Engelen.
Biblioteca Governativa, Luca,
Codex 1942.
Afbeelding uit de vroege s de eeuw
in R upertsber^.
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lijke
kwellip g^
en kon ze ook zelf ervaren
l
datenezin
tot
g stand komt door zowel
g
reinig^
en als door zalven. Gebruikte ze deze
termen ook al niet in overdrachtelijke
l betekenis in haar vermanende brief aanaus
p
Anastasius IV? Hilde
Hildegards
ethiek heeft verg
regaande dus natuurgeneeskundige imp licaties.
Hilde ggard schreef ook de geloofsleer
Scivias
g
en het kosmos g
geschrift De operatione
Dei
p
ook wel Liber divinorum operum . In kleure
rijk
met details overladen visioenen
J
schouwt zij
zij de werking
kosg
g van de gehele
mos. De teksten zijn in de eerste plaats
bep
schri'vin
l
gen van beeldvisioenen. Ze lenen
zich dan ook uitstekend omeschilderd
te
g
worden. Hilde g
gard zou het toezicht uit g
gee
oefend hebben op de visuele
uitwerking
g
van de Scivias-visioenen. De beelden behoren tot de belangl
rijkste handschrift-ornamenten uit de middeleeuwse kunstgeschiedenis. In één van de teksten beelden concretiseert de kosmos zich in het archetYisch wereld-ei.
Zoals de voor de hand ligg
ende
symboliek
van het ei aangeeft,
Y
g
^ wijst
J st
het wereld-ei op
het p
prille stadium waarin
p
deeschiedenis
van de kosmos zich beg
vindt. Bovendien duidt het ei ook op
p de ho gee potentie die de wereld in zich herbergt
g
om te ontkiemen en tot ontwikkelingg te
komen. Geschiedenis is voor Hilde g
gard
heilsgeschiedenis.
g
In latere teksten afbeeldingen van Hildegard komt de mens dan centraal te staan in
de hele kosmos. Als sP
ilfiguur krijgt
Jg hij
hij een
beslissende rol enrote
verantwoordelijkg
l
heid toegemeten
in de ontvouwing
g
g van de
schepping: 'Op
'0 deze wereld heeft HijJ de
mens zijn
gegeven en hem ermee
l omgeving
g
ggg
versterkt en Hij) heeft hem van grote
krachg
ten voorzien, zodat de hele schepping
pp g hem
in alles zal bijstaan.
De hele natuur moet de
l
mens ten dienste staan, zodat hij haar bewerken kan, omdat de mens immers zonder haar niet leven noch bestaan kan. Dit is
wat dit visioen toont', schrijft Hildegard.
ega 6
In tegenstelling
g
g tot het scheppingsverhaal
van het Oude Testament let
g haar visioen
nadruk op
dat de mens dient oop
p het respect
p
te
zijn omgeving. De omgegen voor zijn
vingheelt de ziel en maakt deel uit van het
uiteindelijk helende en goddelijke
plan van
g
l p
de Schepper.
pp
Als Hilde ggard spreekt
over de schepping,
p
pp g,
dan heeft ze het over 'viriditas'. Alles is
doortrokken van 'viriditas', het 'alleredelste
groen, dat wortelt in de zon'. In één van
haar visioenen spreekt
een figuur
tot haar
P
g
en zegt:
'Ik
het
vurige
leven
van
goddelijke
^
g
g
g
J
aanwezigheid,legalle schoonheid van het
mij gloed. Ik doorstraal in de
zijnde
in mijn
l
wateren, ik brand in de zon,, maan en sterren. Zo ben ik als vurige
g kracht te g enwoor werkelij is. Alles brandt door
di gin al wat werkelijk

mij, zoals ook de adem van de mens ono p houdeli'k
l in beweging
g gis,^ gelijk
g l een vlam
die flakkert in het vuur.
Alles leeft overeenkomstig
zijn wezenlijke
wezenlijk
gJ
eneen
g dood is daarin aanwezig.
g
Want ik ben het leven.'?
In haargeschriften
trekt Hilde gard
Jezus'
g
g
woorden 'Ik ben de wijnstok,
zij de
l
^ljullie zijn
tot in het ultieme door. Zoals de
mensetooid
is met een lichaam, waarin
g
alle cellen en organen moeten samenwerken zo is de kosmos het lichaam van God
die 'alles bezield samenhoudt'. Dit brengt
g
ons meteen weer bijJ haar ethiek,^ waarbij de
mens zich dient te richten naar Gods taak
om tot leven te komen. In haar kosmologie
g
trekt Hildegard
alle registers
van ethiek en
g
g
geneeskunst
eneeskunst wijd
P en
J open.

Wat het Hart niet beleeft,
komt niet tot bloei in het Woord
Hilde ggard schrijft
schrijft herhaaldelij
herhaaldelijk dat ze 'in)is. In de Middeleeuwen was methodisch onderwijs
geen
lg
evidentie, zeker niet voor vrouwen. Hildegard
legt
g
g daar zo sterk de nadruk op
p dat ze
er iets mee moet bedoeld hebben. Haareg
schriften zijn
Gods.
J ontstaan als opdracht
p
DankzijJ haar contacten met het klooster
zijop
p achtjarige
kreeg
leeftij al de eerste
gzij
l g leeftijd
beginselen
van het lezen en het schrijven.
schrijven
g
leerde Hilde ggard tijdens de jarenlange
J
g
dagelijkse
bijbellezingen
kerklatijn. Tijdens
Tijden
g l
l
g kerklatijn.
officies werd ze ondergedompeld in de
poëtische taal van de psalmen.
Dit was
p
p
haar enige
g vorm van inwijding
J g in de taal
van de dichters. Veel van haaruur
p poëtische
eformuleerde
revelaties
maken
g
g bruik van eenzelfde krachtige
g taal als die
van het Hooglied.
Zo gebruikt
Hilde gard
g
g
g
zinnelijke beelden om de hoogst
de meest zinnelijke
g

Uitbeelding van de schepping,
de zondeval en de komst vale
Christus (onderaan).
Illustratie tilt HildeSards 'Scivias',
deel 2, eerste visioen.
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spirituele kwaliteiten aan te raken. Over
zalig
een maagd
ze als volgt:
g spreekt
p
g 'Hoe zalf
gloei lje in de omarming
g
g van de koning,
g,
wanneer de zon je
J doorstraalt.' Als ze de
wijsheid
van de kerk roemt,j heet het bijl
J
haar: 'Heuvels en bomen zullen zich buigen
en om zich te voeden aan uw boezem'.
Ondanks deze toch fundamentelej
g elikenis
kan haar taalgebruik
noch met de Bijbel
g
l
noch met tijdgenoten
op eenzelfdelijn
lijn
g eJ gp
steld worden. De vrouw die door visioenen
overspoeld
wordt,^ schrijft
P
l vanuit een zo
sterke innerlijke
l betrokkenheid dat haar
zinsconstructies soms overladen zijn.
l De
taal die zwanger
is van kleur- en
l ec
g
g eurad'tieven schiet soms toch nog
g woorden te
kort om de essentie der dip gen aan te duiden. Zoaat
graag
g Hilde aard
g
g g over tot
sterk lyrische
formuleringen
'vita vien
Y
gzoals
tae' het leven van het leven:

plaatsen
de kloosterlingen
zich
op één lij
lijn
P
g
p
l
met derote
kosmische
bewegingen,
met
g
de harmonie van de sferen, met de hartslag
van de kosmos.
Hoewel Hilde g
gardg
geen systematisch
werk
Y
schreef over de muziek, kunnen we haar
visie en ervaringen
rond muziek aanvoelen.
g
In één van haar brieven drukt ze zich uit
over de ethische (en dus helende) waarde
van de muziek. 'Zowel door de vorm als
door de kwaliteit van de instrumenten, als

'0 ignis
spiritus paracliti
g p
p
vita vitae omnis creaturae
sanctus es vivificando formas.'
jij,
'Vuurgeest
en trooster jij
g
leven van het leven aller schepselen!
p
Heilig
jij brengt
g ben jij,
IJ^JI
g de schepping
pp g tot
leven.'8
Haar zoete liefde voor de natuur laat in
haar teksten de hele kosmos, delaaten
p
,
bloemen, dieren en edelstenen, de heiligen
g
en de martelaren ineuren
en kleuren
g
schitteren. De lyrische teksten
winnen nog
g
aan bekoorlijkheid,
l
^ doordat ze in symbiose
Y
met de muziek, de hoogste der middeleeuwse kunsten, als liturgische
gezangen
g
g
g
ontstaan zin.
J

Muziek is de Echo van God
Vanaf de jaren '5o
5 van de 12de eeuw begint
g
Hilde ggard haar composities
te verzamelen
p
in één bundel: 'SYm phonia harmoniae coelestium revelationum . De componiste
bijl
P
schrijft77 antifonen,^ res p on 'Genade Gods' schrijft
soriën sequensen,
en één mYsteq
^hymnen
Y
riespel. De composities
zijn
bedoeld
voor
l
p
liturgisch
gebruik
op
de
verschillende
feesp
g g
ten van het kerkelijk
kerkelijk jaar. Ze doopt
p haar
muziekbundel met de veelbetekenende titel
'SY
m phoniae' een
begrip
^
g Pdat elders ook
dikwijls bij
dikwijls
l haar voorkomt. De term 'SYm wijstop
p het samen-klinken van
p honiae' wijst
klanken, maar ook op
p het samenklinken
van lichaam en ziel. De term omvat ook het
harmoniëren van het aardse met het hemelse. Hilde ggard moet een oneindiggrespect
p
gehad
hebben voor deze middeleeuwse
g
quadriviale kunst want voor haar is de
muziek in staat om met aardse middelen de
hemelsearadi'selijke
p
l l harmonie van vóór
de zondeval opp te wekken. In de liturgie,
gwaarinebeden
en gezangen
g
g
g verschillen
per maand,,p
per week,,p
per dag
p
genp uur,

HildeSard von Bingen
S dicteert haar
visioenen aan een monnik.
(Scivias - Codex uit Wiesbaden, s 3de eeuw)

door de betekenis van de woorden die ze
begeleiden,
zij die dit horen onderg
^ zullen zij
wezen worden in innerlijke
dingen,
J
g^ sedert
zijlgJ
gewaarschuwd en aangespoord zijn
door uiterlijke
g
J dingen'9
Hoe moeten musici en musicologen
g Hildegard beschouwen als componiste?
De mu p
g
ziek vormt immers slechts een klein onderdeel van haar hele oeuvre en ze schakelt
zich ook niet in in de traditie van de middeleeuwse liturgische
muziekstijlen.
De
g
l
stijl van haar muziek getuigt
stijl
g van extreme
g
vrijheid
en van frisse oorspronkelijkheid.
p
J
J
De traditionele beperking
p
g van de ambitus
tot één octaaf is haar muziek vreemd. De
melodische lijnen
schijnen zich daarentegen
g
J
soepel
te
beween
p
g tussen niet minder dan
twee en een halve octaaf. Hildegard laat onvermoede hoogten
en laagten
weerklinken.
g
g
Naast de sterk verruimde ambitus moeten
ook derote
melodische sprongen haar tijdgl
genoten vreemd in de oren geklonken
hebg
g

ben. Om deze liederen te zingen was trouwens een ongewone
scholing
g
g van de stem
en van het stembereik noodzakelijk.
l De
composities,
vanuit innerp
p
- die opborrelden
like
in
l diepten
p laten zich ook niet inpassen
p
kerkelijke
toonsoorten.
Onde toenmalige
g
J
danks of dankzij
dankzij het indruisen tegen
g de me
g evestigde
en sterk
gde
gstijlnormen getuigen
g
lismatische composities
van een grote
muzip
g
kaliteit. Toch zijn
l de haast extatische vreugdezan gen doortrokken van een sober houvast: namelijk
l de steeds weerkerende en
Alles-doordringende
finalis.
g
Als Hilde ggard de bijbelse
woorden 'In het
l
begin
g was het Woord' leest, dan weet ze dat
er eigenlijk
g was de
J staat: 'In het begin
g
Klank'. Want voor haar is het woord er om
als het eenmaal levend is, nog
g meer leven te
geven. Het is voor de hedendaagse
g uitvoerg
ders eengrote
uitdaging
g
g
g g om de gezangen,
g
die nu nog
inkt in de
g
g slechts als verdroogde
manuscripten rusten, nieuw leven in te blazen. De musici stoten steeds weer op
p muzivrakaal fundamentele, maar onopgeloste
pg
tekstplaatsing...
en
rond
tempo,
bezetting,
g^
p
g ...
g
p^
muvan Hildegards
Dat maakt de opnames
g
p
ziek heel uiteenlopend.
Een van de problep
men (of keuzes) is de bezetting.
g Uit teksten
weten we dat Hilde gard
een
eigen
g
g liturgie
g
cultiveerde. In haar sterkersoonli
k erichlg
p
te cultus schakelde ze bijvoorbeeld instrumenten in. Ze deed dat terwijl de hele christenheid instrumenten associeerde met al
wat heidens was. Het is dan ook niet verwonderlijk
l dat er kritiek ontstond opp haar
liturgie.
De opname
'SYp
m honiae' omgeeft
g
g
p
de stemmen met instrumenten en er zijn
l
ook enkele louter instrumentale nummers.
Voor Hildeggard was de tekst bijJ de muziek
wel belangrijk
gl als element van zingeving.
Het vocaal kwartet Anonymous
4 vult een cd
J
met louter vocaleezan
en.
pp
g Die is frappant
g
omwille van de krachtige
van de
p
g uitspraak
klinkers en medeklinkers, die heel bewust
e laatst worden. De vier zuivere stemmen
geplaatst
van Anonymous
4 musiceerden rond het kery
keli'k
g
J feest van Sint-Ursula. In de liturgie
werden Hildegards
nieuwe composities
anP
g
tifonen sequentia,
responsoria
en hymnen)
q
^
P
omgeven
door oude bestaande gezangen
g
g
g
en de heersenzoals desalmen
gezongen
gin
p
^g
de muziekstijl. Anonymous
4 die fragmenten
g
y
uit de liturgie
zingt
in
g fragmenten
g
g^
g brengt,
comoude stijl
gJ gafgewisseld met gHilde
posities.
De
cd
geeft
een
beeld
van
eesteli'
lg
g
P
ke vrijheid als componiste.
p
De drijfveer van Hilde ggard von Bingen
g is
'de allesdoordringende
helende
kracht'.
In
g
haar theologisch
werk,
haar
natuurkundige
^
g
g
geschriften,
poëzie en ver p
g
- haar verfijnde
ruimde muziek behandelt ze slechts één
thema: de wondere werken Gods die zich
voltrekken doorheen deeschiedenis.
De
g
Duitse is niet zozeer een mYstica in de maIN EN OM DE KUNST
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nier waarop
p ze haar éénheidservaringg met
God (de unio mystica)
beschrijft,
G
J , zoals haar
Y
tijdgenote
Elisabeth von Schbnau dat doet.
lg
De manier echter waarop
p ze het wezen der
dingen
doorgrondt,
maakt
haar tot 'Tempel
,
p el
g
g
van God'. Het is nodigg om haar leven en
werk te relativeren door het te relateren aan
tijdAnderzijds
haar tijd
en omgeving. Anderzijds mogen
g
we niet blind blijven voor
de boodschap
p
vanaradi'seli'ke
l schoonheid en vrede
P
J
waarop
^poëp ze ons nu met haar visioenen,
zie en muziek van negen
eeuwen
geleden,
g
g
wI J st.
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Het oratorium Rwanda

Filip Tas, fotograaf (1917-1997)

IMANISIMMIMAININMON

JAAK STERVELYNCK

Dit werk is de vrucht van eeneleideli'k
l
g
gegroeide samenwerking
g van verscheidegeg
nen. Aan het begin
g staat de tekstdichter
uit Vlaamse
Ivan Godfroid. HijJ is in 1957
957
ouders in Rwandaeboren.
De onzekere
g
toestand bracht hem ertoe zijngeboorteg
land te verlaten en zich in België
g te vestig vervulde
hij
en. Als landbouwingenieur
hij
g
sindsdien opdrachten in Thailand, de Filipijnen
Zaïre,^Uganda.
Na de
g
g
pJ
^ (het vroegere)
recenteruweli'ke
feiten,
waaraan
zowel
g
l
Hutu's als Tutsi's zich schuldig
g maakten,
ondernam hijl een reis doorheen Rwanda.
Hetgeen
hijJ er zag
g en hoorde,^ maakte oop
g
hij ertoe gedreven
hem zo een indruk dat hij
g
werd zijn
vrij verzen vast te
J emoties in vrije
en. Ze werden verzameld onder de titel
leggen
uitgegeven
aarde en in 1995
Omgewoelde
995
g
door de uit geverijJP Leuven.
De musicus Geert Van der Straeten kreeg
die bundel in handen en vond er inspiratie
p
in voor een cantate voor koor, instrumentaal ensemble, sopraan, mezzo,
tenor,
,
bas-bariton en recitante. Op
p initiatief van
de componist
werd een tweede deel aan
p
het werk toegevoegdop
o een tekst van
Christine Guirlande. Dit tweede deel is
rustiger
g en meditatiever dan het eerste.
Het heeft als ondertitel Land van duizend
heuvels.
Er valt veel terijzen
prijzenin dit oratorium. De
teksten vooreerst. Sober in woordgebruik,
g
niet beschrijvend,
maar sterk evocerend
J
hebben een aantal van dieedichten
oppmij
J
g
een diepe
- `Akagera' b.v.
p indruk gemaakt,
g
over een kinderlijkje
kinderlikje dat op de rivier drijft,
J
richtin Victoriameer. Of het slotgedicht
richting
g
'Rwanda'.
De muziek van Geert Van der Straeten is
uitgesproken hedendaags.
g en
g Luidruchtige
eritmeerde
passages
wisselen
af
met
1Y
felg
p g
rische uitweidingen.
Een goed
idee was het
g
g
tussendoor enkeleedichten
door een recig
tante te laten voordragen.
Dit
brengt
g
g afwisselingen bevordert de begrij
baarheid.
Jp
bijblijft
Heteheel
maakt een indruk die bijblijft.
g
is als een visioen van een volk dat veronkrampt neerligt,
g^ wachtend pop nieuw
heil. Af en toe staat er iemand op
p om het eien
en leed en
het leed van allen uit te zingen,
g,
een vrouw, een kind, eenriester,
,een revop
lutionair strijder.
l
Dit aansprekend
oratorium beleefde tot oop
p
en achtereenvoluitvoeringen
heden reeds zes uitvoerin
in
Brugge,
Leuven,
Brussel,
Kortrijk,
J,
gg ,
Oostende en St.-Amandsberg/Gent.
g

KAREL VAN DEUREN

Afscheidswoord uitgesproken door Karel van
Deuren in de 0.-L.-Vrouwekathedraal van
de uitvaartplechtigheid van
Antwerpen
1
p tijdens
fotograafFilip
p Tas op
p 20.11.
97.

Filip
Tas: zelfportret (gesolariseerd).
l'A

Filip
p is overleden op11 november, de
maand waarin we onze dodenedenken
en
g
werens
waarachtig,
de
dag
dat
de
wapens
op
p
g
g^
den neergelegd, deJ
strijd was opgegeven.
0 een vreemde wijze
Op
l^zonder evenwel te
weten wat de toekomst zou breng^
en was
Hij
hij op dit ultieme afscheid voorbereid. Hij
hij
ging op reis met
het
heldere
gevoel
dat
hijJ
g
zijn
orde had achtergelaten.
g
g
J huis in goede
Dat hijl dat p
precies op
p die datum zou doen,
is de laatste ironischelimlach
van Filip
p
vóór zijn
J vertrek.
gee
Hij
Hij heeft een indrukwekkend oeuvre na g
laten waarin alleenres
stijlen,
technieken
g
,
J
en onderwerpen
vertegenwoordigd zijn.
pl
Een historiografie
van vijftig
g
l gJjaar toste
eeuw, die haar belangrijkheid
mee ontleent
gl
aan het hoe
artistieke
niveau
van het
g
werk.
had hij hij
voor een kleine retros p
ectieIn 1995
995
ve in De(Amsterdamse) Brakke Grond een
zij werk, - dat waar
selectieemaakt
uit zijn
g
l het meest van hield.
Zeaf
nog
g steeds
g in deze schaalverkleiningg
een beeld vanrote
diversiteit en tegelijkergJ
g
tijd
l in die verscheidenheid de
l herkende je
persoonlijkheid
van Filip
rijp
J
p Tas. In dierijk-

sudom vanrenten
dat
p
P
- telkens opnieuw
erudiete verP^
g erieure vakmanschap,
trouwdheid met de beeldende kunsten, de
melancholie van de stad en de troost van
de schoonheid, de fraternele mensenkennis
en de verering
g voor het licht, die metafoor
voor het spirituele.
p
Zoals een van zijn
goede vrienden ooit zei:
Jg
il était entier, uit één stuk. Het heeft zijn
l
innerlijk
werk een eigen
gg
p gegeven,
- innerlijke
g stempel
Ik denk aan zijn fotogrammen,
- de monot Y g
zonder camera
g
p es die onder de vergroter
zijn
gemaakt. Hiermee
had hij in de g
vroege
zijn
hij
areno5 aansluitinggmet de abstracte kunst,
rammen van het Franse surrealisde raYo g
me en de fotografie
van het Bauhaus.
g
In de ljaren 60 0
zijn montage7 maakt FilippJ
g
fotografie
waarmee
hij
uitgenodigd
wordt
l
g
voor de Belgische
deelneming
g aan de biëng
die reeks de titel
nale van Venetië. HijJg
pleintje
mee,
mee Heroes' Place, he t P
J e van de helden. Deze helden zijn anonieme mensen
die eenzaam in de stad aanweziggl
zijn. Het
lijkt
hi geboeid is door het litep alsof hij
J erop
tijd
magisch
realisme van die tijd.
g
tot
onlangs
FilipTas heeft veel gereisd,
g
g
^
no in China waar hij
hi zijn dochter heeft benog
Hij kende Zuid-Amerika en de voormalie
en als hijl dan terug
g in
g Sovjet-Unie
J
Antwerpen
was,
vond
hij
hij
hier
de
hele
we^
p
reld terug
in
'a
nutshel'.
Het
Antwerpen
I?
g
met zijn
g
^ waar hijl van
J veelkleurigheid,
Altijd werd er intensief
hield. Altijd
g efoto
g rafeerd en bijl
zijnzijnhij
reportages schreef hij dikwils
J ook zelf de teksten.
Vele van deze rep
ortagefoto's verschenen
als losse illustratie in De Standaard der Letteren. Ze herinnerden aan hetictorialisme
p

en tevens aan de eerste 'kunstfoto's' die hij)
ongeman
had gemaakt.
g
g
jl
Maareli'kti'di
en wat ik zeer bewonder
g l l g,
blijve hou is hij
hij een medeplichtig
p
g contact blijven
met het vak, zijn camera's, de donkerekamer. HijJ is naast zijn artistiek werk,^l
zijn
hele leven,,g
'gewone' en 'mooie' fotografie
g
blijve maken.
tussen aanhalingstekens)
blijven
g
vakvan het kijken,
ppe
J
^ het knappe
e
werk dat het kwaliteitslabel draagt
g van het
atelier waaruit het komt. Ik denk aan zijn
l
Middelheim- en architectuurfoto's, de kunrafstenen
grafstenen van kunstenaarsportretten,
stenaars - zijn
zijn voorlopig
pg laatste tentoonstellingn
g
g catalogus.
Fili heeft zich nooit vastgeschroefd
opp één
Filip
g
werkwijze
J , - hij) vertond de kunst om elke
foto a.h.w. haar eigen
vorm te laten vinden,
g
om de spontaneïteit
van
het beeld niet te
p
zij zwartwitbeschadigen. In de stilte van zijn
fotografie
verschijnt de angst,
verschijnt
g^ de eenzaam g
j
da elikse
dinheid de vreemdheid van de dagelijks

Allen die Filippersoonlijk
g
l hebben gekend,
pp
vertelden hoe belangrijk
g J hijl voor hun werk
zijnwaardering,
waseweest
met
zijn
l eng^ zijn
g
^
en aanmoedithousiasmesuggesties
zijn su
in en. En ook met zijn
zijn recensies in De
gg
heid en nieuws gieStandaard die metreti
g g
righeid werden gelezen.
g
Zijn droeve Antwerpen-foto's
geven
het
g
p
beeld van een melancholische man die
raaglachte maar ook wel om van zichzelf
g
in vrolijk
gezelschap
J g
p niet te veel te moeten
rijs even.
pJg
We zullen hem met zijn forse stap
p niet meer
in het stadsbeeld ontmoeten als de wandewerkelijkhei
laar die kijkt,
J- die kijkend de werkelijkheid
zich opneemt
en ze inkleurt.
p
Wij leven nu verder met de herinnering
Wij
g aan
eenevoeli
man
en
een
groot
kunstenaar,
g
g
g
wiens laatste boek als titel droeg:
g

Filip
kung
g van groot
p had de mooiste deugd
stenaarsschap: de bescheidenheid die
grenst aan nederigheid
en trots.
g
g
Die lees )je af aan de titels van de reekspoëhij voor de Vlaamse
zie-programma's die hij
Televisie maakte: De boom, De mens in de
stad, Het huis in de stad, Het kind, Derille
p
Tas
had
een
grote
behoefte
aan
liefde. Filip
g
p
mensen om zich heen en evenzeer aan alleen-zijn.
Zijn camera beschermde hem teJ
gen de buitenwereld en liet hem toe de intimiteit van mensen en dingen
I'as
P g van op
sende afstand waar te nemen.
Voor de interviews van Radio 3 in de winter
waren
veelal
1993/94
g
993
94 een 20-tal fotografen,
n
rafie
enoten
van
Filip,
e
e
g
p,
g

Het reent
g en het is november.
Weer keert het najaar
en belaagt
1
g
het hart, dat droef, maar steeds gewender,
pijnen draagt.
zijn
1 pJ
1 heimelijke

als

Requiescat
in pace.*
p
q
J.C. Bloem was zijn
l favoriete dichter. Het
November:
eeerste kwatrijn van het gedicht
g

Onze herinneringen
van
g
g hebben de glans
zij werk. En
onze erkentelijkheid voor zijn
zijn vriendschap.
p
* Een bespreking
g van dit werk staat afgedrukt in dit
P
nummer: zie 'Bibliotheek'.

(1 966).
Fili Tas: Karel van Deuren in het Middelheim-openluchtmuseum
Filip
p
In opdracht
van het Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.
p
p
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In ggrid Vander Veken
Papavers, uitg. Manteau, Antwerpen, 1997,
verspreid
door Standaard Uitgeverij, Bel ië Pg
200 X 125 mm,
laan 147a,
47 2018 Antwerpen,
P
vertelt
1 blz., paparback
143
5 95 fr. - In Papavers
p
Pp
een vrouw over de voortschrijdende
schizofrenie
l
van haar stiefzoon. Het hele verhaal door 'dialoeert' zij metk
de jongen
J
J g die haar herhaaldelijk
mentaal ontglipt. De ik-verteller krijgt
geen vat
lgg
oPhet psychotische
bestaan
van
de
jongeman.
De
l
PY
vele vraagzinnen illustreren overduide ijk
l de onzekerheid, de angst
g en de machteloosheid van de
directe omgevin g. Die vele vragen worden trouwens maar met mondjesmaat
door de experten
P
J
beantwoord. De vrouw kan alleen maar constateren dat haar stiefzoon verder afdaalt in zijn
l
schimmige
p l verloren
g wereld en onherroepelijk
loopt
in
zichzelf.
Allepogingen
om
hem
op
de
p
'normale' werkelijkheid
te oriënteren, mislukken.
J
blijven in het leven van de
Droefheid
heeft zich blijvend
.
zakelijkeJjargon
gezinsleden
g van
ggenesteld. Het zakelijke
desPY
chiater weet loodzwaar:
schizofrenie met
g
ernstige decompensatie en zonder ziektebesef.
Inggrid Vander VekenPpresenteert het levensechte
verhaal in een beeldrijke
t taal, zonder in de valkuil van hetathos
te tuimelen. Het poëtische
P
P
taalvermogen verdiept de tragiek
g van het relaas.
Met
passendeenl
taalregister eeft de auteur ereen aangrijpende leesvoor g
ezor
p
gd dat Papavers
ervaringordt.
g
GVP

Ernest Claes

De Wonderbare Tocht, uitg.
g Ernest Claes genootg
schap,
2, 33020 Winkp Hemelhuis, Brusselsestwgg 14
sele en Uitg. Lannoo, Tielt, 1997,
997 met illustraties
van F. Timmermans en K. Pieroth en een Inleix 235
mm, 93
blz.,
ding
75
35
g an R. v an d e Perre, 275
gebonden 1295
fr. - Toen Ons-Lieve-Vrouwke
95
leuren. beezveg
S deed (1 933 ) is een mariale fantasie
waarin Claes, na een evocatie vanzijnJjaarlijkse
z jaarlijkse
als kind naar ScherPenheuvel, het Mariabeeld uit de basiliek een nachtelijke
J tocht laat
maken naar haar zusterbeelden in Wallonië en
Vlaanderen. De volkseditie van dit magischonder de titel
realistisch werk verscheen in 1944
944
De wonderbare tocht. Naar aanleiding van de
125ste verjaardag
J
g van de Kroningsfeesten van
0.-L.-V. van Scherpenheuvel bracht het Claes
g ewerk uit, aan nootschaPde vijfde
druk
ru van dit wer
J
vijftal onvindbaar geworden
g evuld met een vijftal
g
teksten van Claes rond hetzelfde thema. Rudolf
van de Perre die de langverwachte Claesbiografie
g
situeert het verhaal van de vi
vijf
Jf
mariale teksten binnen Claes' vereringg voor de
Moeder Gods, onderzoekt de recePtie en reconstrueert op basis van archiefdocumenten het
verhaal van de diverse edities en vertalingen. Een
andere meerwaarde van deze uitgave
ligt
g
g in de
n.P
oPame
van de oorspronkelijke
g e.J, en nooit
bruikte tekeningen
g van Felix Timmermans voor
de volkseditie. De Duitse kunstenaar Karlheinz
Pieroth kleurde ze in en voorzagg de andere teksten van illustraties in de naïeve stijl. Dit schitterend boek zaleen
zij
g enkele Claesliefhebber in zijn
verzamelingwillen missen.
PL

Tom Naegels
g

Het heelal in!. Vijf
uitg.
t stukjes
1 van de kosmos, uit
gManteau, verdeeld door Standaard Uitgeverij,
g
J Belgiëg
lei 147a,
47 2018 Antwerpen,
997 , 200 x 125
5 mm,
P
128 blz.,a
Vijf verhalen,
erback 55
o fr. - Vijf
un
PP
g ebdeld onder de titel Het heelal in! vormen het debuut van de tweeëntwintigjarige Tom Naegels.
g
Rode draad doorheen het boek si de fascinatie
met de dood, onmacht, leegte...
In
het
titelverhaal
g.
bijl voorbeeld gaan
een groepje
zich ti l g
Pljongeren
l g
dens een kerstfeestje te buiten aan overdadig
drankgebruik.
Hun manier van vluchten, van
g
ontsnaPen aan de realiteit. En als een meisje
meisj
in edevonden
wordt, is niemand onder
g
de indruk. En in 'Elise!' heeft Laurentrootse
g
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Jannen,
maar blijft zitten in een bloedarmoedig
blijft
g
sociaal contact. Ook Kim en haar zus, in 'Komeet', dromen, verlangen.
Naegels
beschikt
duig
g
lZijn
delijk
over voldoende stilistische bagage. Zijn
stijl
is
sober
en
direct,
maar
verhult
terzelfdertijd
J
J
voldoende om de lezer terikkelen.
Hijl formuP
leert puntigen met zin voor humor. Op haast
elkeaI' ina
tref je een beklijvende
zin aan. Tot
1,
g ,J
dusver niets dan lof. Wel heb ik moeite met de inhoud. Dood, onmacht, leegte,
g ..vlucht... de woorden zijn
al gevallen. Ik kan mijJ niet van de indruk
zijn
ontdoen dat het allemaal ver van Naegels' bed
staat, hoe hard hijJ
ook zijn
best doet. Om l
bij titel
zijn
van de bundel aan te sluiten: het zweeft naar
mijn smaak allemaal wat te veel.
Mijn besluit: Naegels is een schrijver, laat daar
hij
geen
twijfel
twijfel over bestaan. Alleen heeft hij
nogg het
juiste onderwerp
juiste
g
P niet gevonden.
GS

Luc Huybrechts
Y

De wi1'nmaker, uitg.
. Arbeiders ers-Amster^De
dam, 1997
, verspreid
Schutg
P door uitg.Singel262,
200 x 125
tershofstraat,
5 mm,
9 2000 Antwerpen,
p
blz., paperback
174
599 fr. - Luc Huybrechts,
74
Y
pp
broer van bekende Vlamingg Carl, baat in Antweren een literair café uit. Dagelijkse
omgang
^ ^ met
g J
literaire figuren
zit er wellicht voor iets tussen
g
dat Huybrechts
opPl
zijn beurt met een boek uitY
pakt. Hoofdpersonage in zijn
zijn eersteling is René
David. Na zijn
hil Parijs als
g heeft hij
l echtscheiding
zij vader
toevluchtsoordekozen.
Wanneer zijn
g
een serieuze beroerte getroffen wordt, keert
blijk
hijijlings
naar Antwerpen terug. Maar het blijkt
JP
alarm. De vader herstelt. Het stelt beiden in
•
staattijdens
tijdens lange
g hun filosofische
g wandelingen
mijmeringen over de dinge
dip en des levens uit te
Ook de saillante beschrijving
van een
J
wat uit de handelo
feestjemet BV's - de
P feestje
g en
obligate
scheut seks inbegrepen ontbreekt vang,
rekend
niet. De wijsheid
die
•
die de auteur in
J
p
zijn roman meent te verpakken
overstijgt
P,
Jg nergens
g .
het huis-tuin- en keukenniveau. Melig-zalvend
is
g
de juiste
omschrijving.
De
auteur
vers-Dringt
^
g
r
J
voortdurend in de tijd,
J maar dat kan ce al te
vlakke vertelstijl nauwelijk
nauwelijks verhullen. In een indat De wijnmaker
oorzei
Y
1
. Huybrechts
s ronkeli Jk vele honderden bladzijden telde en
at hij er heel streng
geschrapt
ging
p had. Wat mijJ
betreft, mocht hijJ ook de resterende 175
75pagina's
g
De Arbeidersweggegooid hebben. Een uit
uitgave
g
ers onwaardig.
.
g
GS

Geertrui Daem

Zotverliefd, uitg. Manteau Antwerpen / Prometheus Amsterdam,
door Stan997 , verspreid
P
daard Uitgeverij, Belgiëlaan 1 47a , 2018 Antwerfr. 5 mm, 212 blz.,paperback
595
p en, 200 x 125
pp
'In deze nieuwe verhalenbundel worden alle
personages
g ep
g even meevoelend alsg genadeloos
P ortretteerd,' luidt de tekst opP het omslag.
g Maar
dat vrijblijvende
JJ. ggeleuter van uitgevers en re bekend.
In werkeclame-YupP
ies is ons al lap
langer
g
li'kheid
schreef Geertrui Daem vier ongelijkwaarJ
dieg verhalen met de voor haar onvermijdelijke
l
l
ingrediënten:
marginale
figuren,
stekelige
g
g
g
g
situaties, ongezouten
taalgebruik,
dialogen
g
g
g in
'schoon Vlaams'... Gemeen volk isewoon
een
g
zwak verhaal over een meisje
J van zeven en haar
dikke buurjongen.
daarbij een Ppaar simpele
l g Voeg
g daarbij
P
ouders die derille
relatie natuurlijk
natuurlijk YP
h othekeP
ren met 'vuile manieren', brutaal reageren en het
plaatje
J is ingevuld. In het titelverhaal is de jonge
l g
Bert nu en dan zot, nu en dan verliefd, dus gemakshalve zotverliefd. Neuken, (half)sti'velull
len, scheldpartijen
p
P l brengen
g de lezer opp temperatuur. Een verhaal van 8o blz. over een
meisj dat
'schizofrene' jongen
J g en een verliefd meisje
•
ontroert, noch over-tuigt. De intrige
g is
trouwens te voorspelbaar.
Mijn
1 leven/Ma vieiis
P
een kort verhaal over twee marginale
vrouwen.
g
De zielige
waarin Angelina
g
g omstandigheden
g
(aan het begin van het verhaal weet de lezer eie leegd) leeft,
g enlijk al dat ze zelfmoord heeftgP
worden dit keereloofwaardi
g
gen zelfzeker
beschreven. Eenakkend
relaas.
P
Wat mijl betreft het beste verhaal draagt
g de titel
Mama's minnaar. Daarin vertelt Daem met diepp

gaand inlevingsvermogen over een vrouw en
haar twee dochters. Tweemaal is haar relatie op
de klippen
p P , gelopen
g p maar ze heeft alweer een
bijna
vriend. De auteur verwoordt opP een bi
1na
vanzelfsPrekende manier de grillige
g g reacties van
de twee meisjes
op
,
P de'indrin ger'. Ook het onderl
e gekibbel
van het tienermeisje Ines en haar
lip g
g,
ee speels
enspontaan
ontaan weer gg
zusje Nina
p
ee uitwerkingggetuigt
,t
ven.
g
gP van een natuur.. n. De hele
liJ ke vertrouwdheid met de leef- en denkwereld
van jonge
J g kinderen. Een sterk verhaal.
GVP

Johan Dirkx
Amsterdam/
Mijnland, uitg.
P
g De Arbeiderspers,
door de uitg.
AAntwerpen,
997 , verspreid
gSingel
g
p
P
262, Schuttershofstraat,
9 2000 Antwerpen, 200 x
fr.-Met de ro135bl z., paperback 55o
125
s m m,1
zijn debuut niet
man Mijnland heeft fohan Dirkx zij
Tegen de achtergrond van een tanende
mijnindustrie
plaatst hij
hij het verhaal van
jonge
l P
g
hoofdzakelij
tweede-generatiemigranten - hoofdzake
ijk Itamaar ook Spanjaarden, Grieken, Turken,
enz. - die in dit land van vroegere beloftes in uitleeftij
zijn gekomen. Hun leeftijd
zichtloosheid terecht zijn
maar hun sombere toevraagt zorgeloosheid,
g
komstP
ersP
ectieven drijft
drijft hen naar drank, drugs,
g
hopeloze
relaties en kleine delinquentie.
Is deze
ho
q
P
roman dan zwartgallig? Geenszins! In een vlotte
taal,edrenkt
in een eigentijds,
ergjong
gJ g aan g
J
g
doend vocabularium schrijft
) Dirkx een onderhoudend verhaal, tragisch
in afloopP maar boeig
blijk van
hij blijk
end in opbouw.
Voortdurend
geeft hij
p
g
een sterk inlevingsvermogen en brengt hijl voldoende humor in de tekst om de lectuur aangenaam te houden. Hopelijk
dit geslaagde
g
g deP l gaat
g
voorbij
buut niet te onopgemerkt
voorbij.
pg
Monika van Paemel

Rozen op
g Meulenhoff-Amsterdam, 997 ,
p ijs,
1 uitg.
verspreid
door uitg.
g Kritak, Diestsestraat 249,
P
paperback
4 blz., pP
3 000 Leuven, 210 x 140 mm, 416
898 fr. (hardcover: 1.i98 fr). - De nieuwe roman
mi' op
van Monika van Paemel was voor mij
p meerdere vlakken teleurstellend. Rozen op
pJijs is met z'n
lijve boek remake, een doublure van
4 i6 blz. een lij
vroeger werk. Het verhaal is modieus kosmo olitisch. Aan het begin van het boek maken we ennis met Perla, een vrouw in de 'middenleeftijd'.
J
Zij zit in
het vliegtuig
g met als eindbestemmingg
g
het hoe
g noorden. Perla is milieuactiviste. Voor
de buitenwereld heeft de tripP tot doel het walviszij
bestand te controleren. In werkelijkheid
wil zij
J
informatie inwinnen over de aanwezigheid
van
g
kernduikboten onder de ijskap
)
P van de noord pool. Tijdens
Tijdens
die lange
g vlucht ggaat de auteur uit.
P
van Perla. Er is de
g
g ebreid in op de achtergrond
volwassen dochter Isabelle, de kleinburgerlijke
l
g
d
echtgenoot,
de opvoeding
P
g door de grootouders
g
g
elezen?).
De milieu g(waar heb ik dat
alg
eerderbijhoort is erg radicaal en
roeP
eringwaar Perla bijhoort,
niet ook voorgeweld
terug.
g
g Het verhaal
twijfel Maar het
lootP als een trein, dat lijdt
twijfel.
lijdtgeen
g
ook al te veel irritante kantjes.
kantjes. Er zijn
zij de
uitweidingen
g over maatschappelijke
p 1 kwes..
ties, de naïviteit van Perla's standpunt, het karikaturale beeld van de man,... Van Paemel maakt
van Perla enerzijds
J een hard personage,
p
g dat
houdt van risico's, voor niets bang is. Maar anderzijds
l wordt diezelfde Perla ook beladen met
zoveeloede
bedoelingen en idealen dat het een
g
beetje
belachelijk wort. Ook de Ysmboliek (roJ belachelijk
zen & ijs; zacht & hard) duikt op al te nadrukkeliJ ke wijze
J telkens weer in het boek op. Dat alles
maakt van Rozen op
g
g
p ijs,
1 spijts
PJ de mooie, gevoelige
een onevenwichtige roman.
passages,g
GS

Annie Van Keymeulen
Y
Het leeuwerikshuis, uit . De Geus-EPO, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem, 2055 x 130 mm,
207
7 b lz., ggebonden 698 fr. - De nieuwe roman van
Annie Van Keymeulen isesitueerd
in de jaren
g
J
vijfti in een or aan
vijftig
p de Schelde. Zij Jschetst het
portret
van
de
kleine
Annette
Colmaer.
Haar
p
bijverdienst het
moeder Clarissa verzorgt
^ als bijverdienste
voor enkele oude mannen in het
dorp.
J toe steken door
p Annette moet een handje

maaltijden
g te brengen.
hun maaltijden
weg
g Eén van de klanten is Beer, oudstrijder
uit de Grote Oorlog.
Hijl
l
g
heeft de looPg
raven overleefd en waant zich onsterfelijk. Beer kan z'n handen niet thuishouden.
sterfelijk
Hij
is geobsedeerd
door al wat een rok draagt.
l;
g
Clarissa speelt
het spel
in oop
P
g graag
g g
P mee en gaat
de avances van Beer. Maar Beer is onverzadigbaar. Hij
Hi tracht ook de kleine Arlette te verleiden.
zij slaagt
zij
g er een tijdje
l in hem te ontlopen.
P en Uiteindeli'k
Beer haar toch te pakken. Het achter) krijgt
lgP
volt Arlette tot zij l een volwassen vrouw is. Ze
verliest er - ook letterlijk
J - haar stem door, wordt
monddood. Het leeuwerikshuis is een fijnzinnige
l
g
roman
over een jong
meisjeop
^ zoek
l g meisje
,
.. naar even wicht. Het dorpsleven,
de
huiselijke
ke
bezigheden,
P
1.
g
de kostschool,... - de sfeer van de jaren
'5o
5
l
kortom - het wordt door de auteureloofwaardigg
geëvoceerd. Het leeuwerikshuisis
igniet het zoveelste boek over eeneschonden
kind. De brute
g
kant van het verhaal wordt verzacht door de dromerige wereld waarin Arlette zich terugtrekt. Annie Van Keymeulen
schaamt zich niet om een
Y
herkenbaar Vlaamse en kleurrijke taal teebruig
ken. Zijl bevestigt
g meteen haar knap
P debuut.
GS

Geert van Istendael

J

Altrapsodie, uitg. Atlas - Amsterdam/Antwerpen,
1997,
Groep,Sant997 verspreid door Veen Uitgevers
g
p
1 0 mm,
voorbbeek aan 21-25,
5 2100 Deurne, 215
5X3
141
4 blz., gebonden 800 fr. - Hoofdpersonage in
Altrapsodie, de eerste roman van Geert van Istendael is Tante Adèle. De ik-figuur, haar veel jonere neef wordt geïntrigeerd
g
Hij
door haar leven. Hij
g
voelt zich immers met haar verwant: allebei zij ze
sterk muzikaal begaafd;
geen
van beiden heeft
g
g
dat talent écht benut. De neef vraatg zich af hoe
het komt dat een mooieetalenteerde
vrouw verg
anderd is in een verzuurde oude vrijster.
Waarom
l
zijn
De neef reconstrueert
g P
l de dingen zo gelopen?
haar verleden en meteen ook dat van hun familie.
Meteen is het boek ook eenportret van het leven
in Vlaanderen tussen 1920
tot 197
0. Tante Adèle
9
groeit op
p met de strenge
g katholieke moraal van
ie tijd,
die
l waarin er voor een vrouw slechts heel
beperkt
ontplooiingskansen weggelegd waren.
P
Bovendien is er nog een
geborneerd Vlaams-nag
tionalisme en het sluipend antisemitisme. Er is
onderwijzere
simpelweg
geen plaats
voor een onderwijzeres
P
gg
p
een zangcarrière.
Ook haar geliefde,
Noël
g
g
Slang
he, denkt alleen in stereotiepen
en dweept
P
p
liever met een geïdealiseerde Adelheid dan dat
hijJ Adèle ruimte laat voor muzikale groei.
g, Als hij
hun verlovingverbreekt,
heeft Adèle niet het lef
.
om haar eigen
te gaan.
De Rhapsodie
fier. Alt
g
g wegg
P
van Johannes
Brahms deemstert weggtot herennel
ren Ze verzuurt langzaam
lan zaam wegg
alspastoorsP
meed. Zwakke schakel in dit voor het overe gg
e eslaa d boek vond ik de relatie tussen de neef en
nonkel Romain. Waarom de oom zoveel vertrouwelijkheden aan de neef vertelt, komt nietoed
g
uit de verf. Maar er zijn
zijn ook heel wat pluspunten.
P
Vooreerst de structuur. Van Istendael bouwt het
portret zorgvuldig
op uit herinneringen
p
g
gP
g van de
neef, afgewisseld
met gesprekken
met Tante
g
P
Adèle en haar oudere broer Romain. Door die
structuur legt de auteur bovendien een zekere
spanning
ginzij
zijn roman. En er is ook de taal. Elk
p
J eigen stem; de auteur laat ze
P
ge heeft zijn
versmelten tot eenes aa de
g melange van dialect
en beschaafd. Conclusie: eenproza
debuut boven
P
de middelmaat.
CS
KLASSIEKE LETTERKUNDE
De Griekse Liefde

Honderd vij
1 ti$epigrammen vertaald door Paul
Claes, uitg.
g Kritak-Goossens, Diestsestraat 249,
3 000 Leuven, 1 997 , reeks Klassiek nr. 22,
598 fr. - Een
blz., P
paperback
2055 X 125
5 mm,
59
P
volledige
$ is
g vertalingg van de Gr iekse Anthologie
no niet voor binnenkort. Deze heterogene
nog
g. verzamelin van meer dan vierduizend epigrammen
Pgrammen
van driehonderd auteurs tussenoo
5 vóór en
5 0o na Christus is bijna
J zo volumineus als Ilias
samen. In de literatuurgeschiedenis
en Odyssee
y
g
duikt de Anthologia
$ Graeca steeds weer opp in

vertalingen
bij Petrarca,
g of bewerkingen
g (o.m. bij
Shakespeare, Goethe, Quasimodo, Pound) en in
ons taa ebied
hebben o.a. Claus, d'Hane-Schelg
tema, Gerhardt, Guépin, Haasse en Nolthenius
epigrammen
vertaal of bewerkt. De meest
^
g eslaagde vertalingen
blijven komen van Paul
g blijve
die in 1983onder dezelfde titel al een honderdtaledichten
samenbracht en ze nu herg
werkte en uitbreidde. Uit het inhoudelijk
..inhoudelijkgevarieerd materiaal selecteerde hijl hetero- en
homoseksuele epigrammen waartussen een
afdeling
g komische en moraliserende verzen
g elaatst worden. Twee voorbeelden/ HERFSTJe weiplaatst
1 joeg
1$ me weg
$ van 1je
$„erde me 1je 8groene druiven, I je
rijpe
1p trossen, I
kri
krijgik nog$een happvan je
1 rozijnen? (Anoniem,
XI)
53 - DIDI Als ik aan mijn dictieleraar denk, I begin
$
ik subiet te stotteren. (Lucillius, XI 138).
3 Claes kiest
duidelijk
voor
een
omdichting
die
het
origineel
g
J
hersche t en een nieuwedict in onze taal
creëert. Voor wie zweertij lhet oorspronkelijke
p
l
vers een (overbodige) nachtmerrie, voor wie van
de klassieken houdt en hen begrijpen wil, een
waarmee Meleager
ingenomen
•
g en Strato ingenomen
zouden zijn en Paulus Silentiarius nooit uit g
gee
raat zou raken. Claes' vertaalplezier
werd ons
P
leesplezier.
p
PL

Suetonius

Keizers van Rome, uitg.
g Athenaeum-Polak & Van
GenneP /Amsterdam,) 99
6, verspreid
door UitgeP
ge
verren
J 262, Schuttershofstraat 9,
9 2000 Antwerpen, vertaald door D. den Hengst,
g Baskerville
erie, geïll. met kaarten, 220 x 150 mm, 384
34 blz.,
gebonden 55,55, / i.ioo BEF. - In de Romeinse
historiografie is Suetonius (ca.75
-1 5
0)altij
altijd in de
blijven
staan van o.m. Livius en Tacitus.
l
die het onder
To
• ch heeft deze kamergeleerde
g
keizer Hadrianus tot hoofd van de keizerlijke
l
bracht, een erg aantrekkelijk
oeuvre
,.
geschreven waarvan de e lna volledig bewaarde
rafieën het meest bekendheidgeniekeizersbiografieën
Caesar en de elf keizers
ten. In de Vitae vanulius
J
die na hem kwamen (van Augustus tot Domitianus)eeft Suetonius telkens een kort levensoverzichtd
l
g evolgd door een reeks beschrijvende
rubrieken die deersoon
analyseren
zonder
P
Y
rekenin
rekeningte houden met karakterevoluties. Deze
zakelij
inventarisatie die in de lijn ligt
g van het zakelijk
dat ook de Romeinse portretkunst
•
eert,
aat
gaat
gepaard
eP aard met een doorgedreven aanP
acht voor de P
petite histoire en anekdoten uit het
ersoonli'k leven van de figuren.
In tegenstelling
persoonlijk
g
g
g
met Tacitus die nergens
de grote
geschiedenis
uit
g
g
g
het oogg verliest, focust Suetonius opp de wijze
1,
waaro de keizers omgaan met macht, bezit,ersoonli e en ambtelijke
l relaties, enz. Het resultaat
is een kleurrijk beeld dat niet aan voorin enomenheid en fantasie toegeeft
en dus als informagg
tie betrouwbaar blijft.
g
l Het Leven van Augustus
nam Eginhard
tot voorbeeld in zijn levensbelt
schrijveng van Karel de Grote en het geheel
ins pipi
g
reer e Robert Graves voor zijn
J succesverhaal
I, Claudius. Wie het leven aan de topP van het Imvan binnenuit wil aanvoelen,
p erium Romanum
.
dezeeslaa
de vertalingg
zal van Suetoniu
s
g
g enieten.
PL

Patrick De Rynck
Y

De knipoog
p8 van Medusa. Avonturen van oude
Grieken, uitg.
g Davidsfonds/Clauwaert, BlijdeJ
Inkomststraat9-81,
3000
3 Leuven, 1997,
7
fr.
De
z.,
genaaid
m
m,
161
bl
208 x 127
g
495
7
Griekse oudheid heeft een enorme schat aan san
en
en
v
verhalen
nagelaten.
Zij
horen
onte g en l
g
..
sprekels lg
k tot het belangrijkste culturele erfgoed
van onze westerse cultuur. Ieder die hetenoeg
Latijns-Griekse humaniora te
g en heeft ggehad de Latijns-Griekse
doorworstelen, is ongetwijfeld bekend met de
herkomst van termen zoals Sisufosarbeid, Tantaloskwellingf
Wie opp
een prettige
p g
g Achillespees.
P
wijze van dit erfgoed
en alternatieve wijze
g oe endeze ver oudheid
wenst
te
halenschat van de Griekse
.
g.enieten of ermee kennis te maken, magg zeker niet
'De knipoog
p g van Medusa' laten lig en. Voor het
veelgeprezen Radio 1-programma het einde van
de wereld' liet de auteur, de classicus Patrick De

Rynck,
de Griekse ggoden, helden en heldinnen
Y
een stevige facelift ondergaan.
g
, Zeus, Herakles,
Perseus, Theseus, Pelops,
zij passeren allen de
P ..., zi
Nu eens relativerend, dan weer ironisch,
altijd
hun
J even amusant, verhaalt P. De Rynck
Y
avonturen en escapades,
vol intriges,
intri es, strijd en
p
vrouwen. De lezer zal zeker meermaalsglimlachen bijg
bij de herhaalde knipogen naar de da van
vandaag:
g een mestactie Pplan, nu echter niet van
de Boerenbond, wel van Herakles, Griekse alternatieve straffen, de antieke Bond van Kroostrijke
l
Gezinnen. 'Gelijkenissen met bestaande toestanden enersonen,
dood
of
levend,
zijn
niet
toevalzij
p
$en zeer wel mogelijk',
gl Zo worden de Griekse
sagen herschreven, hertaald opp een wijze
dat iel ze
der er hetrootste
plezier aan zal beleven, zeker
g
als men reeds met de verhalen vertrouwd is. En
indien we leerkrachten, die wordeneconfrong
teerd met weerbarstige
g een ggulden
g leerlingen
en even,
geven,
robeer even met een verprobeer
raad
g
haaltje
P g van Medusa'. Succes
l uit 'De knipoog
verzekerd! Uit het voorwoord, ook de bijsluiter
J
genoemd,
onthouden we nogg één passage:
g
g ..
'Maximaal één verhaalPper week! verschri 1dinoopleveren
g.
g en van deze dosis kunnen gevaar
voor de geestelijke
l ggezondheid'. Ondergetekende
g
kan de lezererust
stellen: meerdere verhalen
g
per dag bevorderen deeesteli'ke
gezondheid.
g.
.g
En anders? Het is duidelijk:
J doetgeen
J ggek zin
Pli'n!
RN

Sulpicius
Severus / Patrick Lateur
P

Het leven van Sint-Maarten, uitg.
g Lannoo, Tielt,
mm, 1033blz.,
11997, ggeïll. met een kaart, 220 X 145
45
g ebonden 595 fr. - Dit boek omvat meer dan de
titel laat vermoeden, want behalve deeannog
teerde vertaling
g van het levensverhaal van
St.-Martinus,eeft
inforg
g Lateur ook uitgebreid
matie over de auteur SulPicius Severus en betij waarin het werk tot
spreekt
hij
hij indringend
de tijd
g
P
kwam. In de epiloog, onder de titel 'Brief
aan Martinus', stelt Jean-Paul Vermassen daarbijJ
een aantalertinente
vragen
kerk en
g over geloof,
g
P
moderniteit opP het einde van het tweede millennium, waardoor het boek voor de actuele
vig
e boeiende
ers Pectieven opent. De
H. artiperspectieven
elonus overleed inen
397 de herdenking gvan deze
sterfdatum - i600 jaar later - was meteen de aanleidmgtot dit boek. Hoewel de heilige
g ook in
onzeewesten
heel wat vereringggenoot/
geniet
g
g
g
g de vele parochiekerken die aan hemg eggetuige
wijd
zijn
J zij
J en de folkloristische Sint-Maartensfeeshij eigenlijk
ten - is hij
l een ggrote onbekende. Behalve
g
de geschiedenis van Martinus die als Romeinse
soldaat zijn mantel deelde met een arme aan de
stadspoort van Amiens, weet de doorsneeelovige niet veel meer over deze heilige,
g die monnik
werd en in1
37 tot bisschop
P van Tours werdg ewijd.
zijn leven schreef advocaat Sulzij
J Nogg tijdens
i
Severus (ca.6
33 - ca.4420) in het Latijn
l de
biografie van de heilige
g onder de titel 'Vita Sancti
396
voltooide
en
Martini', een werk dat hijJ in 39
completeerde met drie brieven waarin hij o.m. de
dood en begrafenis van Martinus verhaalde. De
vertaling
Pp J
g van Patrick Lateur - wetenschappelijk
onderbouwd door historische en taalkundige
g
uitzonderlijk
verwijzingen
is
van
uitzonderlijke
taalkwaliteit.
Zij J g
leest
zo
vlot
dat
vergeet
dat
het
om
een
je
g
l
vertalin
vertalinggaat
g en dat durven we beweren tegen
g.
het gevleugelde
woord
'traduttore
traditore' in!
g
g
Voor ons heeft de 'poëet' in de persoon van classicus Lateur een succesvol duel ggeleverd met de
'grammaticus'!
g
RD

ESSAY
Herman-Emiel Mertens

Schoonheid is uw naam. Essa y over esthetische en
uitg.. ACCO, Tiensestraat 1 34religieuze
ervaring,
$
$ uit
, 240 x 160 mm, 167
138,
7 blz.,
3 3 000 Leuven, 997
genaaid
640 fr. - Wie ggeboeid werd door de bi-l
g
dra gge van Herman Mertens in het themanummer
en kunst (265)
van Vlaanderen overgeloof
5 zal met
g
evenveel enthousiasme dezeublicatie
begroeten
g
P
die deroblematiek
verruimt en..
verdiept.
P Na een
P
verduideli'kin van de term religieus
die
vooral
verduidelijking
g
BIBLIOTHEEK
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„AuttlVOVN`

SCHOONHEID
IS UW NAAM
Essay over esthetische
en religieuze ervaring
Herman- Emiel Mertens

, , ;; ;^ ^^^ ^^t",,,,
^

betrekking^
heeftp
op de persoonlijke
p Jervaring,
g
analyseert Mertens in een aantal theoretische
hoofdstukken de betekenis van menselijke ervaring, religieuze
ervaringg en esthetische ervaringg
g
om uiteindelijk de relatie te verduidelijken
verduidelijke tussen
kunstgenot
en geloofservaring.
voor
g
g
g Dit pleidooi
p
kunst als bron vaneloof
zet de auteur verder in
g
een tweetal hoofdstukken waar literatuur en
beeldende kunsten benaderd worden als vindlaats voor de hedendaagse
die o
p
gtheologie
g en
op
zich reeds pleiten voor het paradigma Schoonheid
als een mogelijk ggodsbeeld. Het essay
Y ontleent
trouwens zijn
afzonderlij hoofdstuk
J titel aan een afzonderlijk
dit thema. Het werk wordt afgesloten
met
g
een genuanceerde bijdrage
J
g over de betekenis en
deaats
o pg
P van de muziek. Door zijnJ logische
bouw, heldere verwoording en overvloed aan illustratieve voorbeelden is dit essayY over een
moeilijke p
problematiek bijzonder
bijzonder toegankelijk.
J
Dit boeketui
t van openheid
voor de tijdsgeest,
g g
p
verbeeldingskracht
en
taalvaardigheid
die
Herg
g
man Mertens zelf bij
bij de moderne theoloogg veron derstelt (blz.).
75 ZinJ respect
P voor de autonomie
van de kunst en zijn kritische opstelling
p,
g als theoloogg maken van dit essayY bovendien een belanggrijke
gesprek
tussengelovip
l bouwsteen voor het g
g en en andersgelovi g en .
PL

Yves Desmet & Staf Nimmegeers
g

Gesprekken
in Jeruzalem, uitg.
l'
g Lannoo/Tielt, 99 6,
215 X 135
mm, 208 blz.,P
paperback
35
595 fr.. - Yves
P
Desmet en Staf Nimmegeers:
twee uiteenlopende
g
p
persoonlijkheden
ersoonli'kheden maar met ook gelijkenissen.
De
gJ
eerste, Yves Desmet (1959),
959 is hoofdredacteur van
de krant De Morgen
.
Nimme
8 en vrijzinnig.
l
gStaf
geers (1940)
94 is ppriester van de Finisterraekerk in
art'e Brussel, en 'zich beter thuis voelend in
hartje dan in Rome', zoals in de flaptekst
staat.
p
Beide publicisten vonden mekaar in verschillen
gingen
en een intrigerende
diaeneren
g J kenissen, en gg
g
loog aan met elkaar. De neerslag daarvan is deze
Gesprekken
in Jeruzalem. Een boek over geloof
en
g
p
twijfels, de tweestrijdige
geschiedenis van de kal gg
tho ieke kerk, de breuklijnen
in de samenleving.
g
J
In Jeruzalem wordt door beide auteurs naar de
rode draad tussen hen g ezocht en de maatschapeli'ke draagvlakken daarvan. Desmet eerst aanplg
vallend, Nimme geers eerst defensief. De kritiezijn ggekend, de argumenten
ken zijn
eveneens, en
g
beide zijn
heen gegroeid,
en tegelijJ door de jaren
J,a
gg
au^ l kertijd
enonderbouwd. De J ook misgroeid
g
teurs ontmaskeren dit. Een van hun beider bekommernissen: de vrijheid van geweten,
, het niet
g,
willen bepalen
wat moreel goed
zit of fout is.
g
p
Dogmatisme
dat universeel is, voor iedereen,
g
kan nooit g oed zijn. Gesprekken in Jeruzalem is een
bijzonder
goed boek: ggedocumenteerd,^ bear g u g
menteerd, vlot, afwisselend, stri'dlusti
en verf
tederend. Twee schrijvers
die vriendschap en
l
beminnelijkheid laten primeren
opp schrijfsels
en
p
l
zesels.
g
SVDB
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BIBLIOTHEEK

FOTOGRAFIE

FilipP J.
J Tas
R.I.P. Funeraire monumenten van beroemde
Vlamingen,
^ uitg.
g Pandora/Snoeck-Ducaju
J &
Zoon, Antwerpen/Gent,
997551 kleurenfoto's,
p
240
4 X 200 mm, 114
4 blz., ggenaaid 795 fr. - Dit
fotoboek van Filip Tas (1918-1997), de bekende
fotograaf
en ppublicist, werd uit
uitgegeven
als catae
g
gg
logus bijJ een tentoonstellingg die startte in De Wa ronde in Turnhout. Intussen is Filipp Tas overleden
op
Re uiescat in Pace was de titel van
p 11/11/97. Requiesca
zijn laatste boek en catalogus van een tentoonstellingan
grafmonumenten
van kunstenaars.
g
g
De foto's zijn ontstaan in de loopp van vele jaren
J
o veertien verschillende kerkhoven, inclusief
op
dat van Père-Lachaise in Parijs
waar
Georges
J
g Rodenbach begraven
ligt.
altij gefascineerd
g
g Tas is altijd
door funeraire monumenten, waarover
hijl in zijn
zijn inleidingg schrijft:
schrijft 'Ikzelf beschouw de
als een soort veredelde Junk Art, een
assemblage
en
g van kunst en kitsch, van praal
1?
eenvoud, folklore, architectuur, devotie,eschieg
denis, stilte eniëteit,
van herinneringen,
p
g leed en
hoop,
hoo , van mussen, kikkers, kruiden en bloemen,
g onzende hommel. Vandaag,
g helaas, schralen devotie énraal,
verwordt het kerkhof
p
tot een karakterloze woonkazerne voor overledenen: het columbarium.' Deze catalogus
g is opp zich
een boeiend boekeworden
met, in alfabetische
g
volgorde,
de grafmonumenten
van 51 Vlaamse
g
,.,
schrijvers
beeldende kunstenaars, componisten,
J
van Lode Baekelmans tot Jan Frans Wil ems via
o.m. Elsschot, Gezelle, Streuvels en Verhaeren. BijJ
elke foto schreef Tas een korte biografische
noot;
g
als de kunstenaar die hetrafmonument
g
gemaakt heeft bekend is, wordt de naam vermeld.
Deze documentaire fotografie
is natuurlij
natuurlijk van
g
• superieure professionele kwaliteit. Filip Tas
heeft in zijn oeuvre prachtige opnamen zitten
van sculptuur en architectuur (o.a. Middelheim,
Brussel,ti'nen)
evenals geprijsde
en geprezen
J
gp
g
kunstprogramma's voor de V
Vlaamse T . HijJ kan
een beeld tonen juist
juist zoals het moet worden
g ezien. Meteen krijg
Jg lje ook een grote diversiteit van
'funeraire stijlen':
6 (J.F.
stijlen': van 194
J Willems) tot 1980
(J. Cox) en 1988
9 (J. Minne). Niet het minst interessant is het feit dat met deze tentoonstelling en cad
talogsu.. de aandacht
op beggevestigd
g wordt pe
langrijkheid
g J kheid van het grafmonument,
g
. - tussen
twee haakjes een van de doelstellingen van
Epitaaf, waarvan Tas een actief lid is:
i de vereniging
g . die het ddikwijl verwaarloosde cultuur atrimonium van het kerkhof beschermd enoe
beg
waard wil zien. Hijl heeft zich bijJl
zijn overleden
vrienden gevoegd en hij is bijgezet
ereJgpop het
p ark van het Sc oonsel of in Antwerpen.
p en
KVD

Jo Daems

Teder testament: de films van Bert Haanstra, uitg.
g
ACCO, Tiensevest 134-138,300o Leuven, 99 6,
geill.
met
zw.-w.-foto's,
2
o
x
175
mm,
350
blz.,
g
5
75
35
genaaid 1295
fr. - Een biografie die 'allereerst een
95
hommage' heeft willen zin
aan
een
belangrijk
zijn
l
gl
Nederlands cineast en een inteer
g mens: Bert
Haanstra. Ze is dan ookeschreven
met
bewong
derin gen fraternele warmte. En, natuurlijk,
natuurlijk met
•
ronde e kennis van Haanstra's films waarvan etrote
titels kent als bijv.
bijv Glas,
g publiek
p
• are, Alleman, Bij de beesten af, Dokter Pulder
zaaita
zij
.. Rembrandt. De auteur schreef zijn
•
p avers,
blijkbaar
blikbaar aan de hand van een uitg ebreid steekkaartensYsteem, ook van krantenknipsels, brieffragmenten, anekdotes en kritieken, die een levendig beeld oproepen van de man
en de kunstenaar. Meteen krijg
l ook een kleine
Jg je
geschiedenis van de Nederlandse film mee.
Haanstra heeft alle filmgenres beoefend: de documentaire, de speelfilms,
de bedrijfsfilm
bedrijfsfilm waarin hij
hij
p
zich een virtuoos van de montagetechniek
toont.
g .
Ook mislukte projecten waar
soms jarenlangg
l
werk in zat, worden vrij
vrij uitvoerigg beschreven
waaruit te leren is dat film team-werk is en veel
hindernissen die g eno ggeld kost, - de twee grote
g
men moeten worden vooraleer er kan wordeneg
draaid. (Kenschetsend is het verhaal over deop
in tot samenwerkinggmet Tati.) De carrière van
gg
Bert Haanstra begint
waarna hij
hij
g in de fotografie,
g

cameraman, cineast enroducent
wordt in het
P
filmbedrijf.
J Kenschetsend voor het interessantste
werk van Haanstra is, behalve het superieure
p
p, zijn
zijn voorkeur voor de onderweren die de gewone din gen van het leven aanreien, zoals de cursiefjes
J van Simon Carmiggelt.
gg
De humor van het da gl
eli'kse leven met daaronder iets vanoedmoedi
e
ironie.
Enkele
keren
g
g
terloops
wijst
J
p en uitvoeriger
g in de epiloog
p g
l Jo
e ene Daems erop
dat
Haanstra
door de huidige
p
gg
ratie cineasten, critici en bioscoopgangersvergeverever dreigt
terwijlhij
hij zulke grote
g
g teeraken, terwijl
diensten heeft, tientallen Nederlandse en
internationalerijzen
p l en onderscheidingen
g voor
zijn
J werk heeft ggehad. Dit boek is mede ontstaan
als een hulde aan de pionier van de Nederlandse
talrijk
film, - van uit Vlaanderen. Leuk zijn de talrijke
citaten van de auteur die
zijn
uit
Nietzg geknipt
p
sche, Toon Hermans, Horatius, Shakespeare,
Schopenhauer, Bloem, Bernanos e.v.a. van waaruitefilosfeerd
wordt over kunst, het leven, en
g
natuurlijk over de film en de filmkritiek. Een
vriende ijk
J boek dat met enthousiasme en bedachtzaamheideschreven
is
g
KVD

J éróme De Perlinghi
g

Working
S it out, uitg.
g Vrienden van de Provinciale
Musea, Deelvan
de reeks Documentaire foto3
opdrachten
Vlaanderen/Provincie Antwerpen,
p
199
6, 5 9 zwartwit-foto's, 220 x 235
mm,96
35
9 blz.,
470 fr. - Het thema van deze derde foto-opdracht
47
p
van de Provincie Antwerpen was: de mens in zijn
arbeidsmilieu. De Perlinghi
fotografeerde
in een
g
g
vijftiental steden en gemeenten van de provincie
(bijn uitsluitend) arbeiders
(bijna
ers en kleine zelfstandiar
g in het decor van hun ateliers, winkels en
.n kramen . Alle prenten
hebben het zwarte negatiefp
g ef
randje
beeld), de figuranten
J (het héle opgenomen
p
g
poserend in de rechthoek. Je kan deze reeks zien
als eenportretten
galerij
waarbij
Pool
Andries
in
l
1?
g
zijn
dat 'naarmate de
J inleiding terecht opmerkt
p
behoefte zich manifesteert om aan dezep
g e ortretteerden eenpersoonlijkheid
toe te kennen, het
p
J
besef groeit van hun uiteindelijke
J anonimiteit.'
Het lijkt
g van de afstandel me het directe gevolg
g
l objectiverende
lijke,
objectiverende
werkwijze
werkwijze van de fotograaf
g
die zich a.h.w. achter zijn camera, het technische
instrument, heeft afgesloten, zodat alleen maar
aanwezigg is wat er op de foto te zien is. Marc
Holthof schrijft
J een essay,
Yggetiteld VakmanschapP of
discipline? Over twee soorten ervaring. Uitgaande
van twee foto's, constateert hij
hij dat met het teloorverrijkende
g aan van het ambacht ook de echte, verrijkende,
geïntegreerde 'ervaring' verloren is gegaan. Hij
besluit: '(Alleen) lijkt
likt
individuele
l het nuttigg de individuele
ervaringg als kunde, als verbonden met het vakmanschapen met het ding,g te herwaarderen. Al
was het maar omdat
onzee
ersoonli'kheid
J
gvormd wordt door ons ambacht, door de nauwe
omgang
Zoals
g g die wij hebben met de dingen.
g
deze foto's van vaklieden door een vakman zo
perfect
aantonen.' Het is opvallend
dat de o p p
p
dracht versmaldeïnter
reteerd
werd: de wereld
g
p
van de wetenschapp
er en de kunstenaar, de bediende en de technicus, de leraar en de koopman
komt niet aan bod. Thema voor een volg en e
foto-opdracht?
p
KVD
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Hoe moet het ook weer: LI bent, u zijt of u is?
Schrijf ik lindenboom of lindeboom?
Mag ik me ergens aan verwachten? (natuurlijk niet)
Wat is een weigeryuppie?
Op zulke vragen, ja op al uw taalvragen, krijgt u een antwoord bij de Vereniging
Algemeen Nederlands.
Word lid en u krijgt het tijdschrift Nederlands van Nu, een vlot leesbaar en toch
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Voorwoord

E

r iseen
g thema dat de kunst — in al haar uitingen
g — zo zeer heeft beroerd als
lijden van Christus. Niet enkel ggelovigen
het lijden
hebben naar de beeldengekeg
ken en naar de teksteneluisterd
maar ook ontelbare anderen werden in
g
lijdenvan de onschuldige.
hun harteraakt
door het lijden
g
g Deze Man van Smarten heeft de
gelovigen ontroerd, niet enkel omdat Hij Gods Zoon was, maar omdat Hij ook 'de schoonste der mensenkinderen' was. Hijl heeft de hele mensheid naar het woord van de profeet
p
'de hand aan de mondesla
g gen'.
'Hij1 schoot op
jonge
p als een 1
% stek,
als een wortelstok uit de dorregrond:
vormeloos en zonder schoonheid,
onooglijk en onaantrekkelijk,
1,
door iedereen veracht en verlaten.
Een manetekend
door lijden
1
%
een man die weet wati'n
pijn is,
een man voor wie men de ogen
% sluit;
ver
verguisd
en niet in tel' es53,2-3).
%
Hoe is deze man 'onooglijk
gJ en onaantrekkelijk
l, voor wie men de ogen sluit'
diegene
werdeng gericht, die duizenden schilders
enbeeldg ggeworden naar wie aller ogen
g
houwers met liefde tot hun oogappel hebben gemaakt?
Hoe was het mogelijk
g
g
g l dat diegene
die niemand kon aanzien, door iedereen wordt bewonderd in ontelbare kunstwerken?
Hoe was het mogelijk
Hij die sprakeloos
was,^ reeds bijna
bijna tweeduizend jaar,
tot alle
g J dat Hij
p
l
mensen spreekt
uit ontelbare teksten,^ dat Hijl `die stom stond als een schaapp voor zijn
zij
p
zijn
l leed en zijn hoop
p uitzingt
g in zoveel cantates, oratoria en motetten?
'Geen van zijnzijn tijdgenoten die zich om Hem bekommerde', zegt
53,8).
g de pprofeet nog
g es 53^
Waaromaan
dan
elk
jaar
honderdduizenden
naar
kerken
om
de
passiemuziek
te horen
g
l
P
en stil te worden?
Omdat Hijl niet alleen Gods eigen
Yp van de Mens.
g Zoon is,^ maar ook het archetype
Al zijn
zijn p
pijn
is
de
onze,
al
het
onrecht
dat
Hem
werd
aangedaan,
wordt
ook ons aangedaan,
^
l
g
g
heel zijn
zijn verlatenheid op
P het kruis is ook de onze. Alleen zijn onschuld kunnen wijl niet
delen. Maar daaromrecies
kunnen we het niet laten naar Hem opp te zien 'die wij1 hebben
p
doorstoken' (Jo 19,37).

'Hij1 heeft onze ziektengedragen,
%%
al ons leed op
p zichgenomen...
%
Om onze zonden werd Hij1
onder onze schulden vermorzeld.
De straf die Hij onderging,
bracht ons vrede:
de wonden die Hij1opliep,
p p,
brachten onsenezin
%
% ' es 53, 4 -5

De Meester van Flémalle schilderde
omstreeks 1410-1415de H. Veronica
(aneel,l
1,8
5 x 61 cm). Het werk wordt
p
bewaard in het Stadelsches Kunstinstitut
in Frankfurt.
(Foto: Frankfurt, Steidelsches Kunstinstitut)

Kunst is de derde ingangspoort tot God en zijn
zijn Christus. Naast de poort
van de
p
waarheid en die van deoedheid
is
er
die
van
de
schoonheid.
God
is
immers
niet
alleen
g
oneindig
goed: Hijl is ook oneindiggschoon. Wellicht is deze toegangsg waar en oneindiggg
wegtot God de aantrekkelijkste
Want de sceptiaantrekkelijksteen de efficiëntste voor onze tijdgenoten.
lg
sche mens heeft het lastig
met
waarheid,
de
zwakke
mens
met
morele
goedheid.
Maar
g
g
^
de schoonheid breekt alle weerstand: in het aangezicht
van de schoonheid valt de scepsis
p
g
en vergeet
de mens zijn onmacht. Misschien wordt,^ naar het woord van Dostojevski,
J
g
de wereldered
door de schoonheid.
g
VOORWOORD

65

ADELBERT DENAUX

Het

lijden van Jezus Christus in het Nieuwe Testament

De passieverlialen getuigen vooreerst van de narratief-picturale kwaliteiten van de evangelisten.

O

vrijdag
7 P van het jaar
1 gapril
J aar
3 o stierf een zekere Jeshua
uit Na7aret de kruisdood op
een kleine heuvel, Golgotaggenaamdgele, g
gen even buiten de (toenmalige)) noordelijke
stadsmuur van Jeruzalem.
Historici
J
.
twijfelen
niet
aan
de
echtheid
van
dit feit',
J
hoewel ze van menin bg verschillen over de
oorzaken, de verantwoordelijken,
hetpreJ
cieze verloop
ervan. De
P en de draagwijdte
g 1
terechtstelling
g was het einde van een liJ
denswegdie de nacht tevoren begon,
g on
de joodse
1 de
joodse
g enlijk
J dezelfde dag,
g^
4
Nisan, waarop
plaatsgreep,
P het gebeuren
g
P
g P,
begon met
zonsondergang
g
g van donderdagg
6 april.
De kruisdood was tegelijk
e
gJ het eindconflict
P unt van een langer
g aanslepend
P
tussen Jezus en zijn
Deze
J tegenstanders.
g
smadelijke
dood
vond
plaats
er
gens
ergen
in een
J
P
van het Romeinse Rik
J^ naast die
van andere misdadigers.
Op
g
P dit moment
zal wel niemand vermoed hebben welke
weerklank ditebeuren
zou hebben in de
g
g eschiedenis in het leven van vele mensen
en volkeren, maar ook in hun culturen en
culturele expressies.
P
De oudste teksten die van dit feit
getuigenzijn
zijn de geschriften
van het
g
Nieuwe Testament, die werdeneschreven
g
tussen ongeveer
5o en ioo van onze tijdreg
l re
kening. Daarnaast komen een aantal Paocriefe evangeliën
in aanmerking,
g^ waaron g
der het Petrusevangelie.
Deze vormen de
g
basis waarop
rijkdom
rijkdo aan iconoP de grote
g
voorstellingen
lijde en
g
g van het lijden
• dood van Jezus Christus in twintig
g eeuwen kunstgeschiedenis
teruggaat.
In wat
g
gg
voltg bieden we een summier overzicht van
wat het Nieuwe Testament over de 'passio
P
Christi' meedeelt, voor zover dit een licht
werpt
We
P op
P de latere kunstgeschiedenis.
g
gaan
aan eerst in op
asecP enkele historische P
ten. Vervolgens
bespreken
we de belangg
P
grijkste
interpretaties
van Jezus' lijden
lijde en
l
P
in het Nieuwe Testament.

Historische
sc e aspecten
p
De evangeliën
vermelden enkel dat
g
ezus gekruisi d
werd.
Ze zeggen
g
gg niets
over de vorm van het kruis, hoe Jezus eraan was vastgehecht,
hij
hij leed.
g
^ welke pijnen
PJ
Het woord 'kruis' bePaalt reeds onze voor66

mee wel de dwarsbalk (het patibulum zal
bedoeld
ndie gewoonlijk
zijl^
g
J door de ver oordeelde werdedra
en.
g
g Cicero noemt de
kruisdood de 'meest wrede en walgelijke
gl
straf' en de 'ergste
en ultieme straf voor
g
een slaaf'. In een brief zet
g hij:J `Het woord
'kruis' zelf zou niet alleen veraf moeten zijn
van het lichaam van een Romeins burger,
gmaar ook van zijn
g
J gedachten,
^zijn
J ogen en
p ist. 101.14 .
Jezus' terechtstelling
P
g vond plaats
door de kruisdood. Dit wijst
wijst erop
P dat het
uiteindelijk de Romeinse bezetters waren
die Jezus terdoodebracht
hebben. De aang
klacht die tegen
Jezus
werd
ingebracht
was
g
g
derhalvemen
olitiek
gekleurd:
beschulP
g
di gde hem ervan de door Rome ingestelde
g
openbare,
politieke orde verstoord te hebP
^P
ben. Alle kruisigingen die onder Romeinse
procuratoren in Palestina tot aan de joodse
joods
P
oorlog66- 07 A.D. plaatsvonden,gebeur,g
P
den immers op
politieke gronden.
geldt
PP
g Dit
g
ook voor Jezus. De kruistitel, `de koning
der Joden' (Mc 15,26),die gewoonlijk
g
l vóór
de terechtgestelde
werd uitgedragen, laat
g
dit nog
laat ons de J uri g zien. Dit opschrift
P
dische causa mortis zien: men verweet Jezus
zich het koningschap
g P te hebben aan g ema tigd. Deze Romeinse terechtstelling
g kwam
niet zonder medewerkingg van de joodse
joods
tot stand. De religieuze
relt g
overwe hogepriester
Kae
g ingen van de regerende
g
gP
jafas
en de P
politieke belangen
van P rocura l
g
tor Pilatus vloeiden samen in dit éneunt:
P
beiden hadden er belangg
bijJ iemand te elimineren die eengevaar betekende of kon
betekenen voor het religieuze
of politieke
g
P
establishment. Jezus' kritiek op
Pbepaalde
P
vroomheids- en wetspraktijken,
P
J
^ die mogege
lijks
uitmondde in een P
profetischprotestl
P
gebaar
in de tempel,
g
P^ maakte hem gehaat
g
bijJ Jjoodse leiders. Ook al is er in de christelijke
traditie (ook de iconografische)
een
l
g
tendens om de verantwoordelijkheid
van
J
de Jjoodse leiders te vergroten
en die van de
g
Romeinse bezetter te minimaliseren, toch
lijkt
onjuist deze uitsluitend
J het historisch onjuis
de Romeinse bezettingsinstantie
toe te
g
schrijven.
Jezus zelf was zich bewust van een
groeiend conflict met de joodse
joods overheid.
g
hieldg
rekening met een gewelddadig
g
g

l

l

Anti-christelijke graffito (be gin derde eeuw)
afkom stig
$ van de Palatijnse
1 heuvel.
Het beeldt een man uit in gebed, staande
voor een gekruisigde man met ezelshoofd.
Deze afbeelding
$ toont aait dat nietchristenen zeer vroeg beseften dat christenen
deekruisi
deIJezus als een Go d aanbaden,
^
meiar het toont tegelijk
$ 1 aan hoe bespottelijk
dit bi'1 hen overkwam (c r. i Kor 1, a 4).

stelling.
lijnen balken
g we denken aan twee lijnen/balke
elkaar 'kruisen'. Het Griekse woord
stauros en het Latijnse
woord crux kunnen
l
nochtans een ruimere betekenis hebben. Ze
wijzen
op
paal of staak waaraan ment
Peen
P
sen op
P verschillende manieren werden
vastgemaakt:
erop
spiezen,
hanen na geg
PP
^ hangen,
ge
len of vastbinden. In het Romeinse Rijk
J
werd de straf van de kruisdood vooral toegepast
ast
op lagere
ere
slaven en vreem gklassen,
P
delingen.
Er
waren
verschillende
types
g
YP van
`kruisen': in X-vorm (crux decussata in
T-vorm, waarbijJ de dwarsbalk bovenaan de
rechtopstaande
balk werd vastgemaakt
P
g
crux commissa en in t-vorm, waarbijJ de
dwarsbalk de langere
rechtopstaande
balk
g
P
kruiste (crux immissa). Voor Jezus' kruisiging
in werd vermoedelijk
vermoedelij de crux immissa
gebruikt, omdat de kruistitel zich boven
Jezus' hoofd bevond (Mt 27,37).
737 Volgens
g
Joh 19,27droe
droegJezus zelf zijn
J n kruis, waar -
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l

einde (Mc 10,38;
0 .^1 333 . Toch g
gaf
^3 ^ Lc 12^5
hij zij
zijn visioen van het aanbod van Gods
heerscha ij en
l het herstel van het Godszij
volk niet op.
p HijJ vermoedde zelfs dat zijn
dood 'voor de velen' eenplaats
zou hebben in de voltrekking
g van Gods
Tijden het laatste maal met
heilsplan.
Tijdens
p
sprak
hij
hij dit vermoeden ook
J leerlingen
p
g
uit.

Veelzijdige
e
l ginterpretatie
vanJezus' dood
'Wi'
'Wij verkondigen
g
g een gekruisigde
g
Christus,, voor joden
een
ergernis,
l
g
, voor heidenen een dwaasheid" (i Kor 123).
, Met
deze woordenre
spontane g eeft Paulus de p
actie weer van zijn
ten aanzien
l tijdgenoten
Jg
van de christelijke
christelijke belijdenis
belijdeni dat het kruis
Christus verlossingg brengt.
•
g Voor heidenen was dit zonder meer dwaas en bespotp
gereser
telijk:
g
J hoe kan een terechtstelling
veerd voor slaven, eenruweli'ke
l en
g
schandelijke dood,^ heil brengen
schandelijke
g aan de
Grieks-Romeinse wereld? Voor Jjoden was
het een schande iets dergelijks
gJ te beweren:
kan de verlossing
gebracht
worden door
gg
een dode, van wiens onreinheid men zich
zo vlug
g mogelijk
g J dient te ontdoen (Joh
19,31),door een ter dood veroordeelde o p
gehangen
aan
een
ve ver
enderhalve
g
g
p paal
vloekt door God (Deut 21,22v. Gal1
3^ 3 ?
Men begrijpt dus de spottende
o pp
merkingen van de omstaanders rond het
kruis. Maar ook Jezus' leerlingen
g waren
aanvankelijk
aanvankelijk zwaar aangeslagen door de
smadelijke
l kruisdood van hun Meester. In
het licht van de verrijzeniservaring
g echter
l
gaan ze stilaan de betekenis van het m Y ste g
rie van Jezus' lijden
en dood inzien en vert
woorden. Wat op
absurd
p het eerste gezicht
g
en onaanvaardbaar lijkt,
krijgt
een
diepe
Jgp
l^
zin. In de oudst bekende belijdenisformule
J
zij
ca.0
door Paulus in zijn
4 A.D. bewaard
^
brief aan de christenen van Korinte,
lezen we: 'Christus isestorven
voor onze
g
zonden volgens
de Schriften' (i Kor 5^3
1 ).
g
Jezus' kruisdood bewerkt dus bevrijding
g
van zondenv 1.
Rom4,25; Gal 1^4. Deze
g
soteriologische
duiding
g
g van Jezus' dood
wordt in één
adems
met het m
g enoemd
Yterie van zijn verrijzenis:
verrijzenis:
'Hij is opgewekt
'Hij
pg
oop de derde dag
de Schriften'
gvolens
g
(i Kor 1 5,4 . Beidegebeurtenissen dood én
n geschied 'volgens
de Schrifverrijzenis,
zijn
gens
t
lg
v
ten' ,d.w.z. in overeenstemmingg met Gods
heilswil, zoals die ter sprake
komt in de
p
heilige
heili e geschriften. Het zij
zijn inderdaad de
d.w.z. wat christenen nu het
Oude Testament noemen, die een verhelderend licht werpen
p op
p de heilsbetekenis van
Naar de overtuiJezus' dood en verrijzenis.
l
in van de eerste christenen was het de
gg
verrezen Heer zelf die hun het mysterie
Y
van zijn lijden
lijde verklaarde door een herle•
van de Schriften: 'Moest de Christus

heerlijkhei
dat alles niet lijden en zo zijn heerlijkheid
aan?
En
beginnend
van
Mozes en
g
g
allerofeten
verklaarde hij
hij hun in alle
p
Schriften wat omtrent hemeschreven
g
staat' (Lc4,247).
7. 'Gestorven voor onze
zonden', deze vroegchristelijke
intuïtie was
l
g
ongetwijfeld
geïnspireerd
door het vierde
g
l
g
p
lied van de lijdende
Dienaar van Jahwe,
l
neergeschreven
door de profeet
Jesaja:
l
g
p
'Waarlijk onze ziekten heefthijg
'Waarlijk,
hgedragen,
g
en onze smarten,^l
hij heeft ze op
p zichgeladen; wijJ
beschouwden hem als een
getroffene, g
geslagen
door God, en verneg
derd. Maar hijJ was doorboord door onze
misdaden, onder onze zonden verpletterd;
p
,
tuchtiging
hij tot ons welzijn,
gg onderging
ggl
J^ en
door zijn
zijn striemen werden wij
Jggenezen' es
53,4-5).gedachte
In het jodendom was de g
lijde derhalve
van hetlaatsvervan
end
lijden
p
g
In het besef dat Jezus' leven een leven voor anderen was, een leven van totale
dienstbaarheid (Mc 10,45),
zijn
,45 ^zij
zij sterven in die zin.
gen dan ook zijn
en nog
g vele andere teksten uit het
Oude Testament, waaronder het verhaal
over het offer van Isaak (Gen 221-1
9 en de
psalmen (in het bijzonder
Psalm 22),werp
J zon
den aangewend
om aan te tonen dat Jezus'
g
lijden en dood een plaats
lijden
hadden in Gods
p
heilsplan
en
dat
ze
tot
heil
strekten van de
p
mens.
Voortbouwend op
p deze traditie ziet
lijde en
Paulus tusseno-6o
A.D.
in het lijden
5
dood van Jezus hetrote
liefdesgebaar
g
g
van God Rom8
5, en van Jezus (2 Kor
5,14; Gal 1^4^• 2,20; Ef 5^
2 . Door het lijden
en
J
de dood van Christus,^zijn
laatsvervann
Jp
g end levensoffer,^ werden allen vrijgekocht,
lg
met God verzoend, verlost van de zonde,
van de wet, van de dood, van alle kosmische machten. Somsebruiken
de nieuwg
testamentische schrijvers
in dit verband het
J
meerositieve
beeld van Jezus als de
p
'leidsman ten leven': 'De leidsman ten leven hebt u ter doodebracht
maar God
g
heeft hem opg
ewekt uit de doden en daarvan zijn wijgetuigen'
(Hand
3^ 1
5•'Hem
)g
g
heeft God aan zijn
rechterhand
verheven
J
als leidsman en redder, om Israël te bekeren en het van zijn zonden te vergeven
g
Hand1
• Vgl.
210 . 12
,2 . Het hoeft
5,3,
g Hebr 2,10;

dan ook niet te verwonderen dat een van
de oudste iconografische
verwijzingen
naar
g
l g
het lijden
en de dood van Jezus die van het
l
kruis zelf is. Vanaf de Constanti'nse
wenl
dip gverschijnt
verschijn het kruis van Christus als
zegeteken: hetg
viert de overwinning
van Hades,, zonde en dood, zoals bivoorl
beeld op
uit o die bewaard
P een sarcofaag
g 34
is in het Lateraan in Rome.
Aan het andere uiteinde van de
nieuwtestamentische traditie ca.0-100
7
A.D. lezen we de vierpassieverhalen uit
de evangeliën
(Mt 26-2 7^
' Mc 14-15; Lc 2 3 g
vor 24;
Joh
18-1
.
Binnen
de
evangeliën
4^
9
g
men ze de langste doorlopende
verhaaleenp
heid. Dit betekent dat het lijden
en sterven
l
van Jezus in de laatste drie decennia van de
eerste eeuw de bijzondere
aandacht van de
J
christenen kreeg.
g Deppassieverhalengetuien icturale
vooreerst van de narratief-picturale
p
vrij
kwaliteiten van de evangelisten.
Hun vrij
g
van
ver
het
en
gedetailleerde
beschrijvingen
g
l g
loopan
Jezus' lijden
lijde en sterven bieden
p
de vijfde
eeuw het materiaal voor het
l
blijk
uitbeelden van deassiescènes
p
^zoals blijkt
op
de eersteassiec
clus
in
de
reliëfs
o
Y
p
de houten deuren van de Santa Sabina
(ca1
in
43of^ de zesde-eeuwse passiecyclus
p
Y
mozaïek van de San Appollinare
Nuovo
in
pp
Ravenna. In een aanhangsel
we een
g geven
g
overzicht van de verschillende episodes
p
van hetassieverhaal
met vermeldingg van
p
de vindplaatsen
in
de
evangeliën:
elke
g
p
scène werd in de looper
eeuwen talloze
p
keren uitgebeeld.
Vervolgens
vormen de
g
g
assieverhalen ook een theologisch-meditapassieverhalen
tieve bezinning
op de betekenis van Jezus'
gp
biedt zijn eigen
ei en ontlijden Elke evangelist
g
. Voor Marcus, de eerste van de evanelisten (in de tijd), is het slechts nadat egl
zus zijn
gegaan, dat het
l
gisgg
J hele lijdensweg
eheim van zijn
zijn identiteit kan popenbaar
geheim
g emaakt worden in Jezus' belijdenis
voor de
l
belijdeni
hogepriester 14^61-62 en in de belijdenis
de honderdman: 'Waarlijk
l^ die man
was de zoon van God'1 5^39 . De leerling en kunnen dit moeilijk
l aanvaarden omdat
dit betekent dat ze ook zelf hun kruis zullen moeten dra gen, en daarvoor vluchten
ze weg.
lijden van Christus
g Matteiis ziet het lijde
kerkelijk interesse:
het kader van zijn
J kerkelijke

uit een Romeinse sarcofaag
g (de
4 eeuw) met de voorstelling
p de dood',
8 van de 'overwinningS op
bewaard in Rome, Lateranen.
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Deassieen verri jzenisc
p
1
yclus
van de San Apollinare Nuovo in
Ravenna bevat verschillende scènes
uit de Passie vanezus
Christus.
I
Daaruit werden volgende
taferelen
g
genomen:
IJudaskus, Christus voor het
g
Sanhedrin en voor Ka a as, verloochening
g
van Petrus en kruiswegS (met Simon van
Cyrene).
J

68

zoals de verrezen Heer het Emmanuël
zijn altijd( d.i. God met ons)) verlengt
l
g in zijn
'met hen'-zijn doorheen de tijden (28,2o)
zo wil Jezus dat zijn
g `met hem'
l leerlingen
van het leven
zijn in alle omstandigheden
g
Toch is het één van die
(26,29.36.38.40).
'met hem' waren26/51 Judas, >die hem
overlevert, en Petrus loochent herhaaldelijk
dat hij 'met Jezus' was26 X97
6 - 1). Matteiis
beklemtoont dat Jezus zich in zijn
passie
lp
manifesteert als deehoorzame
Zoon
g
Gods, in vervullingg van de Schriften. Hij)
legt
p de levenwekg tevens de nadruk op
kende kracht van Jezus' sterven2
1-54
7/5
beschrijft de p
Lucas van zijn kant beschrijft
passie van
Jezus allereerst als eengetuigenis, het martijden
tyrium van een onschuldige.
g Zoals tijdens
optreden,
) Jezus ook ti l J n openbaar
p
^ blijft
p
dens zijn
een man van gebed
g
)
) bitter lijden
22/3
2;^23/34 46 /een `redder' van mensen
en een medelijdende
filantroop
p in de ware
J
zin des woords: hij)g
geneest het rechteroor
van de slaaf van de hogepriester 22X55/
o- 1
hij
ghij
hijl kijkt
kijkt Petrus vergevend
aan(22,61),
spreekt
de schreiende vrouwen aan(23,27p
lijde van
3 1 . Johannes ten slotte ziet het lijden
in het licht van zijn verheerlijking
bijl
g
l
de Vader. In een theologische g
vervloeiing
ziet hij de verheffing
g aan het kruis als de
intronisatie van Christus, de koningiens
g/
koningschap
g p evenwel niet van deze wereld
is. De smaad van het kruis wordtetransfig
heerlijkheid
gg in heerlijkheid.
g ureerd tot de verhoging
afzichtelijke lijde
lijden van de mens Jezus
overstraald door de heerlijkheid van
de Zoon Gods. Deassie
is de overgang
g g
p
tussen menswording
g en verhoging,tussen
zending in de wereld
(afdalen) en terugg
keer naar de Vader (opstijgen).
In de oosterse iconografie
heeft deze
g
theologische
visie van Johannes opp Jezus
theolo
g
lijden steeds de bovenhand gehad.
In de
g
beeldende kunsten van het Westen, althans
na een zekere tijd
g g de voorkeur uit
l / ging
naar de voorstelling
g van de synoptische
evangeliën,
met
hun
nadruk opp de menseg
lijke
zijde
zijde van Jezus' lijden,
l
l
^ met hunplastische vertelkunst en hun oogg voor details.
Om een totaalbeeld van de zin van de
'passio
Christi' te bekomen,/ dient de aanp
dachtige toeschouwer zich n :et te beperken
P
tot één evangelie,
één tijdsgewricht,
g
l g
/ of één
geografischeg
regio. Elke benadering
g is
artieel en onvolledig.
Elke
uitbeelding
partieel
g
g is
per definitie perspectivistisch.
Jezus' lijden
lijde
P P
p
dood blijven
een ondoorgrondelijk
J
g
l
mysterie
van
Gods
liefde voor elke
/
Y
mens.
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APPENDIX:

Overzicht van de passiescènes in de
evangeliën
Complot tegen Jezus (Mt 26,1-5; Mc 14,1-2; Lc 22,1-2;
Joh 11,47-55)
Zalvingg van Jezus te Betaniè (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; vgl.
Lc 7,36-38; Joh 12,1-8)
Verraad van Judas (Mt 26,14-16; Mc i4,10-ii; Lc 22,3-6)
Voorbereiding van het paasmaal (Mt 26,17-19; Mc 14,1216; Lc 22,7-13)
Voetwassing (Joh 13,1-17)
Aanduiding van de verrader (Mt 26,20-25; Mc 14,17-21;
Lc 22,14.22-23; Joh 13,21-30)
Instelling van de eucharistie (laatste avondmaal)
(Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,15-20)
Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van
Petrus' verloochening (Mt 26,31-35, Mc 14,2731 ; Lc 22,31-34.39; Joh 13,36-38)
Jezus naar en in Getsemane (Mt 36,30.36-46; Mc
14,26.32-42; Lc 22,39-46; Joh 18,1-2)
Gevangenneming van Jezus (Judaskus) (Mt 26,47-56; Mc
14,43-5 2; Lc 22,47-53; Joh 18,3-i1)
Jezus voor de Hogepriester en het Sanhedrin (Mt 26 ,5766; Mc 14,53-64; Lc 22,54-55.66-71; Joh 18,1228a)
Jezus ondervraagd door Annas (Joh 18,19-25a)
Bespotting van Jezus (Mt 26,67-68; Mc 14,65; Lc 22,6365; Joh 18,22-23)
Verloochening van Petrus (Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; Lc
22,56-62; Joh 18,15-18,25-27)
Jezus vóór Pilatus (Mt 27,1-2,11-14; Mc 15,1-5; Lc 22,66;
23,1-5,13-16; Joh 18,28b-38a)
Einde van Judas (Mt 27,3-10)
Jezus voor Herodes (Lc 23,6-12)
Jezus of Barrabas (Mt 17,15-21; Mc 15,6-11; Lc 23,13-19;
Joh 18,38b-4o)
Jezus ter dood veroordeeld (Mt 27,22-26; Mc 15,12-15;
Lc 23,20-25; Joh 19,1.4-16a)
Soldaten bespotten Jezus (doornenkroon en purperen
mantel) (Mt 27,27-31a; Mc 15,16-2oa; Lc 23,11;
Joh 19,2-3)
Naar Golgota (de kruisweg) (Mt 27,31b-32; Mc 15,2ob21; Lc 23,26-32; Joh 19,16b-14)
Kruisiging (Mt 27,33-38; Mc 15,22-28; Lc 23,33-35a; Joh
19,17b-24)
Bespotting van de gekruisigde Jezus (Mt 27,39-43; Mc
15,29-32a; Lc 23,35b-38; Joh 18,19)
De twee rovers (Mt 27,38.44; Mc 15,27.32b; Lc 23,32. 3943)
Jezus, zijn moeder en de beminde leerling (Johannes)
(Joh 19, 25-27)
Kruisdood van Jezus (Mt 27,45-50; Mc 15,33-36; Lc
23,44-46; Joh 19,28-30)
Voorhangsel van de tempel scheurt/heiligen staan op
(Mc 27,51-53; Mc 15,38)
Reactie van de honderdman en de bewakers (Mt 27,54:
Mc 1 5,39; Lc 23,47)
Vrouwen (en bekenden) als getuigen van Jezus' dood
(Mt 27,55-56; Mc 15,40-41; Lc 23,48-49; vgl. Joh
19,25)
De lanssteek (Joh 19,31-37)
Begrafenis van Jezus (Mt 27,57-61; Mc 1 5,4 2-47; Lc
23,5o-56a; Joh 19,38-42)
Wacht bij het graf (Mt 27,62-66)

NOOT
, Sommige geleerden achten de datum van 3 april 33

waarschijnlijker. Zie voor deze kwestie en
voor wat volgt de monumentale studie van
R.E. Brown, The Death of the Messiah, From
Gethsemane to the Grave, A Commentary on the
Passion Narratives of the Four Gospels (The
Anchor Bible Reference Library). 2 Vols.,
New York, 1994.

THEO COUN

De passie in Middelnederlandse teksten
Omdat de vier evangelisten niet allemaal dezelfde gebeurtenissen verhalen, ontstond in de zesde eeuw
een Latijnse Vita Christi, die de gegevens van de vier evangelisten tot een doorlopend geheel verwerkte.

een enkel thema heeft in
middeleeuwse bronnen zoveel soren
na gelaten als de
p
passie.
Marrow
schat
in
zijn
zijn
werk over de
p
passie-iconografie het aantal Middelnederlandse handschriften met eenpassieverhaal
op
Daarbij
Daarbij komen nog
3
g die
p meer dan oo!
met devote teksten zoalsebeden
overweg
enz.,maar veel daarvan
gingen traktaten, enz.
is naar herkomst en onderlinge samenhang
g
nog
lg
g onmog onbestudeerd. Het is bijgevolg
Blijk in enkelebladzijden
bladzijden depassieliteragelijk
tuur uit de Middeleeuwen te overschouwen en daarom beperken
we ons tot een
p
aantal tekstgroepen.

Passieverhalen volgens
de canonieke te ksten
In de liturgie
g van de Goede Week
worden deassieverhalen
van de vier
p
evangelisten
gelezen.
Waar die nu beginnen
g
g
g
blijk uit
met ezus'ebed
in Getsemane, ^blijkt
g
lectionarium (boek met de epistelen
p
evangelieperikopen)uit i348 dat men toen
op
g
g telkens twee volledige
p die vier dagen
hoofdstukken uit de vier evangelisten
las
g
2
14 en i5^Lc. 2 2 e n 23,
Mt. 26 en 27,
7^
Joh. 18 en 19).
9 Een eerste reekspassieteksten zijn
van die
g
lg
g de vertalingen
l bijgevolg
hoofdstukken. De vier evangeliën
werden
g
tweemaal volledig
in
het
Middelnederlands
g
vertaald, de eerste keer op
p het einde van de
13de eeuw, maar het zestal bewaarde handschriften is ten minste een eeuw jonger.
l g De
anonieme vertaler volgde
de
Latijnse
conl
g
structies op
p de voetenkon heel wat Lati nse woorden
niet vertalen; die nam hijJ
^
onvertaald in zijn
l tekst op. Ter illustratie
'De
ridderen dies rechters
Mt. 277-28:
-28:
7, 7
ontfaende Ihesum vergaderdense
doe in
g
pretorio te hem al cohorten ende hem ontp
cledendeavense
hem alomme enen mang
,
tel coccineam' (Wenen, Osterreichische
Nationalbibliothek, Ser. nov. 128
57. De
tweede vertalingg is het werk van Johan
+1 2 , die als clericus bijl de auScutken43
usti
nen
in Windesheim belast was met de
l
g
zielzorg van de ^
lekenbroeders, voor wie hijl
Zij
in de refter uit de Schrift voorlas. Zijn
f verbevrijd
talingheeft zich al heel wat meer bevrijd
de Latijnse
constructies en ze kende
l
een ongemeen
grote
verspreiding
p
g (meer
g
g

dan dertigg handschriften).
Met behulp
p van de volledigg vertakonden lectiolip gvan de vier evangeliën
g
naria samengesteld
worden
die voor het
g
tijdei en van het kerkelijk
kerkelijk jaar de epistelen
tijdeigen
P
op
evangelieperikoopbevatten
die o die dag
moestenelezen
zogelezenworden. Datgebeurde
g
wel met behulp van de oudste
vertaling
g
van de vier evangeliën
als met Scutkens
g
op
vertalin g. Van dergelijke
gl lectionaria die o
zij
de oudste vertalingg teruggaan
zijn
er
een
gg
bewaard,, waarvan Amsterdam,, Universiteitsbibliotheek I G1
4 uit 1348 het
oudste is. Van de met behulp
p van Scutkens
vertaling
aangemaakte
lectionaria bleven er
g
g
een tiental bewaard. Talrijk
t zijn de handschriften meteestelijke
l teksten die uit de
g
vier evangeliën
alleen de passie
bevatten.
p
g

Het Kunsthistorisches Museum van
Wenen bewaart ditaneel
van Rogier
% van
p
der Weden.
y
De tri ptiek stelt een
doorlopend
landschapp voor met opp het
p
middenluik (96
9 x 699 cm) de kruisiging.
zij
De schenkers op
p het middelluik zijn
(Foto: Wenen, Kunsthistorisches Museum)

Voor de oudste vertaling
g
l daarvan geen
g zijn
voorbeelden bekend; van Scutkens vertalingbleven er bijna
bijna dertigg bewaard.

P i sas
v rhalen
volgens
ee
g
teksten
ni et-canonieke
et a
Evangelium
Nicodemi is
Het apocriefe
g
p
een bewerking
g van de Griekse Acta Pilati en
Descensus ad in eros en behandelt o.a. het
verhoor, de veroordeling en de dood van
h i u. Het
Csts
e werd als Nicodemus evangeli
vertaald en
datheheten
is die verholen passie
p
%
vervolgens
onder de titel Nichodemus passie
p
g
bewerkt.
Daardoor besefte men dat het
e
evangelie
van Nicodemus veel bijzonderheng
eva
J
den bevat die voor de canonieke evangelis(verholen) waren en men
ten verborgen
g
vulde daarmee deassieverhalen
aan. Naar
p
verwijs
Jezus' verborgen
pijnen
verwijst
ook
Jan
g pl
taberan Ruusbroec in Van den gheesteliken
g
hij
nake l: 'ende menich ander torment, dat hij
Ewangelie
alse
ons
die
Ewan
elie
ghedoechde,
g
leert. Ende hijl doechde oec vele van buten
ende van binnen, dat ons verborghen
es
g
ende niet bescreven'.
Omdat de vier evangelisten
niet alg
1m
l dezelfde gebeurtenissen
verhalen,,
aa
g
Vita
ontstond in de zesde eeuw een Latijnse
J
evens van de vier evanChristi die deegegevens
geheel verp g
g elisten tot een doorlopend
vandaar de naam evangeliënharwerkte,
e
bij
mooie. Het was hét evangelieboek
bij
g
ook
uitstekvan
a de middeleeuwers;, zo geeft
g
er
n van
in zijn werk een langer
a Ruusbroec
g
bil belcitaat
volens een Middelnedelandse
g
harmonie. Zacharias ChrYsopolitanus heeft
die Latijnse
harmonie in de twaalfde eeuw
J
Zij werk
commentaar vermeerderd. Zijn
met co
ligt aan de basis van heel wat harmonieën
de volkstaal, die ze met behulp
p van de
vertaling
van
de
vier
evangeliën
weer egg
g
ven. Op
g van de vier
p de eerste vertaling
v n eliën gaan
een elftal handschriften
eg
g
met een Middelnederlandse harmonie tebijgevolg
rug,waarin
a
P
g ook het passieverhaal
lg
voorkomt. Eén ervan is Stuttgart Wurttember gische Landesbibliothek, cod. theol. et
8°.14o
o uit i33 2. Volgens Mattetis hing hito1.8°.1
bij de bespoten
Pilatus'
soldaten Jezus bi'
p
g
tingeen rode mantel om, Marcus enJohanpurperen
en Lucas
nes houden het bijl
P p
e spor
n na in
zijn
P
t er niet over. Dat laat zijn
rept
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de harmonieën, b.v. in die van Stuttgart:
'ende daden hem sine cleder uut, ende daden hem an enen g
roc
ende
en
ur p revanhin
g en omme hem enen mantel van gelewen
g
samite' (=fluweel). Met behulp
p van Scutkens vertaling
van
de
vier
evangeliën
wer g
g
den zelfs twee harmonieën samengesteld.
g
ZijJl
zijn niet g
gebaseerd op
Latijns tekst
p de Latijnse
Zacharias ChrYsoPolitanus ^ maar oop
het Monotessaron (1420)van Joannes Gerson
(1363-1429). Dat de Moderne Devotie zijn
evangeliënharmonie
verkoos,/ hoeft niet te
g

vertaler van 1360
een p
prozaharmonie. Hijl
3
vertaalde rond 1360
het
Oude Testament in
3
het Middelnederlands en sloot zijn vertaalwerk af met de vertalingg van een Latijnse
Latijns
waaraan
hij
hij in de volkstaal brokstukken uit de Historia Scholastica van Petrus Comestor toevoegde.
Dit compendium
g
P
van bibelse
eschiedenis
vanaf 1228 in
l
g
Parijs een verplicht
Parijs
handboek bijl de studie
P
van de theologie
gebruikte
ook Jacob van
g ,g
Maerlant in 1271
zijn Middelneder7 voor zij
Scolastica of Rijmbijbel/ die daarmee

,r^.^
r
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^

^„, ^
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Imo ^ ”^
e

bili*
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s
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a
t, c
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Het tractaat Indica mihi werd o.a. in Den Haag
in 5
1 18
gedrukt. De houtsnede links stelt
%
%
jezus met deassiewerktul
p
%en voor.
verbazen: Gerson was van 1397
tot 1 01
4
397
deken van Sint-Donatianus in Brugge
gg en
kwam daar in contact met de Moderne Devotie. Beide harmonieën zijn elk slechts in
één handschrift volledig
g bewaard gebleven.
g
Zoals uit de volledige
g vertalingg van de vier
evangeliën
kon ook de passie
uit de evan g
P
worden:
g eliënharmonieën overgenomen
g
een tiental handschriften bevatten deassie
p
uit de evangeliënharmonie
die op
g
p de eerste
vertaling
en in een vijftiental
vijftienta
g teruggaat
gg
komt deassie
uit de eerste
p
evangeliënharmonie
volgens
Scutken voor.
g
g
Daarnaast zijn
J er nog
g enkele handschriften
met eenpassie in harmonievorm die duidelijk
l met behulp
P van Scutken werd vervaardigd ,maar niet teru gg
aat op Pde Latijnse
Latijns
van Gerson. Het vermoeden bestaat
dat dezeassie
werd vertaald naar de verg
loren Latijnse
l
ppassieharmonie van Geert
Grote die volens
sommige
g
g bronnen ook
een Concordantia evangelistarum
de passione
%
p
Domini samenstelde. Zoals al de vorige
g is
ook de harmonie van de anonieme Bijbel70

tevens een berijmde
evangeliënharmonie
J
g
bevat (vanaf vs. 20927
97 in ed. G
Y sseling . In
hetassieverhaal
p
blijkt
(vanaf vs. 26002) blijkt uit
mijn referentietekst dat Maerlant zich bee evens van de evangelisten:
p erkt tot de gg
g
'Pylatu
'P
latus ridders hebben ontfaen Ende
cleder ofhedaen
Ende om spot
g
P te
makenerod
Namen
si
eenen
mantel
g
urpur rod In sconinx wijs
wij ende daden
p
an' vs. 26372-26376). acob van Maerlant heeft bovendien Jezus' leven enassie
p
nog
berijmdinzijn
zijn Spiegel historiael
g eens berijmd
ssteartie
de
hij
hij
^7 boek). Ook hier beperkt
P
p
zich in de referentietekst tot de canonieke
gegevens:
'Pylatus ridders, diene namen,,
Y
Daden hem an altesamen Eenen roc ende
eene dornine crone' (ed. De Vries, blz.o
37 .
De zeer verspreide
levens
van
Jezus
P
bevatten natuurlijk
Voor het
J ook de passie.
P
berijmde Vanden levene ons Heren, het oudste in zijn
gemaakt
J soort,^ werd gebruikt
g
g
van het evangelie
van
Nicodemus.
Van de
g
vroeger aan Martin
van
Torhout
toegel
ge
schreven tekst zijn o.a. een aantal fra g men -
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ten van ca. 12 0 bewaard.
Jezus' geseling
g
g
begint
er
als
volgt:
'Doen
quam
geloepen
q
g p
g
g
een out iode, Die vanheselenne
was
g
herde moede, Ende brachte met hem een
mantelkin
J^ Ende hinct Jhesus an die
scouderen sijn'.
J (ed. W.H. Beuken). Ook Jan
van Boendale, die in het tweede boek van
lijde
zijn Der leken sp%
ie hel het leven en lijden
Jezus behandelt, maakteebruik
van
g
het evangelie
van
Nicodemus.
g
Een wijd
tekst was het
J verspreide
p
p seudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven
van Jezus, een Middelnederlandse vertaling
van ca. 1400 van de Vita hese Christi,/ die
zelfebaseerd
is oppeen reeks Meditationes
g
vitae Christi vanseudo-Bonaventura
en
p
van
Ludolf
van
Saksen
op
de
Vita
Christi
p
(t1378). De beide bronteksten werden ook
in het Middelnederlands vertaald, de eerste
tweemaal en van de tweede moet de vertalingelfs
in meerdere redacties verspreid
p
g
eweest
zijn.
l De "mozaïektekst" Leven van
g
o handschriften een
Jezus kende meto
4à5
g rote verspreideng,o.a. als voorleesboek in
de refter van de lekenbroeders. Het 27ste
ons Hehoofdstuk eruit luidt Vanderassien
p
ren met daarin de referentietekst: 'Doe veraderden si veel lude inden raethuus ende
gaderden
deden hem sijn
J cleder uut ende namen
enen mantel roet ziden, out, snode ende onre ne ende deden
hem dien aen (Leiden,
,
Bibliotheek der Rijksuniversiteit
Ltk 1984).
J
Een bijzondere
groep
zijn
deYp
t olol
g p J
gebeurische levens van Jezus,/waarin
een
g
tenis uit het Oude Testament als voorafschaduwin gvan een feit uit het leven van Jezus
wordt voorgesteld.
Het belangrijkste
t ologJ
Yp
g
humap
g ische leven van Jezus is het Speculum
nae salvationis, door een anonieme dominicaan tussen 1309
2 geschreven. In het
39 en 134g
Middelnederlands werd het werk bekend
door een berijmde vertaling
g en een in proza
p
S ie %p hel der menscheliker behoudenesse). Daarbuiten zijn
g drie Middelnederlandse
J nog
handschriften met een andere typologie beYork,
k
waard maar uit
ervan(Ne
één ervanPier
is precies
het
Morgan
649)
49
p
P
g LibraryY
verwijderd Uit
dubbelblad met deassie
verwijderd.
p
Speculum
humanae salvationis werden o.a.
p
de berijmde
gebeden op
over g eno p de passie
P
g
Der sielen troest,/ een catechemen in derote
g
tisch werk over de tiengeboden.

(Verhalende)
e
i raktaten
et
P ass
zij tek
Verhalendep assietraktaten zijn
die behalve hetassieverhaal
ook
P
overwegingen en eventueel gebeden
bevatg
ten. Dat het Latijnse
Latijnse Sermo de vita et passione
p
Jesu Christi van Ekbert von Schonau ook als
9 de meditatie op
p naam van Anselmus van
wijst er al op
Canterbury
p dat het
Y staat,^wijst
meer traktaat dan sermoen is en bovendien
is drie vierde van de tekst aan
dee
gp assie
gaert der
als De%
wijd.
395
J Het werd rond 1395

minnen vertaald; nadien volgden
nogg vier
g
vertalingen.
Ekberts
tekst
vertoont
geen
g
g
apocriefe
elementen: 'ende si vergaderdden
p
g
te hem al de roemssche scare in den dinc eeddere
g hehuse ende si daden hem sine cleeddere
ute ende si daden hem ane enenur
P peren
roc ende hinghen
hem omme enen roedden
g
mantel' (Brussel, KB.o
3 93-95 •
Lijdensbeschri'vin
Lijdensbeschrijvingen
g en met een voorkeur voorruwelijke
g
) details werden vooral
beïnvloed door hetassietraktaat
Extendit
p
manum, toegeschreven
aan Heinrich von
g
Sankt Gallen t ca. 14 00 en in het Middelnederlands vertaald als Dieassie
ons lief
p
heren Ihesu Cristi, en door het tussen
1
e 350
1360
ontstane Christi Leiden in einer Vision
3
geschaut, dat eveneens werd vertaald. Het
eerste traktaat heeft ingewerkt
op
g
p de Heimelikeassie
ons heeren Jhesu Christi. Zowel
e
p
beïnvloed door Nicodemus' evangelies
als
door Christi Leiden is Dat lyden
ende die passie
y
p ss e
ons Heren jhesu Christi, waarvan een lange
g
en een korte redactie is overgeleverd. De referentietekst luidt als volgt:
'Die joden n a
gmen doe een ouden syden
mantel
die roet
Y
was ende si dedense hem an' (ed. A. Holder). Het traktaat was bovendien een bestseller voor drukker Gheraert LeeuGo
inuda
en wordt in sommige handschriften voorafgegaan
aan door een aantal meditaties (incipit:
p
0hi
he%
gaen); ze zijn
% alle die biden we%
lg eba seerd op
p de Meditationes vitae Christi van
pseudo-Bernardus en Extendit manum.
Aan de visionaire Birltitta van Zwedent1 373 wordt eveneens eenpassieverp
haal toegeschreven:
Die passie
ons liefsheeren
g
p
see en
die hij1 selver gheopenbaert
heeft
der
heili
% p
% her
vrouwen sinte birgitta
met een langere
en een
%
g
kortere versie. Invloed van deze tekstn0
dergg
in o.a. Jan van Meerhout uit Diest
s
t147
6 in zijn
zijn Dboec der passien
ons liefs heep
ren Ihesu Cristi 1 4 68 . Ten slotte zijn
zijn er
e o0
ook
vertalinge
vertalin
en van traktaten in brief- en in
dialoogvorm: van de Groenendaalse prior
p
Jan van Schoonhoven1
352-1
43 2 Epistola
p

deassione
Domini ad fratrum Wilhelmum
p
Vrijman,
van de Windesheimer Johannes
1
Vos van Heusden,,p
Epistola de vita et passione
p
Jhesu Christi, het anonieme Epistola
p stola de vita et
passione
Domini nostri en uiteraardseudop
p
Anselmus van Canterbury,
Y^ Dialoguus beatae
et Anselmi deassione
Domini met zop
wel eenprozaals een berijmde
vertaling.
p
)

Oefeningen en gebeden
op de
passie
ass
e
De Arbor vitae crucifixae Jesu van Hubertinus van Casale raadde deelovi
g
gen
aan de overwegingenop
o het lijden
lijden
a van
ezus over de zeven dagen
delen • an
g te verdelen;
derzi'ds
pseudo-Beda in zijn
zijn De medita l gaf
g p
tioneassionis
Christi per sep tem Biei horas
oras
p
libellus een voorbeeld vanas
i
p s eoverwegenzeven getijden. Van
an beide
g en volgens de
gl
indeling1
en vinden we voorbeelden
den in het

Middelnederlands. Maar er zijn ook overwegingen en gebeden
voor elk uur van de
g
da (Die p
dag
passie in het kort van uur tot uur).
Het Buchlein der ewigen
% Weisheit van
Henricus Suso1295
-1 366 bevat in het
derde deel(Die hundert Betrachtungen
% und
assieoefeningdie meer% ehrun% en een passieoefening,
maals in het Middelnederlands bewerkt
werd (Hondert artikelen vanderassien
ons hep
ren Jhesu Christi, meer dan 120 handschriften). De Latijnse
bewerking
g van het Buch
l
lein het Horologium
aeternae sapientiae,
p
, met
g
o.a. overwegingen over
lijdlijden
e
l hetvan
zus werd eveneens vertaald Oerlo y der
ewigher
wijsheit)
en vooral werden zijnge%
1
beden in vele handschriften opgenomen.
Pg
Uit het Opus
postillarum et sermonum
p p
de tempore van de Duitse dominicaan ordanus vanuedlinburg
t1 8o
3 werden o.a.
de Meditationes deasscone
Christi vertaald,
p
die in 65
5 artikelen,^ telkens voorafgegaan
door een kortgebed,
lijde van Jezus
g
^ het lijden
(Die 65
5 artikelen vander passien
p
ons Heren Ihesu Christi).. Nog andere passie-oefeningen
zijn Dat roesengertten
g zijn
(in meer
%
dan 10 handschriften) en het zogenaamde
g
Indica mihi-handschrift metassieoverwep
in en van een anonieme minderbroeder.
gg
De middeleeuwers hadden ookeeg
bedencYcli rond het leven en lijden
lijde van Dikwijls
J staat er in de handschriften
tegenover
elk gebed
een bladgrote
minia lt
g
g
tuur. Onder deebeden
die
speciaal
over
g
p
deassie
handelen vermelden we de verg
talmen vanpThomas a Kem is Orationes de
passione Domini en pseudo-Birgitta
seudo-Bir gitta van
p
Aanvangsbladzijde van de
Middelnederlandse bewerking
g van het
Evangelium
Nicodemi in handschrift
g
Diest, Kruisherenklooster van ca. 1
450.

Zweden, Quindecim orationes dcassione
Do—
p
mini de talrijke
talrijke aan Sint-Bernardus toegeschrevenebeden
en de Gulden litanie van
g
het lijden
ons Heren van Magdalena
van
1
g
Freiburg.
Passiesermoenen
Schriftelijk
sermoel overgeleverde
g
nen richten zich tot een lezer en niet tot een
hoorder zoals in de liturgische
predikatie.
g
p
Men treft ze o.a. aan in handschriften met
de epistelen
ende evangelien
metten sermonen
p
%
vandenhekelen
jaer.
Maar op de dagen
1
%
g dat
in de kerk het(lange)passieverhaal
werd
g P
voor
voorgelezen,
was
er
vroeger
ook
al
geen
g
^
g
g
sermoen. Wel vindt men in de zogenaamde
g
Limburgse
% sermoenen er zes die verband
houden met kruisoffer enassie
(nr.
33 tot
p
zij het
en met83 in de editie Kern). In feite zijn
echte Preken maar vrome lectuur voor
g
leken. Uit het uadra%esimale de evangelio
ae%
terno van Bernardus van Siëna1 380-1 444
is het 65ste
sermoen (De sanctissima passione
5
p
et mysteriis
crucis) v ertaald als D ie werdighe
y
%
p assie ons lieven heeren Ihesu Cristi.
Passiemystiek
Y
Voor de mysticus
is de uitwendige
Y
g
assie (vernedering
g van e passie
g en opoffering
p
zus slechts een vertrekPunt om tot Christus' Godheid teeraken.
geraken.Een niet geringe
g
g
invloeden
hierbij uit
l van de Brabantse
gg
mysticus
Jan van Leeuwen. HijJ verwoordde
Y
Vanden
tien %ghebodengods
die inwenin zijn
J
%
di passie
als
volgt: 'wildi een vrome he ye
Yg
lich mensche werden, soe oefent u dach
ende nacht neerstelic in dat edel liden ende
in die opene
wonden ons heeren ihesu
p
christi. Want overmits die mensheit christi
so moeten wY
ter g
godheit commen ende ter
overster hoecheitods
heraken'.
gheraken' Heel wat
g
en aan Jan van Leeuwen komen
ontleninge
een
sielen boegaert,
in Der mynnender
%
y
mystiek
passietraktaat.
assietraktaat. Binnen die beweY
in staat ook de priorin
van het Gentse
p
gg
klooster Galilea, Alijt Bake, met haar Boexken vanderassien
ons heren en De vier wegen
%
p
deel
uitmaakt van haar Vi1
derassien
dat
p
kloosteronderrichtingen.
%
noodgedwongen
edwonenbeOmdat we ons nood
perkten
tot
teksten
over
de
passie
zelf kop
p
men die over onderdelen van deassie
hier
p
talrijk
bijzonder
niet aan bod en zijJ waren bijzonder
talrijk.
middeleeuwer had o.a.ebeden
op
peg
zus' vijf
vijf wonden (ook in Karel ende Elegast,
%
ed. Duinhoven vs.34
1 8-1
352^opde folterkruis en de p
plaatsen in eruzatuigen,
gen ^
kruiswe oelem waar
ezusg
g eleden heeft
f ening en de zeven kruiswoorden en de
proza- en berijmde
lange
gl
p
l
g en korte getijden
van het H. Kruis. DaarbijJ horen ook een
aantal strofischeedichten
van Jacob van
g
Boec
van den houte
Maerlant en het berijmde
J
over deeschiedenis
van het H. Kruis.
g
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RAMAKERS

De Passie in het middeleeuwse toneel
In het algemeen moet men stellen dat het volkstalige religieuze toneel zich los van het liturgisch drama
ontwikkelde en beide gewoon naast elkaar bestonden.

leven maakte
et religieuze
g
in de late Middeleeuwen
H eenperiode van 'HochkonJ'unktur' door, waaraan vooral door leken
werd bijgedragen. Die traden opp het terrein
van de vroomheid steeds nadrukkelijker
J
naar voren. Ze verwierven de kennis en de
middelen om uitdrukkingg
te geven
aan hun
g
roeiende zelfbewustzijn in relt ieuze zagroeiendereligieuz
en riepen
in het leven
p de organisaties
g
om hun reltgiositeit te beleven en te demonstreren. Zo kochten leken verscheidene
soorten religieuze
literatuur in handschrift
g
of druk: bijbels,
nieuwe testamenten,, evanl
en gebedeng
g elienharmonieen- getijdeng l
boeken passietraktaten,
levens van Jezus,
,
heiligenlevens
of compendia
daarvan zoP en
g
als de Legenda aurea of Passionael) en devotieboek'es
J die op
p meer of minder sYstematische wijze
een handleiding
J
g boden voor
religieuze
verdieping. Ook schaften ze
g
beeldmateriaal aan om bijJ die verdieping
pg te
helpen,
dure sculpturen
engeschilpen ^
g
p
derdeanelen
tot zeer goedkope
p losse
p
g
prenten. Ten slotte richtten ze broederschappen
Zestiende-eeuwse miniatuur die het tafereel
g
gg op
g met de bedoelingg door regelg van naastenmatiggebed en de boefening
mate
'Ecce Homo' uitbeeldt. Deze voorstelling
speelt
zich a op
de p
pui van een Renaissanceliefde hun devoties meer inhoud teeven.
p
g
ebouw.li
Waarschijnlijk
De Passie van Jezus Christus was
11 heeft Simon Bening%
hier een scène uit eenpassiespel weergegeven.
een van de belangrI lkste zo niet de voorDe a eeldin %wordt in een getijdenboek
in het
%1
naamste van de devoties die tijdens
de late
l
Paul Gettyy Museum (USA) bewaard.
I
Middeleeuwen onder leken opbloeiden.
g
Het mysterie
van Christus' lijden
lijde vormde
Y
kern van het christelijk
geloof en stond
Jg
sprekend
en handelend de gebeurtenissen
derhalve centraal in de mis. In de late Midg
g
van de Goede Week, van de intocht in erudeleeuwen werdeng
g ogin en ondernomen
zalem tot de opstanding
leken door middel vanreken
teksten en
g paaszondag,
g
g^te
g
gop
g
laten uitbeelden?
beelden steeds nauwer bij
bi' de mis en Christus' lijden
lijden te betrekken. Dat gebeurde
door
g
Het liturgisch drama
in zeer realistische termen en vordat lijden
t
Reeds
vanaf
de vroege Middeleeuwaarmen te schilderen en
te beschrijven
)
wen werd het bezoek van de drie Maria's
door men zich in dit lijden
kon inleven, het
l
legg
graf na de opstanding
aan het lege
als het ware kon 'mede lijden',
en aldus
gin toneelg
J
gaas
tijdens
vorm
voorgesteld
tijdens
de
mis
op
die
er
doordrongen
kon
raken
van
de
beteg
g
g
Quem
quaeritis
in
sepulchro
ro
zondag.
De
trope
kenis van Christus' zoendood voor het heil
p
q
g
g
'Wie
zoekti'
in
het
graf')
die de
dialoogg
van de mensheid.
Toen
aan beelden
en verg
tussen de drie vrouwen en de engel
beeldingvan de Passie grote
behoefte ontg weergaf
g
g
wijz
werd
op
alternerende
wijze
Mat. 28:5-6),
stond lagg het voor de hand ook het toneel
g
5 ^
clericiezon
en
lijde in te zetvoor de voorstelling
g
g
g waarbij
^ waarbijin bepaalde
g van het lijden
mate ookebruik
werd gemaakt
van handeHoe kon de Passie nu dichter bij degeg
g
lip g
en gesticulatie.
Zo'n vorm van liturlovigen worden ebracht
gebrachtdan door haar letg
isch
drama
ontstond
ook voor het feest van
terli'k
voor
te
voeren
door
acteurs
g
l
g
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uemuaeKerstmis,, op basis van de trope
q
p
in
de
kribbe').
gij
('Wie
zoekt
ritis inraese
e
p
p
Hieruit ontwikkelde zich de Visitatiaraesep
g aan
g van de engel
l
p is^ waarin de verschijning
de herders en hun tocht naar Bethlehem
(Luc. 2:8-2o werdenedramatiseerd.
g
Het Latijnse
liturgisch
drama in de
g
J
kerk is lange
tijd beschouwd als de oorg tij
ron van het volkstalige
of
sprong
g
g religieuze
eesteli'ke toneel buiten de kerk,^p
op de
geestelijke
markt en in de straten van de laatmiddeleeuwse steden. Helemaal onjuist
is dit niet,
l
sommi evolkstawant in de teksten van sommig
spelen
vindt men gedeelten
g
p
g
ge religieuze
uit liturgische
spelen
in vertaling
P
g terug.
g
g
Maar in het algemeen
moet men stellen dat
g
het volkstalie
toneel zich los
g
g religieuze
van het liturgisch
drama
ontwikkelde en
g
beideewoon
naast elkaar bestonden. Uig
teraardutten
beide hun inspiratie
uit dep
p
zelfde centraleeloofs
uuten
en
werd
de
p
g
dag
van
opvoering
van
religieuze
spelen
in
g
P
p
g
g
de volkstaal in belangrijke
mate bepaald
p
g J
door de liturgische
kalender.
g
PaSSietoneel in Frankrijk,
en Engeland
Duitsland
s
t voor de hand te veronderHet ligt
stellen dat de volkstalige g
passiespelen
van
g
de late Middeleeuwen in de Goede Week of
tijdens
de gpaasdagen
werden gg
o evoerd.
g
J
Dat was echter zelden heteval.
De Passie
g
was zo belangrijk
dat
ze
het
voornaamste
gl
thema vormde van het middeleeuwse reli(feitelij van
g ieuze toneel in de volkstaal (feitelijk
middeleeuwse toneel in zijn
J algemeeng
kerkelij
heid) en op
vele
momenten
in
het kerkelijk
g
dramatisch werd uitgebeeld.
De meest
g
J
lijde
sg
pectaculaire dramatiseringen
g van het lijden
overgeleverd
uit
de
ons
omringende
g
g
J
landen: uit Frankrijk,
ge
l^ Duitsland en Engeland. Uit het eerste komen de zogenaamde
g
e uit tienduizenden verzen
passions^ lap g^
bestaandeassies
de o g voe g
gelen waarvan
^
ringich
over meerdere dagen
g uitstrekte.
g
We weten van opvoeringen van zulke
pasAmiens,
Valenciensions in steden als Parijs,
J
nes en Bergen
(Mons). De teksten ervan
g
eko
werdene
g
g
gieerd en tussen steden uitgewisseld zodat dezelfde speltekst
met hier
p
en daar wat aanpassingen in uiteenlopende
g
stedenehoord
(en gezien)
kon worden.
g
g

De lengte
van de Fransepassions
g
p
vindt deels haar verklaring
g in hun thematische reikwijdte.
Het verhaal van Christus'
l
lijden
lijden en opstanding
p
g vormde de kern van
de spelen,
maar
veelal
hadden ze de gehele
p
g
heils
heilsgeschiedenis
tot
onderwerp,
de
g
p^
schepping
dag.
pp g af tot de jongste
l g
g
De opvoering
kostte
P
g van depassions
p
naast tijd ook veel ggeld en menskracht. Op
0
de markt werdenrote
stellages
gebouwd
g
g g
met decors van beschilderd hout en doek,
met daarop
p voorstellingen
g van de hemel en
de hel,, van de tempel
p in Jeruzalem,, van de
paleizen van Herodes en van Pontius Pilatus. De spelen telden soms honderden rollen en er werden kapitalen
uitgegeven aan
p
kostuums en aan spijs
en
drank
tijdens
tijden de
pJ
repetities
en de opvoeringen. Die vonden
p
bij
bij voorkeur plaats
in het voorjaar
voorjaa en de
p
wanneer de kans oppg
goed weer het
grootst was.Ze trokken duizenden belangg
stellenden die van heinde en ver naar de
stad kwamen om van het schouwspel
p g etuigge tezijn.
zijn. De stadggafaanzienlijk
aanzienlijke bedra
en uit, maar verdiende een deel daarvan
weer terug
op wijn en bier
accijnzen
g met de accijnzen
p wij
terele
van de feestelijkheden
feestelijkheden
g enheid
g
verhoogd werden.
in de Duitssprekende
landen en
P
in Engeland
werdenp passiespelen
og
p
pge
voerd. Uit het Duitstalige
gebied kennen
gg
we Passions piele die,^ net als in Frankrijk,
o
l^ op
achtereenvolgende
dagen
gespeeld
werden.
g
g g p
Het lijdensverhaal
maakte ook deel uit van
J
de cycli
van Fronleichnamsspiele,
dramatiseY
p
rin en vang
de heilsgeschiedenis die op
het
pet
feest van Sacramentsdag
werden
o
g
Pge
voerd. In veelgevallen
gebeurde
dat in de
g
g
sacraments
sacramentsprocessie
zelf,- te voet,^tep
paard
p
of op
wagens,
dan
wel
op
stellages
die
p g ^
p
g
langs
lans de route stonden opgesteld.
Vertoninpg
lijdensverhaa in sacramentsg en van het lijdensverhaal
kennen we ook uit Engeland,
de
p
g
zogenaamde
zo
Corpus
Christi
cycles.
Net
als
g
^
y
vele passions en Passionsspiele
omvatten ook
p
de Fronleichnamsspiele
en de Corpus
p
p Christi
cy
ycles de gehele
heilsgeschiedenis,
maar
g
g
ging
gin de meeste aandacht uit naar het verhaal van Christus' lijden
en opstanding.
J

gevonden.
We zouden anders wel ergens
ens
g
de teksten van zulkeassies
p
pelen of in
iedereval
fragmenten
daarvan, hebben
g
g
gevonden.
evonden. De opvoering
p
g van omvangrijke
gl
pelen
p assiesp
ppaste bovendien niet in de
organisatiestructuur
van het toneelleven in
g
de Nederlanden. In de s 5de em 16de eeuw
waren toneelopvoerin gen een verantwoordeli'kheid
van de rederijkerskamers.
Daarl
l
van telde elke stad er wel eenaar.
Het
waP
ren verhoudingsgewijs kleine organisaties,
g
die alleen niet in staat waren meerdaagse
g
toneelproducties
van een omvangg als die
p
van de p assions op
p te voeren. Tot een samenwerkingmet andere kamers in de stad
of het pzetten van een vrij
vrijeproductie
ro
ook leden van buiten de kamer (s)
deel konden nemen, kwam het niet. Daarvoor waren de kamers te zeer gehecht aan
de monopoliepositie die zij
zij op
o toneelgebied
g
bezaten.
Waarassies
elen
door rederijkers
rederijker
p
p
opgevoerd,
pg
- ging
g g het naar alle waar schijnli'kheid
om korte dramatiseringen
Jl
g
van hooguit
een
Ove
g
ppaar duizend regels.
g
rigens duiden de verwijzingen
in
verschilen
l g
lende stadsrekeningenP
erop dat meer nogg
dan Christus' lijden
lijden Diens opstanding
p
g of
verrijzenis
verrijzenis onderwerp
van
toneelspelen
p
p
was of in één spel
lijden verbJ lijde
on
p met Zijn
werd. Toch was men ook in de Nederlanden vertrouwd
dY metra
g rote cyclische

matiseringen van het gehele
lijdensverhaal,
l
g
ja
'a zelfs van de gehele
heilsgeschiedenis,
g
g
maar dan niet in de vorm van een toneelstuk met een omvangrijke
tekst,gespeeld
g J
g p
op
o één locatie, ^
oppeen groot
podium.
Ten
g
P
onzent vertoonde men de Passie van Jezus
wijze
Christus opPY
cyclische wijze
in p
processies, in
de vorm van levende beelden of tableaux
vivants,- waarbij soms korte dialogen
g en wer denes
roken
spraken
genaamd.
Het
,p
g p
g
kwam voor dat die tableaux vivants bijl
anderee
werden
gele
genheid opnieuw
p
gtoondo
een vaste locatie, waarbij
waarbij de
,p
stomme beelden door een 'verklaarder' van
commentaar en uitleg
g werden voorzien.
Talloze middeleeuwserocessies
in
p
de Nederlanden werden opgeluisterd
met
pg
Heilig-tableaux vivants. Beroemd zijn deg
Bloedprocessie
in Brugge
l
P
gg en de Besnijdenisommegang
maar elke stad
g g in Antwerpen,
p
had een jaarlijkse
l
l
pprocessie die door middel
van levende beelden een bijzondere uitstralingkreeg.g Daar bevonden zich bijna
bijna altijd
altij
lijdensverhaal
gen tussen uit het lijdensverhaal:
de intocht in Jeruzalem, het laatste
avondmaal, deevan
genneming^Annas en
g
Kajafas,
l
^ de veroordeling
g door Pilatus,
^ degeseling^de doornenkroning,
Christus
gmet het kruis, Simon vanCyrene , de ontmoetengmet Maria en Johannes, van Veronica met de zweetdoek, de soldaten en de
honderdman onder het kruis. De kruisiging
gg

Dit schilderij
schilderij 'De kruisdrain
35 x76,5cm) van H. Bosch wordt in het
ppaneel, 883,5
g g ' (oliever o
Museum voor Schone Kunsten van Gent bewaard. Het dateert uit deeriode
1515-1516.
p

Passietoneel
ee
in de Nederlanden
Uit de Nederlanden zijn geen
tekg
sten overgeleverd
van cycli
die de gehele
g
Y
g
heils
heilsgeschiedenis
uitbeeldden,^ zelfs geen
g
g
teksten van afzonderlijke
Uit
J passiespelen.
p
p
vermeldingen
g in stadsrekeningen
g weten we
wel dat de laatste in onze streken werden
opgevoerd,
daarbij
pg
^ maar we moeten ons daarbij
geen
spelen voorstellen met de omvangg
P
van de
Fransevoe
Meerdaagse
gassions.
g o
p
ringen
g van zeer lange
g toneelteksten, zoals
Noord-Frankrijk— zelfs dichtbij de
die in Noord-Frankrijk
taalgrens
— werden opgevoerd,
hebben in
g
Pg
de Nederlandstalige
Nederlandstali egewesten nooit PlaatsDE PASSIE IN HET MIDDELEEUWSE TONEEL
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zelf kon worden uitgebeeld
door een groot
g
g
kruisbeeld mee te voeren.
Vaak vormde de intentie van de
lijdensverhaa
feestdag
g een reden om het lijdensverhaal
uitvoerig
voor
g
g te verbeelden. Dat geldt
de Brugse
Heilig-Bloedprocessie
en
voor
de
g
velerocessies
ter
ere
van
het
Heilig
Kruis,
g
p
op
g of van de
P het feest van de Kruisvinding
wend
d
Kruisverheffing.
gelegenheden
g
gBijl die g
door het vertonen van de Passie de betekenis van het kruis extra benadrukt. In een
Heilig-Kruisprocessie werden bovendien
de lotgevallen
van het kruis voor en na de
g
kruisiging,zoals verteld in de kruishoutleEen andere processie
die
p
g ende - uitgebeeld.
g
uitnodigde tot het vertonen van Passiemomenten was de sacramentsprocessie.
0
Op
p
Sacramentsdag
immers
vierde
men
de
ing
stellingan
het HeiliggSacrament, van het
g
feitelijk een herhaling
misoffer dus, dat feitelijk
g was
van Christus' offer aan het kruis.

B elvin
e g
van hetassietoneel
p
In de beleving
g van de middeleeuwse
toeschouwer sloot de verbeelding
g van het
lijden in tableauvorm nauw aan bijl die in
geschreven
teksten en in de beeldende
g
kunst. In de Heilig-Kruisommegangvan
Bergen opp Zoom werd een reeks van leyens- en lijdensmomenten
van Christus in
l
tableauvorm omschreven als de 7% hetiden
van onsen lieven heer. Daaruit blijkt
J dat de
betreffende voorstellingen
g
g geassocieerd
werden met het canonieke urenggebed inge-

ti'denboeken.
De verschillende uren werl
den, onder meer door middel van miniaturen verbonden met belangrijke
gJ momenten
van Christus' leven en lijden.
Zo werd een
J
overweging
regelmatige en ssystematische
gg
Y
van dat leven en lijden
lijden onder lekengestimuleerd. Dezelfde momenten vormden ook
^ane
het onderwerp
p p
p van vele sculpturen,
len en losse houtsneden die in kerken en
kapellen,
- woonPen
p
^ en thuis,^ in de slaapkamer, werde
of opgehangen. De
p
g laatst
verbeelding
g van diezelfde momenten in
tableauvorm tijdens
processies lag
g dus in
p
het verlengde
van
hun
verbeelding
g in
g
andere media.
De vraag
g is of tableaux vivants van
de Passie voor de late middeleeuwer dezelfde functie hadden als beschrijvingen
l
g
ervan inassietraktaten
of voorstellingen
g
p
namelij aan te
ervan op
p devotiebeelden,^ namelijk
tot emPathie tot emotionele vereenzelvigg
in met Christus' lijden.
lijden Een middel
dat in de literatuur en de beeldende kunst met succes werd beproefd,
p
was een uiterst realistische als anachronistische schildering
g van de Passie. Het lijdensl
verhaal werd uitgebreid
met tal van apog
criefe details betreffende de folteringen
g en
vernederin
vernederinge
en die Christus had moeten
daarbijg
dgebruikelijk
J
gaan. Het was
uiterst
en bela
belagers
onChristus' vervolgers
g
g
menselijk
l en wreedaardigg af te schilderen.
Heel duidelijk is dit te zien op
p
p het paneel
van de Kruisdrain
S% door Jeroen Bosch in
Gent. Zulke aangrijpende voorstellingen
g

Dit interessanteaneel
(120 x 151 cm) van Gillis Mostaert stelt de opvoering
^
^ op
p de
^
^
%van een passiespel
Markt in Antwerpen
omstreeks het midden van de 16de eeuw en het wordt
p voor. Het is geschilderd
%
bewaard in het Kon. Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.
wordt gevormd
p De achtergrond
%
%
door het vroegere
stadhuis van Antwerpen
pui ervan wordt de 'Ecce Homo'-scène
p en oppdep
%
voorgesteld. Op de voorgrond worden de goede en kwade moordenaars al weggevoerd.
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kon men ook realiseren inrocessies
wang
neer de kruisdragende
Christus,gevolgd
g
g
g
door de twee moordenaars, de soldaten en
een menigte
door de
l
g van scheldende joden,
straten trok. Het is niet uitgesloten
dat deze
g
bij de
actualiserin hevige
actualisering
p p bij
g emoties opriep
toeschouwers lans
g de route. Het is bekend
dat het middeleeuwseubliek
illusie en
p
moeilij uiteen kon
werkelijkheid soms moeilijk
ofwel negaen zich
ofwela
g
p ositief
tief met deersona
es
g identificeerde en
p
antipathie jegens
hen
aan zijn
sympathie of anti
lg
JP
uitdrukkin
uitdrukkin gaf.
de beeldende kunst zien we hoe
de Passiee
laatst wordt in een eigentijds
gp
g l
decor, binnen de muren van een middeleeuwse stad, waardoor men Christus als
het ware voor zijn
zijneigen
deur kon zien li-l
g
den. Een bekend voorbeeld van de transpositie van
en
het lijdensverhaal naar eigen
g
laats en tijd levert het schilderij
schilderij van de
plaats
van het
Ecce homo-scène op
p de trappen
Pp
Antwer se stadhuis door Gillis Mostaert in
Antwerps
Daarop
g
g van
p is ook de wegvoering
de twee moordenaars te zien. EenanoP
rama van het volledige
g verhaal van lijden
opstanding
geeft Hans Memling
zijn
g op
P zij
P
gg
in Turijn.
zijn
Turijn. Daarop
Pn
l maar liefst vierentwintigopeenvolgende
momenten te gege
g
op
lijkertijd
Zulke simultane voor)
g
J afgebeeld.
lijdens- en
stellingen van twee of meer lijdenszullen de middeleeuwse
pstandin sscènes
g
hebben herinbeschouwers ongetwi'feld
l
nerd aan de velerocessies
waarin deP
zelfde simultaneïteit met behulp
p van tableaux vivants werderealiseerd.
g

Het
voorbeeld
et
o0
van Oudenaarde
Een Vlaamse stad waaredurende
g
de s 5de en 16de eeuw het lijdensverhaal
lijdensverhaa
wer
werd ver gedetailleerd in een processie
p
sacrabeeld was Oudenaarde. De jaarlijkse
mentsProcessie daar trok honderden bezoekers wat voor een belangrijk
gJ deel
samenhm met de grote
samenhing
hoeveelheid tag
bleaux vivants die tijdens
te
tijdens de processie
p
zien waren. Eenroot
grootdeel van de stadsbevolkinltwas actief bijl de vertoningen
en
gbetrokken. Elke straat op
de processieroute
p
P
nam een of meer tableaux voor haar rekenin g. Men bouwde daarvoor langs
g de kant
van de weg
o . Naast de straten
g P
g stellages
waren ook stedelijke
organisaties
bijl het
stedelijke
g
verzorgen
van
levende
beelden
betrokken.
g
Zo vertoonden de rederijkerskamers
van de
l
stad verschillende taferelen vóór hun vergaderruimten.
aderruimten.
Afgezien
van de tableaux op
p vaste
g
stellages
lans
g de route werden er ook in
g
derocessie
zelf scènes getoond.
Ook hierg
P
van namen de straten er een deel voor hun
rekening.
ltg
lt Maar ook uit de omliggende
doren
en naar de stad om
p kwamen roe
g p
tableaux vivants te tonen. De omgaande
g

figuren
werden in chronologische,
heilsg
g
historische volgorde
getoond,
te
beginnen
g
g
g
^
met de taferelen ontleend aan het Oude
Testament. De meeste scènes echter waren
gewijd
lijden en opstanding.
g.
g
l aan Christus'' lijden
p
Sommige
werden
zowel
in de processie
g
p
zelf als op
langs
de route
p een stellage
g
g
g etoond. Hetin
om de volgende
onderwergg
g
p en: Christus neemt afscheid van Maria in
Bethanië, de intocht ineruzalem ,het comp lot van de Farizeeën,- de tempelreiniging,

v,^
^^^,^,,\,,,^\^\,^^^;\,^^\,
,^, ^„ .,

'^

^.

A `.^,..•

Miniatuur dieezus
en zijn leerlingen in de
I
hof van Getsemane voorstelt. Ze illustreert
eenassieoe
enin %van Arnout Vennekens
p
(Een deuote oefeninghe
g van dat bitter
1
den ons liefs heeren) in handschrift
lyde
Brent, Syon
Abbey
s 6 en
y uit 55
y
afkomstig
% uit het Dendermondse
birgittinessenklooster Maria Troon.

laatste,
avondmaal,
de voetwassing,
Christus in de hof van Olijven,
Christus
l
voor het Sanhedrin, de veroordeling
g door
g van ChrisPilatus,, Jeruzalem,, de geseling
g
tus de bespotting
p
g van Christus,, de heraut
die voor Christus uitrijdt,
l de twee moordejode die
naars de kruisdrain
de zes joden
g g^
Christus,
meelopen met de kruisdragende
g
Maria en Johannes die Christus tegemoet
g
aan
gaat,
g g
^ Veronica die Christus tegemoet
hetrote
kruis, de
de knotsg
p
^ vier spotters,
dragers
dra
van Pilatus,- de schriftgeleerden
g
g
en Farizeeën, de dobbelende soldaten, de
honderdman onder het kruis, Christus
op
p de koude steen,, de Nood Gods,, het
kleine kruis, Christus die het voorgeborchte
g
opent de
, verre Jzenis de victorie en triomf
van Christus, de drie Maria's bij het
graf,
g
,

Petrus en Johannes op
pweg
g naar het graf,
g
aan
g
Maria
Christus verChristus verschijnt
f
Magdalena, de Emmausschijnt
l aan Maria Ma
van Thomas. Ook
g
gangers en het ongeloof
waren enkele scènes te zien uit de kruishoutlegende,
de
Jg
g
^ te weten: de drie twijgen,
kruisvinding,Heraclius met het kruis,, de
aankomst van Heraclius in Jeruzalem en de
kruisverheffing.
g

n
Bijbels
en apocrief
ef
p ri
Dat we deze onderwerpen
p kennen
heeft te maken met het feit dat elke straat
of organisatie
die een figuur
verzorgde
g van
g
g
stadswee
presentwijn
l ontg een zogenaamd
g
p
wil zeggen
een vergoeding
ving,
g
g in de
gg
g^
vorm van enkele kannen wijn.
wijn. De uitgaven
g
hiervoor werden in de stadsrekeningen
g g eadministreerd veelal onder
vermelding
g
van het vertoonde onderwer p. Verschillende van die onderwerpen
p zij
zijn wellicht
eenvoudig
thuis
te
brengen,
•
g^ omdat ze
g
niet behoren tot het lijdensverhaal
zoals dat
l
in de bijbel
staat. Het afscheid van Maria in
l
Bethaniëvooraf gaand aan zijn
zij vertrek
Jeruzalem) bijvoorbeeld
bijvoorbeeld is apocrief,
•
p
alsmede de ontmoeting
g met Maria en ohannes (die volens
de Schrift wél onder
g
het kruis stonden) en de ontmoetingg met
Veronica (die Christus'elaat
afwist met
g
een zweetdoek of sudarium). Ook de verschi'nin
J n moeder Magvan Christus aan zijn
l
ria na de verrijzenis
is
apocrief,
want in de
p
l
evangeliën
ontmoet ze hem nergens
alleen.
evan
g
g
Sommi e van die apocriefe
scènes
Sommige
p
grote
o ulariteit als devotiebeeld.
pp
g enoten g
De afdruk van Christus'elaat
op
p de
g
zweetdoek van Veronica bijvoorbeeld
- vera
l
icon g enaamd - werd veelvuldiggafgebeeld
g
op
o miniaturen in getijdenboeken,
g
g l
- vergezeld.
n
ebed
tot
zijn
zijn
aanschijn.
Andvan eengebed
g
l Andere
ferelen die als devotioneel themagrote bekendheid hadden, waren de Nood Gods en
Christus op
p de koude steen. Het eerste betreft de scène van Maria die het lichaam
van Haar overleden zoon in Haar schoot
neemt, thans beter bekend als de p ietà. Dit
p een stelwas bij uitstek een thema om op
lage
te
vertonen,
waarbij
de
iconografie
van
g
^
g
deze lijdensvoorstelling
g (veelvuldigg voor t
gesteld
op
tot in
p
p miniaturen en panelen)
g
detail kon worden nagebootst.
Hetzelfde
g
geldt voor een ander bekend devotioneel
g
thema, dat van Christus op
p de koude steen.
Hierbij gaat het om een voorstelling
Hierbij
g van
Christusezeten
op
een
steen
of
rotsblok,
p
g
hij aan het
wachtend op
p het moment dat hij
kruis wordtesla
g Het was vooral in de
g en.
beeldhouwkunst zeero
ppulair.
Bepaalde
thema's
laten zich niet
p
eenvoudi duiden. De voorstellingg van e eenvoudig
ruzalem is zo'n thema. Men komt het onderwerpook in andere processies
tegen.
g
p
Het kan hierbij gaan om g
een willekeurig
lijdenstafereel
met een weergave
van de
g
J

stad Jeruzalem als achtergrond.
Men had in
g
de Middeleeuwen namelijk
een
duidelijke
duidelijk
J
voorstellingvan het uiterlijk
uiterlijkvan de heilige
g
stad in Jezus' dagen.
Centraal daarin stond
g
de tempel- veelal afgebeeld als een achthoekigbouwwerk. De stad Jeruzalem is zelf
onderwerp
g erp van reflectie in de bewening
of in Zijn
van door Christus (Luc. 18:41-44)
4 44
l
voorspelling
voors
p g van haar einde (Luc. 21:5-24).
Andere moeilijk
l te identificeren thema's
zijn
grote en het kleine kruis. Het grote
g
J het g
zijl geweest
dat s m kan een kruisbeeld zijn
gY
bool stond voor de kruisiging
g g, het kleine
was wellicht een kruis zonder corpus,
p^ ten
teken van de kruisafneming
g en degrafle g in van Christus.
ging
Met het kruis van Golgotha
hangen
g
g
tevens de taferelen samen uit de kruishoutlegende:
de drie twijgen,
g,
lg
^ de kruisvinding,
Heraclius met het kruis, de aankomst van
Heraclius in Jeruzalem en de kruisverheffing.
g en de
g Twee ervan,^ de kruisvinding
als g
gezegd
kruisverheffing,
g ondergwei pvan aparte
feestdagen.
Opp de een
g
p
werd de kruisvindingg door Sint-Helena (de
moeder van keizer Constantijn)
J herdacht,
op
p de ander de verheffingg (door keizer Heraclius van datzelfde kruis in Jeruzalem. De
drie twijgen
verwijzen naar het begin
g van
Jg
de kruishoutlegende,
wanneer Set van de
g
engel die het paradijs
J bewaakt drie zaden
p
zij overlekrijgt
hij onder de tongg van zijn
Jg die hij
vader Adam moet begraven.
Daaruit
g
groeide de boom waaruit eeuwen later het
g
kruis van Golgotha
werd vervaardigd.
g
g
Toen in het begin
g van de 16de eeuw
lijdens- en o p van lijdenseen volledige
q
g sequentie
standin gsscènes was gevormd,
ging
,g
g men er
g
in Oudenaarde toe over diezelfde scènes,
in de paasdagen
voorzien van uitleg,
g te
p
g^
vertonen. Die voorstelling
kon
wel
vier
dag
gen duren. Er ontstond zo een traditie, die
tot kort vóór 1566 voortduurde. Na de beeldenstorm kwam onder de invloed van de
Contrareformatie aan de uitbundige dramatische representatie
van het li'densverl
p
processies en andere gelegenhaal tijdens
g g en
p
heden langzamerhand
een
einde.
Het
g
gebruik de Passie in het openbaar
te spelen
p
p
g
zou in de eeuwen daarna slechtseleideli'k
l
g
en op
schaal dan in de Midp
p veel beperkter
deleeuwen weer herleven.
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Hedendaagse passiespelen in Vlaanderen
De evocatie van taferelen uit de passie heeft in de loop van de geschiedenis verscheidene vormen

aangenomen.

W ie het woord 'passiespel'
denkt onwiluitspreekt,
p
lekeurigaan Oberammer au in Zuid-Duitsland. Dit is niet het
merga
geregelde
tijdJ
g
p in Beieren dat Pg
g e dorp
stippen
met zo'n toneelspel uitpakt, al moet
Ppp
het gezeg d dat de opvoering
P
g er meer dan
indrukwekkend is. Alleen al de speciaal
p
zaal met
voor dezeele
g
g genheidgebouwde
decor en verkleedruimte legt
g daar getuigeg ge
duur
van
de
o pnis van af. Ook de lange
g
en
het
envolledige
dag)
voeringg(bijna
een
g
g
J
thousiasme van delaatseli'ke
p
l deelnemers
onderstrepen
P het belangg ervan. Het specifieke inhoudelijke
inhoudelijke aspect
l g
p met verwijzingen
naar het Oude Testament magg eveneens
niet over het hoofd wordenezien.
Tot de
g
oudst bekende 'Passions piele' behoort de
uitvoering
p
J Erl in Oosg in het grensplaatsje
g
tenri'ks
l Tirol. Hier brengen
g de dorpelingen
en dood van deHeer als een verhet lijden
f
bazin gwekkende massaprestatie. Als voorbeeld in de Duitse Eifel vermelden we het
passiespel
pP in Wallersheim. In het Nederfigureren
om de vijf
landse Tegelen
g
11jaar
g
g

bijna
deelnemers in 'De laatste
J vijfhonderd
l
dagen
p
g vanJezus'. Daarvoor werd speciaal
met overdekte tribune
een openluchttheater
P
Voor de opvoering
opgetrokken.
g van 11995
p
pg
heel wat vernieuwingen.
gebeurden
g en
g
In Frankrijk
Frankrijk is vooral hetPpassiespel
P van
in
mag
bekend.
Wallonië
Nancy
g deze o p Y
sommingniet ontbreken. Sedert 195
2 kiezen
(prov. Namen) voor
de inwoners van Ligny
gYp
geïnspireerde
een aantal op
p het evangelie
p
g g
taferelen met een toespeling
p g op
p de hedendaagse
pl Sibret Proving tijd. En in het dorpje
cie Luxemburg)
g vindt sedert 1951 zo'n opvoeringgpplaats net zoals in La Calamine,
Erezée, Marcinelle en Biesmerée. Dit overzicht is sterk onvolledig.
g In het verleden
zullen er trouwens wel meerpassiespelen
zijn. Ditgeldt
eigenlijk
geweest
zijn.
g
g l ook voor
g
Vlaanderen. Het H.-Bloedspel
p in Brugge,
gg
met een historisch middeleeuws luik,
,g ecreëerd door Jozef Boon1 900-1 957 in
behoren
1938,
93 ^ en hetpassiespel
p
p in Tiegem
g
tot
het
verleden.
waarschijnlijk
voorgoed
11
g
In de kerk van St.-Lievens-Houtem vond in
de ja
P pplaats met
P
J ren tachtigg eenpassiespel

Een tafereel van het 'Laatste Avondmaal' uit het Passiespel
%
p in Oudenburg.
De foto werd ins
genomen.
99 6
%
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middelen en met een knipoog
Pg
naar de actualiteit. De zes voorbeelden op
bladzijden
bladzijden getuigen
de volgende
g
g van het
g
feit datarochianen
in Vlaanderen wel
p
meer het initiatief nemen een evocatie i.v.m.
verwezenlijken. We mogen
deassie
te verwezenlijken.
g ten
p
dergelijke
dat
de
Kerk
andere niet vergeten
gl
g
eli'kinitiatieven steunde. Het bood de mogl
heid in een tijd
J van sterk analfabetisme
evangelieteksten
te visualiseren. Fresco's en
g
aan Portamuurschilderingen,
P
g ^ sculpturen
len en op
l miniaturen
pkapitelen,
p
- kleurrijke
en
maakten heiligenlevens
en toneelspelen
g
p
en
aan
voorstelbaar,
begrijpelijk
de bijbel
g^e
J
Ze
zetten
meteen
aan
tot
naam om volgen.
g
spreken
eenrotere
devotie. Afbeeldingen
g p
g
uiteindelijk
uiteindelijk nogg het meest aan en blijven
J
geboeien. Het kerst- en passie
uitnodigend
ge
p
g
beuren waren daarvoor het besteschikt.
g
hedendaagse
g

De evocatie van taferelen uit deasp
sie heeft in de loop
p van deggeschiedenis
verscheidene vormen aangenomen. De 'Semana Santa' in Spanje
P
g een specifiek
PJ draagt
en eigen karakter. In bijna ieder Spaans
p
dorp
de Goede Week, vooral
p trekt tijdens
l
op
l g^ een
g en Goede Vrijdag,
p Witte Donderdag
pprocessie door de straten. Die van Sevilla
Granada, Cordoba en Avila zijn wereldberoemd en lokken jaarlijks duizenden toeristen. Meestal torsenemaskerde
mannen als
g
penitenten,
g ppunthoeden,
P
^ dikwijls met hoge
zware beelden die taferelen uit het li'densJ
verhaal van Jezus voorstellen. Of zeaan
g
verborgen
g
^ ziengeen
g
g onder de draagstoel,
steek en schrijden
door een opeengepakte
J
mensenmassa voort volens
g de bevelen die
Een resem
hen worden toegeschreeuwd.
g
brandende kaarsen en een uitgelezen
g
waaier van bloemen smukken dikwijls
l die
in felle kleurene
ofY
chromeerde of aangepolychromeerde
geklede beeldengroepen o . De mannen
gP
zijn gegroepeerd in broederschappen
Pp en
jaarlijks
bijl te
eer
om
jaarlijks
vinden het eengrote
g
tot
dit
volksfeest
dat
meestal
tot
in
dragen
g
de vroege
l es duurt. De Veurnse boetg uurtjes
processie heeft er een zekere verwantschapP
mee. Deze jaarlijkse ommegang
g g in de Westeen
SSpaanse
oor hoek heeft ongetwijfeld
g
p
)
sprong
g l tot in de 16de
p g en
ggaat mogelijk
eeuw terug.
gNogg steeds meldt zich daar
aan om in een
eengrote
groep
pelgrims
g g pp
g

bruinei'pijeen kruis te dragen
e
g en anoniem
derocessie
te volgen.
p
g Een intentie, een
e be lofte boete... bezorgt
g hen moed om devoot
mee op
Slechter is het gesteld
p te stappen.
pp
g
met diegenen
die actief willen deelnemen
g
aan de Goede-Vrijdagrituelen
op
l g
e de Filipepijnen. Als extreme vorm van geloofsuiting
g
g
laten jaarlijks tientallen boetelingen
g zich
letterlijk
VerschilJ aan het kruis nagelen.
g
lende Vlaamserocessies
beelden eveneens
p
het lijdensverhaal
van de Heer uit. Naast
l
de al vermelde boet processie
in Veurne
e
denken we natuurlijk aan de H.-Bloedprocessie in Brugge
gg en in Voormezele. En in
Damme wordt op
dagen
e de bepaalde
e
g een
miraculeus kruisbeeld uit de 16de eeuw
rondgedragen. Ook in de meeste afgeschafte sacramentsprocessies kwamen er taferelen voor die een of andere scène uit de
te zetten. De
e assie visueelprobeerdenom
e
rocessies
in
Antwer
en
en in KortAntwerpen
ee
rij
rijk behoren tot het verleden, evenals de
ommegangen langs
lans kapelletjes
e
l i.v.m.
het lijden van Christus (Gent, Merendree,
Herentals, Achterbos...).
Vreugdevoller
zijn dee
alm e
zijn
palmprocesg
sies die vroeger
door
de
meeste
dorpen
g
e
trokken maar zich nu hoofdzakelijk
hoofdzakelijk binnen
e
in het kerkgebouw
afspelen.
Ze duiken al
g
e
in de zevende eeuw op.
e Vroeger
g zat een als
Christus verbeelde man ope een ezel en
juichten de gelovigen
daarrond juichten
g
g met groene
g
Blijde
g pe
takken. De Blijde
Intrede gebeurde
op een
witte ezel, kleur van de zuiverheid en de
triomf. Volkse overleveringen
vertellen dat
g
de ezel destijds
afstamde van die van waart
zegger
er Balaam. Na de kruisi
kruisiging
in gvan Christus emigreerde
het dier naar Italië en stierf
g
in Verona. Daar werd hetebeente
tot in de
g
1lde eeuw vereerd. En als we Calvijn
Calvij mogeloven,
g g
^ behoorde zijn
l n staart tot derelieken van de kathedraal van Genua. Alleen
in dee
alm rocessie van Tienen en Hoegaarden
aarden vergezellen de leden van een eeuwenoude confrérie nu nogg
een palmezel.
In
e
Duitstalige
Duitstali e gebieden zijn
zijn er nog
g meer aan
te wijzen.
wijzen. Het gaat
om een houten voorstelg
lip gvan Christus, ^
ongeveer
levensgroot,
g
g
ezeten
op een dito ezel. De sculptuur
e
e tuur
stond eventueel op
wieltje en kon worden
e wieltjes
meegetrokken.
Andere werden mee
g
g edstoet bestond verder uit
g en. De religieuze
g
Ridders van Jemzalem en mensen die ooit
alsel
het Heilig Land bezochten. Zij
Zij
e rim
gg
alleen mochten
echtera
meedf almtakken
Dikwijls vormden ze een broederschap
en. Dikwijls
e
en werden inroe
Soms
g gekonterfeit.
pg
omringden
twaalf als apostelen
verklede
g
p
mannen hete
chromeerde beeld. In
g of
eY
' e
Oudenburg
' almenare gilde'
al in
g was zo'n
g
de 14de eeuw werkzaam. Daarna volgden
g
deeesteli'ken
leden van andere confrég
l
rieën en hetelovi
eg volk. Soms gebeurden
g
g
er ook ongelukken,
^ twisten en gevechten,
,
g

want er waren misschien aflaten te verdienen aan het voorttrekken of dragen
g van het
beeld. Zowel 16de-eeuwse reformisten1
as
keizer-koster Jozef II reageerden
sterk
tegen
s
te
g
g
datebruik en beschouwden
het als af goo
gderi'.
dikwijls o eg e heJ Zo werd de traditie dikwijls
ven en de sculptuur
meestal verwoest. In
e
dat kader vermelden we ook derd er propo
fanealmenmarkt
in Geel, waarvane de
o0rp
sprong
tot
in
de
16de
eeuw
opklimt.
e g
e

Deaim
rocessie in Hoe
Hoegaarden
aarden.
p p
foto werd genomen in s992.

derwegnaar het HeiliggLand daar te beurt
viel en anderzijds
l naar het Laatste Avondmaal.
Zoals vermeld worden op
e Palmzonda gen opeGoede Vrijdag
o el g passiespelen
e
e
gevoerd.
Naast
de
al
opgesomde
voorstelegesom
g
lip gen vermelden we ook een evocatie in
de Mechelse
BegJ
i nhofkerk het H.-Kruisspel
in
Beveren-Roeselare
en het stuk 'Is
e
Het Volbracht' dat vijfjaarlijks
vijfjaarlijks in Hoegaarg aar
den wordtes
en tijdens
de maand
g eeld
e
l
maart 1996
opnieuw werd o
99 P
pgevoerd. In
enkeleemeenten hebben die uitbeeldingen
plaats
laats
gemaakt
emaakt voor uitin
uitingen
en van solidariteit met vluchtelingen,
g werklozen,
, mis bruikte kinderen, armen, verwaarloosden...
telkens met als basis het mysterie
van het
Y
li den van deg
Heer. In Brussel trok vorig
jaar e
op een zondagmiddag
een kruisweg
g
g
g
door de straten en sedert enkelea
l aren orgag
niseren basisgroepen Brugge
in B een GoedeVrijdagtocht met fakkels en kruisen. Ook
Veurne houdt ope Goede Vrijdag
J g een stille
nachtelijke kruisweg.
vijftig
bijna
g En bijna
J gJjaar
vindt in de St.- ozefsearochie van Aalst
'Kruisweg
Het gebeuren
g in de stad' plaats.
e
g
heeft een eigentijds karakter met aan g
gee
paste teksten,^ met speciale
lichteffecten en
e
e
zgn. levende beelden in witte gewaden.
Dit
g
overzicht is zeker niet volledig
volledi .Ook de ver gvan de H. Kruisrelikwie ope Goede
Vrijdag
l g in verschillende Vlaamse parochies
e
mogen we niet vergeten
te vermelden.
g
Meestalaan
deze evenementen terugg tot
g
een ver verleden en zijn
l ze uitingen
g van
volks
volksgeloof
die
nu
dikwijls
een
toeristisch
g
J
tint l e hebben gekregen.
g
g

De kruisevocatie
in Heist-aan-Zee

In dit verhaal mogen
g de activiteiten
op
o Witte Donderdaggniet ontbreken. In de
meeste kerken wast deriester-voor
e
ganger
dan de voeten van twaalf 'apostels'.
Tijdens
Tijden
e
voetwassing
g worden in Rupelmonde
e
'apostelbrokken'
'a ostelbrokken' gewijd.
gaat
J Dit gebruik
g
g
terug
teru tot in de 16de eeuw en herinnert aan
het zgn.
g mandaatbrood dat aan armen
werd uitgedeeld.
Na de voetwassing
g
g wordt
het tarwebrood in hompen
gesneden
en
e g
met trompetgeschal naar het stadhuis
g ebracht- waar ze worden uitgegooid. Elke
aanwezige
een brok te pakken.
g probeert
e
p
Het apostelmaal wordt daarna in de stemmie
erska el
Nogg zo'n
g schi ep
egehouden.
g
symbolische
handelingg vindt jaarlijks
jaarlijks in de
Y
kapel
e van het St.- uliaansgasthuis van Antwerpen
plaats. Op
e e
e Witte Donderdaggmogen
g
daar twaalf mensen aanzitten aan een rijk
J
met visgerechten
samengesteld
banket.
g
g
Dezeel
gedekt
met 18de-eeuws
e rimstafel
g
-g
tafelgerei,
enerzijd naar het ontg
^ verwijst enerzijds
dat middeleeuwse bedevaarders on-

Sedert Goede Vrijdag
8 trekt de
94
l g 1
openbare
Kruisevocatie telkenjare
telkenjar om 20 u.
e
de straten van Heist. Een viJ jfg
ti tal acteurs en een honderdtal figuranten,
g
^ vrijwill
ligers uit de eigen
o
op
g bevolking,
gaangrijpende en waardige
wijze enkele
g wijz
hoogtepunten van hetpassieverhaal uit, zoals het Laatste Avondmaal,- de gevang
g
g enne mingvan Christus,- de verloocheningdoor
Petrus, de veroordeling
g door Pilatus,, de
kruisdrain
en
kruisiging...
Van meetaf
gg
aan kon dit religieus en ook toeristisch attractiefebeuren
rekenen operuime belangg
gstelling.
g
Spelers
en figuranten
slaagden
er
e
g
g
telkens weer in de hoogtepunten van het
lijdensverhaal
zijn
in zijn dramatische sspanp kracht te evoceren, dit o.m. door de kernachtijg e teksten, de historisch verantwoorde
kostumeringe
g, realistische rekwisieten en
enkele zeeroed
gekozen locaties (o.a. put
g g
e
Helden
Heldenplein,
pui
p
p stadhuis, heuvel in Oostwinkel waar de toeschouwers alles uitstekend kunnen volgen. Deze laatsten ver-
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Een tafereel uit de kruisevocatie
in Heist-aan-Zee.
De foto werdenomen
in1989.
$

p laatsen zich trouwens mee met de stoet.
Ingeval
van uiterst slecht weer (dat was zo
g
in 1989)
heeft
men een alternatiefpro99
p
Na het slottafereel (de
g ramma in petto.
p
kruisdood keert iedereen eerbiedig terug
g
Tijden deze fakkelnaar dearochiekerk.
Tijdens
p
worden 14
grote kruisen
g
4g
meegedragen die stuk voor stuk het vele
onrecht en leed in onze wereld en maatschapp
i' oproepen.
J ppen. In de kerk wordt de berafenis
en op standingvan de Heer met
g
een klank- en
pelgesimuleerd.
esimuleerd. Een indrukwekkend en hoopvolle
boodschap:
p
p 'Na
Goede Vrijdag
J g volt
g Pasen! De Levende
overwint de dood! Alleluia!'
LEO ZAMAN

alm
nemen dat de traditie van p
dezero
p cessie ouder is. In derocessie
dragen
g de
p
postelen lange
groene en bruine gewaden.
ap
g
gg
Over hun schouder loot
p een rode band
met de naam van de apostel die ze uitbeelden en in hun handen houden ze zijn attributen. Merkwaardigg en volks is zeker een
metaalachtige
schij als aureool boven hun
g schijf
De baar waarin het beeld staatPge
o•
steld is metalm
p (buxus) bedekt. Kinderen
vergezellen
de optocht
en dragen
eenpalmp
g
P
g
aas
een
versierde
stok
waarop
gebusselde
pg
p ^
groene
roene takken. Ze mogen
te
l
g die blijkbaar
kooPaanbieden aan de toeschouwers. Hun
inkomsten komen niet ongelegen, want
op
o
het dorpsplein draait intussen de kermis.
Heteheel
mondt dus uit in een typisch
Yp
g
Vlaams volksfeest.
Christus

aan de

e

Schelde

Hetassies
el
p 'Christus aan de
p
Schelde' van Bert Peleman1915-1995
werd in Mariekerke voor de eerste maal
opgevoerd
opp 28 maart 1971
door de Culpg
971
tuurkringDe Meivis. Het toenmalige
e egg
meentebestuur van Mariekerke had met de
aanleg
g van een kleine kaai (intussen sterk
aan de kerkberm vlakbij
vlakbij
gewijzigd)de
Schelde een uitzonderlijk decor gecreëerd.
g
De overtuiging
gg van de auteur,
samen met het enthousiasme van deze
nieuweroe
deden vlug elk
g scepticisme
g p^
p
verdwijnen.
Bijl het succes van de eerste
J
Palmprocessie
opvoeringen 197
1 werd besloten het
in Hoe aarden
passiespelg
een traditie te geven. Dit werd
Na de hoogmis
trekt jaarlijks
bevestigd met de directe herhalingg het
jaarlijks oop
g
Palmzondagen
door de
daaropvolgend 'aar.
jaar. Dat jaar
bracht
de beg palmprocessie
p p
J bht
straten van Hoe aarden. De
'Broederschap
veste
vestiging
in
van
de
culturele
en
volks
gebong
ter memorie van die Twelf Apostelen'
ver
den
waarde.
Vanaf
dan
zou
het
spel
om de
p
f
drie jaar
met groeiende
inzet en belangstelg ezellen er onder de leidingg van een zgn.
t
g
gn
g
lip gworden opgevoerd.
'momboorvader' (een burgerlijk
ggevoer Ook de internatiog
J leider of
voogd)
nale belangstelling
groeide en leidde tot
g een beeld van Christus opg de ezel,
g
gg
gedrageng
door vier (ongehuwde) disci
een verbroederingg met wederzijdse
wederzijds bezoeg elen.
Dezee of Ychromeerde
houten scul p
•
aan buitenlandseassies
gp
g
gelen.
tuurh.:1 o
in de St.-Gor
De negende
editie (1995)
werd een
5 cm bewaard
^
g o995
g
niuskerk aldaar, dateert uit het begin
nieuwe en wellicht derootste
'uitdaging'
g van
g
de 16de eeuw en wordt toegeschreven
aan
sinds de traditie van het Mariekerkseasg
g
de Leuvense
beeldensnijder
l
Hendrik Roesiespel. Vooreerst was er de wijziging
J g g in de
sen. Jezus houdt met de linkerhand de teuperiodiciteit
van de opvoeringen, slechts
g
rechterhand
om de vijf jaar i.g.v. om de drie jaar
zoals in
g els vast en met de zegenende
g
l
tijdens
tijdens de processie
eenpalmtak.
Dit is een
het verleden. Dit bracht mee dat er in het
p
g
traditionele voorstelling. Deze beeldhoupotentieel
van het spelersbestand
en mogep
p
ge
wer maakte nogg enkele gelijkaardige
beellijk
ook
in
de
belangstelling
omtrent
het
e
g l
J
g
g
g
den: een voor de St.-Pieterskerk in Leuven
passiespel^
van Mariekerke, heel wat wijl zi
en een voor de St.-Leonarduskerk in Zouting en
konden voorkomen. Om deze
voor
eze
inleeuw. Ze bleven niet bewaard. Dit wijst
vloedri'ke
te benaderen
J factoren positief
J er
g
uiteraard wel op
dat
nog
in
andere
Brawerden
aanpak
en
opzet
sterk
g
g
g g g gewijzigd.
J g
bantse)arochies
de gewoonte
bestond om
Naast de vernieuwde versie waarvoor
p
g
met Palmzondagg een soortgelijke
Guido Van Doorslaer(regisseur)
re isseur andermaal
g J palmprog p ro
cessie te organiseren.
Vroeger
juichten
kijkborg
stond,
waren
er
andere
en meer acg
g
g
l
lusti gen Christus toe,- net zoals tijdens
tijden de
teurs. Met de volledige
overkapping
g
gg g van de
Blijde Intocht in Jeruzalem,- en gooiden
kaai werden alle zitplaatsen
overdekt en
g
p
palmtakken
almtakken
de grond.
werd de capaciteit
opgedreven
tot meer
p op
g
p
pg
De vermelde Hoegaards
Hoe aardse confrérie
dan zeshonderd zitplaatsen
voor
negen
g
g o
pin 1631
163 gesticht,
wijze
voeringen.
Op
deze
wijze
werd
de
kans
g^maar we mogen
g
g en aan g
g e78
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Een tafereel uit het Passiespel
1
'Christus aan de Schelde', in Mariekerke,
geschreven door Bert Peleman,
blij
'Gij,
7 zuiveren van hart, wees blij!
luister niet naar wie beweert in naam
van God te spreken.'
p

toeschouboden aan meer dan vijfduizend
t
te laten beleven.
wers hetassies
el
p 1995
995
p
Wat het spel
p zelf betrof, bleef het een
streekgebonden en historischgetransPlanteerde versie van het lijdensverhaal
van
J
Christus, geïnspireerd
op
p de visie van
g p
Mariekerkesriester-dichter
Jan Hammep
necker1878-1
932 dat 'dat alles hier gebeurd was'.
Het spel
p draagt
g de sfeer van de
eeuwwisselin
uit het
eeuwwisseling i 0o en de figuren
g
spelzijn
zijn 'mensen van bij
bij ons' : vissers, mandenvlechters klompenmakers,
p
, visbewerlandelij
kers^J
sjacheraars... Een bescheiden landelijk
passieverhaal, gesitueerd
in het Scheldeg
land sober en eenvoudigars
van alle
g,
theatraaledoe.
g
RAF JOOS

Passiespel

in M
Moortsel
ortsele

werd
Op Palmzondagg23
3 maart 1997
997
deel emeente van Oosterin Moortseleg
zele het 23ste
opgevoerd. Op
0
3 passiespel
p
p gg
acht hoge
podia
in
de
straten
en
op
pleinen
gp
g g
van dit Oost-Vlaamse dorp
g worden inderdaad sedert 1975
jaarlijksl door zo'n drie9751
honderd medewerkers het lijden
en de
J
dood van Jezus Christus aanschouwelijk
l
weergg
even.
De bedoelinggis dat de toee
schouwers langs
gparcour
een uitgestippeld arcours
ongeveer
één kilometer van de ene
g
p laats naar de andere trekken. Opg regelmatigge afstand staan namelijk grote decors o p gesteld
waarop de verschillende episodes
p isodes
g
uit het lijdensverhaal
van
Christus
worden
J
g eëvoceerd: het laatste avondmaal de hof
joodse verhoor bijl Kaïfas,
van Olijven,
l
^ het joodse
de verloochening
g van Petrus, het Romeinse
verhoor bij Pilatus,^ de Kruisweg,
de kruisig^
in en dood en degraflegging. Doordat
gg
de bezoekers mee op
stap
gaan, worden ze
pg
p
als het ware betrokken bij
bij het gebeuren.
Bijl
g
die verplaatsing
klinken
uit
luidsprekers
g
g
g
tussen de verschillende taferelen meditatieve bindteksten. Romeinse soldatenproberen de mensenmassa ingoede banen te
leiden. Aldus wordt de kruiswegg overlo-

pen.
Het gebeuren
eindigt
p
g
g in de St.-Amanduskerk. Daar is hetraf
van Jezuspge
og
steld enebeurt
gdegraflegging. Meteen
kan dit slot uitgroeien
tot een persoonlijke
p
g
J
meditatie aan het begin
g van de Goede
Week.
Volgens
pastoor Norbert De Baere
g p
beheerst dit jaarlijkse
jaarlijkseppassiespel
het
P
P arochiale leven. Hij probeertp
heel het dorp
erbij te betrekken. Een organiserend
erbij
comité
g
zorgt
g voor kledij,
p
J^repetities,
^ spelers,podia,
p
^

Het Passiespel
p in Moortsele. Dit tafereel
stelt het Sanhedrin voor. De foto werd
genomen ins 992 .
^

technische uitvoering...
g en is het hele jaar
l
actief. De leden ervan staan ten andere ook
in voor enkele andere religieuze activiteiten, zoals een kerstevocatie, de rozenkransen sacramentsprocessie.
Ook in 1
998 vindt
p
dit openluchtspektakelop
o Palmzonda
Palmzondag
P laats en zullen de inwoners van Moortsele
opnieuw
proberen
dit diep-religieus m step
pY
rie aanschouwelijk
uit te beelden.
l

Passiespel

in 0uden
bur

Sinds 1986 leeft de
stad Oudenburg
g
om de twee jaar in de ban van hetpassiep
spel.
Hiermee sloot de Arnoutstad weer
p
aan bij
bi' een eeuwenoude traditie waarvan
de wortels in de 15de eeuw terugg te vinden
zijn.
J Toen al toonde het broederschap
p van
de twaalf apostelen
aan de ingang
g g van de
p
lokale 0.-L.-Vrouwekerk het smartelijke
l
lijden en de gruwelijke
dood van Jezus
l
g
Christus.
Op
P 28 maart i986 werd deze 'draad
weer opgenomen'
en voor de eerste keer
pg
het lijdensverhaal van Christus uitgebeeld
g
door een tachtigtal volwassenen en kinderen. De werkgroep
wilde,j met
g pImpuls
p
sterke ondersteuningg van het jongerenkoor
l g
Koriander, op
l g een sfeervolle
p Goede Vrijdag
boetetocht opzetten.
0 verschillende hisOp
p
torische locaties in Oudenburg
g werden de
laatste levensdagen
van
Jezus
Christus uitg
gebeeld.
De
kruisweg
en
kruisiging
grepen
g
g
gggp
plaats in en om de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
eslaa de eerste editie beNa gdeg
sloot deroe
om
tweejaarlijkseenpassiep
g p tweejaarlijks
spel
p uit te werken,^ dit in samenwerkingg

met het stadsbestuur enesteund
door
g
meer dan dertigg verenigingen
uit
Grooten
gg
Oudenburgen omstreken. Het spel
P wordt
ondertussenme
5 0 tal
g edragen door een 250-tal
dewerkers uit alle lagen
g van de bevolking.
g
Heteheel
is geconcentreerd
opp twee
g
g
(openlucht)locaties. Vooreerst is er de historische binnenkoer van de abdihoeve
j
waar de toeschouwers opp een oosterse
markt terecht komen. Daarebeurt
de ing
tocht in Jeruzalem en het 'Laatste Avondmaal'. Voor de andere scènes - van de
gevangenneming van Christus tot Zijn
Jn
kruisdood - dienen de toeschouwers zich
te verplaatsen
naar het abtsdomein waar
p
zittribunes zijn
opgetimmerd.
l pg
De organisatoren
leggen
ggen
er na
de
g
druk op
toeristische
attractie
of
Peen
mas
g
saspektakel te maken,
^ maar wel een
g etrouwe weergave
te evoceren van Jezus'
g
lijdensweg,
an
in
al
z'n
dramatiek en spanp
l
g^
kracht. Het wil een aanschouwelijke
voor )
stellingijn
dat
gzijnvan een religieusgebeuren,
g
tot bezinning
g uitnodigt.
g Kenmerkend voor
het Oudenburgse
gebeuren dat om
g Passie g
de twee ljaar drie keer wordt opgevoerd
Pg
(Palmzondag,Schorsenwoensdag
g
g en Goede
Vrijdag)
de aangepaste
belichting en
l zijn
g
zijng
sfeervolle muziekkeuze, de verantwoorde
bijbelse kostuums en rekwisieten,profesbijbelse
,p
sionelerime
de
vertolking
g
^ aansprekende
g
p
met kernachtige
alsook het
l
g bijbelteksten
in het rustieke
groots decor^opgesteld
pg
abdijhoev
kader van de Oudenburgse
g abdijhoeve
-domein.
RIK VERMEERSCH

Ommegang
e a gop
in Tienen
e

Palmzondag
a
da

In velerote
in Zuidp
g parochies
Duitsland Zwitserland en de Elzas was het
ooit traditie om op
J
p Palmzondaggde Blijde
Intrede van Jezus in Jeruzalem uit te beelden. Dan werd er eenprocessie
gehouden
g
p
en eenalmezel
met
daarop
een
zegenende
g
p
p
Christus rondgedragen. Dit beeld werd
meestal vergezeld
door twaalf apostelen
en
g
p
de kinderen. Ook hier in Brabant was dit
gebruik bekend,
o.m. in Zoutleeuw, Tienen,
,
Diest, Leuven en Hoegaarden. Tijdens
de
l
Reformatie werden de meeste beelden vernietigd en de processies
verdwenen, bep
2 or
halve in Hoegaarden. Al in 1 59
ganiseerde een 'confrérie der apostelen'
in
p
Tienen delechti
heid
van Palmzondag.
p
g
g
Zij stapten
Zij
vooraan in de palmprocessie,
p
p p
'het ezelken' volde
g en dan de kinderen
met hunalmee
versierd
met snoepp en
p
^
koekjes.
In
het
'Hofken
van
Oliveten' werf
den liederenezon
en
en
een
mysteriespel
g
g
opgevoerd.
De kinderen brachten hun
pg
ewijdepalmennaar
vrienden en buren.
l p
g
In 1861 schafte de deken derocessie
af.
p
Oude bronnen vermelden dat het
1635
palmezeltje
met de Christus eropp al in 16
p
l

werd vernietigd. De stad liet het beeld herstellen. Wanneer het dan juist
verdween, is
l
moeilijk
J te achterhalen.
Sinds Palmzondag
g 1997 heeft de
St.-Germanuskerk in Tienen opnieuw
een
p
prachtig
palmezelbeeld
met
daarop
p
een
zitgp
p
tende en zegenende
Christus. Dit beeld
g
werd door Frans Vandegaer,
g - een Hoeg aardse kunstenaar,
g e- met veel liefde en
duld uit oude Franse eikemaakt.
g
Op
in
p Palmzondag
p
g wordt de palm

**,

De houtenalmezel,
gemaakt
in s1997
p
A
door Frans Vandegaer
8 voor Tienen.

de St.-Germanuskerkewi'd
10. uur.
g
J om10.45
Daarna trekt de ommegang
P
g g met het palmezelbeeld doorheen het oude stadscentrum.
Het beeld wordt vergezeld
door depriesg
ters dearochie
loe
pvan
p
g
g^ genootschap
p het
apostelen,
de kinderen met palmen
en vele
p
p
^
andereelovi
en.
g dan
g Om 11. 3o uur volgt
g
de eucharistieviering.
g
Doorheen het ljaar is dit zeldzame
beeld te zien in de Barbarakapel in de linkerzi'beuk
van de Sint-Germanuskerk aan
J
de Veemarkt in Tienen.
JOHAN DIRICKX
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RUDOLF

VAN DE PERRE

De Passie in de hedendaagse Vlaamse literatuur
De poëzie als bij uitstek subjectief genre laat meer dan proza en toneel toe de persoonlijke betrokkenheid
bij het paasgebeuren of - mysterie kenbaar te maken.

H

et kan bezwaarlijk
l gezegd
g g
worden dat de Passie in de
Vlaamse literatuur van de
19de en toste eeuw als een constante aanop
wezegis. Toch duikt het passiethema
o
p
tijdstippen s oradisch op,
geregeldep
p^al
is dit afhankelijk
l van de onderscheiden
disciplines.
p
Van de drie letterkundige
genres
gg
het minst voor
staat het P roza er blikbaar
J
open.
Daar kunnen meerdere verklaringen
g
p
voorgegeven worden.
Pasen wordt bijvoorl
voorbeeld anders beleefd dan Kerstmis.
Rond de kersttijd
l hangt
g traditioneel een
ysterieuzer sfeer, die mee bePaald wordt
mY
door uitwendige
g factoren: de eventuele
laatsen
plaatsenvan kerststal en kerstsneeuw,
boom het 'mythische'
van de einde'aarsl
Y
(gevoed
door
oude
gebruiken
en bi l dagen
g
g
g
geloof)
en
de
aloude
overlevering
dat
er
g
g
tijdens de kerstnacht allerlei 'wondere' dinl nseg en kunnen ggebeuren. Die randverschi
len zijn
in
veel
mindere
mate
typerend
voor
Yp
l
hetaas
ebeuren.
Bovendien
leent
de
p g
kerstthematiek zichemakkeli'ker
tot verg
J
halen- waarbij
waarbij de persoonlijke
p
l betrokkenheid van de verteller niet zo vereist is.
In zijn
opstel De Kerk in de Vlaamse
l p
roman wees de auteur F. van Bladel s..J o
op
het feit dat Kerk en maatschappi' Jin Vlaanderen steeds sterk met elkaar vervlochten
wareneweest.
Dat leidde tot het funeste
g
gevolg 'dat de Vlaamse roman de Kerk nagenoeg
g gg niet anders ziet dan als een folklozedelijk
ristische een maatschappelijke
pp J of zedelijke
instelling. Ook in het werk van katholieke
verschijnt
bijn niet als het saJ zij bijna
mysterie
van
heil." Dat kan
Y
eveneens een verklaringltl
zijn, maar het betekent echter niet dat de werking
g van het
g
p aasmYsterie in de liturgiebelevin geheel
afwezig
zijn
g zou zijn.
het werk van Ernest Claes1885behoorlij aan 1968)
9 ) bijvoorbeeld,
J
^ die een behoorlijk
kerstverhalen schreef, wordt daarin herhaaldelijk
verwezen. De
g
J naar Golgotha
geboorte van Christus, de Messiaanse zeng
pas
ding,
g in de kruisp haar voltooiing
g^
dood opp Golgotha.
De
verrijzenis
gedachte
g
J
g
bi' Claes, die hiermee wellicht onbewordt bij
wust de visie van moderne exegeten vertolkt in zijn
zijn kerstverhalen bestendigg be8o

Dit bronzen beeld
graf''
'Drie heilige vrouwen bi'
1 het8
(h.:cm)
59 4 is van
George
941)
g Minne (1866-1
en dateert uit 1896.
9
Het wordt bewaard in het Brugse
S
Groeningemuseuni.

klemtoond. Waar dit in volkse verhalen als
Wannes Ras
p en De Kerstnacht van Sarelewie
wijze
nog
op
een
verhulde
wijze wordt
esu g gge
g p
reerd door aan hun dood dieedachte
mee
g
verhahazijn
teeven
gebeurt
dit in zijn
bijbelse
1
^g
g
Van
den
Os
en
heel wat explicieter.
In
p
den Ezel is dat reeds zo. Het verhaal Herodes
culmineert in het visioen van Yussub, lijfknecht van Herodes en misdadig^
er die zich
als `goede moordenaar' naast de Gekruisig
de op
ziet hanen
g en hem
pGolgotha
g
Koninkrij
vraagt:
g 'Heer,^ wanneer gij
gl in uw Koninkrijk
zijn,
wilt
ge
dan
mij,
armen
zondaar
l^
l^
g
gedenken,
hij het antwoord ontg
^ waaropp hij
vangt:
met mij lin het Parag 'Heden zultge
di's
zijn'. En in het nooit gerealiseerde
film ) zijn'.
g
gericht
scenario later luisterspel
p De Twaalf,
,g
laat Claes tijdens
de kerstteen de oorlog,
tegen
g^
J ens
nacht een eindeloze stoet van Moeders met
hun kinderen op
naar de
p de arm optrekken
p
heuvel van het Licht, naar Golgotha,
g
, omdat
alleen daar heil voor de mensheid te verwachten is. De Gekruisigde houdt hen het
éne woord voor: Liefde.
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In het werk van André Demedts
(1906-1992)komt het p
passiethema als dusdani gniet voor, -maar de religieuze
themag
zij werk
tiek die eenroot
deel van zijn
g
opp de idee van het
gt is
^gebaseerd
g
lijden
en het offer naar Christus' voorbeeld.
l
Een aantal van zijn
J personages
pg belichamen
tijd
watastoor
Vlaemynck
in Nog
Alange
^ tij
Y
p
'Een paradijs
o
l op
p
9 61 heeft vooropgezet:
pg
aarde zou mogelijk
zijn
als
er
geen
mensen
g
g l
waren. Christus is voor onsestorven,
om
g
ons te verlossen uit de wereld, niet om die
wereld tot eenparadijs
l om te toveren. Meep
wij
werken tot die verlossing,
g- alles wat wij
kunnen; en daarna sterven met het besef
dat we nutteloze dienaars zijn
geweest.' En
lg
verder: 'Ik zou huilen van huIpeloze deermij geest niet
nis als ik in de diepte
p van mijn
zekerheid mocht hebben, dat het lijden
J
niet nutteloos is. De mensheid wordt door
haar bloed en tranen verlost. Zo moet zijJ de
verlossing
g van onze Heer Jezus Christus
bijtreden.'
Het proza
van Demedts bevat
p
J
no een aantal andere bewijsplaatsen,
nog
lp
waar hij zijn
zijn personages
g dit inzicht laat
verwoorden.

In desschaduw
gde
kr
van de Gekruisigde
Daarnaast zijn er toch enkele auteurs die de Passie uitbeelden, al betreft het
meestal hoofdfilturen die zich in de schaduw van de Gekruisigde
beween.
g Dat is
g
niet heteval
met
het
werk
van
de visiog
naire en exuberante Cyriel
Verschaeve
Y
(1874-1949),wiens leven bepaald
werd
p
door het spanningsveld tussen aardse
g eHij was
bondenheid enerichtheid
oppGod. Hij
g
de eerste die hetassiethema
ook nadrukp
kelijk
zijn proza integreerde.
Het centrale
g
l in zijn
verheerlijkt
unt van zijn
geloof
verheerlijkt
zijn
g
l
n hij in zijn
1 en in zijn
zij monumentale
Passieverhaal 1 93
'
magnum,
zijn
vanJezus'
p
J 'opus
waarin het uiteraard uitvoerig
aan
bod
g
komt.
Jean Du Parc,,p
pseudoniem van Willem Putman1 900-1 954 had de thema's
van recht, rechtvaardigheid
en menseng
Christine
liefde reeds in zijn
vorige
romans
J
g
La ontaine en Marilou, romantische bezettingsverhalen- uit gewerkt. In Mevrouw
op phet plan
hij ze op,
hij
Pilatus (1949)ilde
949
p
p^

van het bijbelse
passiegebeuren.
In feite
J
p
hij
transponeerde
hij
een
actuele
geschiedenis
P
g
naar het Jeruzalem van twintig
g eeuwen
geleden.
In hetroza
p van na de Tweede Wezijn
g een paar
reldoorlog
zijn
nog
romans te verp
melden die eveneens zijdelings
l
g met het
thema in verbandebracht
kunnen worg
den. Paul Vanderschaeghe
1 93o debug
P
teerde als romanschrijver
in
196o met VerJ
geef mij,
is
de
pleegzoon
1- Ka1 a as. Kajafas
J
p g zoon
van de joodse
priester Annas,^ die door zijn
zij
p
op
geraffineerdewijze
wijze wordt
pg
g ebruikt om de dood van Christus in de hand
te werken. Annas krijgt
wroeging
Jgg
g en in
hem rijpt
lP het besef dat hij de Onschuld zelf
heeft vermoord. Uiteindelijk
Uiteindelijk slaat hij
hij de
hand aan zichzelf.
In hetzelfde jaar
verscheen van zijn
zij
J
generatiegenootgg
Jo Verbrugghen i 931
eveneens diensrozadebuut:
Ik ben Judas
p
Iskariot. Hierin laat de auteur de wereldvreemde, mensenschuwe visserszoon, vlak
vóór hijJ zich verhangt,
op
p zijn
zij
g^ terugblikken
g
leven, datetekend
was door de
g
tragiek van de nutteloosheid. Ook de Mensenzoon beantwoordt niet aan de liefdevolle, begrijpende vaderfiguur,^ die hij
hij zich
had voorgesteld.
Vanuit Judas' optiek
had
g
p
hij de Messias 'verraden' om Hem tegen
hij
g
zichzelf en zijn
l overmoed te beschermen.
Ook in Zalig
9^is
5 een
g de zondaars(1975)
gewone
sterveling,
in de nabijheid
nabijhei van
g
g^
Messias leefde, de hoofdfiguur.
Cor Ria
g
Leeman1 91 9
-199
1 bekijkt
bekijkin deze roman
leven door de bril van Judas'
Fragment
uit het handschrift van het
fi
toneelstuk 'Judas' van Cyriel
y Verschaeve.
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broer, een gebochelde outcast, een twijfelaar die Christus' boodschapp als onbereikbaar beschouwt. Leeman vond in dit boek
een evenwicht
tussenre
p ersoonli'ke
l interprep
tatie van de evangeliën
en een uitgebreide
g
g
bronnenstudie.
Romans die de eigenlijke
g
J Passie
behandelen zijn er dus niet of een romanbijvoorbeel Christus wordt
schepping
p g als bijvoorbeeld
d
g van Niko Kazantzakis,
S
waarin het thema wordtetrans
g
poneerd
evenmin. De auteurs schijne
schijnen het onder-om persoonlijke
Paan te grijpen
g lpp
J p ro blemen van angst,
schuld
en twijfel
twijfe uit
g^
beelden.

Belijdenis engetuigeniss
Belijdenis
De p oëzie als bijJ uitstek subjectief
subjectie
laat meer danproza
en
toneel
toe de
g
p
persoonlijke
p
l betrokkenheid bijl het p aas gebeuren
of -mysterie
kenbaar te maken.
g
Y
Uiteraard staanriester-dichters
hier
p
vooraan, maar ook van een aantal andere
dichters zijn er interessante paasgedichten
p g
bekend.
De negentiende
eeuw brengt
g
g ons in
bijGuido Gezelle 18 30de eerstelaats
bij
p
1899),
in Pasen meer dan eens de o p 99 ^
standingit
g de dood en de triomf van het
licht op
over zijn
zij
p de duisternis,^ verspreid
p
gehele werk,^ bejubelt.
bejubelt
Pasen
luide klinke
nu de taal van
lerke en vinke
nu de taal van
mense en dier!

De belangrijkste
bijdrage
g l
l
g in de
Vlaamseoëzie
van de toste eeuw wordt
P
gebracht
door twee Waaslandse priester-g
dichters. GerY Helderenberg
g18
91-1
979
werd alseen
ander geïnspireerd
door de
g
g p
beleving
g van zijn
l n priesterschap
pP en de litur1941 komt het
g ie. In de bundel Polyptiek
yp
p assiethema voor het eerst rechtstreeks aan
bod in de cyclus
'Het Heiligg Bloed'. HeldeY
renbergerheerlijkt
lijde
g verheerlijkthierin Christus' lijden
zijwille van de mens, maar zijn
bekomook uit naar de reactie van
g
deze laatste: 'God schenkt Zijn Bloed! Wat
geeft
de mens Hem weer?' In Omdat ik U
g
bemin (1951)beeldt hij
hij de 'passio
Christi'
p
uit in de cyclus 'Actus tragicus'.
Jezus verg
schijnt
eenzame Man' die,
l hier als 'de grote
g
door allen verlaten en door Judas verraden,
'gehavend
en geslagen,
g
g ^ als de oerpriester
p riester
de zonden van de mensheid moet uitboeten. De eerste cyclus
`Tantum er
ergo
Y
g sacra mentum' uit Pentaphonium
1
1
97 vertrekt
p

DE KRUISAFNEMING
(Bij1 het schilderij:
1
De kruisafneming
S - 0. - L. -Vrouwekathedraal Antwerpen)
p
De ladders in de kruisboom van de dood,
de wolken met nogg hemelsblauwe gaten.
g
God ligt,
glijdend lijnwaad neergelag ^ingJ
ten,
straks in Maria's laatste moederschoot.
Van wat hem boven hield teder bevrijd,
nog
g tussen hemel en roetzwarte aarde
even teruggekeerd
tot onze zwaarte
gg
en heteweld
van de genegenheid.
g
g g

Pasen, Pasen,
wijdt
J het vier,
wijdt
J het licht en
spijst de lampen,
p
laat den blauwen
wierook dampen:
Hallelujah,
God isroot:
g
Overwinnaar
van de dood!

Anton van Wilderode

Toch was hijl vooral g
geboeid door
het lijden
en de dood van Christus zelf,
l
zoals hij
hij die uitbeeldt in 'Goevri'da
J g' of in
gedichten waarin het motief van het kruis
doorklinkt, zoals dat onder meer in 'Kruislied' heteval
is.
g
Van Prosper
p van Langendonck
g
1862-19 20 is het sonnet "k Zagg steeds een
bleken Christus' bekend. Hijl
hierin
'derote
Liefdegod',
die
het
mensdom
g
g
doorheen zijn
In een
g
l lijden tegemoettreedt.
anderedicht
'Mater
dolorosa', -roept
P hij
hij
g
^
hetassie
ebeuren oppvanuit de optiek
van
p g
p
de 'Moeder der smarten', die door heteg
beuren zelf 'vergodlijkt'
wordt.
g
J
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en die de Paasvan de Corpus
P us Christi-da g^
moren
g,'de liefde zonder haat', ,aankondia pis' de laatste cyclus
Y
g en. In 'In fractionepanis',
p hij het Emuit dezelfde bundel, herschept
en
mansverhaal en betrekt het op
p de eigen
gsituatie. Een laatste maal herneemt hijJ het
etuum
perpetuum
passiethema
in Horologium
g
p p
meditaties
bij 'XXIV
glasramen
voor
bij
(1974),
974
^
g
een verrijzeniskerk',
^ in concreto bijJ Jezus'
J
en verrijzenis.
verrijzenis. Juist door menlijden,
l
seli'k
lijden en de dood te aanvaarden, kan
l lijde
Gekruisigde
de dood overwinnen en de
g
zwakke mensheid een teken van hoop
P aanbieden. De behandeling
g van depassiethematiek typeert
de spiritualistische visie van
Ypp
deze dichter op
P leven en dood, zoals ze in
heel zijn omvangrijk
g
gl dichtwerk aanwezig
Is
Anton van Wilderode(1918)werd
eveneens herhaaldelijk
geboeid door het
lg
gedachte,
zo
l
g
paas
gebeuren en de verrijzenis
in het tweedelige gedicht 'Pasen'.
In Dorp
p
zonder ouders' 1 978 zijn
l er zelfs twee volledie
week' en 'Passie
g 'De goede
g
g afdelin en:
door tekevolens Rubens' (geïnspireerd
volgens
g p
schilderije van Pieter Paul
nip gen en schilderijen
en oorspronkelijk
geschreven als
P
Jg
teksten voor een oratorium). De kerngedachte is steeds datop
o de dood de opstanvolt gen Pasen alles 'nieuw' maakt: de
dip g
aarde én de mensen krijgen
lg een nieuwe
kans. Daarnaast schreef Anton van Wilderode nogg tweemaal een reeks poëtische
mep
ditaties bijJ een kruiswegg (in keramiek) van
Paul de Bruyne: Een
kruisweg van geloof
hoopp
g
S
en liefde (1981)en De weg
1g g (1983).
S die Hijging
Recenter nog
hij mee aan twee
g werktehij
g eDie
specialiseerde
uitgaven.
De
eerste
is
p
g
Beelden Sijn
1 der Leeken Boeken (1992),met
verklarende teksten van Bert Cardon. Van
Wilderode zorgde
p
g voor een reeks poëtische
meditaties bijl
laatmiddeleeuwse
beeldhouwwerken. Eengedicht heeft de
'Kroning
g Christi' tot thema, twee andere
'Sint-Jan onder het Kruis'. De andere uitg
994 ^eschil
g ave is De Rozenkransikoon(1994),
derd doorq
ac ues Bihin en van commentaar voorzien door Marcel Watté. Anton
van Wilderode schreef een meditatiefeg
dicht bij
bij elk van de driemaal vij
vijf ' eheivan de rozenkrans, die het hele leven
van Jezus overspant,
oversant van de boodschapp van
de engel
aan
Maria tot de kroning
g van
g
Maria in de hemel. De tweede reeks bevat
de vijf
ijf 'droevigegeheimen',
gg
^ uiteraardg ewijd
aan
het
lijden
lijde
en
sterven
van Jezus.
l
teksten bieden een mooie aanvulling
bij hetassiethema.
P

In het teken van
de hoop
p
De verdere oogst
p g
g van paasgedichten
spitst
zich toe op
p Goede Vrijdag/Golgotha,
p
Pasen zelf en Emmaus. Paul van Ostaijen
l
(1896-1928)publiceerde
een nogal
g bevreemp
dendedicht
'Golgotha',
maar het is vooral
g
g
82

Hubert van Herreweghen(192o),die
het lig
l
densmotief heeft verwerkt, zowel in heteg
dicht 'Meisje'
l als in het tweeluik 'Het kruis'
met het dwingende,
g
g
- vaker terugkerende
vers:
Er is maar één alternatief:
word ikered
of niet gered.
g
g
Dat Christus' kruisdood tot doel
heeft de mens te verlossen van zonde en
schuld, heeft hem wel erg
g aangegrepen.
Liesbeth van Thillo194
i -1988
vraagt
g
g zich in 'Misericors Deus' en 'Ik groet
het kruis' eveneens af waarom God zoveel
'smartelijk
J beminnen' voor de mens veil
heeft en:
Wat zullen wij U, Vader, weder
geven?
Helaas, wij
wij zijn soms bang
g voor Uw
barmhartigheid.
g
José de Poortere(1935)likt
in 'Het
935
is eenoede
week' teruggp
op de weldaden
g
van datebeuren.
g
Pasen zelf, de opstanding
g en verrijJ
P
bejubeld
gelijknamige
zenis wordt bejubeld
g g egin J
dichten van Hubert van Herreweghen,
g
Maurits van Vossole194^
2 Jan Veulemans
i 928 en José de Poortere. In 'De verrezen
Christus' laat Maurice Gilliams19oo-i 982
Christus en Maria dialogeren
over hun
g
door hetassie
ebeuren
veranderde,
p
g
wederzijdse
situatie.
J
De nawerking
g van Pasen is nogg teruge
g
g vinden in twee Emmaus-gedichten
zij
van Felix Timmermans1886-1 947 uit zijn
diep-religieuze bPverschenen,
^un
del Adagio,
g die doordrongen
gg is van eeuwigheidsverlangen.
Door de neevlen van den avond
pint
p de horen van de maan.
'k Wacht hier op
g baan
P de leege
om met U, stil in Uw schaduw
mee naar Emmaus teaan.
g
Ook Christina Guirlande(1938)
werkt het thema uit in haargedicht
'Emmaus'.
Globaalezien
is de oogst
g
g toch niet
zij
zoroot
te
noemen2
en
zijn
er
in Nederland
g
bijvoorbeeld, zowel bijlP
protestanten als bij
bij
katholieken, p
proportioneel
gezien
heel wat
p
g
meer dichters die doordepaastijd
deaastijd en de
Passieeïns
ireerd
werden.
Opvallend
g p
p
eveneens is de afwezigheid
van de jongere
g
J g
Er is geen
een enkel van de g generatie(s).eci
teerde dichters jonger
g Dat stemt
J g dan zestig.
o zijn minst tot nadenken over de plaats
op
p
en de invloed van heteloofsleven
en de
g
geloofsbeleving
e
g
g in en op
p de huidige
gmaatscha
i'.
Pp J
Toen recent nog
g een kleine bloemle-
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Niet te stelzin nieuwe religieuze
poëzie,
P
g
pen
en licht3, verscheen, het beste uit een nochtans druk beantwoorderi'svraa
g^kwam
p J
hetassiethema
nochtans enkele keren
p
voor met onder meer 'Kruisweg'
g van Marc
Dejonckheere 'Pasen' van Rosa Olaerts,
'Paasmorgen'
van Zr. Caritas van Houdt en
g
'Spinsels
om de afwezige
'S
l g'
g (Goede Vrijdag)
p
van Jos van Pelt. Of dit voldoende is om
van een revival te p
spreken zou pop ditgenblik echter al te voorbariggl
zijn.

GOLGOTHA
En veel van wat hijl deed kwam mijJ ter
ore,
bad en verhoe hijl zich gaf,
g ^enas
g
maande.
En hoe de mensen hem wilden behoren
omdat de aarde weer de hemel raakte.
De heuvels van dit land herleefden even
tot hij geheel verlaten en verguisd
g
zij leven
de laatste heuvel opgaat
om zijn
Pg
in
de
schande
van
het
kruis.
g
Johannes staat me bij
bij in dit wanhopig
Pg
moe
jje
uur. "Daar is nu je
t zoon. daar
l is
der."
Zo valt het amper
p hoorbaar uit de
hoogte.
We weten dat we samen verder moeten.
Patrick Lateur - uit 'Zeven vrouwen'

op G
Golgotha
Drama
a ao
go
Het toneel is ongetwijfeld
geschikter
g
g
l
dan de andereenres
om een materie als
g
de Passie uit te beelden. De toeschouwer
wordt er immers rechtstreekseconfrong
teerd met hetebeuren
en met de tot leven
g
anderzijd het
gebrachte p
personages.
Het is anderzijds
g
g
moeilijkste
genre,
omdat
het
in
zekere zin
g
beide andere overkoepelt:
het
objectieve
objectieve
p
het verhaal en het subjectieve
van de
l
inleving.
literaire scheppingen
g De grootste
g
zijn te vinden opp het
in de wereldliteratuur zijn
vlak van de dramatiek, maar er zijn ook
minder auteurs die tot dergelijke
gl verwezenzij zo
li'kin
zijn
zijn. Passiespelen
P
J
gen in staat zijn.
als de West-EuroPese literatuur. Hebben ze zich tot vandaag
g weten te handhaven?
Uit de 19 de eeuw zijn
zijn meggeenPassiespelen in de Vlaamse literatuur bekend.
In 1904
toneelschrijve
de toneelschrijver en
94 ppubliceerde
Raf Verhulst1866-1
zijn
941 zij
Jezus, de Nazarener, een voor
hij van
die tijd modern passiespel,
P
p^ waarin hij
Christus een rationalistische voorstelling
gaf
een opvallenl
p vallen
g en aan Judas de twijfelaar
der rol toebedeelt dan aan de Verlosser.
Omwille van zijn
J strekking
g werd het stuk

In

destijds
) door de Kerkelijke
) Wet verboden.
Van de criticus Joris Eeckhout
(1887-1951)valt het leesdrama Verrijzenis
^
(1914),
'bibelsch
spel in verzen', te verJ
melden.
Cyriel
Verschaeve ppubliceerde naast
Y
historische stukken ook een reeks bijbelse
se
spelen.
Een tweetal spelen
zich rond
d de fip
p
guur van Jezus van Nazareth af. De hoofdpersonagesfalen telkens, zoals in het
overige
g werk van Verschaeve,, uit hoofde
menselijkebeperktheid.
p
van hun menselijke
InJudas
1
faalt
de
a
apostel,
ostel
omdat
hij
zijn
hi
97
van oneindigheid
heeft gereduceerd
g
g
tot de joodse
Messiasverwachting
J
g en tot
een egoïstisch
machtsvertoon. Nu God zelf
g
zijn droom
heeft vernietigd, blijft
blijft hem nog
g^
één uitkomst: de wanhoopsdood.
Met
p
Maria Magdalena
1g28 nam Verschaeve een
g
e
hoge
ho
e poëtische vlucht. Ook deze vrouw
o
faalde omdat zij
aanvankelijk haar
aa o n
e inJ aanvankelijk
digheidsdroom had vereenzelvigd
e de
g met
droom van schoonheid en menselijke
l
liefde, die haar macht zoudeneven.
Int eg
enstellin
tot
Judas
wacht
haar
aar
geen
wan
g
g
g
hoopomdat
zij,J^ in liefde,^ God heefte r^
kend. Als de verrezen Christus haar
verschenen is, weet ze dat ze zal opg
enomen worden in Gods liefde, die zonder
einde is.
Het expressionisme,
dat in het teken
p
stond van deemeenscha
skunst
en bijl
g
p
voorkeur nationale en religieuze
thema's
g
behandelde was bijl uitstek de periode
om
P
hetassiethema
aan te snijden.
Het was
p
l
ook de tijd van openlucht-,
en
e
^ massaspelen
p
p
spreekkoren.
Onder de spreekkoren
van
p
p
GerYHelderenbergg valt Mysterium
crucis
y
1 934 te vermelden. Voor het eigenlijke
g
l
toneel bezorgde
g Paul de Mont(1895-195o)
een merkwaardigg en origineel
passiestuk:
g
p
Hetedin
Onze Heer (1926). Via g
gerec
hg van
teltl ke verhoren tilt de auteur het gebeuren
g
boven het vertrouwde bijbelverhaal
uit.
l
Door het te transponeren
in onze tijd
tijd krijgt
p
lg
het bovendien een universele dimensie. Het
stuk bevat tevens een schrijnende
onderl
toon van ontgoocheling
over
de
menselijke
g
g
l
rechtvaardigheid.
Het verwierf een vaste
g
plaats
laats
op het toneelrepertoire.
p
p ertoire
1949,
zij dood,
949
)jaar voor zijn
De Mont nog
een
tweedepassieP
g
spel:
De Verrijzenis
van Onze Heer, ten dele
p
1
een vervolg
op het vorige.
gp
g Het behandelt
de thematiek van twijfel
twijfel en geloof,
belig
chaamd in de figuur
van de apostel
Thog
P
mas maar het bereikte niet meer het niveau
(en het succes) van Hetedin
g gvan Onze
Heer.
Deriester-dichter
Basiel de Craene
p
(188o-1956),stichter van de Vlaamsepoëzieda gen in Merendree, ^ schreef naast zijn
zij
poëzie ook een aantal bijbelse
toneelstuk
lb
ken. Een ervan is Christus 1 937 ^ uitgege
werkt in een nogal
g verheven, literaire taal.

Bi nagJ
twintig jaar later voegde
hijl daar nog
g
g
Het teken van tegenspraak(1955)
1
aan ttoe, een
'drama uit de Goede Week', dat evenals het
vorige meer 'leesdrama' is dan werkelijk
J
theaterstuk.

GOLGOTHA
33 jaar

taferelen die de dramatische hoofdmomenten oroe
en uit het lijdensverhaal
van de
p p
l
Olijfberg
tot
Calvarieberg
.
4
l
g
g
Ten slotte valt nog
g een eenakter Het
proces van Jezus van Nazareth(1972)
972 van Arp
thur Goemaere1928-1998 te vermelden.
Deze auteur schreef ook nog
het passiespel
g
P
p
Wat wordt het Pilatus? dat eveneens slechts
in beperkte
kringg enige
e
verg
gbekendheid
wierf.

de herder sterft,

Karige oogst
de wonderdoener
die zichzelf niet redt,
naaktekroonde
koning
g
tussen de schaterlach der heuvels,
twee balken in een kruis
een lansstoot en een spons
azijn,
p
l,
een berg
g verlatenheid:
Eli, Eli, lamma sabaktani;
de kruisdood
die het Woord niet kon indijken:
l
'Ik ben de waarheid.'
Reeds dageraad 2000.
'Ik ben de weg.'
g
Niettegenstaande
i000 autowegen.
g
g
Fernand Florizoone
uit 'Lezen in de app
elboom'.

En de toekomst?
Na de Tweede Wereldoorlogg is er
slechts nog
sporadisch iets te vinden dat
gp
voor ons thema in aanmerkingg komt. Luc
Vilsen1 921-1 997 ^ die in zijn
zij andere in het
werken(Storm over
g
Firenze, Deenaamde
El Greco) de morele en
g
godsdienstige
e
problematiek
in onze tijd
tij beg
gp
voegde
daar nogg een passiestuk
g
p
aan toe: Het eeuwige
8
g Sanhedrin 195.
Hierin komt het thema aan bod dat Christus steeds opnieuw
en overal gekruisigd
P
g
g
wordt. Waar het in de hoer
g vernoemde
stukken
deht
of P
politieke
macht-g eestelijke
l
hebbers zijn,
n
de
hoofdpersonages
l ^
p
g es ver zijn het in Het eeuwige
p letteren^J
% Sanhedrin
de mensen zelf die Christus aan het kruis
brengen.
De bedoeling
duidelijk de
g
g is duidelijk:
boodschap
van Christus heeft
blijvende
een blijvende
geldigheid
en is nogg steeds even actueel
g
g
en zinvol. Totop
o heden is dit het laatste
waardevolleassiestuk
in onze toneelp
literatuur.
Voor het overige
g is er nog
g een Passio
Domini (1963)van Anton van Wilderode,
door de auteur 'een meditatieve kruisweg'
g
genoemd. In feite is de tekst geconcipieerd
g
g
P
als een openlucht
passiespel
p
p
p in negen
g korte

Globaalezien
is er geen
overvloed
g
g
wat hetassiethema
in de Vlaamse literap
tuur van de 1 9de en toste eeuw betreft. De
Passie op
paar top zich wordt slechts in een p
neelstukken indringend
behandeld. Zowel
g
in hetroza
als in het toneel zijn
e
lnde hoofdpersonages
figuren die hun persoonlijk
gg
k
p
l
drama in de omgeving
g g of onder invloed van
de figuur
ur van Jezus van Nazareth beleven.
In feitero
de auteurs hun eigen
p eeteren
l
g
twijfel,onzekerheid,
^verontwaardiging
g g teg enover onrecht of hun hunker naar rechtinnerlijke rust. Een paar
vaardigheid
en innerlijke
keer
g
p
beantwoordt de Messias niet aan het beeld
dat ze zich van hem haddenevormd.
g
In
dean
ligt
p oëzie
g het enigszins
g
ders. Hetenre
laat makkelijker
makkelijke toe de Pasg
uit te beelden of de inwerking
g van het
op
mysterie
o de dichter in zijn
zijn werk tot uitY
drukkin gte brengen.
g Maar ook hier treft de
leemte die tijdens
de laatste decennia is
l
ontstaan. Het bevestigt alleen maar de tanende invloed van kerk eneloof
opp het
g
maatschapp
el kJ leven in Vlaanderen, ofschoon de boodschap
niets
p van Golgotha
g
aan actualiteit heeft ingeboet.
g

NOTEN
1 Fr. van Bladel s.j., 'De Kerk in de Vlaamse roman', in:
J. Kerkhofs s.j. en J. van Houtte, De Kerk in
Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1962, p. 513.
2 Dat blijkt onder meer uit de bloemlezingen:
— Michel van der Plas, Religieuze poëzie der Nederlanden,
Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum (Prisma
119), z.j. (1955).
— Anton van Wilderode, En het Woord was bij God.
Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse
letterkunde, Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1979.
3 Niet te stelpen licht, samengesteld en ingeleid door
Rudolf van de Perre, Leuven,
Davidsfonds/Clauwaert, 1996.
4 Deze tekst werd opgenomen in: Anton van
Wilderode, Dienstbaar het woord, Tielt-Weesp,
Lannoo, 1985, p. 359-382.
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0

vos omnes

Passiemuziek vóór i800
Naast de Latijnse gezangen, ingebed in de liturgie, werd ook in de volkstaal de passie vrij uitvoerig
bezongen.

0 vos omnes,,qui transitis per
p viam ,
attendite et videte si est dolor sicut dolor melts.
(Uit Lamentationes van eremis metten op
Paaszaterdag)
g
p
0i' allen
die voorbijgaat,
0g
ij
1^
kij of er een smart bestaat
verwijl even en kijk
gelijk aan die van mij.
1
zij voor de
iaen
en sterven zijn
J
steeds terugkerende momenten van verdriet
en machteloosheid, maar ook van bezinnin g. Altijd
Altij weer hebben kunstenaars
om via beeld, beweging,taal of
gepoogd^
muziek expressie
te geven
aan de diepere,
P
p
g
moeilijk
g ^gevoeJ onder woorden te brengen,
lens van smart. Die expressie
krijgt
g een
Jg nog
^
complexe
dimensie
extra
in
de
context
van
p
de christelijke
J religie:
g Jezus, zoon van God,
sterft de kruisdood tot verlossing
g van de
zonden van de mensheid. Daardoor komen
hier, naast de ontroering
g ten overstaan van
het lijden,
en een as g
l
^ ook schuldgevoelens
van ^Y g
p ect van boetedoening.
g Dit geheel
chische belevingen
vond
eeuwenlang
g uig
tingin de rooms-katholieke liturgie:
g de
weergave van smart,
g e^ schuld en boete
beurt er in eenerfecte
dramatische evolup
tie die begint
op
g
p Aswoensdag
g en zogedurende de veertig
dagen
g
g van de vasten

L

s

Het Graduale Christus factus est
uit de mis van Witte Donderdag.
%
Grad,
5

C

• i
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crescendoaat
g tot de climax in de Goede
Week om ten slotte tot loutering
g te komen
in de vreugde
om
het
verrijzenisfeest
oop
g
l
Pasen. Heel dieeriode
langg komen in de
p
misvieringg en het kloosterofficie teksten
lijde en dood van Jezus vooraan bod die lijden
ellen
wijzen
of die wijzen
op boete en bekering,
g,
P
maar evenzeer ook teksten die de komende
verrijzenis aankondigen.
g en Vanaf Passiezonda valt J
elke verwijzing
blijheid wegg
gnaar blijheid
bv.een alleluiag
meer). Met Palmzondag
echter wordt de tegenstelling
g
g sterkgetekend: enerzijds
het Hosanna van de triomf
fanteli'ke
intocht, anderzijds
J wordt hier
J
voor het eerst het lijdensverhaal
(volgens
J
g
Mattheus gelezen
of gezongen.
In de daarg
g
opvolgende Goede Week (Hebdomada
Sancta) wordt hetassieverhaal
herhaald
p
(op dinsdag
volgens
Marcus,
op
woensdagg
p
g
g
volgens
Lucas),^ waarna de overwegingen
g
rond lijden
en dood culmineren in de Heil
ligge Driedaagse
g (Sanctum Triduum): Witte
Donderda Goede Vrijdag
Donderdag,
J gen Paaszaterdag.
g Naast mis (met opp Goede Vrijdag
l g het
vierde lijdensverhaal
nl. Johannes) en offil
cie (met telkens een deel van de Lamentaties van Jeremias in de metten) bevat de
liturgie
op die dagen
nog
g p
g
g een aantal religieuzelechti
heden
— de `diensten' —
g
P
zoals o.a. nachtelijke
aanbidding
g van het
J
H. Sacrament, Kruisvereringg (met de Immeus en de hymnen
Pange
roperia: Poule
pe
Y
%
lin%ua en Vexilla %
reis ^
wijding
l g van vuur en
licht. Die hier bondigg beschreven reeks
plechtigheden
en diensten is in de eerste
p
g
eeuwen van het christendomeleideli
g
lk
uitgebouwd werd in de 8ste eeuw een eerste keer en in het Concilie van Trente1 5451563)
gvrijwe
vastgelegd en is zo vrijwel
53nogmaals
inebruik
gebleven
tot 1 962g
g
65,toen het tweede Vaticaans Concilie met
de invoering
g van de volkstaal in de liturgie
g
die eeuwenlange
g tradities hervormd heeft.
Buiten deassietijd
aan Pasen
P
J voorafgaand
g
zijn er in het kerkelijk
een
aantal
kerkelijk jaar nog
g
feesten die op
de passie
terugkeren,
zoals
P
p
g
de Kruisvinding
g3mei) en de Kruisverheffing
g (14 september),die beide vooral teruggrijpen
naar gebeden en gezangen
van
gg Jpg
g
g
Witte Donderdagn
g, 0.-L.-Vrouw van
Zeven Smarten1 5
september)
met als
p
belan rijke tekst de sequentia Stabat Mater
belangrijke

rond dood en
Dolorosa. Heel ditebeuren
g
verrijzenis behoort tot de kern van de westerse christelijke
l cultuur en is dan ook in
alleebieden
van artistieke uiting
gpromig
nent aanwezig.
g
g Wat de muziek betreft gaat
het op
om het eenstemmige
g
p de eerste plaats
P
gregoriaans.
Vanaf de 15 de eeuw bracht de
re
gg
of
gd
g
Yfonie een hele reeks motetten,- gevolgd
in de 17 de en 18de eeuw door Passie oraLatijnse
toria en cantates. Naast deze Latijnse
g ezangen,
ingebed
in
de
liturgie,
werd
boveng - g
g
vrij
dien ook in de volkstaal deassie
vrij
P
uitvoerig
g bezongen.
g

Pa sio Domini Nostri
Passi
Christi
s ti
en
Wat de Latijnse passie
gbep
ggezangen
treft komt dere
oriaanse
liturgie
omwille
g
gg
van het verre verleden en omwille van de
enorme verscheidenheid op
p de eerste
plaats.
Trouwens,^ de huidige
generatie van
gg
p
o+
is
via
school
en
parochie
opgegroeid
pgroeid
5
g
p
met die liturgie uit het katholieke Vlaanderen van hun jeugd.
met
g g
J g Het gregoriaans,
zijn
J diatonische melodie (toonreeksen met
zijn vrij
vrij
slechts twee halve toonafstanden),zijn
ritme en zijn
l oude kerktoonsoorten leent
zich uitstekend tot het vertolken van de
subtiliteiten in deevoelens
rond boete, li-l
g
den dood en verrijzenis.
Als uitersten van
J

Titelblad van een bundel
Lamentationes Hieremiae,

uitgegeven in Neurenberg
% in 1549 .
Daarin werk van de Vlamingen
%
Thomas Crequillon,
Pierre dela Rue en
q
Antoine de Févin.

LAMENTATIONES HIEREM.IE PROPHET

ltlxr xs

LV6V1ttrlVl E! QVeAVLtt CON.
audioi&imc obfertw
omt<bualVluGcis, dewro undiq
to : compoGtx I cl,v,faiaw n fcarlí NIuGás;

Thoma Crcquilonc Cxfarci Chori Magi1}ro.
Io6anncGardano.
Petro dc la Ruc,Flandro,
Antonio Fcuino.
Claudio dc Scrnufy,Regis Galiiarum Sbcdli Magiíire.
Et allo quodam inurto authore.
M. D. X L I X.

Narlóe^e

otunnan 1Vlonntn
h u. k V1rWm
M.uGcwGkograpów.

een hele scala mogelijkheden kunnen enerzi'ds
genoemd worden de louter verhal g
lende recitatietoonlamentatiespassiever,p
haal,p
psalmen) en anderzijds
anderzijds de expressieve
p
zangstij
zan stijl waar de melodie niet alleen de
beeldend verhaalt, maar er ookeg
voelsmatige commentaar bij
bij weergeeft
g
bv. de verschillende misgezangen). De vier
passieverhalen
eeuwenlang
g werden
als
evangelie
in de Goede Week gezongen,
g
g
g
eerst door één solist, maar vanaf de 15 de
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1.`Schoon bo - ven al - le
schoo - ne; Hoe
2. "Dat
Ghy dus hanght ghe - nae - ghelt Vlack
3. "Ghy
die 't al hebt ghe - schae - pen, Wat
7. "Wee
my be - druck - te
Moe - der' Wee
9. "Ach,
weer - den , Ach
Si - me - on vol
13. "Gomt, comt, wilt my ghe - ley - den, 'k Zal
ster - ven
14."Want
hoc met U
te
Is

ti
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2. in
den
windt,
Be - re - ghent
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raet.
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o
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2. hae - ghelt Mi n hef - ste
3 . slae - pen
El - ders
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j

7

lien
Kindt ,
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7. hoe - der,
Met ..-9. sweer-den
Dweersch
13. schey- den. Lief _

U
soo
m ij n
door
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hert.
paer.

14.

Ian - ghen
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Be Heb Alst
Nu
'k En
Daer
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al - Ie
lien ,
I. Ghy dus hanght ten too - ne Voor Kindt ?
hef - ste
2. re - ghent en
be - hae-ghelt, Mijn -- ders dan
hier?
3. dy gheen pleck om slae-pen El 7. nu, o
mijn be - hoe-der, Met - U soo gaet!
se - ven sweerden Dweersch door moil hert.
9. gaen u
13. wil van U
niet scheyden, Lief _ we - der - paer.
te
moe - ten der - ven Waer_ lap - ghen druck."
14. U

Passielied uit Goddelicke lofsap hen
tot vermaeckinghe van alle
g heestighe liefhebbers,
Gent 1620.
Tekst van Justus de Harduyn.

eeuw op
manier: de Christusp de volgende
g
rol op
p een plechtige
p
g reciettoon door een
lage
in vlotter
g stem (op
P een f -de evangelist
g
tempo in het middenregister
(op
een
c') en
g
p
de overige
soliloquentes
als Peg rollen
q
trus de hogepriester of Pilatus,, maar ook
de turbae als het volk of soldaten) meer opp
gewonden
door een hoge stem (opp een f').
f.
g
Het was in alle eenvoud een effectieve
werkwijze
werkwijze om het zogenaamde
'lang
g evang
elie'
toch
gebald
dramatische
kracht
mee
g
g
teeven.
Dat met deze manier van uitvoeg
ren het ontstaan van heteesteli'k
g
l drama
12de eeuw) p
parallel isgelopen
eloP
en dat daarg
uit - meer bepaald
uit de turbae - meer e
stemmie
groeien 15 de
g versies zouden g
eeuw) ligt
g voor de hand.
Volledigin contrast met de reciteVolledi
rende zangwijze
van hetpassieverhaal
g l
p
staan dero
p priumgezang en (introitus,g ra
duale offertorium en communio) uit de

g tijden
misvieringen
tijdens de Goede Week. Een
expressief
hoogtepunt
daaruit is het
dupg
aleezan
tussen
epistel
van
g
p en evangelie)
g
g
Witte Donderdag:
g 'Christus factus est pro
p
nobis obediens us qque ad mortem, mortem
autem crucis... Christus was voor onseg
hoorzaam tot de dood, zelfs tot de kruisdood. Daarom heeft God hem hoog
g verheven en hem een naameschonken
boven
g
elke naam.' Die twee verzen uit de Brief
van Paulus aan de Filippenzen
vatten de
Pp
kern van hetaas
samen: de
p ebeuren
g
kruisdood en de verrijzenis.
Ieder vers
J
krijgt
een
eigen
melodische
uitdrukking:
J gg
g de
eerste melodie draait vooral in het lage
g
register
rond de f-toon met weemoedige
g
g
melismen op
en
p nobis (schuldgevoel)
g
dramatische uitbouw met herhaald aandringen
p mortem en crucis. Het tweede
g op
vers daarentegen
de hoogte
g gaat
g plots
P
g in tot
een haast extatische ljubilus op
illum
en
p
nomen als een bijna
tastbare
of
visuele
J
voorstelling
g van de komende vreugde
g van
Pasen.
Na deeleideli'ke
g
l uitbouw van de
kunst om muziek uit te voeren in twee,
drie, vier of meer stemmen, kende de westerse muziekpraktijk
p
J in de 15 de en 16de
eeuw een schitterende bloeiperiode,
bekend
p
als de Vlaamse Polyfonie.
Het is de p
periode
Y
dat componisten,
opgeleid aan de koorp
scholen in de Lage
g Landen (met inbegrip
gp
van Frans-Vlaanderen) in heel Europa furore maakten aan vorstenhoven, kathedralen en kerken. Hun werken,g
gaande van
amoureuze chansons tot veelstemmage missen, zijn bewaard in met miniaturen verluchte handschriften, maar ze werden ook
verspreid
viaover
Eug edrukte uitgaven
p
g
roPa. Een zeer groot
deel
van
die
muziekg
roductie
behoort tot de religieuze
ieuze
g
meestal ook liturgische - muziek
waarbij
l
heel wateïns
ireerd opp
de p
passieteksten.
g p
Het meest voorkomendeenre
is het motet:
g
een meerstemmiggezang,
Latijns tekst,
gg
g^ op Latijnse
aanvankelijk met een gregoriaanse
melodie
gg
als basis (cantus firmus maar vooral in de
16de eeuw meer en meer met eigen
vrije
g vrij
Net als bijj het g
gregoriaans
re g
bleef
echter de tekst het fundament van de expressie: de verhaalinhoud, de affectieve reflecties de dramatische structuur bepalen
p
het ritmisch-melodisch verloop
p en de harmonisatie van de stemmen onderlip g. Bedoelingwas om oppeen welluidende, exp ressieve manier de luisteraar te ontroeren
en hem als het ware de implicaties
van de
P
tekst te laten aanvoelen. Het aantalassiep
motetten van Vlaamse componisten
uit de
P
15 de en 16de eeuw dat daaraan beantwoordt is zeerroot.
Hoogtepunten zijn
gzij
composities
van
lap
langere
even
adem,
p
g
eens in motetstijl: Lamentaties, Stabat Mater en de Passie. Van deze drie blijken
l

voortgaand
opP het respectievelijke
aantal
g
P
l
composities,
voor
de
Vlaamse
polyfonisten
p
^
pY
de Lamentaties een belangJ
rijker rol te hebbenehad
dan de Passies. In de 16de eeuw
g
verschenen nl. verschillende bundels met
meerstemmige
g Lamentaties (o.a. in Venetië,
Neurenberg,Parijs...
met daarin een aantal
J
Vlaamseol
als Alexander Agrip fonisten
Y
cola, Gaspar
p van Weerbecke,, Pierre dela
Rue, Thomas Crequillon, Jacob Arcadelt,
Heinrich Isaac Orlandus Lassus... Het Sta-

XXIV. DE VIJF BLOEDIGE WONDEN.
Allegretto.
't Was op

ee-nen goe - den vrij-dag -nacht de klok-jes

luid-den al zoo

treu-rig, 't was Jesus die in zijn' pas-sic

^ .^
^,r^-^^
_. ..^
,

^ ...^.^.^
í^
i^^^^=

lag, de bit - ter dood ging God be - zu - ren.
I. 't Was op ecnen goeden-vrijdag nacht
De klokjcs luidden daar al zoo treurig,
't Was de heer Jesus die in zijn' bitter pijn en passie lag.
De bitter dood ging God bezuren.
2. Ons Heer trok zoo dikwijls te poorten uit,
Te poorten uit te stcdewaart binnen;
't Was zijn allerliefste moedertje die achter hem kwam,
Bedroefd van herten, bedroefd van zinnen.
3. " Wel,moeder, zei God, lieve moeder van mij,
Al uw' droefheid en kan mij niet baten ;
Ik moet gaan sterven den bitteren dood
Om alle menschen zalig te maken. "
¢ De Heer op den berg van Calvarie kwam gegaan,
Hij liet zijn kruisje ter aardewaart zinken ;
Al zijn gebenedijde wondetjes scheurden in tweera.
Zijn dierbaar bloed liet God daar schinken.
5. Waar zijn zij nu al die dorstig zijn,
Waar zijn zij nu al die dorstig wezen?
Zegt dat zij komen drinken van den heere Jesus' roodcn
't Ecrstc wondetje ligt ontsteken.
[koelen wijn,

Mondeling%
overgeleverd
volkslied,
%
gepubliceerd
e
door A. Lootens in
%p
Chants Populaires
Flamands
P
(Bru
e 18
%%
79). De muziek is afgeleid
%
van het gregoriaanse Miserere in de
Ede toon.

bat Mater komt al veel minder voor, al behoort het bijl Josquin
Desprez
en bijJ Lassus
q
p
tot hun topwerken.
Passies zijn
zij er slechts
p
Lassus (enkel met meerstemmage turbae en van Cypriaan de Rore
(een volledig
g
motetpassie).
e
motet
assie
.
Dit
in tegeng
g
stellingot
Duitsland, waar er zowel uit de
g
katholieke (in het Latijn)
l als uit de lutherse
(in het Duits) eredienst veel voorbeelden op
te sommen zijn.
zijn Ook in Italië was de meerevan
g uitwerking
g van het
p passie-bloei
g
g elie meer gebruikelijk.
g
J De grootste
kwam overigens
vooral in de 17 de en 18de
g
eeuw met de lutherse Passion in oratoriumvorm voor soli, koor en orkest met als
hoogte p
unten Telemann en Bach.
In de Nederlanden en Frankrijk
J
werd dus meer aandachteschonken
aan
g
de Lamentaties, toegeschreven
aan deprog
p
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da Palestrina(1575)an
de topP van het
575
genre. Zijn
Zijn behandeling
g van de Hebreeuw g
hij met
se letters bv. illustreertrachti
p
ghoe hij
muzikale spaarzaamheid,
ing
^ maar geniale
p
ventiviteit een elegische
ontroeringskracht
g
g
bereikt. De contrapuntische
gestrengheid
g
g
p
bij de verzen is doorspekt
met
muzikale
bij
p
uitbeeldin op woorden als multitudinem
uitbeelding
veelheid persecutores
(vervolgers),
p
g , instabilis(onvast),circumaedificavithijJ heeft
mijJ omcirkeld). De retorische procédés
p
staan hier echter ten dienst om door alle
muzikale structuren heen de abstracte kernidee van de verzen weer teeven:
verdriet,
g
odsverschuldbelijdenis,
boetedoening,
g
g^
trouwen en hoop
op beter leven.
pp

feet Jeremias, ook Tenebraeenoemd
of
g
Leons
des ténèbres,^ die gezongen
^
g
g werden
tijdens
de metten en de laudes nocturnae
l
van het Triduum Sacrum. Tenebrae - duisternis - wijst
op het gebruik
om na elke
g
l P
salm een^
kaars te doven, zodat het gezang
g
g
eindigde
s mbool
g duisternis^Y
g in volledige
van de 'nederdalingg ter helle'. De Lamentatie-verzen komen uit oud-testamentische
bi de Lateksten in het Hebreeuws, maar bij
ti'nse
vertaling
werd
de
Hebreeuwse
letter
l
g
behouden waarmee oorspronkelijk
l elke
P
strofe begon:p,
aleph, beth,,g
gimel, daleth,,
enz. Iedere strofe eindigt
p p
g met de oproep
'Jerusalem, convertere ad Dominum Deum
tuum, Jeruzalem, bekeert u tot de Heer uw
God.' Die structuur heeft muzikale consegenomen
bijl de meeste
g
g
quenties die globaal
Lamentatie-componisten
terugkeren:
de
g
p
Hebreeuwse letterseven
aanleidingg tot
g
meer decoratieve meerstemmige
g melismen
vocalises de verzen zelf zijn
J soberder en
meer syllabisch
(één
noot
per
p lettergreep),
g p,
Y
en de oproep
g als een
p P tot Jeruzalem brengt
refrein een weerkerend rustpunt. Wel weerspiegelen de vele Lamentaties de evolutie
van de motetstijl.
J BijJ het begin
g van de 16de
eeuw leunen componisten
nogg dicht aan bijJ
p
dere
reciteerstijl,
g oriaanse
g
l^ maar dan in
o
f
fone
klankstroom
waarin de vereenY
p
schillendearti'en
p J elkaar imiterend door elkaar wordeneweven
bv. bij lThomas Creg
q uillon . In de late decennia van de 16de
eeuw komt men dan tot echt expressieve
p
klankschildering
g van de tekstinhoud bv
bijJ
. De bundel Lamentationes van
Lassus dateert uit 1585
55 en staat met die van
Tomas da Vittoria(1581)en van Giovanni

Na de bloeitijd
in
J van de polyfonie
pY
de 16de eeuw ontstond in de 17de eeuw
met de barok een nieuwe stijl
t met verschillende nieuwe vormen, zoals de begeleide
g
monodiesolozan gmet begeleiding),de
cantate en het oratorium. Wat de liturgische
g
muziek betreft, blijft het, net als in de voorafgaande
eeuwen, kenmerkend dat in de
g
watrotere
kerken een 'sanghmeester'
of
g
g
kapelmeester
actief was die de leiding
ka
g had
p
kna enstemover een aantal 'choralen'p
ers en een (klein) instrumenmen solozangers
taal ensemble. Dit is inebruik
gebleven
g
g
tot nog
g een eind in de i 9de eeuw. De kapelP
meester had ook als opdracht om in loondienst muziek te componeren voor de eredienst. Ook in Vlaanderen bestond het
systeem
en uit de 17de en 18de eeuw is dan
Y
ook een hele reeks namen van kapelmeesnaters terug
es
g te vinden in gespecialiseerde
gp
slagwerken.
Hun
composities
zijn
al
veel
zij
g
p

bladzijde
bladzijde van dep assie%ezanSen uit Libellus Cantionum Catholicarum (1689).
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moeilijker te raadplegen en het staat vast
dat veel verloren iseraakt
of veronachtg
te
verkommeren.
zaamd in archieven ligt
g
jongste
Toch zijn een aantal werken de l
lj a g
gekomen,
in de belangstelling
ren opnieuw
gg
g
p
vooral uit Sint-Goedele in Brussel, 0.-L.Vrouw in Antwerpen
p en Sint-Baafs in Gent.
De nieuwe stijl die op
p de doksalen furore
maakte, was sterk beïnvloed door de Italiaanse cantate en het Franse decoratieve
motet: niet meer de complexe meerstemmi gheid, maar een soepel vloeiende soloeenvoudi
melodie met sobere
en ge instrumentale begeleiding. Wat de muziek rond
blijven de Lahet p assiegebeuren betreft,^ blijve
ook in de nieuwe stijl,
J, in gebruik. Ze zijn
zijn meestal voor sopraansolo,
P
strijkers. Er zijn
zij de
soms voor tenor, en strijkers.
grote buitenlandse voorbeelden van Scarlatti Charpentier
en Couperin,
p
p
, maar ook in
g en land zijn er verschillende voorbeelden bekend, zoals uit de Sint-Goedele:
18 Lamentaties van Pierre Hercule Bréhy
van 1705-1737),van Josep
ose h
(kapelmeester
p9
Fiocco(idem van 1737-1741),11 van
Karel Jozef van Helmont (idem 1741-1777)
of nog
g 9 van Pieter Verheyen
Y (actief in verschillende Gentse kerken eind 18de eeuw).
De Leons des Ténèbres van Fiocco bv. zijn
tYp
isch voor de italianiserende barok: concerterende structuur (hier tussen zangstem
g
en cellosolo),mooie vocalisen met extra
versieringen
p de Hebreeuwse letters, het
g op
expressief
in
een
geheel
ggevoelige
p
g sfeer die
g
wel ontroeringg bereikt, maar zonder de
meer beklemmende weemoed of de mYsvan de pY
polyfone voor ^ an tieke religiositeit
g
zij
zijn bv.
voor
die
periode
ers.
Typerend
p
g
Yp
composities
op
psalmen of misgedeelp
pp
ten Introitus Offertorium... die beginnen
g
met een instrumentale ouverture, dan een
meerstemmige
g passage
p ggevolgd
g g door een
solopartij
p
J (reciet en aria) en ten slotte weer
een koorgedeelte- hetgeheel
ondersteund
g
door strijkers,
fluit, hobo, klarinet en orgel.
g
J
Daarvan zijn
l voorbeelden bekend van de
bv. Bréhy,
Brusselse kapelmeesters
P ro Y^
p
p erium voor Palmzondag)
gof van Frans ozef Krafftka elmeester
van Sint-Baafs van
p
1768
7 tot 1 794 . Deze laatste schreef ook een
). Op
0
Missa in Sabbato Sancto Paaszaterdag
af
te
veralgemenen
kan
worden
gevaar
ge g
g
steld dat in de 18de-eeuwse kerkmuziek
meer en meer de invloed doordringt van de
concerterende instrumentale schrijfwijze en
van de opera. Daardoor verliest deze muverbondenheid en heel
ziek haar liturgische
g
aard. De g
godsdikwijls
g
J ook haar religieuze
blijken in de 18de
blijke
dienstige
praktijken
l
gp
op
o
niet zo zeer te zijn
J afgestemd
g
elijke
vroomheid en g emeenscha
pp
J gebedsen litur giebelevin g. Het is de periode
waar
p
devoties
en
allerhande
broederprivate
f
schappen
hoogtij
hoo ti' vieren met alle individudepp
alisme en uiterli Jk vertoon daaraan verbon-

den. De kerkmuziek weerspiegelt dan ook
deze voorkeur: het individuele van soli en
van het concerterende, deathetiek
van de
p
koor- en orkestgedeelten de indrukwekkende maar holle effecten. De Kerk, zelf
niet schuw vanraleri
p
gvertoon en personencultus heeft hier in haar muziek delyriek van hetemeenscha
eli'k
pp
l en liturg
beleven vervangen
door
g
g
g isch religieus
klatergoud: soms heel mooi,^ maar opperpPer
vlakka . Er was deg
Franse Revolutie nodig
om in de 19de eeuw de religieuze
muziek
g
te herbronnen.

voorbeelden specifiek
met passieliederen:
p
p
Liedtboecxken tracterende van den offer des hee66 met o.a. Vant lyden
0 H Jesu
ren 1 5Y
Nachtegael
inhouChristi • Den Gheestelycken
g
y
en p
op alle de Feestdadendeeesteli
1•cke Lo sang
g
gheheelen fare(1634);
34• Het Prieel
gen van den g
derheestelicke
Melodie...
op
de
p principale
p p
g
Hoochtijden
des1jaers dienende (verschillende
1
uitgaven
in 16de en 17de eeuw);^ Kruisgege
g
18 ,
sangen op
het
Lijden
Lijden
van
Jezus
Christus
17
^
Passie, Paesch en Pinxter
$esan
g en 1 757 ..

0 mensch,
n i t den
mensc
ae
seh
De muziek van de Vlaamse PolYfonisten en van de 18de-eeuwse kaPelmeeseleg d voor vorstenters was slechts wegg
hoven kathedralen engroter
enrotere kerken met
g van
g De bevolking
ge financiële armslag.
doren
p en kleinere steden moest het stellen
met hetre
oriaans (waarvan de kwaliteit
gregoriaans
aan het tanen was) of met minder luisterrijke
of kwaliteitsvolle uitvoeringen
door
g
J
elegenheidsmuzikanten. Maar naast de
g
liturgische muziek die in de rooms-katholieke kerk van oudsher opp Latijnse
teksten
l
werdecom
oneerd
bestond ook vrijl veel
g
p
in de volkstaal dit voor activiteiten die zich
deels buiten het kerkgebouw
afspeelden
en
P
g
was
waar het volk directer bijl
dan bijl de liturgische
plechtigheden,
waar
g
g
p
ze als het ware slechts toeschouwer bleven:
hetaat om
muziek bijpassiespelen,
p
-bij
J
Jp
bij vastensermoenen of voor
p rocessies^J
persoonlijke
meditatie in de huiskringg of in
J
p
godsdienstige
genootschappen.
p
pp Passiespel.
g
gg
en boetprocessies worden in een afzonderlijke
bijdrage
l
l
g in dit nummer behandeld.
mi er toch opp wijzen
wijze dat zeker in de
Laat mij
vormen van liturgisch
drama de
g
rol
speelde.
Met
de overzang
zap een grote
p
g
Latij naar
an in de 1 de
gang
3 eeuw van het Latijn
volkstaal kreeg
hetg
gesproken
woord
p
g
meer belang en maakteg
de resterende zang
zich meer en meer los van hetre
ggoriaans.
Over de muzikale interpretatie
van de
p
schaarse muzieknotatie uit dieeriode
is
p
men het nogg niet eens.
De oudsteedrukte
bundels met
g
liederen in de volkstaal dateren uit begin
g
16de eeuw, maar de invloed van hetg
g re oriaans duidt bijJ veel liederen op
p een veel
ouder ontstaan en op
g overleveP mondelinge
rin . Vooral vanaf de tweede helft van de
ring
eeuw werden nogal
g wat liedboeken
uitgegeven alsgevolg
evol van de Reformatie en
Contrareformatie. Derotestantse
liturgie
g
p
had nood aanezan
en
g
g in de volkstaal, en
als reactie verschenen katholieke zap gbundels. Bijl beide overheerste daarin een reli g ieus-o p voe dde en moraliserende strek kingbedoeld om gemakkelijker
de 'ware
g
l
leer' onder het volk te verspreiden.
Enkele
p

en pen(231 x 196 mm)
Gewassen krijttekening
1
S
door
met de voorstelling
1
S van de 'Judaskus'
Maarten de Vos (ca. 1531-160)3bewaard in het
Kon. Museum voor Schone Kunsten in Brussel.

Die bundels, waarvan dep
p o ulairste herdrukt werden tot ver in de 18de eeuw,
dienden vooral bij
leebij de 'christelijcke
J
ringhe' en tot 'godvruchtig
gebruyck'.
Y
gg
g
Daarnaast bestond er nogg een genre,
g
verspreid
door mondelinge
vers
g of
g overlevering
p
op
vliegende
blaadjes
l door
g
pzogenaamde
g
liedjeszangers,
nl. liederen die naast het
' g
Bestelijk
as
ect
vooral aandacht hebben
p
l
g
voor het vreselijke
lichamelijk
en die
J lijden
l
l
dat dan ook in alle details en metebruik
g
van alle legenden
rond het passie
gebeuren
g
p
g
een
Passie,
beschrijven. Zo is er bv. de Lange
g
lied van 123 strofen,^
nogg tot vorige
g eeuw
verspreid,
tot 1660.
vers p
^ maar zeker teruggaand
gg
Ook de bekende liedverzamelingen
g van De
of Bols
Coussemaker18 5
6^
Lootens (1879)
79
bevatten verschillende dergelijke
(1897)
g l lie97
deren die volkse compassie
mengen
g met
p
beschouwing.
Niet
zelden
vonden
m ystieke
Y
g
in de
deze liederen hun oorsprong
g vastensermoenen die elke zondag
g van de vasten
werdenegg
even na de vesperdienst,
P
gegaan.
e aan Verwaarin ook de kruisweg
g werd gg
spreid
over
de
zondagen
werden
telkens
g
p
enkele staties van de kruiswegg becommentarieerd met nadruk opp alle aspecten
van
p
het lijden van Jezus en op
schuld
en
boete
p
Daarbij werd ook gevoor deelovi
en.
g
g Daarbij

zonen
g^en omdat die sermoenen als het
ware buiten de officiële liturgie
g stonden,
kon dit ook in de volkstaal. De Koninklijke
l
Bibliotheek Albertina in Brussel bezit het
handschrift Libellus cantionum Catholicarum
(Hs II 1486)
4 ggedateerd 1689-90 met daarin
115
gezangen
s één- tot vierstemmige
g opp Neg g
derlandse en Latijnse
Latijnse maar ook op
p Franse,
Bij de meeste
Italiaanse en Spaanse
teksten. Bij
p
bas voor de inliederen staat een becijferde
J
bladzijde 1
strumentale begeleiding. De bladzijden
29
bladzijden
9 bevatten eenstemmige,
g- de bladzijde
gezangen
gg
g
3 tot 6o twee- en driestemmige
in het
e Nederlands en die worden betiteld
als 'cantica cantanda infra conciones meditationes' -g
gezangen
l
g tussen de lijdensmeditaties
. De rest zijn
zij o.a. kerst- en MarialiedeHet boekje
het
J behoorde volgens
g
schutblad toe aan kapucijner
broeder Frater
p l
Lucas,- g
geïdentificeerd als Egidius
Vernim g
men. Of die als componist
mag
worden
g
p
beschouwd,
is zeer twijfelachtig.
esc
g Ook de
J
dichter(s) iszijn
J onbekend. Het hele
lijdensverhaal
wordt in die liederen in zeer
J
plastische verzen uitgebeeld,
p
g
, maar het
wordt
ook geregeld
afgewisseld
met de
o
g
g g
menselijk schuld:
v erwijzing
e l g naar de menselijke
ruste of resp ilo
t naektgesteld
tot
g
cruys
ieders schande, men hem op
het
cru
se
p
smijt, slaende naegels
g door sijn
J handen.
Sine
Sijne voeten sijn doorboort. Tcruys
Y wort
met een schokedron
ghen. 0 wat vreetg
heitJ ongehoort!
Al sijn
J outsprong
l aders sijn
hen... 0 alderliefsten Bruijdegom
mijn,
l,
l g
hoe'
met droefhei lt ,
oesgij
l gelaeden
g
lt gdus
mij misweedom,, smert en pijn,
pl ^ alleen om mijn
heeft
componist-dirigent
dae en...'. In 1975
975
Herman Roelstraete eenroot
aantal numg
mers uit dit handschrift weer voor uitvoeringruikbaar
gemaakt
in een versie voor
g
g
solisten koor en continuobegeleiding. Die
reconstructie van Roelstraete
l
g edeelteli'ke
werd sindsdien verschillende keren uitgevoerd.
De muziek geeft
een sfeer van
g
g
ingehouden
smart
weer,
met
expressieve
p
g
melodie met dramatisch zeereladen
g
momenten. Het succes van die uitvoeringen kan aantonen dat — naast de internationale roem van onzeY
p of fonisten en de herelmeesters — ook
wonnen faam van de ka p
oude volkse berijmingen
van hetPasdien
g
J
aan een effectvolle
sieve rhaal,gekoppeld
g pp
cantabele melodie,, nog
g steeds de ontvankelijke
l luisteraar weten te beroeren.
DISCOGRAFIE
Lassus, Hieremiae Prophetae
Lamentationes, La Chapelle
p
Ro
ale o.l.v. Philippe Herreweghe, Harmonia
Royal
901299.
(o.a. Lassus, Stabat Mater;
Passietijd in Polyfonie
y
Cre
uillon en Arcadelt, Lamentationes),
Crequillo
o.l.v. Erik Van Nevel, Eufoda 1248.
Kapelmeesters in Brussel (Van Helmont, Bray,, Fiocco met
o.a. Victimae Paschali laudes), Collegium
Instrumentale Brugense en Westvlaams Vokaal
Ensemble o.l.v. Patrick Peire, Eufoda 1133.
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Vlaamse passiemuziek in 19de en toste eeuw
passie, in de strikte betekenis van het woord, is een genre dat in de laatste twee eeuwen in Vlaanderen
niet echt intensief is beoefend. Toch wordt het thema van lijden en dood van Christus,
al dan niet op evangelische tekst, door tal van toondichters behandeld in de meest uiteenlopende genres,
van lied tot symfonisch gedicht, van toneelmuziek tot oratorium.
De

Deassie:
twee
e uuitersten
te sten
p
A lsenre
is de passie
eenvoug
p
digte definiëren als de
toonzetting
g van het lijdensl
verhaal van Christus zoals opgetekend
pg
door de evangelisten, eventueel met toein van niet-evan
elische beschouniet-evangelische,
gg
wende teksten. Vanzelfsprekend
biedt dit
p
gegeven
e even de componist
een quasi
onbeperkt
p
q
p
scala aan mogelijkheden
voor de uitwergl
zijn compositie.
kingvan zijn
Uiterstetegenpoteenpp
lep in opvatting
p
g zowel als in uitwerking,
g,
zijn
zijn deJohannespassie
195
6 van Nobert
p
Rosseau 1 97
0 - 1 975 en de Marcus p
passie
1988 van Piet S werts (° 1960). In de Lai
ti'nse
Passio Domini Nostri Jesu Christi SeJ
cundum Marcum van Swerts (te beluisteren
op
CD 92.016-017)
p Vox Temporis
9
7zijnJ ook
p
psalmteksten
en
passages
es
uit
Lucas
Maten
p
I p
g
teus opgenomen.
Het
etiis een concertpassie
pg
p
Swerts zelf noemt het eenp
o e ratorium voor vierli
so koor
en root
orkest (hout en
/
g
koper
per vier,^ altsaxofoon,
p p
^ zeven slag werkers/ windmachine,
a,orp, celesta,
!ppiano,
/ har
strijkers die soms over 27
partijen
g el en strijkers
7P
J en
verdeeld zijn).
In de eersteplaat
eerstelaats is ze bedoeld om met
dramatisch-expressieve
middelen indruk
p
te maken op
p de luisteraar. (Voor een uitgebreide bespreking
verwijzen
w
p g ervan
) we
naar
een artikel van Y. Knockaert in Vlaanderen,
1995, nr. 1, p. 49-51).
Rosseaus compositieg
daarentegen
en Evangelie.
Het
Lijdensverhaal
van
Onze
Heer
S
1
Jesus Christus volgens
Johannes,- oP
.1.6
g
51 –
voor vier soli en koor (ad lib.) a cappella,
pp
houdt zich aan de zuivere evang eliesten
tek
Nederlandse vertaling
g en is doelbewust
geschreven voor
oo de liturgie.
g Dit laatste houdt
een dubbele eis in:erfecte
verstaanbaarp
heid van de tekst, en - wat uitvoering
e g betreft - de haalbaarheid ervan voor
o de betere amateur'. Het resultaat is een sobere,
extreem uitgp
e
uurde
partituur
waarin mo p
dernist Rosseau in meerdere opzichten de
I traditie de hand reikt. De zuiver vocale
oca e a
cappella-bezetting
pp
gbijv.
l refereert overduid e lijk
die, ontstaan
J aan de oude koraalpassie
p
in de Middeleeuwen, diepe
sporen
naliet
a et
p p
tot in de 17de eeuw, o.m. in het werk van
Heinrich
Schiitz155
8 -16
7 2. In de eenstem
mige,
vocale koraalpassie
werden de par-p
88

tijen
van Christus1 van de verteller en van
l
de overige
(inclusief de uitroepen
g figuren
g
p
van het volk diepas
p vanaf de 15de eeuw
meerstemmig
stereotiepp
g werden gezet)
g
toevertrouwd aan vaste stemregisters,
g
,
resp.
p het lage,
g^ het midden en het hoge
g
register.
OokJ.S.Bach(1685-1750)no
gg,
hield in zijn
passie-oratoria de bas aan als
Jp
meesteschikte stem
voor de vertolking
g
van de Christuspartij.
P
l Rosseau doorbreekt
deze traditionele rolverdeling:
g voor de
rol van Jezus opteert
Rosseau
voor een
p
tenor, omdat dit timbre volens
hem beter
g
past
bijl het Johannesevangelie
waarin
p
g
Jezus 'het Licht van de wereld' wordteg
noemd.
De tekst suggereert,
gg
/ op
p basis van de
plaats
van handeling,
vier delen: de hof,,
P
g^
hetaleis
van de hogepriester, het Paleis
p
van de landvoogd,
Deze
g ^ de Schedelplaats.
p
indeling
g werd door Rosseau, vooral om
praktische
redenen behouden: de dubbele
p
maatstreep
p aan het eind van ieder deel laat
toe een korteauze
in te lassen en eventup
ele afwijkingen in de intonatie met de stem-

VLAAMSE PASSIEMUZIEK IN 19DE EN 20STE EEUW

vork te corrigeren
(ieder deel begint
met
g
g
dezelfde noot: a).
Het ritme, als vanzelf voortvloeiend
uit het taalritme,/ uit de opeenvolgingvan
beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen, werd vastgelegd in vier notenwaarden: halve,,e
gepunte
vierde,, vierde en achtgp
ste noot. Hierop
worden
slechts twee
p
uitzonderingen
gemaakt: de partij
g g
p J van het
meisje
l dat Petrus meent te herkennen als
één van Jezus' leerli p g
en ,isgenoteerd
in
g
e
unte
achtste
noten
(eerder
een
lichte
gp
tempovertragingdan een in strikte verhoudip gtot andere notenwaarden uit te voeren
ritme) en in één turbap assaBe 2 m.n. het
loten om Jezus' kleed, wordtebruik
g
gemaakt van triolen; een even iets sneller
ritme dus, met dramatisch-expressieve
bep
doeling: het weergeven
van de opwinding
g
p
g
van de soldaten. Zonder hierin te overdrijven - dramatische expressie
is zeker niet
p
hét hoofdkenmerk van dit werk en vloeit
vooral voort uit het tegenover
mekaar
g
plaatsen
van
toonsoorten
bevat
de p arti P
tuur toch meerdere van dergj
elike subtili-

muurschilderingg van Godfried Guffens in de Sint-Joriskerk
I
van Antwerpen;
negende
tafereel uit P. Benoits Drama Christi.
p
S

Jezus leert ons de verduldigheid,
g

schreven Vlaamse componisten
uit de 19de
p
en toste eeuwassiemuziek
op
evan
p
gelip
sche teksten zowel als op
l
Poëp niet-bijbelse
zie in die mate dat het onmogelijk
gl is hier
alles te vermelden. Wat volgt
g is nood gege
dwongen
een
beperkte
selectie.
p
g
Fragmenten
van het passie
gebeuren
Fra
p
g
g
zijn
com g
J verwerkt in de laatste religieuze
(1834-1901),het
ositie
van
Peter
Benoit
p
Drama Christi 18 7 1 . Hijl schreef dit werk
voor de inhuldiging
gg op
P7november 18 71
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Een bladzijde
on the
1 uit Luke's Report
P
Passion of our Lord van Camil Van Hulse
(Stedelijke
Bibliotheek
l^
1 Openbare

Sint-Niklaas, Ei/op.
s ).
p 47

van 14
4 muurschilderingen
g van Godfried
Guffens en Jan Swerts in de St.-Joriskerk
van Antwerpen.
Deze schilderijen
schilderije stellen
p
episodes
voor
uit
het
leven
van Christus.
p
Onder ieder fresco werden telkens een kort
moraliserend opschrift
en een fragment
uit
p
g
het evangelie
aangebracht.
Benoit gebruikte
g
g
g
zijn compositie
enkel deze teksten voor zijn
p
voor tenor-, bariton- en bassolo, klein en
groot mannenkoor
g
/ orgel
g enorkest trom g
i
tten
trombones,pauken,
encontrap
p
/ celli
bassen). Het tweede deel van Drama Christi
beschrijft
lijdensverhaa in zeven taferebeschrijft het lijdensverhaal
Arrestatie,/ Bespotting,Hogepriester,
Geseling,
Kruisdrain en Ver giffeg/ Vonnis, Kruisdraging
nis aan het kruis. De moraliserende opP
schriften worden door het klein koor
vertolkt in een zuiver homofone a ca
pPelterwijl
lastijl
terwijl
de
evangelieteksten
opgevat
J^
g
pg
zijn als een lyrisch
arioso (voor soli),/
Y
gewisseld met koorinterventies die het
geheel een dramatisch karakter moeten
verlenen.
Voor (tenor-)recitant en mannenkoor
a cappella
schreef Karel Candael 188 3 pp
90

Kruisiging
1948)
een kleine cantate,^
De %
94
%
(1935)e
tekst.
De tekst van
o
tweevoudig
, p
g
Prosper
(over de tumulg
P van Langendonck
tueuze tocht naar Golgotha
en het leed van
g
Maria is strikt ritmischenoteerd
maar
g
qua toonhoogte
soms
slechts
bij
benadering
l
g
g
weergegeven. Ondertussen zingt
g het koor
een sobere,/ zuiver tonale zetting
g van de
aanhef van Multatuli's Kruissprook4:
p
Komt mee, komt mee, daar wordt een man
gekruist!
Daar is wat schoons te zien opp
Golgotha!
%
Arthur Meulemans 18$ -194 66 tekende voor de muziek van San%uis Christi
(1938),het befaamde Brugse
g massaspel,
p /
waarvoor hij
een
indrukwekkende
PartiJ
tuur schreef voor koorengroo
enroot orkest, inbeiaard. Veertien ljaar eerder schreef
hi de muziek voor Passiebloemen, een tohij
neelstuk van Hilarion Thans.
(1870-1965)
Zowelosep
h Ryelandt
Y
in 1896,
9/ als Jef Van Durme (1907-1965)in
1931
p tekst van
93 schreven een oratorium op
Guido Gezelle: De XIV Stonden of de Bloeons Heerera(resp.
dige
. 14
4 en
%Dagvaart
%
p op
op.
7). Over de tekst, waar Ryelandt
Gezelle
P7
Y
zelf had omevraa
d
oordeelde
de
com
g
g/
p g ne se p rê p onist: '... beaucoup
p de passages
taientas
5 . Toch zette hij
p à la musique'
q
zich aan het werk, maakte de compositie
p
zelfs af, maar vernietigde ze later: '...l'ensemble était trop
disparate'
5 . Het thema
p
p
naar Calvarie verwerkte hij
uit Optocht
hij in
p
zijn
Dei,^op.
1. Zijn
p 56 193
l oratorium Agnus
%
l
Stabat Mater,, op.
1 2 op LatlJ n-liturop104
4 93
uitdrukkelijk bedoeld
gische tekst,^ maar uitdrukkelij
de concertzaal,/ beschouwde Ryelandt
y
daarente gen steeds als één van zijn
zijn beste
composities.
p
nja uari 1 01 voltooide Emile
Op
P 1 2 januari
9
Wambach 18 54-19 24een cantate (voor
sopraansolo,
p
- koor en orkest) op
p dezelfde
tekst en met dezelfde titel, 'en souvenir
d'Ob
er a
mm ergau. Sept.
00
1900'6.
p 1
9
Nog
is het symfonisch
g van Ryelandt
Y
Y
gedicht
edicht Gethsemani,^ op. 442 (1905),
9 0 5/) de ver klankingvan in de partituur
genoteerde
p
g
verzen uit Marcus, Matteiis en Lucas,/ eindide Rédemption'.
g end met een 'Hymne
Y
P tion
Eveneens zuiver instrumentaal is
deel 1, De Kruisoprichting, uit de RubensDiptiek
197
6 van Peter Weiffens (° 1924).
p
N.a.v. het Rubensjaar
(1977)
schreef
977
l
Herman Roelstraete 1 25-19 85een oratorium voor altsolo, koor en orkest, de Passie
volgens Rubens, waarvoor Anton van Wilderode bijl 8 tekeningen
en schilderijen van de
g
Antwerpse meester
heel bewogen en su gg
g
hierg estieve teksten dichtte. We verwijzen
l zen
voorraa
naar een artikel uit onze
jaar'g g
ara 198o (nr. 2,/ p 90-92 /g
gang
geschreven door
Roelstraete zelf,/ kort voor zijn
d
l dood.
Tot slot een (al te beknopte)
pg
p opgave

VLAAMSE PASSIEMUZIEK IN 19DE
EN 20STE EEUW
9

van enkeleassieliederen:
p
L. De Vocht: De Intrede Christi; 's Heeren Klacht; Laatste Avondmaal; Heilige Vrouwen; alle op
Pp / in
P tekst van Au ggust Cuppens,
Geestelijke
Liederen
rond
den
Haard.
1
R. Herberigs:
% dien
g Langs
% den Weg
Jesus' Lijden; Uw Vleesch, Uw Bloed, Uw
Leven; resp.
P nrs. 14 en 28 in Gezelleliederen,
iste reeks,
1 0.
/ 93
Het Laatste Avondmaal 19 29/• De intocht teJeruzalem1 93
0 • Het
Uur is gekomen
/
%
193
o /in
53 Evangeliezangen.
A. Meulemans:Jesus' Dood(tekst:
Carel Scharten); Mater Dolorosa(tekst: Jef
Geestelijke
LYnen /nr. 8
1 Liederen (1915).
J. van Hoof: Kruisliederen(tekst:
F. Clinckaert),/ 94 8.
Stabat Mater, nr. 1 in
H. Waelput:
p
Zes Gedichten van Eug. van Oye.
NOTEN
1 Vanaf Pentaphonium, een compositie voor fluit, hobo,
altviool, cello en clavecimbel (1964) past
Rosseau een nieuwe opusnummering toe: het
eerste cijfer is het volgnummer per jaar, het
tweede geeft het jaar aan waarin de compositie
geschreven werd.
2 Turba, mv. turbae (letterlijk: menigte) is de algemeen
gebruikelijke term om de koren van het volk
aan te geven in passiemuziek.
3 Vlaams Muziektijdschrift, jg. 22, 1970, nr. 2, p. 48.
4 Kruissprook is de in de Multatuli-literatuur meest
gebruikte titel voor Derde Sprookje uit
Minnebrieven.
5 Ryelandt, J., Notice sur mes oeuvres (avec notes
complémentaires faites entre 1952 et 1960), ed. s.l.,
1970, p. 6.
6 Nota op autograaf, bewaard in het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium Antwerpen (ref.: 64.197
Ms)
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MEULEMEESTER

Beeldend aangegrepen door het lijden en de dood
van onze Heer
Iconografische beschouwingen in verband met de Passie van Jezus Christus,
vooral in de Vlaamse kunst vóór 1800.

H

et zal wel niemand verwonderen dat zowel het kerstfeest als het lijdensverhaal
l
van Jezus Christus, dat uitmondt in het
Paasfeest, unieke inspiratiebronnen
zijn
p
l
voor de westerse kunst. Met de nodige fantasie en dikwijls
J aangepast aan de tijd
l inspireerden en bezielden deze thema's uit
het Nieuwe Testament in de loop
p van de
geschiedenis ontelbare kunstenaars. Zoals
het kerstgebeuren
in enkele episodes
wordt
g
p
onderverdeeld, kan dit eveneens met het
lijdensverhaal
dat op zich gevarieerder
is.
J
g
Hans Memling
0-1
494 bracht meer
g ca.144
dan twintigg verscheidene taferelen ervan
samen op
(56,7
5 ^7x
p een eikenhouten paneel
p
92,2^
cm dat wellicht in 1 47
o werd besteld
door Tommaso Portinari en Maria Baroncelli terele
enheid van hun huwelijk
g g
l (zie
afb.). Ditanoramisch
overzicht van de
P
Passie hing
g mogelijk
g l eerst een tijdje
11 in de
Brugse
g St.-Jacobskerk,
^ hunparochiebidplaats,
g
laats vooraleer het langs eeng
hele omweg
zijn definitieve p
plaats kreeg
g in de Galleria
Sabauda in Turijn.
Turijn. In het fictieve decor van
Jeruzalem en omgeving
g gen ggebruikmakend
van vogelperspectief bren
g t Memling als
een slingerbeweging,maar niet
volledig
g
chronologisch, inderdaad de voornaamste
lijdenstaferelen
van de Heer in beeld. We
l
kunnen ze als in een kruiswegg overlopen.
p
Dat deze Bruggeling
oop
gg g zich inspireerde
p
Duitse voorstellingen
en op
g
p middeleeuwse
passiespeleng
mo en we niet uit het oO
oog
verliezen. In sommige
g doren
p tonen vrome
inwoners immers tijdens
de Goede Week
J
op
p die manier dit deel van Christus" levensten andere
g eschiedenis. Hetgebeurde
g
meer dat kunstenaars de verschillende scènes samenbrachten, eventueel op
p afzonderli'ke
l ppanelen die ze dan aan elkaar vastmaakten. En hebben de kruiswegstaties
in
g
de meeste kerken soms niet dezelfde bedoeling ? Al biddendenmediterend over lozo de voornaamste e p iso P en de gelovigen
g
g
des uit Christus' lijden.
l

dat bijJ de vier weliswaar niet gelijk,
g l^ maar
toch uitvoerigoncreter
en soberder wordt
g,
behandeld. Deze teksten bieden de kunstenaar in elkeval
een rijkere
variatie aan
g
l
beeldmateriaal. De verzen die de laatste
dagen
g van Jezus' leven beschrijven,
l
^zijn
l
eenvoudigg en zonder literaire franjes.
l
Theologisch
bekeken ligt
passie in het
g
gdep
verlengde
van degeboorte, want Jezus
g
brengt
Zijnllijden
ensterg de mensen doorZijn
ven verlossing.
De
verrijzenis
is
dan
uiteing
J
deli'k
de
overwinning
op
de
kruisdood.
Afl
gp
hankelijk
benadrukte de
l van de tijdsgeest
Jg
volksdevotie echter in de loop
p van de
g eschiedenis als het ware afwisselend het li-l
den het sterven en de verrijzenis.
Dat de
}
passie in de kunst veel meer wordt voorgep
ge
steld dan de verrijzenis
ligt
J
g voor de hand:
het lijden van een mens spreekt
hoe dan
p
ook sterker tot de verbeelding.
Iedereen
g
leeft dieper
p mee met een aangrijpend
drama, dan met een jubelend
feest.
l
Het lijdensverhaal
verschijnt
J
l in de
kunstas
p vanaf de vierde eeuw. Eerst na

de bekende kerkvrede in1
33met het Edict
van Milaan duiken er voorstellingen
g uit de
passie
op. Het valt opp dat de glorierijke
p
g
} intocht in Jeruzalem veelvuldig
voorkomt.
g
Alle evangelisten
bezorgen
er ons een vrij
vrij
g
g
uitbundigg relaas van en kunstenaars maken
er meteenreti
van om het als het
gg
g gebruik
ware ineuren
en
kleuren
weer te geven.
g
g
Een bonte mensenmassa juicht,
l
^ zingt
g en
danst. Ze spreiden
hun mantels op
we
pde
weg
p
uit, wuiven metroene
takken die ze in het
g
veld hebbeneka
g tpen klauteren in bomen
en op
het apocrief
evan
p huizen,^ volgens
g
g ep
lie van Nicodemus, om eenglimp
g p van de
Heer op
p te vangen
g (zie afb.). Dit doet ons
natuurlijk
denken
aan Zacheiis die in een
l
wilde vijgenboom
klom om Jezus te zien
Jg
(Lucas 19^
1-5. En intussen riepphet volk:
'Hosanna. Gezegend
de Komende in de
g
naam des Heren. Gerezen
het komende
p
koninkrijk
J van onze Vader David! Hosanna
in den Hoge!'.
Een dergelijke
g
gl voorstellingg
kunnen we bewonderen in de taPl
i tenreeks
Het leven van Christus opgehangen in het
koor van de Brugse
g St.-Salvatorskathedraal

Dit schilderij1 (eikenhoutenppaneel,5
56,7
7 x992,2 cm) stelt een overzicht van de verschillende
taferelen uit de Passie voor. Het werd uitgevoerd
door Hans Memlinggvermoedelijk
S
1 ter
gelegenheid1
van het huwelijk van Tommaso Portinari en Maria Baroncelli ins 470 .
Nu han St het in de Galleria Sabauda in Turijn.
1

Het kerstverhaal wordt in het
Nieuwe Testament uitermate kort beschreven en de verschillendeebeurtenissen
kog
men niet bij
tegelijk
bij alle evangelisten
g
gl voor.
Dit is niet heteval
met hetpassieverhaal,
g
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(zie afb.). Het in heldere en zachte tonen
door de Brusselse legwerkersfirma
Jaspar
p
g
van der Borchteweven
wandtapijt
33 6 x
g
665
cm uit ca. 1730-1731 toont ons Christus
5
gezeten op
door
g
p een ezel en vergezeld
g
apostelen
te midden van juichende
mensen.
l
p
Heel wat miniaturen,, fresco's en schilderijen
tonen ons soortgelijke
g
gl voorstellingen.
J
Ook in de beeldhouwkunst komt die afbeeldingvoor, echter minder uitbundigg en
meestal beperkt
tot enkele personages.
g Dit
p
p

n met een vod ofg
'kalf' werden
geslagen,
me
g
,
en de woensdag
'Schorsendag'
'Schortelg
g
dag' omdat het klokkengelui
wordt geg
schorst. Op
l snood
g deed Judas zijn
P die dag
priesters. Het vervoorstel aan de joodse P
drijven
van de kooplieden
uit de tempel
p
p
J
wordt o.a. afgebeeld door Theodoor Rom-1637 oPeen doek in clairbouts ca.1597
obscureffect in het Kon. Museum voor
Schone Kunsten van Antwereen. Het herdenken van het Laatste Avondmaal op

De Brusselaaras
6 x 665 5cm) ca. 173o-1731
1 ar
p 1 (33
p van der Borcht weefde dit wandtapijt
in opdracht
van
de
Brugse
bisschop
H.J.van
Susteren
voor
de
Brugse
% Sint-Donaaskathedraal.
p
%
p
Het toont ons Christusezeten
op een
door apostelen
tussen juichende
mensen.
1
p
%
%
p ezel en vergezeld
i't behoort tot een reeks die het leven van Jezus
verhaalt.
Het wandta p1
1
Na de Franse overheersing kwamen ze in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal terecht.
(Foto: Brussel, K.I.K.)

houdt verband met de eigenheid
van het
g
materiaal. Een aantal anonieme kunstenaars kapten
dit bijbelfragment
in steen,
l
g
p
vooral in de Romaanse kunst. En daarvan
vinden we vooral voorbeelden in Franse
bidplaatsen.
Met Palmzondagbegint
de Goede
g g
(of Stille) Week. De oosterse Kerk spreekt
p
de dag
liever van Lazaruszondag,omdat
g
voordien de opwekking
g uit de dood van
p
Lazarus wordtevierd. Ook
Hosannadag
g
of Bloemenzondag
g
g werd als naam gebruikt.
Iedere streek had wel zijn
naam voor
g
J eigen
die zondag.
dagen
g van de
g De volgende
g
Goede week volgt
l de
g de kerk niet letterlijk
bijbel,
want tussen de intocht in Jeruzalem
J
en het Laatste Avondmaal situeren zich,
volgens het Nieuwe testament, een aantal
gebeurtenissen die de Kerk op
p andere dag
de Duikalmanak van
g
g en herdenkt. Volgens
Guido Gezelle heet de maandag
g van de
Goede Week 'Kalfdag'
'Kalf
maanda
'
gg
omdat kinderen die te laat pop schoolwa
k92

Witte Donderdag
g vormt een essentieel onderdeel van de liturgie
de Goede
J
g tijdens
Week. Het is de laatste maaltijd
J die de Heer
samen met zijn
nam voor
p
J twaalf apostelen
wijkt
zijn
wijkt die
zijn kruisdood. Theologisch
g eg
beurtenis totaal af van de andere maalti')
den in de evangelies.
Dit is niet enkel een
g
afscheidsmaaltijd
l^ maar meteen en vooral
de instelling
g van één van de voornaamste
christelijke
l sacramenten: de eucharistie.
Op
zich
kan die samenkomst in feite weer
P
in enkele episodes
worden ingedeeld.
We
g
p
gaan hier niet dieper
op dit thema in omdat
p p
g
de voorstelling
g van het 'Laatste Avondmaal' op
zich
al een uitgebreide
studie
g
p
vertg en ons hier te ver zou afleiden van de
eigenlijke
passie-voorstellingen.
g
g l p
l passieverhaal, waarHet eigenlijke
toe we ons verder beperken,
in de
p
^begint
g
nabij
Hof van Olijven
Olijven of van Gethsemane,^ nabij
Jeruzalem. Drie evangelisten
vertellen
het
g
ons, alhoewel bepaalde details in deze teksten niet overeenkomen. Meestal zien we
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knielend afgebeeld,
, psychisch
Christus k
pY
g
Ook
een
aantal
losstaande
beelden
d.
Oo
lijdend.
li
l
tonen ons dit. De Zwartzusters uit Leuven
bewaarden zo'n eikenhouten specimen
uit
P
de 16de eeuw, nu in het Stedelijk Museum
aldaar (zie afb.). Het werk wordt toegeschreven aan het atelier Bartel van Kessel.
De bange
zijn handen ingeg Christus, met zijn
bedshoudin gkijkt
^J smekend naar boven. BijJ
deze Christusfiguur behoorden oorsPronapostelen.
Ook in
kelijk
p
p
l ook drie slapende
Beieren vinden weJ
g eli'kaardige voorbeelden, soms zelfs aangekleed. In die ZuidDuitse streek steekt in sommige
P
g sculpturen
een ingenieus systeem om die te laten bewegen. De oudste manier om de vertroostingweer te geven
is de Hand Gods. Zeker
g
vanaf de elfde eeuw wordt die vervangen
g
door een eng^
el eventueel met een kruis.
Lucas schrijft
schrijft het duidelijk
l neer: 'Nu verscheen Hem een engel
uit
de hemel die
g
Hem krachtaf'
22 X43
. Soms verschijnt
J
g
God de Vader zelf in wolken. Vanaf de
14de eeuw zien we meestal een kelk. Dit
verwijst
e
J naar de woorden van Jezus zelf:
'... laat deze beker aan MijJ voorbijgaan
lg
(Marcus 14,3
6 . De kelk staat dan meestal
op
aan egg
p een rots of wordt door een engel
bracht. Uiteraard komt het wekken van de
slapende
apostelen
door Christus in de
p
p
kunst eveneens voor. Het bood de artiesten
meteen de mogelijkheid
een berglandschap
p
g
g J

Schilderij1 'De intocht in Jeruzalem' door
Pieter Coecke van Aelst (1502-155o) in het
Bonnefantenmuseum van Maastricht.
(Foto: Maastricht, Van Sloun/Ramaekers)

en een tuin voor te stellen. Meestal omsloot
een omheining
g de hof. Zo'n beeldhouwwerk ine
of Y
chromeerde steen uit de
gepolychromeerde
16de eeuw staat in het museum 0.-L.Vrouw-ter-Potterie in Brugge
0
gg (zie afb.). Op
een rots voor de knielende Jezus staat een
kelk. De driegeliefde
apostelen (Petrus,p
Johannes en Jacobus) liggen
nog
p
g te slapen.
gg
Maar een woedende menigte
g van stoere
mannen met lantaarns, stokken en wapens
p
nadert deoort
p van de hof. Judas, met de

sterk op
Judas wordt meestal
g
p Hem geleek.
kleJ
in voorgesteld. Dit sluit aan bij de tuiddeleeuwseewoonte
om de grootte
van de
g
g
te laten afhangen van hun funcpersonagesg
tie. Birg itta van Zweden 1 4de eeuw) verneemt in één van haar begenadigde visioenen van Maria dat Judas klein van gestalte
g
w as. Meestal draagt
g de verrader een geel
g
kleed kleur van de 'oden
joden kleur van haat
en nijd.
van de hoe
gpriesg
l De handlangers
ters krijgen
bijnaaltij
altijd een barbaars en
Jg bijna

Na deevan
ennemin
krijgt
g lg Jezus
g
g
tweerocessen een joods
en een Romeins,
joo
tweeprocessen,
d
n religieus
en een politiek.
Dit was nodigg
g
p
n de toestand op
o dit ogenblik en de begezien
ge
zettingdoor de Romeinen. De woeste menigte bracht Christus eerst naar Annas, de
schoonvader van Kajafas.
Een dergelijke
gl
l
voorstellin
voorstellingis in de kunst zeldzaam, omdat
er een duidelijke gelijkenis
bestaat met
g l
Christus voor Kajafas.
Enkel
ingedetaill
leerdeepa s
siec cli
lee
g De al
Y vinden we het terug.

roepin steen met voorstelling
daterend uit de
1
Gepolychromeerde beef
% van het 'Hoe van Olijven'
%
16de eeuw. Het anonieme kunstwerk staat in het Museum 0.-L.-Vrouw-ter-Potterie in Brugge.
%%
(Foto: Brugge,
%% Sted. Musea)

geldbeurs,
komt als eerste de omheining
g
n. De kus van Judas Iskariot wordt
b inne
dikwijls als een afzonderlijk thema uitgedikwijls
voe
rd. We denken hier o.a. aan drie d y na Jck
i sc
he composities
die Antoon van Dijck
c p
(1599-1641)op het einde van zijn
J eerste
Antwer
seP
periode ca. 1618-1620 als
Antwerpse
l penseelde
enseelde
schetsmatigolieverfschilderijen
schetsma
e
Madrid, Prado). De barokkunstenaar
inspireerde
zich op
van og
p het evangelie
p
Onderaan op
hannes.
a
P het schilderijl wordt
Malchus een dienaar van de hogepriesters,
aangevallen
doorPetrus
e
ge
g evallen en een oor afgehakt. Ook Maarten de Vosca.1531-160 3
in een gewassen krijtl
g beeldde dit gebeuren
g
tekeningf
(Brussel,
Kon.
Museum voor
g
2 .(zie
Het
Schone .
Kunsten)
afb. g 3vera Judas wordt historisch betwijfeld
raad van
J
en oet
doetdenken aan de verkooppvan Jozef
door zin
J broers in het Oude Testament. De
dertig
worden vermeld in een
g
g zilverlingen
tekst uit Zacharia (11,12). Judas wordt er
e ersonifieerd met de joden.
Die kus was
gepersonifieerd
J
belangrijk om in het donker Christus niet te
verwarren
met Jacobus de Meerdere die
e
volgens
een oude traditie frater Domini of
g
broer van Jezus wordtenoemd
en zeer
g

met langg haar, onverzorgde
uiterlijk,,
g de
en grote
snor. Hun gruwelijke
baard
aa e
g
J tronie
g
onderstreepte hun afschuwelijke
l daad.
miniaturisten
gingen
a
Sommige
g verder
gg nog
g
van hun gezichten
hondenkopen maaktenp
g
geschreven:
staat g
p
p en want in de psalmen
'Een grote
troepp honden is om mijJ heen:
g
i'l hokt
rond mij
o de wreedaardige
g bende'
gebruik
isten maakten g
(22,7).
-7 De carava gg
van
a de avond om met de hulpp van lavtaarns en fakkels lichteffecten weer teeg
ven.
en
e Dit brengt
g
g uiteraard een lugubere
als p
passend kan
k li e stemming,
akelige
g,
worden
ervaren. Ook Juan de Flandes en
0
de anonieme Meester van Bourgondië zullen dit toePasse n. Eerder zeldzaam is de afrli'ke voorstelling
zondel
g
g van de gevallen
ldaten en dienaars,, zoals beschreven in
soldaten
n Johannes (18,6) of het afhet evan ge van
haken
van het oor van Malchus door Petrus
a
of
paniekvlucht van de apostelen.
Eén
odep
p
van h e,
n 'die een linnen doek om het blote
hen achen
lichaam had geslagen
g g(kwam)
hij liet zijn
na,. Ze grepen
Jn
gp hem, maar hij
kleed
in de steek en vluchtte
naakt weg'
e
g
Marcus 14,51-52).
4

Dit eikenhouten beeld (h.: 82 cm) stelt
'Christus opp de Olijfberg'voor en
dateert uit het begin
% van de 16de eeuw.
Het is eigendom
van het O.C.M.W.
%
van Leuven maar in bruikleene
%%even
aan het Stedelijk
1 Museum aldaar.
0
van
Ophet beeld werden sporen
p
polychromie
en verguldsel
aangetroffen.
% etro en
%
p of y
(Foto: Leuven, sted. Museum Vander
Kelen-Mertens)
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vermelde verschijning
incluis
l
l
g voor Kajafas,
de bespotting
p g door dienaars, komt meer
voor, zoals in werk van Jordaens, Van Honthorst en enkele anonieme verluchters. Voor
de caravaggisten
(zoals Seghers,
g
- Van Hontgg
horst Rombouts) bood de verloochening
van Petrus heel wat mogelijkheden:
brute
gl
fi uren sensuele
meisjes, de duistere nacht,,
J,
stilleven-elementen, doffe aardkleuren en
het lichtende houtskoolvuur dat de soldaten
en dienaars hadden aangelegd. Zo konden
ze met clair-obscureffecten werken. Het
voorval speelde
zich af op
p
P een binnenplaats
p
of in een herberg.
De
haan
vormde meestal
g
een kleurrijk
l en belicht element in de comJ wordt dit dier
p ositie. Vooral in de baroktijd
het bijna
vaste attribuut van Petrus. De
J
voorstellingeen van de veroudst bekende voorstellin
vijfde eeuw oP.
gduiken al in de vijfde
Christus voor Pilatus komt in de
verschillende scènes voor. Het zenden van
Jezus naar Herodes, de keuze tussen Jezus
en Barabbas en de handwassing
g van Pilatus
werden weiniggafgebeeld,
zeker niet in de
g
Nieuwste Tijden.
Tijden.
Op enkele uitzonderingen
g
p
na zijn het vooral miniaturen,, mozaïeken
na,
en Italiaanse fresco's die ons dit tonen.
Rembrandt schilderde de handwassing
van Pilatus tweemaal: in 1633
33 (Londen,
National Gallery)
Yen in 1665 5(New York,
Metropolitan
Museum).
p
Deeselin
en de doornenkroningg
g
vormen eigenlijk
l afzonderlijke iconografig
sche thema's. Alle evangelisten
maken er
g
melden
meldingvan, zonder veel details te vermelden. Pilatus had waarschijnlijk
l t niet de bedoelingChristus te martelen, maar Hem
doorgeseling
J
g
P
gtegen
g de joden
g en bespotting
te beschermen. Historischezien
werd een
g
tot de kruisdood veroordeelde altijd
J eerst
gekastijd.
g
g
l Kunstenaars lieten dit gebeuren
plaatsvinden
laatsvinden in een ondergronds
vertrek.
g
Christus werd ereboeid
en
geschopt
g
p naar
g
toegebracht.
Eén enkele keer droegen
g
g soldaten Hem als een dier vastgebonden
aan
g
stokken. Hijl werd er uitgekleed
en mogelijk
gl
g
vastgemaakt
aan een zuil. Zowel Rome als
g
Jeruzalem beweren de echteeselkolom
te
g
bezitten. Volgens
de Romeinse wetgeving
g
g g
gebeurde de geseling
g
g
g rechtstaande en de
wet van Mozes bepaalde het
aantal zweep-p
slagen
op
p veertig.
g Dat dergelijk
g l feit tot de
g
gruwelijkste
voorstellingen
l
g
g leidde zal wel
niemand verwonderen. Zowel de schilderals beeldhouwkunst evolueerden naar meer
en meer realistische uitbeeldingen, vooral
in de Duitse kunst van de 15de eeuw. Heel
wat sculpturen
stellen de bijna
bijn naakte
p
voor vastgeketend
aan een kleine
g
kolom. De striemen van de roede bloedden
en het vel en het vlees werden van het lichaam afgescheurd.
Soortgelijke
gl dramatig
scheebeurtenissen
lieten een diepe
g
p indruk
94

na bijl de gelovigen.
Ook Spanjaarden
p l
g
g
waren daar sterk door aangesproken. De
overdadig
onderpY
g bloedende polychromie
steunde dat tot het uitersteedreven
reg
alisme. Op
ontP
p Brabantse passieretabels
breekt dat tafereel meestal niet.
De daaropvolgende doornenkroningg
en bespotting
g werden al even dramatisch
p
weergegeven. Enkele miniaturisten stellen
het zo voor dat deevlochten
doorneng

.i

to Donlon nn t o_s{ticnitict ox,n pmt
11 . 1iiii0 TEN
fi; rat pfa)1l l l ' n

;i

Vlaamse miniatuur van omstreeks 1500
5
met de voorstelling
S van Christus voor
Pilatus, bewaard in de bibliotheek van
het Vaticaan.

kroon door stokken nog
dieper
g
p in het hoofd
wordteduwd
zoals
op
een
verluchtingg in
p
g
^
een handschrift in de Kon. Bibliotheek in
Brussel. Het is een tYP
ische middeleeuwse
en renaissance-afbeelding
g die Duitsers
blijkbaar
graag
op
die
manier
J
g g p
gevisualiseerd zagen.
Het lijkt
lijkt er ten andere op
g
p dat
Duitse kunstenaars deassie
gruwelijker
p
l
g
en met meer bloed voorstelden. De alecig
teerde Antoon van Dick
een
l laat gewoon
g
ijzeren handschoen tegen
soldaat met ijzeren
g de
doornen de kroon opp Christus' hoofd
plaatsen (Madrid, Prado) (zie afb.). En de
caravaggisten
maakten van de plaats
van
gg
P
hetebeuren
een kelder, >g
gebruik om met
g
lichtcontrasten te werken. Volgens
Birgitta
g
g
van Zweden was de martelingg zo hevig
g dat
Zijn
en oren vulde. Vooral de
J bloed g
laatmiddeleeuwse mens was door dit beeld
geobsedeerd en de kunstenaars probeerden
g
P
het bijbelfragment zo natuurgetrouw
mogeg
g
lijk
l om te zetten. De muziek van de Goede
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Week ondersteunde dat met een dramatisch recitatief en deassies
p
p
pelen hielpen
mee aan de visualisering.
g Zeker de ironie
in de mimiek, deruweli'ke
gezichten en
g
l g
de afschuwelijke
grimassen
zullen wel oop
J g
de acteurs van de mysteriespeleng
eïnspireerd zijn.
we ook niet dat dergeJ Vergeten
g
lijke
p
J Ppathetiek de middeleeuwer aansprak.
Uiteindelijk werd de Heer aan de joUiteindelijk
l
denetoond.
Pilatus sprak
toen waarschi'np
J
g
lijk
zijn bekendste woorden: 'Ecce Homo'.
l zij
voorstelling
g vinden we noch in de
vroegchristelijke,
Y
J
g
l^ noch in de Byzantijnse
vormt
een veelvuldig
kunst terug,
g
uitgebeeld
thema in het westen van de
g
15de en 16de eeuw. Het kadert volledig
g in
de laatmiddeleeuwseathos.
Tot
de
oudst
p
bekende voorstellinlten behoort een miniatuur uit de negende/tiende eeuw in een
handschrift in het klooster van Sankt Gallen. Nederlandse manuscripten
inspireerp
p
van Jeroen
De
Ecce
Homo
den waarschijnlijk
ll
Boschca.1450-1516),nu in het Stadelsches
Kunstinstitut van Frankfurt. De invloed
lijk eveneens
van de Duitse voorstellingen
g lijkt
de hand te liggen.
Het werk is niet
gg
meer volledig
g
g intact tot ons gekomen.
Christus staat op
p een stenen verhoogg en we
zien de joelende mensenmassa hem beschimPen. Het is een voorstelling zoals iezien. Bederezien
g
lt elovige het wilde uitgebeeld
Vlaamse Primitieven werd
halve bijJ
Christus ook zo door een aantal vroegg
renaissance schilders weergegeven. Soms
zien we in een kelder ook nogg Barabbas zitten of staat de vrouw van Pilatus, Claudia
Procula, erbij.l
e
Vervolgens
begon
de lastige
g
gkruisg
wegdoor de smalle steegjes
van
Jeruzalem
gl
richtin Golgotha.
Na de uitspraak
van
richting
p
g
Pilatus werd Christus overgelaten
aan een
g
detachement soldaten, die volgens de Rokruisi ingonmiddelmeinse wetgeving
g
g dekruisiging
lijk moesten uitvoeren. De veroordeelde
lij
zelf zijn
l kruis (of een balk ervan)
dragen,
altijd zo wordt afgebeeld.
g
g^ wat ook altijd
Iemand hield vlak voor de verdoemde een
wit bordje
l met de reden van de misdaad.
Pilatus liet erop
schrijven 'Jezus, de Nazop schrijven:
koningg van de Joden' (Joh.
De
kruisdood was voorzien voor opstandige of
gevluchte slaven,^Jjoden stenigden hun ter
g
dood veroordeelden en Romeinen onthoofden ze. In het Romeinse rijk was de kruisdood een beschamende dood,, een buitengewone vernederende straf. Voor de
inwoners van Jeruzalem betekende de
kruisdragingg een wrede confrontatie: ze
stonden op
amper
p een meter afstand van
p
een bloedende en lijdende
man, die op
pweg
g
^
was naar zijn
zijn dood. Dekruisdraging
kruisdrain kent
een voorafbeelding
g in het Oude Testament,
zij einamelijk
J Isaak die brandhout voor zijn
offer draagt.
melden
g
g Drie evangelisten
g

bij

dat Simon van Cyrene door de soldaten
haar zoekonterfeit.
En Juliaan de Vriendt
we aan Christus'e
g
g ordel lange
gneerhanwerd opg
evorderd om het kruis mee te hel(1842-1935)
stelt
Veronica
voor
terwijl
ze
de
terwij
ende
touwen
met
zgn.
spijkerblokken.
4 935
g
g pl
Hij trapt
Hij
na de kruisiging
p en sleuren. Johannes zet
g daarover niets.
p zo'n één. Die met spijkers
P juist op
pl
gg aan Maria en
Dikwijls
Johannes toont. Heel wat kunstenaars
bezettelanken
hinderden Hem niet alleen
l combineerde men beide: Jezus
p
droeg
wegg alleen
het
gaan,
maar
veroorzaakten
diepe
beeldden
de doek opp zich af,- zeker in de
g zijn
l kruis een deel van de
J
g
^
pe wonen werdas
later
door
iemand
geholpen.
den
bij
stap
en
val.
Vooral
Duitse
1
de
en
begin
toste
eeuw
als
devotiepaneel
9
p
g p
p
g
J
p
'Eengrote
massa volgde
meesters stelden deze marteltuien
bi'J de uitgang
g
g Hem; er waren
g voor
g
g g van een kerk. En vergeten
vrouwen bijl^
om Hem rouwden en
ook Vlaamse zoals de Meester van het
we niet dat de naam 'Veronica' afgeleid
is
g
treurden' (Lucas 23,27). Dit vers kan metvan 'vera icon', wat ware, echte afbeelding
H. BloedGreenville Bob Jones
University),
y,
een het onderschrift worden voor Pieter
Pieter Aertsen (Zoutleeuw, St.-Leonardusbetekent. Na de dood van Veronica,, in SouBruegels
ca.1
o-159
6 compositie
uit 154
6
kerk Joachim Beuckelaer, Rogier
van der
lacGironde over
wie noggheel wat eerha,
g
53
g
p
WeYden (Granada,^Capilla
Real),Dirk
len de ronde doen, kwam de bewuste doek
P
in handen vanaus
p Clemens. Nu betwisten Bouts (Madrid, Prado Juan de Flandes
twee kerken in Rome, S. Maria Maggiore
en
(Burgos,
g^ Miraflores klooster) en Bernard
gg
van Orley
S. Pieter, het bezit ervan. Ook het vallen
gg 0.-L.-Vrouwekerk . Een
Y (Brugge,
aantal retabelfragmenten
tonen eveneens
van Christus behoort tot deraa
geziene
g
g gg
de
kruisdragende
Christus
met die pl
ijkerafbeeldingen:
nu
eens
op
zijn
knieën,
dan
g
g
pl
blokken.
De
oudste
voorstelling
ervan
weer languit
met
de
armen
naar
voor.
Mog
g
dateert uit het begin
gelijkg
gaven de passiespelen
hier weer ing van de i 5de eeuw.
p
p
Waarschijnlijk
Waarschijnlijk
sPiratie. Meestal werd de kruisweggruwe
J
ggaat het om een Vlaamse
g
toevoe
in
die
in
heel wat streken werd
lijk
en
zo
plastisch
mogelijk
uitgevoerd.
toevoeging
l
p
g
g l
overgenomen,
wat
het belang
de 1 deHet thema leidde in de Middeleeuwen dik^
g van
5
g
eeuwse Zuid-Nederlandse kunst onderwils
met ru
bl tot horizontale composities
p
zijn
streept.
ze geïnspireerd
oop
taal realisme, waarbij de Verlosser soms
g
p
g lzijn
p Mogelijk
er
steekt
ook
sYm gen
echte
marteltuigen,
meer kruipend
dan
gaand
werd
weer
e
e
p
g
gg
boliek
in.
Deewaden
die
de
priester
tiven in de barok dan weer met schuine li'g
l
p
l
verwijze o.a.
dens de eucharistie draagt,
nen en dynamiek
(zie afb.. In 16 36-16 37
g^ verwijzen
Y
deassie:
het amict is de doek die
beeldt Peter Paul Rubens1
-164o zo de
577
p
Christus
over
zijn
hoofd kreeg
tijdens de
lijdende Heer af,- terwijl
Hijl Golgotha
beterwijl
gl
g
tijden
bespotting,de witte albe ontvingg
HijJtijdens
sti'lgt.g
De rotsachtige
bodem
e
maakt het alleen maar schrikwekkender. Veronica bet
J verhoor door Herodes '... door Hem
eenpronkgewaad aan te doen.' Lucas 223,
piëteitsvol
Zijn
l voorhoofd af en probeert
p
p
11 de stola is het touw waarmee Hij aan
Hem wat soelaas te brengen. Dit monudeeselkolom
werd vastgebonden
en de
mentale werk in een rijkgl eschakeerd kolog
g
Dit schilderij (olieverf opdoek,
vandaar de
kazuifel isviolette(vandaa
het violetteoor
Het diende als altaarstuk voor de benedic223x 1 69 cm) van Antoon van Dick
Dijc werd
ron
van
ons
'nederig
gewaad')
kleed,
sprong
tijnenabdij
van
Affligem
en
hangt
nu
in
het
gg
l
l
g
g
uitgevoerd
in 162o en hangt
%
% nu in het
dat de Romeinse soldaten Hem aantrokken.
Brusselse Kon. Museum voor Schone KunPrado in Madrid. Dit werk is een tweede
Onderaan de albe werd in de Middeleeusten. Het Amsterdamse Rijksmuseum
beW.O.II
versie waarvan de eerste tijdens
l
1
wen een rechthoekige
waart er een modello van dat comPositoriwerd verwoest. De kunstenaar maakte
g
g en met geometrische
motieven
versierde
band of boordeborsche
wijzigingen
onderging
onderin
om
het
aan
te
voor deze schilderijen
enkele
voorstudies
g
1
en tekeningen.
duurd. Christus nu kreegg
volgens
sommige
eronde
passen
aan de meer naar boven afgeronde
g
g
g
(Foto: Prado, Madrid)
vorm van hetortiekaltaar.
Hieronymus
Y
p
p van de kruisBoschenseelde
een close-up
p
met
hoofden
en
bustes,
weg,
g,
, waarvan
Deze beeldengroep
(1 x59 cm), in een
$ p5
s cholode tronies huiveringwekkend
en
in het Kunsthistorisches Museum van Weprivé-verzameling,
g
pY
p
5
$ werd omstreeks i1500
uit blond eikenhout door een anonieme
lelijk werden voorgesteld
(Gent, Munen. De evangelisten vertellen ons niet veel
g
g isch lelijk
Vlaanse kunstenaaresneden.
Het vroeger
seum voor Schone Kunsten) (zie afb.). Zoover de kruisdrain
eschrif%
%
g g^de apocriefe
p
g
wel Veronica (met de zweetdoek) als de
ten des te meer. Zo vernemen we dat Maria
% epofychromeerde bas-relict , ongetwijfeld
afkomstig
%
% uit een retabel, stelt acht figuren
zijgemakGoede en Kwade moordenaar zijn
en Johannes langs
lg
g stonden en lap g g de weg
voor die de kruisdrain
%%uitbeelden.
keli'k
(franciscaan?
zaam volgden,
p
l te herkennen. De pater
g
^ dat HijJ driemaal viel en dat
Enkele beulen slaan Hem en Simon van
dominicaan? bovenaan rechts, wordt in de
Veronica (Beronike) bloed en zweet van
Cyrene
en Veronica zijn
gemakkelijk
1 te
1$
y
beschrijvende
literatuur niet vergeten.
Ook
n gelaat
afbette. Voor haar daad van meZijn
g
l
g
herkennen.
de diagonale
lijn
lijn van het kruishout valt op.
deli'den
werd ze schitterend beloond, want
g
J
zij handen het
Een soldaatrobeert
met zijn
toen ze de zweetdoek wegnam,
bleek het
p
g
nog
te
verzwaren
door
aan het kruis
aanschijn
van
de
Heer
er
ingeprent.
Wat
dit
lijden
g
J
te trekken. We kunnen ons afvragen
duidelij over een
laatste betreft,^g
gaat het duidelijk
g of het
aneel niet getuigt
van
paneel
legendarisch
verhaal dat in een apocrief
g g van de religiositeit
g
p
g
gedurendede Middeleeude
boek Acta Pilati in de vierde eeuw opdook
P
ge Landen edurende
wen? Het is in elkeval
een innoverend
en vanaf de elfde eeuw aan het li'densverg
J
werk en een van Bosch' allerbeste creaties.
haal werd toegevoegd. Voortaan werd de
zijn oeuvre situeren zich
Wat
vrouw afgebeeld
met het doek waarop
g
P het
ger in zijn
nog enkele
paneleng
met de kruisdraging,
gelaat
Blaat van Christus was ingeprent, in de
p
g,
één in het Kunsthistorisches Museum van
hand. Zowel de Meester van Flémalle,
Wenen en één in het Palacio Real van MaRogier
van der Weyden,
Weden Hans Memlingg als
g
drid (zie afb.). BijJ dit laatste schilderij zien
de Meester van de Ursulalegende
hebben
g
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miniaturisten als kleed tijdens de
kruisweg
g
een albe met dergelijke
boorden.
Door
de
gJ
weving,de kleuren en het borduursel leken
die banden op spijkerblokken.
Het vervolgg
pl
kunnen we veronderstellen: de boorden
werden als spijkerblokken
geschilderd.
g
PJ
Bepaalde
schilderijen
beelden
tegelijk
Be
gl de
p
kruisdrain en de kruisiging
kruisdraging
ggaf. Als voorbeeld sommen we hetaneel
uit 1510-152o
p
van de Brugse Meester van de Passietaferelen op
gg ^ St.-Salvatorskathedraal,, nu
P (Brugge,
in het Groeningemuseum . In het midden
wordt de kruisiging
uitgebeeld.
De kruisg
g g
in en de beweninggbevinden zich redragg
sPectievelijk
l links en rechts ervan. Zonder
schroom inspireerde deze meester zich zowel stilistisch als iconografisch
op
p het algeg
panelen
citeerde schilderij van Memling,
g^op p
van de Meester van Flémalle en op
pgravures van Durer. Ook de Meester van de Antwergse Kruisiging
gg doet dat op twee vleuels
van
een
triptiek
uit het begin
g van de
p
g
16de eeuwAntwer pen Kon. Museum
voor Schone Kunsten).
Zo bereiken ze 'eenplaats die Golg otha (Aramees) heet, wat Schedelveld betekent' Mattheus 27,
7^ 33 ^ waar HijJ werd
gekruisigd.plaats
Deze laats was een s Ymbool
g tij
van het Romeinse imperialisme.
Lange
tijd
p
dat zich onder deze bergg het
g
vagevuur
bevond. De laatmiddeleeuwse
g
mens beeldde Christus dikwijls
l vlak voor
de kruisiging
gg af. Het is werkelijk een 14dein die
eeuwse schepp
g- in het Oude Testabij Job met zijn
zijn
ment eenprefiguratie vindt bi'
zittend op
de
mesthoop.
p
p

Dit schilderij
schilderij 'De Kruisdrain
%^'
(paneel,
Bosch
p
94x i5o cm) van Hieronymus
y
hang
han t in het Palacio Real in Madrid.
werd omstreeks 1505-1507geschilderd.
g
Bemerk de spijkerblokken
aan de voeten
p1
van de Heer.
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De Heer werd vlak voor Zijn
gg
l kruisiging
op
een
rotsblok
of
op
een
paar
stenen gezet,
g
p
p
P
slechtsekleed
met een lendendoek of
g
shentis,g
geboeid met dikke koorden aan
vli'mscheredoorvoeten en handen en de vlijmscherpe
nenkroon op
het
bloedende
hoofd. Die
p
smartelijke diadeem werd steeds groter
en
smartelijke
g
de brute stekels steeds langer
g
g voorgesteld.
Massa's sculpturen
brengen
p
g ons dat in
beeld. De volkskunst kende voor dit onderwerpveneens
een grote
belangstelling
g en
g
p
g
gaf dit thema naïef en onbeholpen
p weer.
g
Zo'n voorstelling
P de
g heet 'Christus op
koude steen' of 'De rust van Christus' of
'Christus op
Op
enp z'n blokske' (zie afb.). p
keleravures
zien we tegelijkertijd
l de solg J
g
ereedmaken.
Icono
daten die ghet
kruisra
g fen verwarden dergelijke uitbeelding
g
dikwijls met de geseling
g
g of met de Ecce
Homo. De bekende Franse kunsthistoricus
Emile Male heeft het onderscheid duidelijk
l
gemaakt
en meent een
dat die voorstelling
g
soort symbolische
samenvatting
g van de
Y
Passie betekent. Later krijgt Christus
nog
g
een rietstengel
(en
eengeselroede)en
een
g
g
gaat
paarse
mantel
om
de
schouders.
Het
g
p
lichtje
hier om de lijdende
mens: het hoofd lichtjes
J
gebogen, vele bloedvlekken van de g eseling
en p
pijnl en smart opphet gezicht.
De
g
Heer wachtgelaten
opp de dood, alleen,, zo
g
goed als naakt en zonder verzet. Zijn
Zij eindeg
droefheidaat
met volledige
g
g gepaard
gp
berustin en getuigt
doorberusting
g
g g van een grote
drin gende geestelijke
g
l kracht. Zo zien we
Hem ook dikwijls
dikwijls als sculptuur
inpassieP
p
huisjes
p
J op
P kerkhoven en aan bidplaatsen,
soms zelfseboeid
naar
omhooggl
kijkend
g
^
en eventueeleknield
opphet kruis. Het
g
gaat retatie
meestal om een volkse interpretatie
p
van een verzonnen verhaal.
letterlij aan te
Om de schedelplaats
letterlijk
p
liggen
grond
gg naast Christus opPdeg
of onder het kruis een schedel en enkele
niet
beenderen. Ze verwi J zen symbolisch
Y
naar de dood, wel naar het skelet van
Adam die op
die plaats
werd begraven.
P
g
p
Hij
Hi' en Eva brachten de zonde in de wereld.
Door de kruisdood van Christus werden de
mensen van de zonde verlost. En op
p het
ogenblik
dat Jezus 'de ggeestgaf' 'beefde de
g
aarde en spleten
de rotsen' (Mattei s 227,
p
5 o-51). Daardoor kwamen de schedel en de
beenderen naar boven. Het bloed van Jezus
op
stroomde door deze spleet
en kwam o
P
Adams skelet neer. Een leende
vertelt
ons
g
verder dat de stervende Adam zijn
l zoon
Seth naar het Paradijs
) zond om drie zaadkorrels van de boom van kennis te halen.
Na het overlijden van Adam legde
g zij
zijn
de korrels in zijn vaders mond. Hieruitroeide
een boom, ^die uiteindelijk
uiteindelij het
g
voor Christus' kruis leverde. Door het
bloed kwam Adam opnieuw tot leven. Het
gebeurt dan ook dat we Adam en Eva naast
g
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het kruis zien staan. Zoals Eva uit Adams
zijde voortkwam, kwam de Kerk uit de
tijdens
zijde van de nieuwe Adam voort tijdens
zijde
Zijn doodsslaap
p aan het kruis. De Contrareformatie verwierp
p deze bovenstaande
symboliek
en
de
schedel
duidde voortaan
Y
Christus' overwinning
op de dood en de
gp
zonde aan.
Dat men aan Christus op
p het kruis
met alsememen
g wijn
de wijn te drinken gaf,
g,

Dit eikenhouten beeld (h.: 114 cm) stelt
Christus voor die half omkijkend
het
1
verdwenen kruis op
zijn schouders torst.
p1
Het kunstwerk dateert uit liet begin van de
16de eeuw. Het is eigendom van het
O.C.M.W. van Leuven maar in bruikleen
e even aan het Stedelijk
1 Museum aldaar.
S%
Het beeld stond destijds
opgesteld in de
1 ^fi
kloosterhof van liet St.-Pieters asthuis in
Leuven. Bemerk onderaan een sl'i1jkerblok.
(Foto: Leuven, Sted. Museum
Vander Kelen-Mertens)

zoals beschreven in twee evangelies,
komt
g
minder in de kunst voor. Dit was een
g te milJjoodse traditie om de pijn
PJ en angst
deren. 'Toen Hijl g
geproefd
had,^ wilde HijJ
P
niet drinken' Mattei s 2 7, 34 .Ook Christus
die van zijn kleren wordt ontdaan, Maria
die zijn naaktheid met een mantel bedekt
en het smeden van de ijzeren
nagels
vinden
g
J

we zelden in afbeeldingen
g Enkele
g terug.
s5de- en 16de-eeuwse miniaturen tonen
ons wel het na gelen aan het kruis. Er bestaat een archeologisch-historische discussie of Christus aan het hout werdebonden
g
ofena
eld en op pwelke manier. Of bonden
g g
de beulen Christus eerst met touwen vast
om Hem nadien aan het kruis te nagelen?
g
En werden Zijn
l voeten naast of opp elkaar
e laatst? In de hoge
g Middeleeuwen is
^P
Christus steeds met vier naels
aan het
g

daten hetevaarte
omhoog.g De soldaten
g
hadden dan een P gg
e raven om het kruis
erin te laten en hetemakkelijk
g
J rechtop
p te
krijgen.
Rubens, De Craeyer,
Dick Le
Jg^
Y - VanDijck
en Jouvenet hebben de kruisoerichtingmet veelppathetiek,
den ra
^ Y dynamiek
matiek in
deHet
verfaan
was een 'g ezet.
enaam'
tafereel, omdat ze diagonale
^
g onale
, een uitg
lijnen
esp
roken realisme en een
J
vlotteenseelvoerin
p
g
gkonden gebruiken.
De toegevoegde dieren (paarden,
honden),,
P
het eindeloze landschap
p de heuvel
p vanop
en de dreigende
onweerswolken creëerden
g
een bepaalde
sfeer
die de gewilde
voorstele
g
lingangstaanjagend ondersteunde.
Christus aan het kruis kan het onafzonderlijk
derwerevormen voor een afzonderlijke
•
g blijke
blijken
De oudste voorstellingen
ensymbolisch
bedoeld. Pas vanaf de zesde
Y
menselijk uiteeuw krijgen
lg we een meer menselijke
met
een
levende
Heer
met open
e
g
en. Dan hangt
ogen.
g de Verlosser eigenlijk
g l niet,
maar staat met opgeheven
hoofd tegen het
egg
kruis. Zeker in de vroegchristelijke
kunst
g
l
Hij te herkennen tussen de wringende
valt Hij
g
goede
oede en kwade moordenaar. ZijlJ
zijnn kleiner en dragen
baard. Eén werd rechts
g
g geen
en één linksekruisi
g
gd. Uit hun mond
komt enerzijds een reine,^ anderzijd
anderzijds een
ziel die reseectieveli'k
•
l door een en-

gel en door een duivel worden o evang en. In de kunst kronkelen ze soms van de
zij ze naakt
pijn aan hun kruis. Zelden zijn
pl
maar de lendendoeken zijn
l
zo klein en kunstenaars laten ze zo spannen rond het lichaam dat de lichaamsdelen
duidelijk
J zichtbaar worden. Het gebeurt
g
dat Christus enkel met de handen aan het
kruis isena
eld en dat Zijn
g g
J voeten op
p de
grond
of
op
het
suppedaneum
rusten.
P
g
PP
Christus draagt
bijna steeds een leng bijn
heterizonium. Dit
is een korte,
,
los omgeslagen shentis, die vooral in de
Vrij
middeleeuwse kunst terugg te vinden is. Vrij
vlug
waarbij Chrisg ontstaan voorstellingen
g waarbij
tus een langgewaad,
gg
^ het colobium,^ droeg.
g
Die voorstelling
komt
mogelijk
gl uit Syrië.
g
Y
Spanj
Vooral in S
anej evolueerde dit van een
soort rok tot een lang
g kleed. Langzaam
^
werden de voorstellingen
g realistischer en
verkleinde de lendendoek tot een beperkte
e
lap
in de
ee
e stof,^ waarvan een deel wapperde
wind. Het subliculum kan als een smalle
band worden omschreven, die enkel de
schaamdelen bedekt en tussen de benen is
door gehaald. Vooral renaissancekunstenaarsrobeerden
zo hun anatomische kene
nis te bewijzen. Deze evolutie ging
gg verder.
Noch Michelangelo noch Benvenuto Cellini schrikten er voor terugg om Jezus volle-

Deze kruisafneming
220 x 262 cm) werd geschilderd door Rogier
eJ
% van der Weyden
p%
% (paneel,
omstreeks 1442.
44 Mogelijk
% luiken aan. Deze Vlaamse Primitief heeft
% 1 bevonden er zich vroeger
enkele keren dit thema weergegeven. Het hangt nu in het Prado in Madrid.
(Foto: Madrid, Prado)

Dit Brabantse beeld stelt 'Jezus op z'n blokske'
voor. Stilistisch vertoont het verwantschapP met
het werk van de anonieme Meester van het
retabel van Lombeek. De sculptuur wordt
bewaard in het Kon. Museum voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel.
(Foto: Brussel, Kon. Museum voor Kunst en
Geschiedenis)

.^-

kruisesla
en
de 1 de
g
^ vanaf
j
3 eeuw beperkt
e
het zich tot drie. De jezuïeten
gebruikten
er
l
g
in hun embleem ook slechts drie en de
16de-eeuwse Leuvenserofessor
Joannes
e
Vermeulen, alias Molanus, liet kunstenaars
toe hun eigen fantasie
te gebruiken. Nog
g
g
andere vragen
doken oe. Werd Christus oop
g
derond
aan het kruis vastgemaakt
of
g
g
stond het kruis al recht? En op
welke
mae
nierens
de
Cong ebeurde dat? Vooral tijdens
l
trareformatie trokken stoere mannen en solBEELDEND AANGEGREPEN DOOR HET LIJDEN EN DE DOOD VAN ONZE HEER
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k voor te stellen,, wat door de bijbel
dignaakt
J
tegengesproken. Dit werd door
wo
niet wordt
de besluiten van het Concilie van Trente
eerbode n. Voortaan sloot de bescheiden
nauw om het lichaam
lendendoek,
soms
geknoopt
zijdelings
g
p en met een afhangend
gg
l
Ditt type
g tijd
J in de mode,
Yp bleef lange
P and. D
of minder plooien.
Soms werd
met meerr o
p
het perizonium
gereduceerd
en met een
g
p
van
koord vastgebonden zodat een zijkant
l
van Jezus kon ontbloot blijven.
het lichaam
c
l
Het staat niet met zekerheid vast of Chrisaan het kruis nogg de doornenkroon
tusaa
. Een
aantal afbeeldingen
droeg.
oe
g tonen Hem
g
zonder
of p
plaatsten Hem zelfs een ggouden
de o
met edelstenen op het hoofd.
exemplaarp
n f de negende
eeuw wordt ook een
Vaa
g
dode Christus, metesloten
ogen,
g ^ voorgeg
t ld. Zeker in de Middeleeuwen draagt
g
se
van de martelingg en
Zijn
p
J n lichaam de sporen
onder1 en. Het doorgezakte
lichaam
dhet lijden.
g
dat.
Het
is
meteen
een
verklaring
sstreept
p
waarom slechts één spijker
door zijn
l voeten
Pl
geslagen,
werd g
wed
es g ^ wat een natuurlijk
l uitzicht
gaf.
compoInhoudelijk sloot een dergelijke
gl
g
s itie aan bij) de heersende scholastieke stromingZijn
. l vingers
g
P
g krommen krampachtig
en het
e
e lijkt alsof het stervende lichaam ens
kers
vasthm .g
Tijdens
de Conspijkers
kel aan
t
l
die
zienswijze
trareformatie wordt op
l tep
ru gg
ekeerd. De levende Christus verwijst
l
en eeuwigg lenaar
naa
de
d hoop
l
p op verrijzenis
worden
v en de dode kon geinterpreteerd
g
p
als een uitdrukkingg van pessimisme.
Bap
rokke kruisbeelden, dikwijls in ivoor, zijn
niet noodzakelijk
neg
J aangrijpend of uitda end
heroïsch, ze zijn
g
l wel fraai gesneden.
Vlaamse
beeldhouwers voerden er heel wat
aa
uit, dikwijls
van prelaten
of
u,
p
l in opdracht
p
rijke
burgers.
Ze werden vastgemaakt
aan
g
g
l
dure houtsoorten en sierden dikwils
l
schouwen vanrote
herenwoningen.
g
g

i 9^
24).
J met een lans en
4Longinus
ginus verschijnt
die
volgens
de legende
g
g
een krijgsknecht
Jg
draagt
de naam
aa Stephaton
g de in
g - brengt
p
gedrenkte spons
op
azijn ge
aztJ
p
p een stok aan de
Maria staat rechts van het
n Jezus.
lippen van
e
li
kruis, Johannes links. De zijwonde
dient
J
rechts
en niet links zoals men zou
ec ggeplaatst
p
verwachten.
Dit houdt verband met het
e
dat uit de wonde
druppelt:
'Ik za
water,
pp
zag
het water
at dat vloeide uit de tempel,
he
p , aan de
rzijde'. Eva kwam voort uit de rechrechterzijde'.

Vanaf de zesde-zevende eeuw bevan het kruis
vinden zichweerszijden
aan l
de zon en de maan. We vinden ze voor het
eerst terug
op een Syrische
miniatuur. De
Y
gp
verklaring
is vrij
vrij eenvoudig.
g 'Al rond het
g
zesde uur werd het donker in heel het land,
tot het negende
uur' (Lucas i 44-45).
g
Beide hemellichten worden somsp
g e ersonifieerd in borstbeelden of door een man en
een vrouw. De eerste stelt de zon voor, de
tweede draa gt de maansikkel of ze bedekken de ogen.
Vooral de middeleeuwse
g
kunst (miniaturen, ivoor en email)gebruikte die symboliek.
Meestal vinden we
Y
op
in staferelen ook enkele fi
gup de kruistgg
ren waarvan het aantal nogal
g wisselt.
Maria van Magdala,
g
^ met zalfpot, knielt
neer aan de voeten en wast soms met haar
blonde haren het bloed af. Enkele wenende
b
vrouwen delen in haar smart. Een aantal
verdeelden Zijn
ssoldaten
a
) n kleren onder el(Joh.
kaar en dobbelden om hetewaad
g

terztl de van Adam en de Kerk werd uit
dezelfde zijde
g
J van de Verlosser geboren.
Volgens
het evangelie
zijn
l n Maria enJohang
g
nes bijJ de kruisdood aanwezig.
g Vanaf de
vroegchristelijke
kunst
worden
beiden al
J
g
Maria
duidelijk
gegroepeerd. Waar vroeger
l
g
rechto stond
stond,valt ze vanaf de i4de eeuw
rechtop
dikwijls
g in de armen van oJ
J in bezwijming
hannes. Dit zou teruggaan
op
p een passage
p g
gg
uit de openbaringen van de al vermelde
Birgitta. De Kerk
is met zo'n voorstelling
g
nietelukki
die
dat Maria volg^ geloofde
g
g
doende moed had om dit offer te doorstaan, wat door die houdingg wordt tegeng
es roken. Ondanks die kritiek bleven
gp
kunstenaars tot in de 17de eeuw haar zo afbeelden. Maria symboliseert
hier trouwens
Y
de Kerk, Johannes de Synagoge. Zeldzaam
is het dan weer dat God de vader, in buste,
verschijnt
Veel
l Zoon te zegenen.
g
J om Zijn
meer vanen
en
elen
in
kelken
het
bloed
g
g
van de Heer op
P of tonen de passiewerk-
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Gepolychromeerde anonieme 'Piëta'
uit de s5de eeuw in de
St.-Quintenuskathedraal
van Hasselt.
Q
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groot spektuigen.
Rubens maakte er een g
P
g
takel van, metaarden
Romeinse
en
p
,
figuren, zoals in De lanssteek
bijbelse
l
AntwerPen Kon. Museum voor Schone
d n . De dynamiek
erin wordt verKunsten).
Y
hoo g door de schuine opstelling
g van de
kruisen.
De slang
g die soms onder het kruis
n eeventueel een appel
kron
kronkelt en
pp in haar bek
houdt , moet uitdrukken dat Christus door
Zijn
l kruisdood zonde en dood overwon.
mboliek staat in nauw verband met
Deze symboliek
delavermelde schedel van Adam die we
veelvuldiger afgebeeld zien onder het
kruis.
wordt meestal g e u De achtergrond
g
vormd door een weids landschap
p met
eventueel
Jeruzalem. Zo keert de Messias
e
zijn
rug
zijn
g Stad van het Oude
g naar de Heilige
Verbond.
iteindeli'k verdient ook het kruisUiteindelijk
hout nog
g aandacht. Niet alleen de vorm
verschilt, maar ook de kleur. Groen verwijst
J
leven het
naarhet
et
, levenshout. In Duitsland
treffen we dikwijls
dikwijls het g
gaffelkruis aan, met
schuin naar bovenerichte
armen. De
g
armen van Christus volgen
g
g die richting.
Vooral
in de 17 de en 18de eeuw vinden we
00
kruisbeelden waarbij
de gekruisigde
waarbij
g niet
g
langer
g r de aarmen horizontaal,, maar vrijJ steil
v nwi'dignaar omhoogghoudt. Meestal
evenwijdig
wordt
dit type
o
l
Yp ten onrechte,^jansenistisch
wijd
genoemd.
Doordat Hij)Zijn
enoe
) armen niet wij
J
g
Hi niet voor alle mensen.
uitstak, stierf Hij
mist alle grond.
inter p
Een dergelijke interpretatie
g
Zo'n
0 voorstelling
o
g komt namelijk
J al in de
15de eeuw voor en Franse kunstenaars
beeldden de kruisiginggtijdens
de Contral
reformatie op
o die manier uit voor evenveel
rooms-katholieke kerken en toch werden
ze niet verdacht. Ook de jezuïeten bestelden ze. Dit motief treffen weere
g geld aan
bij)eelfenbenen kruisbeelden,, kunstwerken
die in die tijd een gegeerd
bezit waren.
gg
Hieraat
g het om een technisch element.
De uitvoering
gcorpus
p in
g van een volledig
ivoor kon enkelgebeuren wanneer de
armen naar boven werden uitgestrekt.
g
Om meer horizontale armen te creëren,
ivoorsnijder drie stukken te
diende de ivoorsnijder
g ebruiken die hij) later met houten deuvels
aan elkaar vastmaakte. Zowel Frans du
Quesnoy,
y, Jean Del Cour, Lucas Faydherbe,
,
y
Artus Quellinus deon gere Mattheus
Pompe..
van
Pom e... voerden er
a Beveren,, Engelbert
g

'Toen het avondeworden
was'
g
Matteiis 2 757 - daarover bestaat er wel
ee n interpretatieverschil - werd het lichaam
Dit
van Jezus van het kruis afgenomen.
g eg
beuren dat eigenlijk
zonder
belang
is
voor
l
g
g
de
de
verschijnt in de kunst pasind
e liturgie,
g^ verschijnt
negende
eeuw. Toch wordt het in de vier
g

der: deiëta
p (zie afb.). De stille scène is
even sober als aangrijpend. Het ge
dat
g
een zwaard het hart van Maria doorboort.
Dikwijls g
hangt een van Zijn
J armen slapp
naast het lichaam enrobeert
0.-L.-Vrouw
p
Hem te omhelzen. Uitzonderlijk
Uitzonderlijkligt
g een
schedel onderaan het beeld of draagt
g Maria
een kroon. Deze voorstellingen
g volgen
g de
traditionele stilistische evolutie en de
schoonmenselijkheid verdwijn
verdwijnt voor over in de i 7de en 18de eeuw,
p
soms ook voor zeemzoeterigheid.
Op
g
P haar
hoofd draagt
g Maria een sluier en Christus
heeft enkel een lendendoek om. Voorbeelden ervan zijn
J legio.
g

Dit middenluik (paneel,
x 25,2
p
33 7
5 cm)
`De Man van Smarten', toegeschreven
aan Goossen van der Weden
y
(1465-ca.1538/1545), behoort tot de
Triptiek
Tri tiek van Abt Antonius Tsgrooten'.
S
De schenker was tussen 1504
1 o abt
5 4 en 53
van de abdij1 van Tongerloo.
Het drieluik
S
wordt in het Kon. Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen
p bewaard.
(Foto: Brussel, K.I.K.)

evangelies
uitvoerig
g
g verhaald. Naast Jozef
van Arimathea en Nicodemus mogen
g we
misschien veronderstellen dat Maria en
Johannes eveneens aanwezig
g waren bijJ de
kruisafneming. Nogg later verschenen andere figuren
en werden er zelfs ladders big
J
gehaald.
Mogelijk
kunstenaars
g
g l inspireerden
P
zich opnieuw
op
passiespelen.
Hoe
p
pdeP
p
meer we in de tijd
hoe meer
l opschuiven,
p
erbij komen. De scène werd
P ersonages erbij
steeds maar ingewikkelder.
Bij
Bij
Rogier
g
van
g
der Weden
sluiten
twee
figuren
als
eboY
g
g
af (zie afb.). Kleuracg en haken het paneel
p
centen en enkele schuine lijnen
vormen er
J
Hij
de compositie.
Hij
situeert
de
kruisafnep
mingals het ware in een retabel en laat de
tranen van de treurende vrouwen de vrije
J
loop.
en driehoeken bepalen
ti J p Diagonalen
g
p
dens de Contrareformatie de opstelling
van
p
g
deersona
es.
p
g Rubens wist dat tafereel in
1612 schitterend te verwerken op
p een middenluik van een triptiek
voor het altaar van
p
de Kolveniersggilde in de Antwerpse
se
p0.-L.
Vrouwekerk. Onderaan schilderde de
grootmeester van de Vlaamse barok een
stilleven met doornenkroon, spons,
p , een
stukapp
ier met de bekende INRI-tekst en
een koeren
schaal met water en bloed.
p
Veelathetischer
is de bewening.
p
g
Het dode lichaam wordt van het kruiseg
haald en ligt
g nu opp de schoot van Zijn
l n Moe-

`ozef (van Arimathea) nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen, en
legde
het in zijn nieuwe graf,
hij in de
g
g ^ dat hij
rots had laten uithouwen. Hij
Hi rolde een
grote steen voor de ingang
en
g
g g van het graf
g
ging
in weg'g Matteiis 27,7^
59-60).
De
andere
5960.
evangelisten
vertellen de begrafenis
van Je-g
g
zus op
p dezelfde manier. Gewoontegetrouw
g
bracht men, zoals bij voorname
personen,,
p
tussen de zwachtels en het lichaam kruiden
aan, zoals mirre. De beschrijving
J
g die de
evangelies
van het graf
geven, stemmen
g
g g
met de werkelijkhei overeen.
. Joden be hun doden in het veld,^ingrotten
g
g
of onder bomen. Dat derot
of degrafkag
g
mer werd afgesloten
klinkt logisch.
Toch
g
g
roepen de evangelieteksten
vragen
o.
g
g p
Waarom is er nergens
sprake
van
Maria
en
g
p
Johannes? Waarom leggen
de evangelisten
gg
g
zo'n nadruk opp het 'nieuwe' graf?
Waarom
g
spreekt
Johannes
enkel
over
Nicodemus.
p
Het thema van derafle
g ggingwerd
pas in de Middeleeuwen populair,
zeker in
p
pp
de 1 de en 16deg
eeuw onder benaming
H. Graf. Vooral in Spanje en in Bourgondië
g
werden er monumentale ensembles vervaardegd. Weer zal de opvoering
g van de
p
passie
en
de
poging
tot
visualisering
P
g van
pg g
de teksten invloed uitoefenen. Heel wat
bidplaatsen
bezaten beelden of schilderijen
schilderije
p
de tijdtijd
van het
'aar werden uitvolgens
jaar
gestald. Enkele kunstenaars brachten taferelen uit derafle
in (zoals
Jozef van
g
g
gg
Arimathea die het lichaam aan Pilatusaat
g
vragen
de meeste
g of de balseming),
gtonen derafle
in zelf.
In de assieretap
g
gg
g
teru .De voor bels vinden we het steeds terug
lijkt wel een toneelopvoering:
gl
enkelen (Jozef van Arimathea, Nicodemus,
Johannes, Maria en de andere heilige vrouwen helpen
gewikkeld in een wit
P Jezus ,g
linnen, in hetraf
g leggen
gg en Maria van
Magdala is noggbezigg het lijk
lij te zalven. De
p
ges vormen als het ware een soort
haaget
g, Jozef van Arimathea aan het
hoofd en Nicodemus aan de voeten. Tijdens
l
de Contrareformatie werden de bijbelse
l
figuren
soms door engelen
vervangen.
Al
g
g
g

vanaf de Renaissance zien we voorstelling
en van Christus
lijve
ten halven lijve waarbij
waarbij
eventueel zijn
armen
door
engelen
worden
J
g
ondersteund met somsassiewerktui
P
gen
op
p de achtergrond.
g
Het iconografisch
verhaal van de
g
p assievoorstellingen (in Vlaanderen) is
daarmee niet teneinde. Deze mijmeringen
J
g
zijn enkel een beknopt
P overzicht, een inleien volks geding.
g Iconografie,
g
^ symboliek
sY
ge
bruiken
kondene
geg emakkeli'k
l worden uit g
breid. Toch hoen
p we een aantal
releverende beschouwingen
rond de Goede
g
Week te hebben samengebracht.
g
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Galerie van Vlaamse schilders en beeldhouwers
uit de twintigste eeuw

de twintigste
eeuw
ijdens
g
l
werden er in Vlaanderen heel
kunstwerken
T watlastische
P
vervaardigd
van
p
g die thema's uit de passie
Christus weergeven.
Ook vandaaggp
spreekt
g
dit lijdensverhaal
nog steeds sterk aan. En
g
kerkbesturen bestelden na het Tweede Vaticaans Concilie1962-195
6 geregeld
werken
g g
om nieuwe bidplaatsen
aan te kleden en
p
oude ognieuw in te richten: vooral liturg isch vaatwerk, kruiswegen en kruisbeelden. Als voorbeeld denken we aan het metalen kruis van Jef Claerhout voor
de Sint-Baafskerk nabijJ Brugge
gg of aan de
Kruiswe
Kruisweguit veertien blokken Carraramarmer uit 1988
9 van Hilde Van Sumere. Die
eindigt
niet
met de traditionele graflegging
g gg g
g
maar wel met de verrijzenis,
wat volkomen
l
ppast in de religieus-theologische sfeer van
onze hedendaa gse leefwereld. Rafaël Gorsenaf
p era
g staties weer in een heftigg temperament en met een vlotte expressie.
En Jan
p
Cocx schilderde een zestiendelige abstrahezij slechts
rende 'Martelgang-cyclus'. Dit zijn
namen uit een ellenlange
g reeks. We
sluiten dit nummer over Passio Christi af
met enkele tendensen uit de twintigste
g
eeuw. Daarom maakten we hier een beknopte
van een vijftienl
g
P keuze,^ een galerie
tal rePresentatieve kunstwerken met telkens een korte bespreking
g door Fernand
P
Bonneure fb Mark Delrue and ofwel
Raoul Maria de Puydt
rmd
p .
Y

ALBERT SERVAES
(Gent 1883
3 - Luzern CH 19 66 heeft men
terecht de vader van het Vlaams expressionismeenoemd.
HijJ heeft dit vooralgeg
toond met zijn
zijn religieus
werk,- dat zeer
g
verscheiden van aard is. Men ziet dit het
bi het bestuderen van de verschillende
best bij
hij tekende en schilderde,
kruiswegen
g die hij
o.a. Luithagen
1919,Orval933
1 -1939 en Afg
snee 1956-196o die nooit in Afsnee terechtg voor
gekomen
is . De getekende kruisweg
g
de kapel
p van het karmelietenklooster van
Luitha
en bij
Luithagen
bij Antwerpen,
l
g
p^ is ongetwijfeld
het meesterwerk van Servaes. De kerkelijke
J
veroordeling
l
g ervan en de latere verwijderingijn
gJ g
gzijnhistorisch belangrijkegebeurtenissen waardoor dit kunstwerk internationale
interesse wekte. Dit beïnvloedde de intrinsieke artistieke waarde ervan niet. Deze
kruisweg
tot
p
g heeft de kunstenaar beperkt
de essentiële figuren.
Ze
staan
los
in
de
g
ruimte • er is ggeen achtergrond
ruimte;
g esu
ggeg
reerd. De volle nadruk ligt
lijnen,
g op
pnen
l
men,g
gebaren,gelaatsuitdrukkingen,
g
g , ook
en ritop
de
alomtegenwoordige
plooien
e
gP
g
e
tijd
mes van de kledij.
kledij. Servaes was te dien tijde
vernieuwer van de beeldende kunst en
meteen van de religieuze kunst onovertroffen. Zijn
Zijn kruisweg
g steekt
g van Luithagen
boven alle andere uit en blijft
l na vele
decennia nog
g steeds een ontroerende en
indrukwekkende meditatie. (fb)

Albert Servaes De H. Veronica, Museum
Moderne Religieuze
Kunst Bisdom Brugge
S
g^
(Foto: B. De rendel).
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GUSTAVE VAN DE WOESTYNE
Deze tekening
g van Gustave Van de
Woesty ne (° Gent 1881- t Brussel947
1)
toont deekruisi
de
vol vibratie van een
gg
uiterst sterk zieleleven.
Gebogen
lijnen getourmenteerde vormen
g lijnen
zijnZij
van het lichaam zijn
de spiegel van Zijn instrijd,
gisteren in de hof van GethJ ^g
J
semane:
Hi voelde zich door God
radeloosheid, Hij
verlaten;
uitzicht, een engel
deed
Hem
hopen.
p
g
Van de WoestYne tekent echo's van vertwi'J felingen hoop.
Zijn
Zijn tekening
g is onafgeblep
ven, bovenaan,, onderaan. Dit maakt het
mysterie
groter.
Weeklacht en jubel,
zelfontJ
g
Y
lede
in en extase tegelijk.
lediging
gl
Is Pasen dan toch latent aanwezig?
g
Zijn
Zijn blik is uitdagend,
g
g
^ als met magnetisme
g Bladen.
Dezeekruisi
de
g l op
peen toreador
g
ggelijkt
die de arena betreedt om het duel te beslechten met de tegenkracht:
de dood.
g
Deze Christus houdt het visioen van de
met een blik
eindbestemming
g voor g
diegeen
leugen
g (md)
g
g verdraagt.
Gustave Van de Woestyne, Gekruisigde,
g
Museum Moderne Religieuze
Kunst
fi
Bisdom Brugge
SS (Foto: B. DeSrendel).

MARCEL NOTEBAERT
(Kortrijk
1924-1986)Grote Prijs van Rome
lPrij
Schilderkunst en medestichter van dit
tijdschrift
Vlaanderen in i 952 heeft niet alJ
leen herhaaldelijk de kruisweg
geschilderd,
gg
o.m. in de kerk van Sint-Eloois-Winkel
(1959)
West-Vlaanderen en in het Sint-Jan959
Berchmanscolle
6 in Avelgem,
maar
ge i93
g
het thema lijden en passie
is, als thema, in
P
heel veel van zijn schilderijen
J en en tekeninBij alle kosmische
enmetag en aanwezig.
gBij
fysische
altij in wezen
Y
ggeladenheid is hij altijd
expressionist
gebleven.
Hijl was
kunsteg
g
naar met een bijzonder
grote
habiliteit,
l
g
maar die intelligent,
re
, g edg
^ van binnenuit,
ven door een rijk
rijk gedachten- engevoelsleven^l
zijn schildersavontuur opvatte
en stofp
feerde. Zijn
Zijnggeschrift was levendig,
en
g^
toe hard aankomend, nerveus, krachtigg en
op de man
af. Hij zocht nooit vertedering,
J
g,
tenzij
tenzij wellicht in de nawerking,
de
g^
schok al lang
voorbij
was.
Men
moet
zijn
zij
g
traag
l
g benaderen, men moet
erin stappen
pp en zich laten meedeinen op
p de
slingerende
bewegingen,
o
de
volronde
op
g
vormen of op
bijna
p de staccato's van een bijna
grafische nauwkeurigheid. Naast een visionaire instelling
waarschijnlij
g is het ritme waarschijnlijk
in Notebaerts vormentaal. (fb)

RIK SLABBINCK
(Brugge
gg 1914-1991),de kunstschilder van
de felle kleuren en van somtijds
gedurfde
g
tegenstellingen in vormen en koloriet, heeft
zijn thematiek
beperkt tot het landschap,
p
P,
het stilleven, het naakt, hetortret.
Religip
euze kunst kende hij
hij natuurlijk;
J^ hij
hij heeft ze
weten en zien ontstaan in het ouderlijke
l
bedrijf
gewaden en andere
J van liturgische
g
g
zijn schilderijen
schilderije is deze
P aramenten. In zijn
slechts sporadisch
aanwezig,
g,
zoals in twee indrukwekkendeiëta's
uit
p
1974
en uit 1963. De piëta, het
medelijden,
974P
^
1
is de naam van de voorstellingg van Maria
met het dode lichaam van Jezus op
p haar
schoot;,l
zij komt in de hele kunstgeschiedeg
nis voor in schilder- en beeldhouwwerk.
Theatraliteit of overdaad zijn
J bij
bij Slabbinck
haast nooit na te speuren.
In zijn
zij piëta van
p
is de figuratie
ondergedompeld in een
954
g
zwarte achtergrond,
die aan de horizon
g
slechts even wat diepblauw
opklaart.
Het
p
p
volle licht valt op
P het dode lichaam, oop
handen enelaat
van de ondersteunenden.
g
zij de versoberde kleuWit, ggeel en zwart zijn
die mee de spanning
binP
gin het geheel
g
nenbren en door
grondige
g
g contrastering
g
van de vormen. Deiëta
van 193
6 is zo
p
mogelijk
zij toont Maria, die
g J nog
g soberder;^ zij
het lichaam in ontvangst neemt in één omarmin g. (f b)

ROMAIN DE SAEGHER
(St.-Amands-aan-de-Schelde 1907-1986)
hij
heeft een kruisweg
geschilderd toen hij
gg
bijna
l
bijna vijfenzeventig
g was. Hoewel haast al
zijn
zijn werk ergens
religieus
kon genoemd
g
g
g
worden, had hij
hij zich nooit aan een kruiswegg
gewaagd.
g In de loopp van één week,
een Goede Week, schilderde hij) de veertien
staties. René Turkry
Y heeft ze kundigg beschreven in zijn kleine monografie
1982
g
over de Klein-Brabantse kunstenaar en hijJ
concludeerde: 'In alle werken van Romain
De Saegher
valt de overeenstemming
g
g tussen zijn innerlijke wereld en de plastische
p
uitdrukking
uitdrukkin ervan overtuigend
op
...Zij
Zijn
g
zijn meer geestelijk
kleurensymfonieën
zijn
Y
g
J dan
visueel van aard'. In 1971
97 had De Saegher
g
al hetouacheschilderi'
geschilg
%
J Golgotha
g
derd. Een diep
werk en tegelijk
p religieus
g
g J
heeltypisch
voor de schilderkunst van
Yp
deze meester. In een wervelingg van wollige,
g,
eerder onduidelijke
verschijn heel
J vormen verschijnt
hoogaan de horizon de kruisvorm. Daarvoor, daaronder speurt
men naar figuren,
g
,
p
naar structuur tussen hen, maar men vindt
niets. Er zijn alleen enkele ijle
ijl cirkelvormen
bijna
duidelijk, zoals in bijna
al zijn
zijn schilderijen,
l
die deezichten
van de aanwezigen
g
g onder
en voor het kruis suggereren.
Het is een
gg
m ysterieus
schilderij
schilderij
dat
men
kan blijven
blijve
Y
bekijken en waarin men traag
g aldoor
nieuwe aspecten
ontdekt. (fb)
p

Marcel Notebaert, De H. Veronica,
pprivé-verzameling
% (Foto:1J. Breyne).
y

Romain De Sae her, Golgotha,
privé-verzameling
Br ne).
J Breyne)
p
% (Foto:.

Rik Slabbinck, Piëta, p rivé-verzameling%
(Foto: J. Breyne).
y

VAN VLAAMSE SCHILDERS EN BEELDHOUWERS UIT DE TWINTIGSTE EEUW

101

ALFRED OST

ETIENNE VAN DOORSLAER

DAN VAN SEVEREN

(Zwijndrecht
1884
was
945
4 - Antwerpen
J
p 1945)
de schilder en tekenaar van de beweging,
g g,
hij van
uiting
g van de rusteloze natuur die hij
huis uit had meegekregen. De brute kracht
van mens en dier lag
bi'bijzong hem kennelijk
J
dervoortdu
en die heefthijhij dan
ook
k
g
rend uitgebeeld
in zijn
zijJ beroemde voorstelg
zijn
lis gvan mensen en paarden.
Een van zijn
p
betitelde
hij
Gespan.
Dionysisch
•
J
p
y
Het tekent zijn
en
J hele oeuvre. Dynamiek
Y
lyriek
zijn de twee inspiratiebronnen
ronnen waar
t
P
tussen hij
hij voortdurend evolueerde. Genereus ondanks miskenning
g en ontgoochelis g,
vereenzaamd maar aldoor verder
strijdend heeft hij
hi zijn g oot talent tot een
•
wasdom kunnen ontwikkelen. 'Bestaat er een kracht die mij
lprukken kan?'
vroeghij
hijzichzelf af in 1 934. Hij
vroe
Hij heeft de
vraag
wer g beantwoord in zijn
J religieuze
g
ken. Er zijn er veel, vaak illustratief of verhalend in een volkse, Vlaamse of wijdis
J
gsvolle sfeer. Sommige
g werken ontstijgen
Jg de
zuivere anekdotiek, zoals zijn
} suite Het
einde der tijden uit 1926 en enkele alleenstaande schilderijen en tekeningen,
g^ zoals de
kruisweg
o. Dominerend centraal is
g uit 193
de kruisvorm, omstuwd door schimmige,
g,
voorwaarts dringende
gestalten.
Bijna
Bijn los
g
g
•
de zuivere figuratie heeft de kunstenaar hiereengreep
eenree gedaan naar het m Ysterie via een strompelende
mensheid. (fb)
p

stij van de
De abstract-geometrische
stijl
g
benedictijnermonni Van Doorslaer
Saint-Remy-les-Cheveux
1 2 heeft een
95
Y
symbolische
betekenis.
Y
SYymmetrie en repetitie
S
bepalen
de opbouw
p
p
p
van zijn werk. Met witte verf schildert hij
hij
een monochroomekleurd
veld. Wit dat
g
naar oneindigheid streeft en ons binnenvoert in het mysterie
- ons van toeschouwer
Y
tot beschouwer maakt. Door subtiel-aangebrachte nuances in het wit verschijnt
l het
kruis.
De kunst van deze monnik toont wat wijJ
niet zien of amper
p vermoeden. Dit is het
wonder van zijn abstract oeuvre: het onzichtbare zichtbaaremaakt
g
^ zoals het
g eloof ook doet.
Etienne van Doorslaer heeft de beschouwelijke
aard die naar mystiek
neigt
J
g en aan
Y
onthechtingbetekenis toekent. Hij1 verkent
onthechtin
een wereld waarin het licht schijnt
J van de
eerste morgen.
Dit p
puurste wit is kruisiging
g
gg
en hemelvaart. Zijn palet met hogere
tonen
g
van wit brengt
g door verlangen en verbeeldis ghet verhaal van de Mens die kwam
om te verlossen. (md)

heeft9
in 1 81 een kruisweg
( 0 Lokeren 1927)
g
gerealiseerd.
Er
verscheen
toen een catalog
us
J bij
zijn
zijn tentoonstelling
g in hetzelfde jaar
l aar
'Kruisweg en Alfabet'
(Foncke Gallery,
Y,
Gent). Was dit een nieuw begin
g of een herbronnis gvan zijn
Hij is
zijnkunsttheorieën? Hij
sinds jaren een van de zuiverste vertegenwoordi gers van de niet-figuratieve
schilg
der- en tekenkunst in België.
Bij
alle
ontg
l
wikkelingen
die hij als mens en kunstenaar
g
meemaakt, blijft
J hij
hij vasthouden aan de initiële ex pressievormen:
vierkant, rechthoek,
,
ruit,, cirkel, ovaal en vooral lijnen,
l
, kruisende verdelende, opvangende lijnen
lijne die ofalleenstaande of in combinatie met elkaar zijn.
geëtst oop
J Zijn kruisweg
g van 1981,g
lijnen
zinkplaat,
is
uitsluitend
met
lijnen
gemaakt,
p
^
g
het eerste beeld toont twee kruisende li'J
nes een kruisvorm dus, het laatste is een
brede bundel van dertien verticalen, doorkruist met één horizontale. Het totaalbeeld
beantwoordt volledigg aan het bekende alfabet van Van Severen, maar wijkt er tegelijk
gJ
beduidend van af, omdat heteheel
een
g
aparte
reeks vormt die niet los te maken of
p
te onderbreken is. Ook dit kunstwerk is in
dit boeiende oeuvre weer een stap
p naar het
definitieve maar wellicht slechts imaginaire
g
eind punt dat een kunstenaar als Van Severen zich als volmaaktheid moet voorstellen.
(fb)

zijn

r

Zijn

Dan Van Severen, Zonder titel, 1991,
99
Brugge
%% Groeningemuseum
%
(Foto: Brugge, Sted. Musea).

Etienne van Doorslaer, White on white, l 994 ,
pprivé-verzameling
% (Foto:1J. Breyne).
y

Al red Ost, Boetetocht, 193o,
93
privé-verzameling
1 Breyne).
p
% (Foto:J.
y

l

° à^^^
^^^z^gM' .‘„w

,,
,
^y,^„\v^v
^^ ' \^^^^ ,yh^
,^a
,^^^^,ltM^
^v

*At'

^,^
,^
!„^
^ \^, 5 ` 1
a,,,,^h,
\^1 '
^^
,^a,;^y^
\,^; ^^
^'`N
^
^`
atiGa^,,
,
^
wit
^\v^
, '^^,
***\\\\
^,^;^^,'
; h, ;
,,b
^^;
,
^^@
**'\
;^`\ ^\° "„
^! ,a ^4^ \\\^,`^ 1\ `

102

GALERIE VAN VLAAMSE SCHILDERS EN BEELDHOUWERS UIT DE TWINTIGSTE EEUW

HUGO HEYENS
(Mortsel 1942-1987)was een zeer veelzijJ nadie
Hij heeft zelfaltij
altijd de
g kunstenaar. Hij
zij
d oppzijn
zijn schilderkunst en zijn
g g
gevoelig
Hij moest
bijzonder
g tekentalent. Hij
g
het niet hebben van een overroetPelend koloriet noch van ingewikkelde
structurele
g
composities.
Zijn kunst was eenvoudig.
Zijn
com
p
g
Grote kunst met eerder beperkte
middelen,
p
oëzie in beeld gebracht,
poëzie
g
- maar vooral menseli'k
en
emotioneel
geladen.
Er ging van
g
l
uit; hij
hij
de mens een warme vriendschapp uit;
was joviaal en levens ggenietend. Maar daarachter, daaronder leefde de geest
die zichg
zelfi'ni
de
in
diepe
melancholie,
in ernst
p
pJ g
en vraagstelling. En deze kernen van de
persoonlijkheid
liggen
diep
p aan de basis
gg
l
p
van het religieuze
werk,
dat
hem,-g
gaande
g
de jaren,
aldoor
nader
aan
het
hart
lag.
^
g
l
schilderije
schilderijen tonen immers
Zijn religieuze
g
deassie
maar dan wel in de
p
ruime zin, het lijden, het aftakelen van het
lichaam, het verval van zielengrootheid,
,
g
van waarden. Hijl heeft dit meesterlijk
l en
ten uiterste beknopt
in zijn
g
l
p uitgedrukt
en
Zie de mens,
De
Geseling
acrylschilderijen
acr
g
l
Y
levensjaar
beide ontstaan in zijn
J laatste levensjaar.
dia Schoonbaert schreef hierover in haar
Lydi
: 'het sobere, haast fosmonografie
s
993
t een onvoorstelbare dramasiele beeld krijgt
tischeeladenheid'.
Een oplichtende
figuur
p
g
g
in een diepe
(fb)
P donkere achtergrond.
g

Hu o He
97
yens, De Geseling,
g 1987
Br ne).
(Foto:.
^ Breyne)

HOENRAET
•
De materieschilder Luc Hoenraet
werkt met zand en asfalt.
( 0 Aalst 1941)
94
p zij
zijn vaak herkenZijn krassen en strepen
fi uren: vierkant, driege figuren:
•
hoek rechthoek... door een dichtershand
e rift.
gg
Aan deze oervormeneeft
de kunstenaar
g
een dimensie mee die eeuwigheid
oproept.
g
Soms schrijft
hij in dit zand, zoals Jezus
schrijft hij
deed. Zijn
zij onleesbaar, maar
J teksten zijn
de kracht vanraffiti-inscri
ties
o
•
p
op
g
eeuwenoude muren.
se
zijn de alledaagse,
Zijn inspiratie
g^
p
gezochte
vormen,
die
als
bas-reliëfs
oop het
^
g
doek verschijnen.
J
Luc Hoenraet schilderteen
illusoire,
g
maar reële diepte,
in
de
materie
gegroefd,
gg
p ^
g ekerfd.
Hijl leidt de kijker
kijker naar contemplatie,
p
^ dieper
P
kheid
Bilend
dan de schijnbare werkelijkheid
l
van de evidente dingen.
g
Ook het kruis als oerstmbool is een hoofdthema. Donkergekleurde horizontale en
verticale balken tegen
g
g lichte achtergrond.
Horizontaliteit verwijst
l naar de horizon, de
ekende wereld.
Verticaliteit sugdoor
onsg
g tussen hemel en
g ereert de verbinding
aarde.
In Hoenraets werk verwijst
l het kruis naar
de ordening
g in de chaos, naar evenwicht in
de mens,, het leven, de kosmos. Deze oervorm spreekt
van vier windstreken, vier
P
seizoenen vier maanstanden. Het kruisteken van Luc Hoenraet verwijst
l ook naar
Christus zelf, afwezig,
g, aanwezig in tekenen
enebaren
van Zijn
Zij Passie. Wat Michel de
g
schrijft,
van de
gg
l ^ kan lje ook zeggen
religieuze
kunst van Hoenraet: `Le christiag
d'un
corps.
nisme s'est institué
sur
la'
P
p
(md)

HENRI LANNOYE
6 heeft aan het begin
(0 Aardenburg
g i94
g
van zijn succesvolle loopbaan
als beeldhouP
6g
gemaakt.
wer het werk Morti ikatie s 97
zij
Hij heeft alle menselijke
menselijke thema's in zijn
Hij
betrokken, vanaf de meest eigen
•
g gevoelens tot de even determinerende invloeden van buitenaf. Zijl zitten vast en stevig
g in
jare
het brons van zijn
jaren
zijn creaties,^ de jongste
l g
• relatie tussen mens en technologie.
g HijJ
heeft niet minder aandacht voor wat de
mens in de wereld bedreigt
p
g en het protest
daarte gen is zijn
zij kunst niet vreemd. Een
de weinige
religieuze
werken
g
g expliciet
p
in zijn oeuvre is deze bevreemdende Morafikatie. Vooreerst heeft hijJ het kruishout al
een ongewone
vorm gegeven:
de dwarsee
g
gg
lijk te
balk is uit elkaarehaald
een
stuk lijkt
g
^
afvallen. Het corpus
p zelf is eveneens
quasi gehalveerd de twee delen hechten
aan elkaar met uiterst dunne draden.
Hoofd en handen zijn tot minimale herkenningP
s uuten herleid; de bruine bronskleur
vloeit samen met het bruin van het hout.
mi' de presentatie
van dit kunstIk herinner mij
p
werk voor een uitgelezen
publiek in het
p
g
Osterriethhuis in Antwerpen met een toelichtingan
wijlen
wijle Lieven Rens en met
g
Pira die daar zijn
gedichten
zijn passie
P
g
bij nummer
naar voren liet brengen,
g- waarin bij
12: 'Geef mij de
grauwe pij,
p l,
ggesel en een g
wijs mij
bronde.
wijs
J de runen waar genade
g
nabij'
Uw dood blijft
al mijn
angsten
zo nabij'.
blijft
mijn
g

Henri Lannoye,
y Mortifikatie, 97 6
(Foto:.
1 Breyne).
y

Luc Hoenraet, Black Cross, 1996
99
(Foto: S. Meeze).
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ARMAND DEMEULEMEESTER
(0 Ronse 1926)
9
ggaf aan het schilderij de titel
'vanaf het zesde uur'.
Het verhaal van Jezus' dood volens
g
inspiratie.
zijn
p
Marcuss 533 -39 was zijn
Dit kunstwerk is de vrucht van een zoektocht naar het onzichtbare, het ongehoorde.
g
Het roept
P van
P een wonderlijke osmose op
sporen
van dood en leven,
teen
g eP
^ van g
stelde krachten die naar onder en naar boven trekken. 'Toen het zesde uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele
land, tot aan het negende
uur. Op
g
p het neende uur
riep
Jezus
met
luide
stem:
Mijn
J
P
n
God, mijn God, waarom hebt U Mij in de
steekgelaten?'
(Mc. 15,33-34).
g
`Toen de centurio die tegenover
Hem stond,
g
za dat Hij l
oppdeze manier de geest
gaf,
zag
g zei
g
hij:
J Inderdaad die man was de Zoon van
God.' (Mc. 15,39).
Demeulemeester schildert vanuit heimwee
naar het licht van de andere wereld. Licht
en donker ontmoeten hier elkaar in harmonie. In het richten van de blik naar binnen
vindt de kunstenaar de wegg die naar boven
leidt. Dit licht stijgt
lg uit duisternis op
P naar
de oorsprong
diepste
wezen. (md)
zijn
P
p g van zijn

GODFRIED VERVISCH
s93
o vond vlug gaansluitinggbij
bij het
(0 Ieper
P
expressionisme,
- een kunstvorm hem op
P het
p
lijf geschreven. Schilderen is voor hem geen
lijf
g
keuze maar onontkoombaarheid. Er is onrust en onvrede in het werk van deze kunHi' creëert beelden die als voorstelstenaar. Hij
lingvan een religieuze
droom grenzen
van
g
g
g eloofsleer en kerk doorbreken. Hijl schil dert verwarde beelden die naar een nieuwe
wereld tasten, niet als ontwijding,wel als
behuizingg van zijn
zijn zoektocht naar geloof.
g
Zijn
l ggeloofscrisis heeft zoals bijJ andere kunstenaars-tijd
lgenoten iets te maken met het
instituut kerk, met veruiterlijkte
vormen
)
van religiositeit
en verkalkende traditie.
g
Zijn twijfel
twijfel ggraaft dieper:
het wegvallen
g
p
van de bekende God vanoedheid
en
g
sterker dan lijden
lijde en dood.
hoop,
p^
Vervisch is als de dichter die zich
uitspreekt over het drama van het menselijk leven, reeds weerspiegeld in de woorlij
van de middeleeuwse mystica
Y
Hadewych:
'Mi gruwelt
dat ik leve'.
Y
g
In kruisigingen door Vervisch wordt de
mens zichtbaar zoals hijJ^
is naakt als het
leven enevan
en
van
g
g binnen de grenzen
g
mooie schijn.
J (md)

NORBERT DE CLERCQ
Hoewel hij
hij een vorming
g als etser heeftgehad ,g
legt Norbert De Clercqq (° Anderlecht,
zich sinds een
tiental jaren volledigg
1937)
J
Zij palet bestaat
toe op
de
schilderkunst.
Zijn
P
hij in
eengamma
van
pastelkleuren,
p
^ die hij
g
kleine toetsen tot een verhelderendeheel
g
kan samenbrengen,
werkwijz tussen
g^ een werkwijze
en figuratieve
vormgeving.
g
Sinds hijlg
algemene bekendheid verwierf
door het schilderen van de vijftien
staties
J
van de kruiswegg in de Basiliek van Koekelhij
hij rondzwerven in religieuze
berg,
g
g^
en
hij actuele onderwerpen
thema's. Als hij
paansnijdt
Sarajevo of de Golfoorlog,
gJ zoals Sarajevo
hijJ aantonen dat onverdraagzaamheid
uit
g
de wereldebannen
moet
worden
en
dat
g
geest
eest het materiaenkel de lichtgevende
g
lisme en de verzuiling
g en
g kan verdringen
oversti'Jgen.
2 vinden we al
In het doek 'De zuil' i 99
deze elementen terug.
g Binnen een heldere
kleurencompositie
van natuurelementen en
P
lichteffecten herrijst
l een kruis dat doorheen
het landschap naar het
eeuwige verwijst,
l,
g
en waar de Christus zijn
gelaat van het
lg
materiële en het uiterlijke
in de wereld
J
afwendt.(rmdp)

Godfried Vervisch, Kruisiging,
Museum Moderne Religieuze
Kunst
%
Bisdom Brugge
De rendel).
%% (Foto: B. Degrendel)

Armand Demeulemeester,
Het is volbracht, 99
l 6,

Museum Moderne Religieuze
Kunst
%
Bisdom Brugge (Foto: B. De rendel).
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Norbert De Clercq, De zuil, 1993.

Dichter te gast
ALEIDIS DIERICK

WINTER IN WICKLOW

De vos

De gast

Sneeuwbuien over Mount Laraagh.
g
Maart en de vogels
klagen.
g
g
Schapenwol
klauwt aan de draden.
p
Noodsant
een
strik in de wei.
p

De man

Werkvolk kwam over de drempel.
P
Zijl
de borden de bekers
zette thee schikte lampen
P lepels
P
ophet laken. Wit ongewapend.

Bedachtzaam als onkruid mager
g
jaagt
hij. Een onbarmhartig
ghij.
g
en bladerloos jaargetij
l
g l kantelt
naar de laatste week van de vasten.

HijJ
bijJ waar de anderen
al zaten zwijgend
de porridge
lgp
g aten
de rashers de scones de broden
heet uit de oven. baden

In de ijzige
nanacht lang aarzelt
l gg
het daglicht.
Uit bukshout
g

groetten
in
en gg
gingen 'Een dag
g
om teloe en
Hij
zag
g
g Mistress'. Hij
hoe het bloedspoor
zich
spreidde.
p
p
Hij reikte. Zijl duwde zijn hand weg.
Hi'
g

Als een lam op
P de schouders gedragen.
g g
Als eengod
g aan de dwarsbalk genageld.
g g
Door de keuken zijn
zijn voetstap.
p
Een wal van turvenesta
g peld.
In het stro slaat de vlam.
Deloed
rekt zijn
zij schaduw
g
pint hem zwart en schrikbarend
als een wolf aan de wand.
De schotwond een aanklacht.
Vuur schroeit de huid de haren.

DICHTER TE GAST
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Kunsten
en Letteren
Gelieve uzu be ri chten 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. 271 - mei-juni
1998) verschijnt medio juni 1998. Be ri chten voor dat nummer
kunt u insturen tot 15 mei 1998. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen - Letterkunde
Lezingen
S Apollo
p
..
De Literaire Culturele Kring
zet zijn acg'Apollo'
P
tiviteiten rond 'Literatuur opP zondag' verder:
Annie Van Keymeulen (5/4/98),J.M.
Berckmans
1
(3/5/98) en ans Vandevoorde over 'De uitgege
verssector' (7/6/98). Info op
o dit adres:
,
'Literaire Culturele KringgApollo',
Koningsg
P
bos 18,60
34 Bekkevoort (013) 33 39 94
Boom - Muziek
Requiem
van G. Verdi
q
Dit concert krijgt
drie uitvoeringen: in de Basiliek
Jgg
van
(2
7 /6/ 98 om 20 uur), in de Onze, Tongeren
g
Lieve-Vrouwekerk in Boom (28/6/98 om 20 uur)
en in de Elisabethzaal in Antwerpen
P (17/10/98
om 20 uur). Uitvoerders zijn: Lena Lootens,
sopraan;
Lucienne Van Dyck,
P
Y mezzo; RayY M.
Wade Jr., tenor, en Werner Van Mechelen, bas.
Deelnemende koren: het Gemengd koor Musica
Nova (Boom), Alauda (Ekeren), Helicon (Lier),
Jubilate (Lanaken), Kathedraalkoor (Mechelen).
Orkest: Chapelle
de Lorraine. Algemene
leiding:
P
^
g
Roer
g Leens.
Info: `Gemend
koor
Musica
Nova'
vzw,
g
J.B. Corremansstraat 146,
4 2850 Boom,
tel. (03)
3 888 277 82.

i

l

heid. De samenwerkingg tussen de verschillende
overheden wordt via een rotocoleformalig
seerd. Het uitvoeringsbes uit voorziet een indelis gin twee niveaus bij de erkenning:
g lokaal/
regionaal en landelijk internationaal. Voor een
erkenningg bijJ dit laatste niveau gelden
meer en
g
stres ere criteria en wordt rekeninggg
gehouden
met de reikwijdte van het museum. Alle erkende
musea hebben bewezen kwaliteitsvol te zijn
J en
worden dus ingedeeld
bij het niveau lokaal/reg
g Tonaal. DePprovincie kan deze indelingg verder
i
e, specificeren.
Musea die voldoen aan strengere
g ere
P
sen m.b.t. museale werking en bereik, kunnen ink/interna
gedeeld
wordenJ bij het niveau Jlandelijg
tionaal. Met betrekking
g tot de subsidiëringg door
de Vlaamse overheid wordt voorzien in forfaitaire werkingssubsidies voor de musea in de cate^orie landelijk/internationaal,
landelijk/internationaal, projectsubsidies
j
aan de erkende musea met betrekkingg tot de vier
basisfuncties, enJ
P ro eetsubsidies voor samenwerkingen
initiatieven. Om
g en overkoepelende
P
versnippering
van de
PPerin
g beschikbare middelen tegen te gaan,
zal de Vlaamse overheid alleen werg
kingssubsidies toekennen aan musea die ingedeed zijn
landelijk/internationaal
J bijJ het niveau landelijk/internationaal.
de toekenning
g van deze middelen worden
de twee eerstvolgende
jaren
als overgangsjaren
l
g
beschouwd: in 1998
99 wordt een werkingssubsidie
g
toegekend
toe
aan die musea die ten laatstePo
op
3 okg
tober 1998
erkend
en
ingedeeld
zijn
bij
het niveau
zijn
J
99
geldt
landelijk/internationaal;
en in 1999
999
g dit ook
J
voor musea die ten laatste op31/1/1999
erkend
P
en ingedeeld zijn bijJ dit niveau. Vanaf 2000geldt
g
de er ennin gs atum van 31
3 mei van het voorjaar.
aar.
Voor
de
uitvoering
van
het
museumg
g
decreet is in 1998
99 122,7 miljoen frank beschikbaar.
Minister Martens is ervan overtuigd dat het decreet en dit besluit, dat werd voorbereid i.s.m. de
Raad van Advies voor Musea en de sector,
nieuwe impulsen
zal geven
even aan het museumP
landschaPin Vlaanderen.
Info: Veerle Aendekerk, woordvoerster van
Minister Martens, tel. (02) 2277 2811.

l

l

Brussels
s H
Hoofdstedelijk
Gewest
o o dstedeli
^ Ge
et
s

Europa te bevorderen door uitwisselingg van wetense a PP
ers, kunstenaars en culturele evenementen en door rechtstreekse contacten tussen
de bevolkingen
g van
, de landen-leden van ASEF.
ASEF werd opgericht
op 1 /2/1 997 door de
PgP 5
26 leden van ASEM (Asia Europe
P Meeting).
g Dit
Unie,
ese
de Eurozijn de lidstaten van de Europese
P.
gd door de Eug
P ese Unie zelf (vertegenwoordigd
...ro
ese Commissie) en tien landen van Oost-Azië
China, 1Ja an, Indonesië, Thailand, Vietnam,
Singapore).
Brunei, Filipijnen,
i'nen, Korea, Maleisië en Sin
Pl
^ ore).
ASEF isevesti
d in Singapore. De Belgische
g
g miljoe
bijdrage
i miljoen dollar. De
g in ASEF bedraagt
Vlaamse regerin gbetaalt hiervan, net zoals de federale regering
en de Franse Gemeenschap,
P één
g
g..
derde of 11,6 miljoen
frank. Alle beslissingen
l
g in
verband met het Belgische
standpunt
g
P in ASEF
komen tot stand in overleg
g tussen vertegenwoordiers van deze regeringen.
g
g
. De Vlaamse regering
wil samen met ASEF PJ
projecten ontwikkelen die
bidra en tot een verbeteringgvan onze relaties
bijdragen
met de Oost-Aziatische regio.
g
Info: Jan Adriaenssens, woordvoerder
van minister-president
Luc
Van den Brande,
P
tel. (02) 22779
29 11.

Limburg
Bilzen-Rijkhoven
- Kalligrafie
g
l
Lentesta e in Alden Biesen
Lentestag
•
4 / / 8 tot en met 6/ /4 8 heeft een lentestage
plaats in een organisatie van de Vlaamse
gP
Vereni in ter bevordering^van de Kalligrafie.
Vereniging
g
Met trekpen,
redispen,
tekenpen
en andere ex
P eP
P
P
rimentele schrijfinstrumenten neemt Katharina
Pieper
kung
P de cursisten mee in de kalligrafische
sten. Info en inschrijven
1 .. opP dit adres:
'Vlaamse Vereniging
g ^ ter bevordering
g van de
Kalle rafie', Molenlaan 8, 2160 Wommelgem,
tel.
g
228,
89,fax (o3
)6644 3 012.
(o)
(03) 47

Oost-Vlaanderen

Brussel - Muziek
Gentbrugg
e - Taalkunde
Verzel standiS inSVRT orkest en koor
Dossier Frans-Vlaanderen
Brussel - Culturele samenwerking
Op 15/7/97besliste deg
Vlaamse regering om het
Dankzij de materiële steun van de Vlaamse
Cultureel verdragS met Nederland
VRT-Filharmonisch Orkest en VRT-Koor te verVolksbeweging
Op
Luc Van den
zelfstandigen.
Cultuurminister Luc Martens
P de NederlanP voorstel van minister-president
g gggeeft de Werkgroep
P
g
den een 'Dossier Frans-Vlaanderen' uit. In dat
kree toen de opdracht
kreeg
mee om onderhandelinBrande keurde de Vlaamse regering
samen-P
g gde
stellinggoed
van de Vlaamse delegatie in de
dossier schetst Johan Van Herreweghe, de secreen te voeren met alle betrokken instanties en om
gg
Gemende
taris van de Werkgroep, wat Frans-Vlaanderen
het nodige
g Commissie die belast wordt met de
gJjuridische advies in te winnen over
uitvoering van het Vlaams-Nederlands
Verdrag
eigenlijk
dit dossier. Op
bracht de minister de
7 /97
l is, hoe dit deel van Vlaanderen ook na
g
1? 22/
g
inzake de samenwerking op het gebied van
het ontstaan van de Schreve (de oorlogsgrens
Vlaamse regering
op
a e
g
P de hoogte
g van het en gagegg
cultuur, onderwijs, wetenschappen
tussen Frankrijk
ment van de stad Leuven en derovincie
J en onze toenmalige Spaanse
PP en welzijn.
l
P
P
,
Dit verdrag
in Antwerpen
o
overheerser) contacten met Vlaanderen bleef onVlaams-Brabant met betrekkin
g werd getekend
P op
g
gtot de werkings17/1/1995
en is in werking getreden
oop
derhouden en hoe ons Nederlands en onze Nesubsidies en de repetitie-infrastructuur. De regegg
1/3/1997.
Het Verdrag voorziet
in de oprichting
ris gheeft opPinitiatief van minister Martens haar
derlandse cultuur er verder leven. Vandaar een
g
g
P
van een Gemengde Commissie die een adviseuitgebreide
bijdrage
onderwijs van het
goedkeuringgg
gehecht aan een voorontwerpP van
J g over het onderwij
g
g
rende opdracht
heeft met betrekkingg tot de
vanaf de scheiding op
tot vandaag.
.
decreet tot machtiging
P
g g van de Vlaamse regering
g g
uitvoeringg van het Verdragg en meer bepaald
om mee te werken aan de oprichting
Er is ook een ruim overzicht hoe Frans-VlaandeP
g van de vzw
leemten in de samenwerkingg tussen Vlaanderen
ren in het verenigingsleven vandaag
vandaa Vlaams leeft
'Vlaams omroeporkest
en kamerkoor'. Minister
P
en Nederland moet opsporen en voorstellen van
Marten zal hierover bij hoogdringendheid het
en
t en wat l
de jaarlijkse
jaarlijkse hoo^tePunten in
acties zal formuleren. De Commissie telti
14leinwinnenvan de Raad van State. De
advies nwinnen
het Frans-Vlaamse culturele leven zijn.
zin. Dit dosden, 7 Vlamingen en Nederlanders.
De leden
voorbije
sier is deze
f zomer in 'Doorbraak' verVlaamse regering
7
g
g
g hechtte ook haar goedkeuring
schenen en wordt nu door de Werkgroep
van de Commissie werdenekozen
omwille van
aan het ontwerpP van statuten van dezelfde v.z.w.
g
g P de Nehun brede belangstelling
Het statutairersoneel
van het VRT-Filharmoafzonderlijk te koop
derlanden afzonderlijk
door
P aangeboden
g
g en betrokkenheid bijl de
g
P
werkvelden die onder de toepassing
nisch Orkest en VRT-Koor wordt ter beschikking
stortin van tachtig
storting
^ frank op
g van het
P
P rek. nr.446Verdrag
9618521-44 van Werkgroep
gesteld aan de vzw 'Vlaams Omroeporkest
en
g vallen. De voorzitter van de Vlaamse
g P de Nederlanden-PoP
delegatie
in de Commissie wordt Hugo
laams Kamerkoor'. Hiervoor zal een voorontg
g Weckx.
P ering e.
De overige
zijn
zij
Info: 'Werkgroep
de Nederlanden',
werpan
g
g leden van de Vlaamse delegatie
P decreet voorgelegd worden aan de
g
Deleu, Roger
Johan van Herreweg e, Jan Van
Vlaamse regering. Het contractueel personeel
g Dillemans, Riet Jeurissen,
P
Eric Stroobants, Monika van Paemel en Iris Van
van het VRT-Filharmonisch Orkest en VRT-Koor
Aelbroecklaani6,o
9 50 Gentbrugge,
gg
Riet.
25.
wordt integraal overgedragen aan de vzw
tel.0923355
0
Info: 'Vlaamse regering', Jan
'Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor'. Uit de
1 Adriaenssens,
woordvoerder van de minister-president,
dotatie van de VRT wordt vanaf het beg roting sP
tel. (02) 22779
29 11. E-mail:
West-Vlaanderen
jaar
1998 een bedragg van 2 22 miljoe
m iljoen fr. (aan te
J
persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be.
passen aan de loonindex en eventuele CAO's)
overgeheveld.
Brugge
e - Meubelkunst
Brussel - Muziek
Info: Veerle Aendekerk, woordvoerster van
Vier voordrachten met dia's
Museumdecreetrinci
ieel
goedgekeurd
Minister Martens, tel. (02) 2277 2811, E-mail:
Deze vier
hebben P laats in het ontp
p voordrachten
8 S
Op
moetingscentrum
van de Kredietbank, SteenP initiatief van Cultuurminister Luc Martens
P ersdienst.martens@vlaanderen.be.
,
hechtte de Vlaamse regering
haar
principiële
straat 440 in Brugge.
0 dinsdag3/3/98
heeft
8
gg Op
g ^
P P
goedkeuringg aan het besluit tot uitvoeringg van
Lode De Vos van de firma Lagae
Kortrij het
Brussel - Bibliotheekwerking
g uit Kortrijk
het Museumdecreet van 20/12/1996.
De musea
de
rijkdom
aan
houtsoorten.
Dinsdag
Vlaanderenartner
Asia
Europe
Foundation
p
p
g
zullen worden uitgenodi gd om een erkennin s10 maart 1998:
0 voorstel van minister-president
Luc Van den
Op
99 Philippe
P
P
PP Lisabeth, meubelexpert
dossier in te dienen. Ze zullen hierbijJ begeleid
en
lesgever
van
meubelkunst
heeft het over
besliste
de
Vlaamse
regering
een
bijdragee
bijdra
g
g
g
worden door derovinciale
museumconsulenten
i
'Het
meubel
in
de
i
de
en
de
18de
eeuw'.
te
betalen
aan
de
Asia
Europe
oundation(ASE
).
7
P
en de museumconsulenten van de Vlaamse overdie tot doel heeft een beterg
e ri Ptussen Azië en
Dinsdag
8 spreekt
nogmaals
7 maart 199
P
g
g17

l

l
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Philippe
PP Lisabeth over het Empire-meubel.
p
Dinsdag24
Dinsda
4 m aart 1998 ten slotte bespreekt
p
Bert Declerck, meubelrestaurateur, marquetier
q
'de reconstructie van een meubel met marqueteree'. Info en inschrijven
op dit adres:
l
Y. De Roo, Warrenplein
3,
p
3 8310 Brugge.
gg
Brugg
Bru e - Muziek
Johannespassie
p
Jarenlangg is er door musicologen
gediscussieerd
g g
over de vraagg wanneer de Johannes
Passion voor
J
het eerst werd uitgevoerd.
Dat het opp een Goede
g
Vrijdag
l gggeweest is, staat vast: van oudsher was
het immers in de kerk deewoonte
om tijdens
tijden de
g
Vespers (Avonddienst) van de dagg het lijdensverJ
haal uit het Evangelie naar Johannes
te lezen.
J
Passiemuzieken naar aanleiding
g van dat evan elie hoorden op
P die dag
gggezongen te worden. andaa gde daggneemt men aan dat de eerste uitvoering van de Johannes assieebeurde
op
g
p7april
p
in de St.-Nikolaaskerk in Leipzi g,. In totaal beleefde de Johannes Passion tijdens Bachs ambtsperiode in Leipzig
p
pg vier uitvoeringen.
g Een viertal
versies van het werk zijn
zijn geheel of gedeeltelijk
J
g
overgeleverd (1724, 1725, 73
1 0 en 174
0). Die ver schillende versies zijn
J te verklaren uit het feit dat
een kunstenaar blijft
zij werk. De
J schaven aan zijn
tussen de vier versies zit hem niet zozeer in de evangelietekst
maar in de toevoegintoevoe in g
de koren, koralen en aria's.
' De JohannespasJ
g
p as
sie bestaat uit twee delen die voorafgaan
en
g
besloten worden door een inleidin gs- en een slotkoor. Na het eerste deel volgde
g een korte preek.
p
Het ensemble 'Collegiu
'Colle ium de Dunis' wil aan kno
o
p met deze traditie. Er zijn uitvoeringen
g op
zondag
' 8 om i .00
g5april '98
5 uur in de St.-MaarKortrijk, op maandagg 6 april
tenskerk in Kortrijk,
p om
20.00 uur in de St.-Rochuskerk in Blankenberge
g
en op
p dinsdag
g7 aril
p ' 9 8 om 20.00 uur in de
St.-Salvatorskathedraal in Brugge.
gg Solisten
zijn:
J Dirk Snellings,
g bas, Jan Van Elsacker,
tenor, Karolien De Meer,
Y sopraan, Patrick
Van Goethem, altus, StePbane Van Dijk,
l tenor,
Lieven Termont, bas. Het vocaal en instrumentaal ensemble 'Collegium
de Dunis' staat onder
g
de leidingg van Ignace
Thevelein, kapelmeester
g
p
van de kathedraal in Brugge.
gg Toegangskaarten
op
p dit adres:
'Collegium
de Dunis', Chris Castelein,
g
St.-Salvatorskerkhof 13,
3 8000 Brugge,
gg
tel. (053)
53 34 72210, fax (o
53) 34 7 210.
Hulste - Muziek
Vijftien jaa
'aar Muizelhuis
Vijftien
jaar al tracht Muizelhuis tegen
l•
g de stroom
oPte roeien. 1997
heeft echter een slechte indruk
997
nagelaten.
Er leek een algemene
lusteloosheid te
g
g
ontstaan: minderubliek,
latere aanvragen,
p
g
moeilijker
te organiseren
rg
concerten in eenprivéJ
p
woning, weiniggofg
geen subsidies. En toch geeft
g
Muizelhuis de moed niet op. Gelukkig was het
kerstconcert een waardigg slot. Niet alleen gaan
de
g
concerten door, ook het cd-project
wordt in de
pJ
mate van het mogelijke
verder afgewerkt.
af ewerkt. Er werg
den al diverse cd'se
gaande van
g roduceerd,
pg
18de-eeuwse klavecimbelmuziek over romantische liederen tot
gsestrijkkwartetten.
strijkkwartetten. In
voorbereidingg zijn:
van de tweejaare..
eaar
J laureaten
,J
li'kse
compositiewedstrijd,
J
p
l d, romantische liederen
op
Het volgend
p
p Franse tekst en koperblazers.
g
concert heeftlaats
op
8: tenutolaurep
poapril
ap1 99
aat Ludo Ede cello treedt op.
Het
Muizelhuis
is
P
derivé-woning
p
gvan de familie Steenhoudt. De
concerten,n
g eorganiseerd in het salon, zijn
,l toel voor iedereen. Plaatsbespreking
g ankelijk
P
^ en info
op
p dit adres:
'Muizelhuisconcerten vzw', Secretariaat,
Muizelhof,o,
1 Hulste, tel. (0 6)
33,
58
53
5 66 94 33
fax (056)
5 66 34 39.
Oostende - Varia
Schilderen en boetseren naar model
De 'Zomeracademie'
organiseert creatieve cur.
sussen tijdens de zomervakantie: boetseren, tekenen en schilderen (aquarel
en acrylverf)
naar leg
Y
vend model. De cursussen hebbenlaats
van 6
p
tot 10/4/'98, van 6 tot 10/7//98, van 113 tot
17 / 7/' 8
9 en van3 tot 9/8/'98 in het oud cultuur-

gebouw in het centrum van Oostende. Info en inschrijven
op
J
p dit adres:
'Zomeracademie', Prinses Clementinalein 42, 4
8400 Oostende, tel. (058)31 35 86,
fax (058)
5 331574 0
Oudenburg
g - Muziek
Passiespel
p
In 1998
99 wordt in Oudenburgg nabij Oostende voor
de zevende maal een Passiespel opgevoerd.
Ruim
pg
honderdvijftig
honderdvi'fti figuranten zullen er opPPalmzondagapril,
Schorsenwoensdag
8 april en oop
5g
p
Goederi'da
J io
g april,
p telkens om 20 uur, op
p een
aangrijpende manier het lijdensverhaal
lijdensverhaal van Jezus
Christus ten tonele brengen.
Blijd intocht
g Na de Blijde
het Laatste Avondmaal op
van
P de binnenkoer
..
de Abdijhoeve
worden de eigenlijke
l
g
l li Jdenstaferelen uitgebeeld
op
Christus voor
g
P het abdijdomein:
l
j
Kajafas,
de verloochening, Christus voor Pilatus,
Christus voor Herodes, de kruiswegg en de kruisiging. Deze creatie wordt dankzij de bijbelteksten,
ekoPieerde kostums, de aangede historischee
g
g
paste belichting
muziek, de schitterende dep
g en
cors en de verantwoorde rekwisieten een uniek
en niet te misseneheel.
Kaarten (oo
g
3 fr., vvk
200 fr.) op
P dit adres:
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg,
g
Weststraat 24,
4 8460
4 Oudenburg,
g tel. (o59) 26 6o 27.

Buitenland
Kaaster - Taalkunde
Guldensporenherdenkin 8
Ook in 1998
er
99 herdenkt de Werkgroep
p de Nedlanden in samenwerking met Euvo, het gemeentebestuur van Kaaster (Caëstre), en hetuldensPorenzanfeest van Kortrijk
Kortrijkde Slagg der Gulden
Sporen
inrans-Vlaanderen. Volgende
zomer
P
g eg
beurt dat oPeen Vlaams Feest in degemeenteg
like
l feestzaal van Kaaster (tussen Kassel en
Belle) op
i uur. De g oever P zondag5/7/98 om15
neur van West-Vlaanderen, Paul Bre
Breyne
ne , over t bij
bij die gelegenheid
een nieuw schilderij
schilderij
g
g g
van de Drie Maegdenka Pel aan de burgemeesterg
volksvertegenwoordiger van Kaaster. Info op
P dit
adres:
'Werkgroep
g p de Nederlanden',
Johan van Herreweghe,
g secretaris,
Jan Van Aelbroecklaani6,0
9 50 Gentbrugge,
gg
tel. (09)
5
9 230 35 25.
Nederland, Amsterdam - Letterkunde
De muze zit aan
'De muze zit aan. Werkboek voor Schf li'f roe1?en'
is de nieuweublicatie
van de 'Stichting
g chri J P
ven'. Hoewel schrijven
een individueel proces
is,
p
J
schrijver
heeft vrijwel
iedere schri
ver behoefte aan reacJ
ties. Als een tekst af is, maar soms al tijdens
het
l
schrijven.
schrijven. Een schrijfgroep
lg P biedt daarvoor ideale
.
mogelijkheden.
kheden. Alle
onderdelen van het schrijven
ven
l
kunnen worden besproken:
van het eerste idee
p
tot de definitieve tekst. In 'De muze zit aan.
Werkboek voor schrijfgroepen' biedt schrijfster
schrijfste
docent Will van Sebille opdrachten en concrete voorbeelden. Aan bod omt onder meer de
structuur van de schrijfgroep, verschillende fases
van het creatieve proces,
het schrijven van proza
p
en poëzie, feedbackeven,
herschrijven
herschrijve en et
g
schrijfblokkades 'De muze zit aan'
peffen van schrijfblokkades.
g Psleden het effect van teksten te toetsen
i
en elkaar te verleiden tot herschrijven.
Dit boek is
l
die willen samet name bedoeld voor schrijvers
J
menwerken. Maar ook mensen die individueel
werken, vinden materiaal om verder te schrijven.
l
Will van Sebille begeleidt
zelf de schrijfgroep
lg p
g
Schrijfsterscollectief Eindhoven en ze geeft cursussen en workshops
en poëzie
schrijven
p proza
P
P
l
en literatuur.
Info: 'Stichting
Schrijven',
Herengracht
418,
g
g
4
10177 B Z Amsterdam, tel. (020) 625
41 4
41,
54
53,
E-mail:
schr
ven@xs
all.nl,
fax (02o) 638
31
3353
4
Y
Homepage: htt
p ://www.xs4 all.nl/schr Yven.
Rotterdam
Megastories
voor moderne mensen
S
De kernpunten van het Evangelie
komen tot ons
g
viaeli'
Gelijkenisse zijn verhalen die
gJenissen. Gelijkenissen
vertelde. Zolang
a rarisch
g de maatschappij agrarisc

was, waren de betekenissen van die
g
verhalen over boeren, vissers, herders, reizigers
g
te begrijpen en zo zijn deze gelijkenissen
voor
^ l
miljoenen
miljoenen door de eeuwen heen richtinggevend
gg
g eweest. Met het opstaan van de metropolen en
alsevol
van
de
industriële
revolutie
kwamen
g g
er 'city-kids', mensen die eigenlijkgee
een weet
hebben van de agrarische
samenleving. En
g
daarmee dreigt
g de Boodschap
p van de verhalen,
die Jezus vertelde, verloren teaan.
Het boek
g
'Megastories' brengt de betekenis van de oorspronkeli l
keg
gelijkenissen
in een hedendaagse
hedendaagse
l
Het zijn waar gebeurde
situaties, _ie
c
g
voor stadsmensen begrijpelijk zijn. De Megastories zijn zogepubliceerd, dat het ook helpt
P als
ntro uctie om de Bijbel
te begrijpen. Naast het
introductie
J
nieuwe verhaal wordt de versie uit de bijbel en
de Statenvertaling afgedrukt. Het is eenhulpp
middel voor randkerkelijken, niet-gelovigen, de
geseculariseerde mens,Jjon
g eren en kinderen.
Deze nieuwe verhalen maken duidelijk
J dat de
eeuwenoude Boodschapp van het Evangelie
uig
terst relevant is voor het nieuwe millennium. De
schrijver van Megastories
is Leen La Rivière. Hijl
g
houdt zich al zo'no
ar beziggmet de kunsten,
3Jja
het Evangelie
en wat dit eigentijdse
mensen en
J
g
g
jongeren
te zeggen
gg heeft.
J
g
Info:'International Bible Society
Y Holland',
Postbus 81065GB Rotterdam, tel. (o1o) 45
456 86 88,
fax (010) 455 9 0 22.
Frankrij - Varia
Noordpeene,
Frankrijk
P
zwijgende
voettocht'
IS
De '22ste zwijgende
voettocht door het slagveld
lgg
van de Peene' heeftlaats
Psamen
op 25/4/98 (komst om 14.30 uur aan de kerk van Noordpeene, afstand:km).
De slaggaan de Peene
7
(11/4/1677)
had voor gevolg
g dat
g een stukje
l
Vlaanderen door Frankrijk werd ingelijfd.
g J Er kan
ook een
. bezoekgekoppeld worden aan Kassel,
met zi
n monument dat herinnert aan de drie memorabele veldslagen
^ die beneden de berggelegg
verd werden.
Info: Raf SeYs, Ringlaan
1, 868o Koekelare,
g
tel. (051)
70
5 5894 7
DIRO

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. 271 (mei-juni 1998)
moeten die berichten ons bereiken vóór 15 mei 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p

Antwerpen
P - Beeldende kunsten
Provincialeri
kunst 11997
p
p jsl voor plastische
Goedele Peeters (° Mortsel, 1960) is de laureaat
van derovinciale
prijs
kunst
pl voor plastische
P
P
voor g
grafiek en tekenkunst met haar werk
1
1997
'Wales'. Aan dezeprijsbedrag
inzending
koos
voor de inzendin g
verbonden. De lYg
van Goedele Peeters die in haar geheel meer
evenwaardigheid vertoont dan de werken van de
andere geselecteerden. Haar drie impressies van
ewoon forzijnongewoon
gvan
het landschapp in Wales zijn
maat voor de etstechniek. Het 'chiné collé'procédé
bezorgt
een ongewone
ewone
g
p
g aan de prenten
textuur en eenedem
tpp
patina, goed geschikt
g
g
voor de weergave
van
oude
landschappen,
efig
neerd in eeneladen,
mysterieus
rustpunt.
De
g
P
Y
opbouw is klassiek evenwichtigg en bedachtzaam,
en bereikt eenebalde
spanning
g
p
gtussen licht en
donker.
Info: 'Provinciale Cultuurdienst',
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
24
0 6 579•
tel. (03)
0 6503,
3 24
3
3 fax (03)
AntwerPen - Muziek
Compositieprijs Je van Hoof

PRIJSKAMPEN
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De Compositieprijs Jef
1 van Hoof gaat naar Koen
De'on
uit de heren
g
J Y samengesteld
l ghe. De jury
Ernest van der E Yken, voorzitter, Willem Kerstens en Peter Welffens heeft eenparig
I van
P g de Jef
Hoof-Prijs die was uitgeloofd
voor de compositie
Hoof-Prijs
P
g
van
een strijkkwartet,
strijkkwartet toe ekend aan Koen De.
he
voor
zijn
Tweede
trijkkwartet.
zijn
J g
l
Info: 'De Crans' vzw, Blauwmoezelstraat,
5
2000 Antwerpen.
P
Antwerpen
P - Varia
Prijs
Pri
l voor kunstambachten
Leo Aerts (° Herentals, 1957)
957 is de laureaat van
derovinciale
prijs
p
p J voor kunstambachten i1997 –
zilver voor het fin de siècle met zijn ontwerp
P
'UFO. set vanschalen'.
Aan deze prijs
i
Pl is een bedra gvan ioo.000 fr. verbonden. Het ontwerpP is
technisch en esthetisch doordacht en werdroP
fessioneel uitgevoerd.
De vormgeving
is hedeng
g
daas en het werk is multifunctioneel dankzijJ de
combinatiemogelijkheden van de verschillende
onderdelen. Thematisch verwijst
J het naar een
nieuwe mythe uit de toste eeuw, die mogelijk
g 1,
kelijkheid
wordt in de 21ste eeuw. De basiswerkelijkheid
l
van
edachte
van
dit
ontwerp
is
het
ontwerpen
P
g
P zijn
zuiver functioneel voorwerpP dat door
zijn
gg
l
esthetische meerwaarde ook opPzichzelf kan bestaan als object
combinaobject en dat door onderlinge
g
ties wisselt in vormgevin gen in functie. De nieuwi heid van deze schalen, samengesteld
uit twee
g
bolvormige zilverplaten
die samengevoegd
P
worden, is het volume. Dit volume laat toe om
een verde onder- en bovenkant van het object
t
zijook naarschillende vorm teeven
waardoor zij
g
elan hun
presentatie een andere uitstralingg
P
krijgen.
lg
Info: 'Provinciale Cultuurdienst',
Hilde Vanfleteren, Koningin Elisabethlei 22,
60
2018 Antwerpen, tel. (o)
3 2
405
3,
fax (03)
3 240 579•
Antwerpen
rP - Varia ,
en volkskunde 1997
Prijs voor geschiedenis
g
.
De Bestendige
van de provincieraad
P
P
gDeputatie
Prij
van Antwerpen
P heeft beslist de Provinciale Prijs
toe te
Geschiedenis en Volkskunde 1997
997
kennen aan Marie-f uliette Marinus voor haar stu8 die 'De Contrareformatie te Antwerpen
P (155
1676).
Kerkelijk leven in een ggrootstad'. De prijs
7 Kerkelijk
PJ
i 997
was voorbehouden voor een onuitgegeven
werk, verschenen tijdens
de periode
1992-1996
J
P
gover een onderwerp met betrekking
g eg tot de
schiedenis of de volkskunde van derovincie
P
Antwerpen.
Het bekroonde werk is een originele
P
g
bidra e tot de kennis van de Contrareformatie in
bijdrage
de Zuidelijke
Zuidelijk Nederlanden en tot een dieper iniinderote
g invloed die de Contrareformatie
op
het godsdienstige
g en het culturele leven van
P
g
onzeewesten
uitoefende. In haar werk wijst de
g
auteur tevens opP een opvallend
onevenwicht in
P
i de Zuide studie van de Contrareformatie in
delijke Nederlanden: de aandachtin
ggbijna
e
uitsluitend uit naar de landelijke
landelijkeg
gebi den,
terwi l de
ggrote steden buiten beschouwingg
bleven.
Info: Provinciebestuur Antwerpen,
P
Persdienst, Koningin
g Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen, tel. (03)
2 056 03,
3 4
fax (03)
34
2 05 79.

Limburg

J

Sint-Truiden - Letterkunde
De 23ste
Poëzieprijs van de stad Sint-Truiden
3
Gedichten in drievoud (of WP5.1 met drie
uitdraaien) onder schuilnaam (met bijgevoegde
envelop
de belofte dat de
P
P waarin personalia,
twee antongepubliceerd
tekst on
e ubliceerd is en ingesloten
g
woordze els) voor 1 maart 1998
99 sturen naar 'A P el vzw, literair tijdschrift,
Houtstraat 37, 3 800
J
Sint-Truiden, waar ook het reglement kano
Pgevraagd worden (postzegel ins uiten).

Oost - Vlaanderen
Sint-Niklaas - Fotografie
Art deco in detail
108

PRIJSKAMPEN

Voor 1998
99 wordt de Cultuurprijs
P l van de Stad
Sint-Nikaals verbonden aan een fotowedstrijd
J
met als thema 'Art deco in detail'. DezeJ
Prijs betweejaarlijks g
draa to.000
fr. en wordt tweejaarlijks
eor gani5
seerd door het Stadsbestuur van Sint-Niklaas
i.s.m.de Culturele Raad en het Cultuur Centrum.
Gevraagd
art decovormgeving
g g
YP
g wordt de typische
in de architectuur fotografisch in beeld te brengen. De term 'art deco-architectuur' wordt ruim
geïnterpreteerdin
de zin van 'architectuur uit het
g
interbellum en de zich erin of eraan bevindende
roerende goederen, onroerend door bestemming'.
g
uiterzijntegen
gen
De inzendingen moeten binnen zijn
lijk 14
1 8. Een selectie van de foto's zal
4 april
P 99
van 17
worden tentoon e7 mei tot 16 augustus
gg
steld door het Cultureel Centrum van Sint-Nimu
en inschri'vin
klaas. Wedstrijdreglement
J
J
g sforg
lieren op
P dit adres:
'Stedelijke musea Sint-Niklaas', Regentie'Stedelijke
straat 61,100
9 Sint-Niklaas.

Vlaams- Brabant
Averbode - Letterkunde
18
IJohn Flanderspri1,js 99
De 'John
FlandersPl
ri s 199
8' (o.000
frank) wordt
1
5
toegekend voor
een onuitgegeven, boeiend ver,
haalvoor kinderen vanaf 10 jaar. Verhalen (45.000
45
tot0.00o
tekens) in viervoud, in gesloten
enve5
g
loPinsturen voor 1 5mei 1 8.
en info
99 Reglement
g
o dit adres: ..
op
Uit evers Averbode - VF-redactie, Theo
Uitgeverij
Post us 54 3271 Averbode,
73, fax (013)
tel. (013)
78 01 73
3778 0186,
37
E-mail: vf@verbode.be, Homepage
Dilbeek - Beeldende kunsten
ede prijs schilderkunst
Jan Van Dens
Driessche behaalde de tweede prijs
PJ
schilderkunst van de elfde 'Grand Prix International de Peinture Art' van Saint-Grégoire
(bijl
g
Rennes) in Frankrijk. Er was een persoonlijke
P
J . tentoonstelling
g van zijn
l werk in het museum 'PierreAndré Benoit'.
Info:g
1 an Van Den Driessche, Snikber straatA,1
7 Dilbeek.
77 00
Leuven - Beeldende kunsten
ri js'
'Dertiende Dirk Bouts^1
De 'Dirk Bouts Stichting' van Leuven organiseert
g
rijs' voor beelvoor de elfde keer de 'Dirk BoutsPl
dende kunsten, in samenwerkingg met de Stad
Leuven. Derijsl bedraagtg5
5o.000 frank. De prijs
Pl
van de Stad Leuven (best geplaatste
van de
g
frank.
Kunstacademie 'De Lei') bedraagt 25.000
5
Er wordteen
thema opgelegd. eelnameg ge
beurt door de inlevering van drie recente werken
in de inkomhal van de Kunstacademie 'De Lei'
op
werp maandag
g
99De geselecteerde
g mei 1 8.
ken worden tentoongesteld.
Reglement
en info
g
g
oPdit adres:
Koning
'De Lei', K. Laroy,
Y Konin
g
Albertlaano,
5 000
3 Leuven, tel. (016) 22 21 21.

West- Vlaanderen
Avelgem
- Letterkunde
g
i laureate
Debora Van Durme is
Terele
g g enheid van de boekenbeurs in Avelgem
.. g
de
werd voor de 1
5 keer een poëziewedstrijd
lg eP
organiseerd voor jongeren
tussen 1 5en 18 jaar.
Er
) g
l
waren bijna vijfhonderd inzendin en. Laureate
(1
81)
uit
Bottelare.
werd Debora Van Durme 9
Info: Sint-Jan
1 Berchmans, Kasteelstraat 12,
6)44
64 212,
858o Avel em, tel. (05
fax (056)
5 4 82 69.
e - Kunstambacht
Brugge
Prijs Kunstambachten West-Vlaanderen
De Provinciale Prijs
l voor Kunstambachten en Inwas voorbehouden
dustriële Vormgeving
1997
,
997
g
aan industrieel textielontwerpen, bekledingsstoffen. Voor het luikordijnen,
meubelstoffen
en
g
vloerbekledingg werd Marie-Jeanne
Callewaert uit
1
Bru e laureaat. Een eerste premie ging
naar
Brugge
g
anheerswYn hels
Tineg
g uit Waregem. De Vriendenkringunst Houtland stelde een aanmoedi-

in s remie ter beschikking. Die gaa
aat naar FrangPg
cis Busschaert uit Brugge.
g
Info: Provincie West-Vlaanderen 'Provinciale Dienst voor Cultuur',
KoninggLeopold
III-laan 41,
p
4
820o Sint-Andries Brugge,
tel.5(o4o)
0 02.
34
gg
Brugge
gg - Beeldende kunsten
Kunstwerk voor bestuursgebouw
Boeverbos
S
De Provincie West-Vlaanderen schrijft
t een wedstrijd
P en de realisatie van
l uit voor het ontwerpen
een monumentaal kunstwerk voor het thans nog
in aanbouw zijnde
Bestuursgebouw
Boeverbos,
g
l
Koning Leopold III-laan1
4 in 8200 Sint-Andries.
Voor de realisatie van het kunstwerk is een forfaifr. incl. B.T.W. voorzien.
taire som van
., 3 i
Deze .wedstrijd is voorbehouden aan alle Westvij
Vlamin
en van geboorte
of met tenminste vijf
Vlamingen
g
domicilie in West-Vlaanderen. De inzendingen dienen ingestuurd
voor 1 april
1998.,
g
P
De Jurering
is
P
g en toewijzing
l g van de opdracht
voorzien voor april 1998
99 en de realisatie t.e.m.
1 oktober 1998.
en andere
99 Voor het reglement
g
inlichtin en:
'Provincie West-Vlaanderen', Proosdijl 2,
8000 Brugge, tel. (o
0 61 1, fax (o5o)
4 05 6 01
5 o)
45
Brugge
gg - Letterkunde
Prijs voor Letterkunde 11997
werden de Prijzen
0P
29/11/97
J,voor Letterkunde
(novelle kortverhaal en cursiefje) van de Provincie West-Vlaanderen uitgereikt.
Herman Leenders
g
werd laureaat en Pascal Cornet, Dieter Lesage,
Frank Gelen,
g erY Luc Vanhauwaert en Herwig
leen
Y zijn premiewinnaars.
Info: Provinciale Dienst voor Cultuur',
Provinciehuis Boeverbos, KoningLeopold III-laan
41, 8200 Sint-Andries Brugge,
gg tel. (05 0 4 0 34 05,
4
fax (05o)
0 04
5 4 34
Brugge
gg - Muziek
Provinciaal toernooi voor koren
Het nieuwe reglement
voor de Ycyclus99
i 8- 1 999
g
van de Provinciale Toernooien voor liefhebberskoren in West-Vlaanderen kan aangevraagd worden op
p het info-adres. Het33ste koortoernooi
vindt plaats op
1 , 22 en 27
7 november
p zondagen
g 5
1998.
99 Het toernooi is bestemd voor koren die
wensen opgenomen
te worden in.
de de of
Pg3
iste afdelingg van de provinciale klassering.
g
Info: 'Provincie West-Vlaanderen', Proosdij,
2 , fax (o5o)405 6 01.
8000 Brugge,
g tel. (o5o)
4056 9
Kortrijk
Kortrijk - Design
g
Desi n for Europe
in
De Biënnale 'Interieur' is een begripgeworden
g
EuroPa. Zoals bijJ de vorige
g edities wordt o - .
n
nieuw de
d internationale ideeënwedstrijd
g
l 'Design
for Europe'
een trefpunt
voor
P
g g
P georganiseerd,
jon e ontwerpers.
Zoals in 199
6 krijgt
jonge
lg,de StichP
tingInterieur medewerkinggvan 18 tijdschriften
l
landen. Als vorm van sponsorship
uitEuro
P
P
7 Europese
P
d
publiceren zij
zij een oproep
P, P tot deelname aan deze
P
oen
jong
i 6 werden
wedstrijd voor l
.
g talent. In 99
P wedstrijd
2 ontwerpen uit 244 landen in $ ezon maar liefst 34
den voor 'Design
for
Europe'.
De
Stichting
g
P
g Inteneur inviteerde opnieuw
belangrijke
gl personen
P
zij
uit de internationale desagnwereld om lid te zijn
d
jury. Ditmaal ggaan volgende
personen
de
de JY
P
g
ontwer en beoordelen: Sebastian Bergne
g (GB),
Lieven Daenens (B), Christophe Pillet
(F), Renny
Y
Ramakers (NL), Paolo Rizzatto (I) en Hannes
Wettstein (CH). Ten opzichte
van de editie 99
16
p
n
aanzienlijk worden
kan het bedragg van de prijze
Pl
verhoo d tot 1.500.00o
frank of 37 5 00 ECU
5
(euro). Er zijn drie hoofdprijzen
ten bedrage
l
g van
ECU. Twee toonaap e200.000 frank of.000
5
bedrijven, namelij
namelijk Bulo en Forbo-rom
bedrijven,
vende
sponsoren 'Design for Europe'
P met elk
-P
eenrijs
ECU. Ook de Stichtingg„Ineenprijsvan 5.000
5
prijs.
teneureeft
voor hetzelfde bedrag
g eenri.
g
De andere sponsors zin:
Week-End
g
l Designers
Brussels, BBL - Bank Brussel Lambert, De Hallen
Kortrijk,
l Durlet, MIC - Meubelinnovatie Cluster,
Gaselwest-Electrabel, Stad Kortrijk,
J VIZO Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen,
Provincie West-Vlaanderen. Om eresentatie
P
van de inzendingen
tijdens 'Interieur 98'
g tijdens
9 en het
opmaken
van
de
catalogus
zo
optimaal
mogelijk
P
gl
g
P

te kunnen realiseren zal de jurering één maand
voor de opening
^
P g van de Biënnale plaatsvinden.
Deze timingg laat ook toe dat dewinnaars aanwe zijn
zigkunnen zijn
bijl de uitreiking van de prijzen
Pl
die zal plaatsvinden opPdeP
professionele dagg van
16 oktober 1998.
wedstrijdformulier
geeft alle
99 Het wedstrijdformulier
g
nodig
nodi e informatie om deel te nemen aan deze
competitie.
De 16de Biënnale 'Interieur 98'
9 loopt
P
P
van 16 tot 25
i 8 in de Hallen van
5 oktober 99
Kortrijk.
l
Info: 'Interieur6',
37,
9 Groeningestraat
37
g
850o
5 Kortrijk, tel. (056) 22 95 22,
fax (056)
77.
5 21
Kortrijk
l - Taalkunde
Vierderote
taaltest
A
De'Vereni in g
Algemeen
Nederlands, afdelingg
g
West-Vlaanderen' organiseerde de 'Vierderote
g
taaltest', waarin allerlei aspecten van taalbeheersingen taalkennis aan bod komen: spraakkunst,
P
woordenschat, uitsPraak, klemtoon, uitdrukkingen, voorzetsels, spelling, enz. Honderd kandidaten daagden
opP voor deze test (15/11/97).
g
procent van deze kandidaten slaagden.
De
43 p
g
leraren kri'lgen van zowel Frans als Peter Debrabandere slechteunten
(maar 133van de 20 slaagP
gden). Het doet volgens de organisatoren
vragen
g
g
rijzen over de kwaliteit van het moedertaalonderwijs
vij Vlaamse student in Vlaanderen. Van de vijf
Germaanse filologie
er maar twee.
^ slaagden
g
Dr. Frans Debrabandere: 'Er is in dit land drinneerlandici en bijgevolg
g end behoefte aan goede
g
lg
&
aan een academische opleiding
P
g van neerlandici,
een opleiding
p
g die de studie en de kennis van het
Nederlands als enigg doel heeft'. Antoon Vandenheede (Genk) slaagde
g met grootste
g
..onderschei-dip g(91%).
Info over VAN en het tijdschrift
9
l
'Nederlands van Nu' en deze taaltest op
P dit
adres:
'Vereniging Algemeen
Nederlands, afdelingg
g
West-Vlaas eren',/a
P Peter Debrabandere, secretaris 'VAN' Bellemstraatbus
1, 88o
57
9 Aalter,
tel, (09)
9 375 20 74.
Kortrijk
l - Varia
André Demedtspri 1
js 997
i
0 voorstel van de Raad van Advies van de
Op
André Demedtsprijs
P l,. werd door de Marnixring
Kortrijk-Broel
de Pl
prijs toegekend
aan Johan
J
l
g
Laeremans.
Info: Marnixringg Kortrijk-Broel.
Kortrijk-Broel

Hilversum, Nederland - Letterkunde
Poëzieprijs
p J Concept
p
Voor de jaarlijkse
jaarlijkse
pl van 'Concept'
Ppoëzieprijs
P één
etYP
t gedicht
in zes exemplaren
inzenden
g
p
thema: communicatie, mededeelzaam- en bereikbaarheid) voor 15 /3/98 naar dit adres waar
het volledig reglement
kan aangevraagd worden.
g
Info: 'Concept', Postbus 33
1 i Hilversum,
tel. (035)
35 621 34 62, fax (o35) 621
442
Zweden - Letterkunde
Zweedse bekroning
De Vlaamse scandinaviste en vertaalster Lisette
Keustermans werd door de Zweedse
Schriversj
bond bedacht met eenpremie
van 2 5.000
P
kronen (120.000 frank) voor haar inzet
nzet
voor de Zweedse literatuur in het Nederlands
taalgebied.
Zijl ontving^ de jongste
jaren
ook wer kg
l
J aren
beurzen van Nederlandse Cultuur voor haar vertaalwerk uit het Zweeds.
DIRO

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdsch rift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Handstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 8164. Het eerstvolgend nummer (nr. 271- meijuni 1998) wordt gepubliceerd medio juni 1998. Berichten voor
dat nummer kunt u insturen tot 15 mei 1998. Met dank voor uw
medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
P - Varia
Hu So Verriest
, en Herman Teirlinck
De tentoonstellingen
g 'De Flandriens van Hugo
g
Verriest: van Gezelle tot Streuvels' en 'Herman
Teirlinck' worden vanwege
de
publieke
belas
g
p
gstellingn
reacties verlengd
g de zeer positieve
l?
g tot
28 maart 199
8. (zie
(zieinfo in nr. 268)
Info: 'Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven' (AMVC), Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen,
P
tel. (03)
2
8o, fax (03)
2i
10.
3 2355
3 393
Antwerpen - Varia
Van Walschap
p tot Kreitz
* Van 13
loopt
3 juni tot 29
9augustus
g
P de tentoonstellip g
rond Gerard Walschap.
hP In991 8 is heton
jaargeleden
derd aar
dat Gerard WalschapPeboren
g
g
werd. In juni
wordt een colloquium
aan de au l
9
teurewi'd
er gaat een literairdocumentaire
g
1 en,g
tentoonstelling
Gerard Walschappenzij
zijn
van start ninhet AMVC.
* Van 20l juni tot 26 september
9 8 wordt de
p
georganiseerd
met
7de 'Zomer van de Fotografie'
g
g
als centraal thema 'identiteit'. Netas bij
bi' de vori e edities van deze fotobiënnale zorgt ook het
A VC voor een tentoonstellingg rond fotografie
g
tijdens
de zomermaanden.
J
* au
8 ustus
gseptember
tot 26
' 98: De 2oste verjaardagan
het overlijden
overlijde van de ma isch-realisg
auteur Johan Daisne (1912-1978)wordt
door het Studiecentrum Johan Daisne herdacht
met een colloquium dat in september
in het
p
AMVClaatsheeft.
Ook kan in de hal van het
P
AMVC een tentoonstelling
g over de auteur
bezocht worden.
* Van 28 november tot 277 februari 1999
loopt
999
P de
tentoonstellin 'WillyYKreitz'. In 1997
heeft het
997
AMVC het atelier van de modernistische beeldhouwer WillyY Kreitz (1903-1982) verworven.
Info: 'Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven' (AMVC), Minderbroederstraat 22, 2000 AntwerPen,
tel. (03)
2
8o, fax (03)
1
10
3 2355
3 2393
Antwerpen-Deurne
- Beeldende kunsten
P
&
%ie
ra Zilver,
4 materies, 4musea / Fotografie
Textiel & Diamant
Presentatie
van musea,
viera
a.g e or
g. p rovinciale
niseerd door de Vrienden van de Provinciale
Musea Antwerpen
P (VPMA) in de Koninging Fabiolazaal, Jezusstraat 28, Antwerpen,
nogg tot
P
28/3/1998. Da
Dagelijks
toe7 uur, gratis
g
g l van 10 tot 17
ang.De vier Antwerpse
provinciale
musea tonen
p P
..
hun visitekaart: een verrukkelijke tentoonstelling
g
waarin enkelerachtstukken
uit de vier collecties
P
wordenetoond. Eeng
smaakmaker voor belangstellenden die de musea nog niet ^gevonden
evon
hadden. Elke kleine selectie is opgehangen aan een
mooi toepasselijk
gedicht: E. Van Vliet (fotograP
lg
fie), K. D'Haese (zilver), Chr. d'Haen (kleren) en
Herman de Coninck (juwelen).
De hele opbouw
l
is van een verrassende frisheid, met deimlach
g
ineengezet.
Bij
Bij
de geëxposeerde
specimens
is te
g
P
g P
zien: een Spaanse
e
geelgoud
becorsagejuweel
ing
eetg
p
gl
zet met 185
pen diamanten (einde
5 tafelgesle
17de eeuw), een armband uit zilver en briljant
briljan
Nadine Wijnants
(i 988), een sauskom van
l
HenryY Van de Velde (1903), een koffiekan van
JB. Verberckt (1775),
uit 1830 en
775 een avondjapon
lp
een tweedeliggP
pak van An De Meulemeester, een
straatcamera van Roemeense makelij
(i 0), een
J 95
vergulde
miniatuurcamera Golden StekY
(1960)
g
en werk van de Gentse Magnum-fotograaf Carl
De Keyzer.
Echt aanbevolen. (KvD)
Y
Info: Diamantmuseum: Lange Herentalsestraat 31-33,
3 Antwerpen.
P
Textiel- en kostuummuseum: Schildesteenwegg 79,
79
Oelegem-Ranst.
g
Zilvercentrum Sterckshof: Hooftvunderlei 160,
Antwerpen-Deurne.
P
Museum voor fotografie: Waalse kaai 47,
47
Antwerpen.
P
Sint-Amands-aan-de-Schelde - Letterkunde
Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Na een korte verlep gin g
van de succesvolle tentoonstelling100
jaar
g
l Les Heures Claires' werd

het tentoonstellingsseizoen
11997 „afgesloten met
g
een totaal bezoekersaantal van bijna
Op
l 4 000.0
27/ /'98
opent dan het nieuwe toeristisch sei39P
zoen met de tentoonstellingg'Willy Kessels (18 981974),
in het land van Verhaeren'. ZijJ
974 fotograaf
$
wil voor het eerst de Scheldefoto's bijeenbrengen
uit het oeuvre van Willy Kessels, die
een boegg
beeld is van de modernistische fotografie
in
g
Bel
België
in
de
jaren
o
en'
o
en
daarmee
ook
3
4
g
internationale waardering
Zijn foto's
Zijn
g oogstte.
g
gemaakt in het Scheldeland, heteboorteland
van
g
Verhaeren bekleden een unieke plaats in zijn
J
hele oeuvre.
Bijt de tentoon
geste de foto's worden teksten uit het werk van Emile Verhaeren
aangebracht
opP de expositie,
omdat zij
zij als het
g
P
l bij
ware illustraties zijn
bij deze gedichten. De
enzijn
zijn niet alleen cheldelandschapP
p en maar ook foto's van de mensen uit dit land
achter de dijken,
van de Mariekerkse Scheldel
vissers, van de monumenten in dit dijkenland
J
zoals het Verhaerengra
Verhaeren raf in Sint-Amands. De
tentoonstellinglootPtot 13 oktober en is oen
van 12 tot 19
9 uur op
P zaterdag,
g., zondag en eestdagen.
Bovendien is ze van 1 luli tot 155 se P g
tember ook open op dinsdag, woensdag en
ger
donderdag.Tegelijkertijd
wordt ook de P manente collectie van het museumetoond
die
g
voor 1988
9 een volledig
g vernieuwde opstelling
g
P
kreeg.
Info: 'Stichtingg Emile Verhaeren' vzw,
Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Kaai 22,
Sint-Amands-aan-de-Schelde, tel. (052)
5 33 o8 05,
fax (052)
o 35
5 3405

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Beeldende kunsten
MaSritte
Na deresti
ieuze retrospectieve Paul Delvaux
P g
organiseren
de 'Koninklijke
l Musea voor Schone
g
Kunsten' een onvangrijke
gl overzichtstentoonstelggelegenlip gvan René Ma ritte
(1898-1967) ter ele
g heid van de honderdste
van zijn
zijn .^eJ
boorte. René Ma ritte is een van de belangrijkste
l kste
kunstenaars van het internationale surrealisme.
Magrittes
kunst floreert vanaf 9i 20 in hettempetemeg
milieu van de Brusselse avantDe werken uit de eerste jaren
aren met hun
g
geometrische beeldtaal situeren zich nog in
de beweging
van de Zuivere Beelding.
g
g Als
vanaf 1925
95 de surrealistische groep
g P van België
met o.m.Paul Nou é, Louis Scutenaire, E.L.T.
Mesens en natuurlijk René Mag ritte steeds
duidelijker vorm krijgt,
Jg worden ook de banden
met de aanvoerder van het surrealisme, André
Breton, en zijn
zijn Parijse
Parijse entourage nauw aanbehoJ van Magritte
ggehaald. De schilderijen
g
ren tot de bekendste en tegelijkertijd meest
raadselachtige
g kunstwerken die de twintigste
eeuw heeft voortgebracht.
Schoenen worden
g
voeten, eenpijp
geen pijp
zijn boven
lP zijn,
.PJ maggg
nachtelijk
t landschapP schittert een helderblauwe hemel met witte wolkjes,
l een locomotief komt uit de schouw. Deze tentoonstellingtoont 2 o5 schilderijen
schilderijen en gouaches
van
g
Magritte.
Info: 'Koninklijk
'Koninklijke Musea voor Schone
- Museum voor Oude Kunst, Regentg
Brussel, tel. (02)50833 33
33,
schaPsstraat 3,
3
32 32,
3http:/www.fineHomepage: htt :/www.finefax (02) 5
o83

Brussel - Varia
Geld van de Koning-Koopman
de KoningDe tentoonstelling 'Geld vanKoopman.
Munten en biljetten
biljetten van. Willem I
P
(1815-1830)' is ewiJ d aan de manier waaropp
Willem Ie
ro eerd heeft de Nederlanden van
geprobeerd
een eigen, uniformeldstelsel
te voorzien. Het is
g
hem slechtsgedeeltelijkelukt:
in het Zuiden
g
bleef de frank tot in 1825
5 naast de
g gulden
g eestelde
roothandhaafd; met de vooropgestelde
Pg
g
, van alle oude en buitenscheePse hermunting,
landse munten die n omloopp waren, werd
tijdens
zijn
zijn regering
gemaakt.
g enkel een aanvanggg
g
Ook de bankbiljettencirculatie
vormde een hint
der aalp
op de wegg naar de monetaire eenmakingg
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Entr'acte in het najaar
van i 997 . Van hetY
sm
P oJ
sium, de experimentele
workshopp. en de foto's
p
van de objecten diezijn
zijn ontstaan, is eenl zon
bijdere
is ver
i.. Ppublicatieg gemaakt. Deze publicatie
krilgbaar
tijdens de tentoonstellingg in de Krabbe l
dans, bijl de NBKS en bijJ Beeldenstorm. Expositie
P
Krabbedans: zaterdag 14 maartg
t/m zondag
26 april 1998.
Opening
en
presentatie
publicatie:
99 P g P
P
vrijdag
vrij a 2 0 maart, .00
9 uur. Presentatie NBKS
Breda: april
medio
mei.
P
Info: Stichting
g Kunstenaarswerkplaats
P
Beeldenstorm - Tue Terrein BTD Gebouw Den
Dolech 2 -612
AZ
Eindhoven,
5
tel. (04o) 24350
e
24350
4 Oost-Vlaanderen
43
5 76,
7 fax (o4o)43
5 76.
7
tussen beide landsdelen. Hoewel het de verdienste is van Willem I dat hij' het belang van het fiduciaireld
inzag,
J
g voor handel en nijverheid
g ver trouwde hijl het uitgifterecht
g vanpapiergeld toch
aan twee, inplaats van aan één instelling toe: het
Noorden aan de in 1814
'Nederland4 opgerichte
Pg
sche Bank' en in het Zuiden aan de in 1822Pge
orichte 'Algemeene maatschappij
Pl ter begunstiging
van de Vo ksvlit',
j de latere Société Générale.
Info: 'Museum van de Nationale Bank van
België',
Wildewoudstraat 9,100o Brussel,
g
tel. (02) 221 22 o6, fax (02) 221 3 1 6o.

Geschiedenis
De oorlog
op tafel
^p

In deze tentoonstelling worden spelletjes
Pl en legg
puzzels getoond
uit de periode
van voor en tijl
P
dens W. O. II, die ons een ander inzichteven
in
g
de oorlogstijd
gJ dan de beelden die wij kennen uit
deeschiedschrijvin
.
Vanaf
ongeveer
1
920
g
g
J g
kende de speelgoedindustrie een ware explosie.
P
De procédes waren dermate verbeterd, dat er
veeI sneller enoedko Per kon geproduceerd
P
worden. Toen de oorlog uitbrak en het uitgang sverbod ingevoerd werd, nam de behoefte aan ezelschaPss ellen toe. Bovendien vond men in het
spel
van de emotionele
P de nodige relativering
ge
gvolgen
die te zien zi Jj n
g van de oorlog.
g De spellen
P
zijn minn. of meer te verdeop
P de tentoonstelling zijn
len volgens
aard en karakter in:propagandaspelg
len waaruit vooral de onoverwinbaarheid van het
eigen
g land moest blijken; de informatiespellen,
P
waarbij men het volk inlichtte over hetgeen
men
g
moest doen bijJ
luchtaanval, of hoe men de
vijand
kon herkennen; de humoristische spellen,
J
P
die de spanningen van de oorlogg moesten relativeren; eesg onsorde
spellen,
bv. Coca-Cola
P
P
stuurde spellen
naar het front als morele steun;
P
de zelfgemaakte
spellen,
wellicht de meest aan g
P
door krijgsgevangenen met
grijJPende, gemaakt
g
eenvoudig
g inpakpapier; deherdenkingsspellen,
d
ggemaakt na de oorlogg om de herinneringg aan de
oorlog
g levendig
g te houden. Deze verrassende
tentoonstelling
Pnog
gloopt
g tot5/4/'98. Info opP dit
adres:
'Museum van Deinze en de Leistreek',
Lucien Matthyslaan
3-5, 9 80o Deinze,
Y
tel. (09)
38197
96 70, fax (09)
381979
96 79.
93
93

Buitenland
Eindhoven - Beeldende kunsten
Cire perdue retrouvée

Nu De Krabbedans (Kunstuitleen- en Exposities)
is verhuisd naar de Witte Dame opP de Willemstraat, zal zijJ haar eerste tentoonstelling wijden
wijde
de bronzen beelden, diezijng
ziontstaan
tijdens
tijden
I
workshop 'Cirebij
perdue retrouvée' bij Stichtingg
Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm. TegelijkergJ
bij
tijd
J wordt er bi
1dePNBKS in Breda een vitrine- en
fotopresentatie
van deze workshopP in haar
aar wan
P
delgan en gehouden.
In december 1997
or ani997
g
g
seerdeunstenaarswerk laats
Beeldenstorm in
P
Eindhoven deze workshop voor zeven beeldende
kunstenaars. Teja van Ho ten uit Zeeland; Michiel van Bakel en Karin Arink beiden uit Rotterdam; Wim Geeven, Elleke van Gorsel, Ton de
Gouw en Aurelia van der Burcht, allen in Brabant
woonachtig.
^Zij
l hebben zich ggedurende twee
weken op een experimentele
manier verdiept in
P
de aloude 'verloren wasmethode',enaam
g
'eire P erdue'. Bijj deze techniek gaat het oors ronj
P
kelike model verloren doordat het in een mal uitgestookt wordt. De kunstenaars hebben onderzocht of het oorsPronkelijk
J model behalve in was
ook in andere materialen te vervaardegen is. Ieder voor zich zijn de kunstenaars gekomen tot
specifieke
oplossingen. Daarbij he benzizijePDaarbij
gemaakt
van allerlei organische materialen
g
zoals plantenstelen,
takken, fruit, karton, textiel
P
en touw. Ook is onderzocht of de uit gestookte
g
ruimte te vullen is met andere vloeibare substanties dan het 'hete' brons. De resultaten van de
workshop
g
P hebben de kunstenaars vervolgens
verder uitgewerkt.
Aan de workshopP ging
g
g g een
symposium vooraf in het Van Abbemuseum
110
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Frank De Vos
Galerij van het theater
Schilderijen en collages,
g Galerij
Reigerlo
10, 873
0 Beernem, van 73
1 / t/m 29/4,
g
oen
P van 8-1 7u van ma. t/m vr., info
050/788
472.
Pierre Declerck
Glaskunst, Galerij
Galerij Theaxus, Ommeg
angstraat 3,
3
nog
^ tot3o/3,
9 b 9 o Kluisbergen-Kwaremont,
g
info 55
0 /3860 53.
53
Danny
Y Devos
'Daders van dodingen',
foto's-performances,
P
g
Galerie Fortlaan 17,
, 9000 Gent,
7 Fortlaan 1 79
open
van
wo.
t/m
vr.
an
1
-18
u, opP za. van
4
P
10.30-18.30 U.
Marthe Donas
'Eindeloos vergeten',
ongekend
g
g .. werk uit de
periode 1949-60,
ABB-Galerij,
949
1 Hoekgebouw
g
iestsevest-Diestsestraat,000
Leuven, nog^ tot
3
open op werkdagen
van
9-16
u,
opPza. van
31/3,P
9
g
P
14-17 u.

Individuele &
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat het nummer verschijnt. Bij het insturen
van berichten moeten we dus nauwkeurig rekening houden met
de tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 271: mei-juni 1998)
15 mei 1998. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 051/40 8164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Geraard Alsteens
'Gal spuwt',
C.C. De Werf, Molenstraat551,
930o
P
Aalst, van 22/44 t /m 28/ 53
, info 053/761 is.
Aluin
q

Sculpturen en tekeningen,
g Stichtingg Veranneman,
Vandevoordewegg
2, 977
9770 Kruishoutem, nogg tot
25/4, da
dagelijks
g J van 14-18 u (niet opP zo., ma. en
feestdagen),
info (09)
7
9 3383
3 552 87.
g
Dirk Braeckman
Foto's, Galerie Fortlaan 17,
, 9000
7 Fortlaan 1 79
Gent, nog
g tot 28/3,oen
P van wo. t/m vr. van
14-18 u., op
3
3 u.
P za. van 10.0-18.0
Jean Cabrera
Schilderijen,
CCB, Oud St.-Nicolaas, Neder-overl
Heembeek, 1120 Brussel, van 17/4
74 t/m 18/6,
open
op di., wo., do., za. en zo., telkens van
P P
15-18
u.
5
Peter Callebout
Architectuur: 'Heeft architectuur nogg zin?',
deSingel,
25, 2018 Antwerpen,
g Desguinlei
g
P nogg tot
openvan di. t/m zo. van i -18
15/3,oen
4 u.
Paul Delvaux
In permanentie in Art GalleryY De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat6,
7 86 70 Oostduinkerke,
open vr., za., zo. en feestdagen
^ van 14-18 u;
uli & augustus
dagelijks (uitgezonderd wo.),
Jjuli
g
januari-februari
& oktober enkel na afspraak
raak
P
tel. /fax (058)
5 55147 57.
Jacky
Y De Mayer
Y
Beeldhouwwerk in hout, 't Elzenveld, Sint-JorisJ
van
P and, St.-JorisPpoort 29, 2000 Antwerpen,
P
28/ t/m 3/5,
28/3
35 open van do. t/m zo. van 12.3 017.30 u (gesloten
op
4 en 1/5).
g
P 12/4

Bart Drost

Installaties/diverse technieken, Gallery
Y4o, Veerstraat 8,9140
tot 19/4, o en
op za. en
94 Temse, nog
^P
P
zo. van 14-18
u en P
op afspraak
8.
4
P403/771
74
Berthe Dubail
Schilderijen, Galerie J.
J Bastien Art, Magdalenag
steenweg1,1000
Brussel, nog
g
g tot 22/3,
info 02/513
25
63.
53 53
Dusan Dzamonja
l
Sculpturen en tekeningen,
g Stichtingg Veranneman,
Vandevoordeweg 2,977
9770 Kruishoutem, nogg tot
25/4,oen
open4
dagelijks van 1 -18 u (niet opPzo., ma.
38352
en feestdagen),
info (09)
933
5 87.
7
g
Titia Ex
Installatie 'zwijnen',
tuinterras Noordbrabants
1
Museum, Verwersstraat1,
4 's-Hertogenbosch,
g
nog
no t/m /5, 4
info tel. (o 73
) 687
7877
77.
77
Edgard
Fonteyne
g
Y
Beelden, Romaanse Kerk, Ettel
g em/Oudenburg,
van 11 t/m 26/7,
7 dagelijks
4 u, info:
l van i -18
stadsbestuur (059)
59 26 6o 27.
Fove (Veerle Fonteyne)
Y
Schilderijen, Romaanse Kerk, Ettel ^ em /Oudenburg,
, dagelijks
g van 11 t/m 26/ 7
g l van 1 4-18 u,
info: stadsbestuur (059)
59 26 6o 27.
Isa Genzken & Caroline Van Damme
Schilderijen,
Museum Dhondt-Dhaenens,
J
Museumlaan 14,
9831 Deurle, van75
i / t/m 5/7,
493
57
open
za., zo. en
P op
P wo., do. en vr. van 14-18 u , oP,
feestdagen
g van 10-12 u en van 14 -18 u, info
51
09/282
123.
9
Jacques
Gorus
q
Schilderijen
Atelier Jacques
Gorus,
J q
l uit privébezit,
P
Venusstraat 52, 2000 Antwerpen,
nogg tot 22/2,
P
open op za. en zo. van 14-17 u.
Maria Hees

Tassen, Galerie Hilde Metz, Hofstraat57, 2000
Antwerpen,
nog
tot 13/4, o en
op do., vr., za. en
P
gP
P
zo. van 14-18.30
(03)
3 u en na afspraak
3 226 227 43.
P
Marc Hioco
Foto's, Romaanse Kerk in Ettelgem,
van
g
3 t/m
/ 5, van 1 -18
u dagelijks,
4 ,
g J info: Stad Oudenburg,
g
tel. (059)
59 26 6o 27.

Michel De Roeck
Schilderijen,
Sted. Musea, Wapenplein, 8 0o
l..4
Oostende, van 2/5
t/m 25/5, da
dagelijks
5g
l open
P
(niet op
P di.) van 1 0-12 u en van 14-17u,
info 059/80
59
53 35.

Michel Huisman
'De tuin, de nacht en het afscheid', MUHKA,
Leuvenstraat, 2000 Antwerpen,
nog
^ tot 29/3,
P
open
op
7u (gesloten
g
P van 10-17
P maandag),
g info tel.
(03)
(0) 23859 6o.

Marie Bénédicte De Schrijver
l
Juwelen, Galerie Hilde Metz, Hofstraat57, 2000
Antwerpen,
nog
tot 13/4, o en
op do., vr., za.en
P
gP
P
zo. van 14-18
u en na afspraak
(03)
4
3 266 227 43.
P

Leo Jacobs
Schilderijen, Gallerie 'De Peperbusse',
Schilderijen,
Prins
P
Boudewi'nstraat
7,
7 840o Oostende, nogg tot 29/3,
J
open
op do. en vr. van 1 5-18 u en opP za. en zo.
P P
van 10.30-12
U en van 15-18 u, info 059/70 28 80.
3

WillYKessels (1898-1974)
Retrospectieve
bijl het eeuwfeest van de ScheldeP
fotograaf, Prov. Museum Emile Verhaeren,
E. Verhaerenstraat1,
/
7 2890 St.-Amands, van 273
t/m1/10,
open
3
g, van
p op za., zo. en feestdagen
12-1 u; van 1 /7 t m 1 /59
12-19
ook open
p op di.,
p WO.
en do., van 12-19
2/ o8 05.
9 u, info5033
Gisela Kleinlein
Objecten
en werk oppp
papier,
Galerie Path, Leo de
1
p
Bethunelaan0o
tot
,oen op
o
g5
4 /open
5993 Aalst, nog
vr. van 15-18
u, op za. en zo. van 14-18 u en na
5
97.
afspraak
tel/fax o53
) 772297
p
Nicolien Kolmeyer
Y
Keramiek en brons, Galerij van het theater
van het Psychiatrisch
Centrum St.-Amandus,
Y
Reig erlo 10, 8
1 / t/m 29/4,
730 Beernem, van 73
open
p van ma. t.m vr. van 8-177 u, info
050/788
472.
Omer Lewille
Schilderijen, Galery
II-laan
P
,Y Gold Art, Leopold
232,
3 2, 867 o Oostduinkerke, van 1 t/m3o/5,
dagelijks
gesloten),
9 u (dinsdaggg
P van 10-19
g l open
info 058/51
o6 o6.
Fred Maes
Pe er
b',usse
Prins BoudeGrafiek, Gallerie 'De Peperbusse'
7, 4
8 0o Oostende, van io/4 t/m 3/5,
35
7
1
open
op do. en vr. van 1 5-18 u en opp za. en zo.
p P
van 10.30-12
u
en
van
1
-18
u,
info
059/70
28
80.
3
5
Herman Maes
Recent werk, CIAP vzw, Zuivelmarkt00
44 35
oenpvan di. t/m vr. van
Hasselt, nog
g tot31/3,
12-18 u, za. van 14-17
u,
info:
tel.
(011)
2253
` 21.
47
René Magritte
schilderijenen gouaches,
Retrospectieve met35
o schilderijen
j Muarchiefstukken, foto's en films, Koninklijke
sea voor Schone Kunsten van België, Regentg
Brussel, dagelijks van
schapsstraat 3,
3
10-17
u
(op
do.
tot
21
u),
nog
tot
28/6
(gesloten
7
g
p
g
O
op ma. én op
p1/5), info 02/ 50833 33.
Manfred Ni PP
Schilderijen,
Schilderijen,
Art Gallery, Polderstraat
Y 7
76, 86
70
Oostduinkerke, noggtot35
3/5, open
p oppvr., za.,
zo. en feestdagen
g van 14-18 u en na afspraak
p
(o58)
i 57•
5 47
Henk Miedema
Foto's, Sted. Musea, Wapenplein, 840o Oostende,
van/44
t/m 26/ , dagelijks
o en (behalve di.)
4.
van 10-12 u en van414-17
u, into
35.
59 0 /80
53.5
7
Koko
Oka & Itaru Ogawa
g
Y
Schilderijen,
Schilderijen, grafiek en assemblage,
g e St.Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, 2018 Antwer/ ,oen
95
ope van ma. t/m vr.
p en, van330/4
4 t/m 2
2 95.
U en van 1342
-16 u, info 03/202
9.
•
9
Ria Pacquée
q
Foto's, Galerie Fortlaan 17,
; 9000
7 Fortlaan i 79
Gent, nog
p van wo. t/m vr. van
g tot 28/3,oen
14-18
u, opza. van 10.30-18.30 U.
4
Nadia Pasquer
q
Keramiek, Galerie Hilde Metz, Hofstraat57,
2000 Antwerpen,
nog
tot 13/4, 0 en
op do.,
gP
p
P
vr., za. en zo. van 14-18.30
4 3 u en na afspraak
p
tel. (03)
3 226 227 43.
André Roelant
Grafiek, Atelier Jaak Gorus, Venusstraat2,
5 2000
Antwerpen,
van 18/4
4ope
t/m 17/5,oen za. en zo.
p
•
14-17 u.
Thomas Ruff
Foto's, Galerie Fortlaan 17,
, 9000
7 Fortlaan 1 79
Gent, nog
P van wo. t/m vr. van
g tot 28/3,oen
14-18
u, O
3
3 u.
4
p za. van 10.0-18.0
Otto Rockener
Meditatieve kerkhoffoto's, Galerie Ruach Hedendaagse Religieuze
Kunst, Pa ppestraat 31,
21
g
3 53
AV s Gravenhage, nog tot 11/ 4
, open
p op
p do., vr.,
za. van 11-17
7 u, info tel. 070/345 16 54•

Nancy
Y Slangen
g
Schilderijen, CIAP vzw, Zuivelmarkt00
44 350
nog
tot
21/3,op en van di. t/m vr. van
g
12-18 u, za. van 14-17
u,
info:
(011)
22
47
53 21.
Sorina
Aquarel,
pastel, houtskooltekeningen,
g iconen en
q
olieverf,alerij't) Kapelleken, Oever 2 7, Antwer1 / t/m 45 , weekdagen
p en, van 74
g van 11-18 u,
za. en zo. van 10-18 u.
Jean-Pierre Sudre
Fotografisch
werk, Stichtingg Veranneman, Vandeg
9770 Kruishoutem, nog
voordeweg2,977
4
g tot52/,
da geli'ks van 1 4-18 u (niet oppzo., ma. en feestdagen), info (o 9335
) 383 52 87.
7
Hilde Stallaert
Schilderijen, Stedelijk
Schilderijen,
Stedelijke Musea, Feest & CultuurWapenplein, 8 0o Oostende, van44
4/4 t/m
p4
dagelijks
26/4,
4open
g van
g l (behalve dinsdag)
0 /80 53 35.
10-12 u en van 14-17
4 7 u, info 59
Gerda Steegmans
Keramiek, Galerij
Galerij Theaxus, Omme angstraat 3,
3
van 54
5/4 t /m 5i 6, info
9690
g
99 Kluisberen,
055/386053.
Chantal Talbot
'Boten', twee- en drie-dimensionaal werk, Labo
Art vzw, Steenweg
, 9810 Eke van 28/3
3 t/m
g2899
22/4,
op zo. van 11-17
o ma. en di. van
4open
p p
7u,P
17-19
p wo. van 15-1
9 u en opPafspraak
7 9 u en op
p
0/8
09/385
4635
35.
Richard Texier
Schilderijen
Galerie J. Bastien Art,
p
l & sculpturen,
Ma dalenasteenwe 61,10oo Brussel, van94
2/
Magdalenasteenweg
t/m/6,
25 63.
7 info 02/ 1
5353
Gunter Umberg
Schilderijen,
Museum Dhondt-Dhaenens, Musel
umlaan 14,
9831 Deurle, open
493
P van wo. t/m vr.
van 14-17
4 7 u, op
g van 10-12 u
P za., zo. en feestdagen
en van 14-17
5 23. Tevens nogg
7 u, info 09/282 51
werk van vele andere kunstenaars te bezichtigen.
g
Patrick Van Caeckenbergh
g
Recent werk, Zeno X Gallery,
de
YLeopold
p
Waelplaats 16, 2000 Antwerpen,
nog
7/3,
p
gtot73
open van wo. t/m za. van 14-18
4 u of oop
afspraak 03/21616 26.
Jacques
ques Vandamme
Retrospectieve:
schilderijen
schilderijen en tekeningen,
Retros
P
.g
St .-1 anskapel, Steenakker, 8940 Wervik, van 25 / 4
t/m/35
,oenopen
iedere middag gvan i -1
5 9u, oppza.,
zo. en feestdagen
g ook nogg van 10-12 u.
Sere
g Vandercam
Diverse technieken, 't Elzenveld, St. Jorispand,
St.-J orispoort 2 9, 2000 Antwerpen,
nog
p
g tot 22/3,
open
P van do. t/m zo. van 12.30-17.30 U.
Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Theaxus, Galerij eigentijdse
1
kunst, Ommegangstraat 9690
Kluisbergen399.
Kwaremont nog
5/4 t/m 15/6, i
g tot30/3, en van 54
Dominique
q Van Huffel
Recent werk, De Blauwe Schuit, Vismarkt 16,
openiedere dagg van
4,oen
3 000 Leuven, nog tot 16/
11-23
31 23.
3 u, info tel. fax (016) 2333
Anne-Mie Van Kerckhoven
Recent werk, Zeno X Gallery,
de
YLeopold
P
Waelplaats 16, 2000 Antwerpen,
van 12/3
3 t/m
p
194
,oen
van wo. t/m za.vanl -18
u,enoop
/
4
afspraa 03/21616 26.
Jan Van Mechelen
Schilderijen, Stichting
g Veranneman, Vandevoor9770 Kruishoutem, nog
tot 25/4, da
deweg2,
g ge
- 977
Irks
g
1 van 1 4-18 u (niet opP zo., ma. en feestdagen),
info (09)
52 87.
9 383
3 35
Francine Van Mieghem
Sculpturen,
Art Gallery,
7 8670
Y Polderstraat 76,
p
Oostduinkerke, nogg
tot 3/5,
35 open
p opP vr., za.,

zo. en feestdagen
g van 14-18 u en na afspraak
p
(o8)
5 51
47 57.
William Vermeesch
Schilderijen,
Galerij Pakenhof, Pakenstraat5
10 ,
Schilderijen, Galerij
3001
Heverlee, open
3
p zo. 22/33 (11-133 u en
15-18.30
(1 -18.0
/ (11-133U
3 u), Z0. 293
5
3 U, za. 28/3
3 5
u).
en-15-18.30
Jean-Pierre Voeten
Keramiek, Gallerie 'De Peperbusse', Prins Boudewijnstraat
7, 4
8 00 Oostende, van 10/4
4 t/m 3/5,
35
7
l
open
op do. en vr. van 1 5-18 u, opp za. en zo. van
p p
10.30-12
u
en
van
1
-18
u,
info
059/70
28
80.
5
3
Stefan Wintroth
Schilderijen,
Het Bernarduscentrum, Lombardenl
vest 23,
van 20/3
3 t/m 24/4,
3 2018 Antwerpen,
P
open
en van 1 3-16 u,
p van ma. t/m vr. van 9-12
9
info 03/2022
42 95.
Claude Wesel
Belgisch
Briljant, hedendaagse
g juwelen
juwelen, Prov.
Briljant,
g
Lange
3 133,
g Herentalsestraat
Antwerpen,
nog
p
g tot 15/3.
Michael Zobel
Onverwachte contrasten, diamantjuwelen,
Prov.
l
Diamantmuseum, Lange
g Herentalsestraat 31-33,
33
Antwerpen
35
p van 20/3
3 t/m 3/5.

GROEPSTENTOONSTELLINGEN
- RayY Chube & Leopold
Y
p Liou, Eve-n Yet Gallery,
opeen
Vaartstraato,
000 Leuven, nog
g tot 20/3,o
33
wo. t/m za. van 13.30-17u.

- 'Tussenin/In-between' met werk van Jo HuyY
brechts, Pierre Bismuth, Ann Veronica Janssens,
Kurt rYslav , Ricardo Brey,
ggenhout,
Y Peter Bu
Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14,
4
9831 Deurle, van92 3/ t/m 1o/ ,5
open
93
p oppwo.,
do. en vr. van 14-18
u, op
4
g
p.za., zo. en feestdagen
van 10-12 en van 14-18
u, info 09 /282 51
5 2
3.
4
- Vier kunstenaars uit Groot-Brittannië, John
Add man, Mali Morris, Ofelia Rodriuez en
Addyman
Mau
ghlin , 't Elzenveld, Prof. Sommé45, Ingang
zaal, Lange
g Gast huisstraat 45
g g B,
2000 Antwerpen,
nog
5/4,
p
gtot
54
ope van do. t/m
van 12.30-17.30 u.
Clarysse
4 x 1, werk van M. Proot, J. Quivron, J. Clar
Y
en B. Snauwaert, Labo Art vzw, Steenwegg289,
, open
99810 Eke, nog
g tot 22/ 3
P op
pzo. van 11-17 u,
op
0 wo. van 15-19 u en
p ma. en di. van 17-19u,op
op
afspraak
09/3856 .
p
p435
- Jan Fabre & Ilya
- 'Een ontmoeting/Vstrecha'
Y
g
Kabakov, installaties, Deweer Art Gallery,
Y
Otegem,
Tiegemstraat
6A, 8553
g
553
g nog gtot 15/3,
open van wo. t/m zo. van 14-18
4 u en oop
93.
afspraak o56/6
4 44893
vrij
Vrije grafiek, leerlingen
- Vrije
g van het atelier vrije
van de Sted. Academie voor Schone
Kunsten, hal en cafétaria Vir aesse
Ziekenhuis,
1
2
3500 Hasselt, nog
7 332.
35
g tot3/6, into 011 /22 78
- Vier materies/vier musea: fotografie, zilver,
diamant en textiel, Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen,
nog
, dagelijks
p
g tot 28/ 3
g 1
open van 10-17 u.
gon
', zeven jongee kunstenaars,
- 'For everg
Galery Clo Bostoen, Pieter Breughefstraat 3,
3
8510
Kortrijk/Marke,
open
van zo. t/m wo. van
5
P
l
54.
(o
6)
21
48
15-19U, na afspraak
5
4 54
P
- 'Wonen's Secrets', Argo,
g Zeedijk
) Het Zoute 734,
7
Knokke, nog
g tot3o/3, met werk van Paul Van
Impe,
Lucie
Sentjens,
Bénédicte
Villette,
Patrick
j
P
Laroche en Yvon Mata ne, dagelijks
P
g l open
(niet op
p di., wo. en do.) van 11-13
3 u en van
14.30-18.30 u en na afspraak
(o
o)
62
22
70.
7
5
P
RD
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
`Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (o56) 35 78 66

Persvoorstelling
Jonge Muziek voor het
jaar zoon
Op
0 16 december 1997
had depersvoorstel997
P
lingplaats
van het Vlaanderennummer
gp
Jonge
aar 2000 samenstelone Muziek voor het 1jaar
eer: Dirk Rommens) in Domein Maelstede in
Kuurne. Naast het hartverwarmende opp

Persvoorstelling nr. 268 0op
Persvoorstellen
16.12.97
in Kuurne.
97
treden van Johan Verminnen, luisterde het
talrijk
publiek
geboeid
naar de
J opgekomen
pg
p
g
inleidingtot het werk van Ever Meulen
inleidin
(zie cover van nr. 268)) door beeldend kunstenaar enraficus
Roer
g
g Baert en naar
de voorstelling
g van het nummer door
muziekrecensent van De Standaard, Peter
Vantyghem.
Deze hoogstaande culturele
Ygg
avond met receptie
aangeboden
door het
p
g
Huis Vanwonterghem
van Kuurne - waarbij
waarbij
S
het tijdschrift
Vlaanderen en het werk van
J
Ever Meulen in het zonnetje
J werden gezet
g
tijdens
deze barkoude winteravond - was
l
weer een bewijs
J van de hoogstaande
g
kwaliteit waarvoor het tijdschrift
en het
J
C.V.K.V.ekend
zijn.
zijn
g

provinciale
activiteiten
Derovinciale
activiteiten die sinds enkele
p
maanden met succesg
g eor aniseerd worden krijgen
jaar een vervolg.
lg dit jaar
g Degeleig
de bezoeken aan de tentoonstellingen
g in
Oudenburg^Gent en Leuven vielen bijJ de
deelnemers in zeeroede
aarde. Redenen
g
genoeg
lijnopnieuw
p nieuw
g dus om in dezelfde lijn
112
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activiteiten op het getouw
te zetten waaropp
g
de C.V.K.V.-leden abonnees en hun vrienden van harte uitgenodigd worden. Voor
dit jaar
is ookg
geopteerd
voor een meer
l
p
g evarieerd aanbod en dites
reid over de
gespreid
p rovincies.
Elkerovinciale
medewerker organiseert
p
g
een boeiende activiteit: nu eens een literaire wandeling,dan eengeleid
bezoek een
g
concert... Dit zijn ook telkens idealegeleg
genheden om elkaar als vrienden te ontmoeten. De inspanningen die door het
C.V.K.V. en derovinciale
medewerkers
p
geleverd worden,^ zullen hopelijk
g
Pl resu lteren in een nog
stijgend
aantal deelnemers.
Jg
g
Voor de toekomst hebben wij een p
planning
g
opgemaakt.
Noteer de volgende
data alpg
g
vast in uw agenda. Om
de drempel zo laagg
p
mogelijk
te
hoden,
blijft
blijft
inschrijven
inschrijve heel
g l
J

Uw wensen als C.V.K.V.-lid
WijJ hadden hierbij ook graag
g g naar uw belangstelling
gepolst. In dit nummer ligt
g
ggp
g een
brief met de aankondigin gvan deze activiteiten. Heeft u interesse voor een of meerdere ervan, wil dan uw voorkeur op
p de
strook op
p die brief invullen. Dit is echter
nog
geen definitieve inschrijvig
gg
l g - uw stem
kan ons echter wel helen
nogbeter in te
P
spelen
op
U
p
p uw wensen en verwachtingen.
g
kunt ook telefonisch ofer
p brief suggesties
gg
doen.

een West-Vlaamse hoogdag: we bezoeken
het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
(P.M.M.K.) van Oostende waar tijdens
die
l
periode
een
tentoonstelling
loopt
van
werk
p
g P
van o.a. E. T t gY at - en waar ook ev. de mogelijkheid bestaat de permanente
ermanente tentoonstellinge
bekijken.
bezoek isgebekijken. Dit geleid
g
g
kopp
eld aan een avondconcert in het kader
van het Festival van Vlaanderen in
Oudenbur g. U kunt kiezen voor de namiddag- en/of avondactiviteit (eventueel kunnen de deelnemerrs een eenvoudig
g en verzorgd avondmaal gebruiken
in
g
Oudenburg).
g Robert Declerck, WestVlaamserovinciale
medewerker én redacp
tiesecretaris en Jean Luc Meulemeester,
C.V.K.V.-voorzitter organiseren ontvanen^
begeleiden
en zorgen
g
g
g ervoor dat alles
tot in deunt'es
verloopt!
p
p J
Deen
p rovincies Hasselt en Antwerpen
Pkomen uiteraard ook aan bod. Definitieve data
e lande activiteiten
ene
worden meegegp
g
deeld in het volgend
nummer.
g

Ledenbi'eenkoms
Ledenbijeenkomst
in Limburg
bu g
l
jaar wordt de Ledenbijeenkomst
Dit jaar
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g
gin de provincie
p
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g
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g3o mei
l
P zondag
s 99
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agenda:
het wordt een bijzonder
hartverg
l zon
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kunstvolro
ramma.
p g
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op zondag
g7
p
juni s998. Het wordt een Literaire wandeling
g
in Gent. Guido Van Puyenbroeck,
^provinY
ciale medewerker voor Oost-Vlaanderen,
organiseert,
u op
g
^ ontvangt
g en begeleidt
g
p deze - hopelijk
ko.
p t zonnige
g - zomerdag.
gWe
men samen op
aan het
p het Sint-Baafsplein
p
monument van Jan Frans Willems om 14.30
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voor 1l juni 1998 d.m.v. de
l
strook op
brief.
p de inliggende
gg
0
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2
2
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s 8 is het de
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g
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en Vlaamsg
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S door
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Kaft: gedicht 'Afscheid' van Anton van Wilderode en
foto van Fernand Naeyaert.

Ter inleiding

A

nton van Wilderode wordt op 28 juni tachtig jaar en mag daarmee
terugblikken op ruim een halve eeuw literaire activiteit als vertaler,
bloemlezer, essayist en vooral dichter. Tussen De moerbeitoppen ruisten (1943) en De dag sneeuwt dicht (1998) ligt een indrukwekkende reeks bundels
waarvoor hij meermaals werd bekroond, o.m. met de Driejaarlijkse Staatsprijs
voor Poëzie in 198o en de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een literaire
loopbaan in 1987. Ook in het laatste decennium bleef zijn literaire productiviteit
hoog. De primaire bibliografie die Rudolf van de Perre publiceerde in zijn monografie uit 1988 naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Van Wilderode,
mag inmiddels worden aangevuld met bijna twintig nummers. Naast de Horatiusvertalingen behoren daartoe ook belangrijke bundels als Poedersneeuw (1991),
Apostel na de Twaalf (1992) en Het oudste geluk (1995)• Verder verraste de dichter
zijn lezers o.m. ook met vaak ludieke verzen bij misericorden in Barmhartig hout
( 1 99 6) en Hout op snee (1997).
Die grote literaire productiviteit confronteert ons steeds weer met een dub(Moerbeke-Waas, ca. 195
8)
bele nood. Vooreerst de vraag naar een wetenschappelijk verantwoorde bibliografie van Van Wilderode. In 1993 gaf Jozef Smet daartoe al een aanzet in een
publicatie van de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Sint-Niklaas en de Bibliotheca Wasiana. Maar vóór alles is er de vraag naar een uitgave van de volledige gedichten. De omvang van het poëtisch
oeuvre maakt zo'n editie niet evident. In de Verzamelde Gedichten uit iggo (Lannon, 5de druk) werden al een aantal vroegere
bundels niet opgenomen en de uitgave van bundels bij diverse uitgevers in het laatste decennium zal de realisatie van dergelijk project niet vergemakkelijken. Toch zijn wij dat verschuldigd aan een van onze belangrijkste en meest gelezen dichters.
Vlaanderen wijdde reeds een dubbelnummer aan de figuur en het werk van Anton van Wilderode ter gelegenheid
van zijn 65ste verjaardag (1983, nr. 196-197). Samensteller Rudolf van de Perre opteerde toen 'voor een huldenummer, een
soort van liber amicorum, met een aantal getuigenissen en appreciaties'. Vijftien jaar later kiest de redactie van het tijdschrift voor een benadering van de poëzie zelf van Van Wilderode. Aan dichters en essayisten werd gevraagd een gedicht
naar keuze uit een bundel naar keuze te belichten. Zij kregen daarbij uiteraard de volledige vrijheid in benadering van het
vers. Dit resulteerde in een meerstemmigheid die het hele poëtische oeuvre overspant en de veelzijdige thematiek van het
werk aan bod laat komen. De chronologisch geordende bijdragen worden telkens vergezeld van een of meerdere versies
van het gedicht, in een paar gevallen aangevuld met het manuscript ervan. Voor de illustraties zorgden Hildegard Coupé
en redactielid Chris Torfs. Zij konden daarvoor putten uit het rijke archief van de dichter en kozen voor vaak ongekend
fotomateriaal. Zij brengen ook een primeur door een keuze van fragmenten uit de dagboeken van Van Wilderode die op
een of andere manier aansluiten bij een gedicht. Wij zijn de auteur dank verschuldigd voor de toelating om voor het eerst
stukken uit zijn dagboeken te publiceren.
Dit Van Wilderode-dossier verschijnt als een afzonderlijke editie, samen met het nummer 271 van Vlaanderen en
hoort thuis in de reeks literaire nummers die eerder al gewijd waren aan Stijn Streuvels (251), Willem Elsschot (263),
Maurice Gilliams (267) en straks aan Gerard Walschap (273) en Guido Gezelle (274). Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond en het tijdschrift Vlaanderen bieden Anton van Wilderode deze bundel van harte aan en wensen hun eredeken en
redactielid geluk met zijn tachtigste verjaardag.
Jean Luc Meulemeester
voorzitter C.V.K.V.

Julien Vermeulen
adjunct-hoofdredacteur

Patrick Lateur
hoofdredacteur
Tielt, mei 1998
TER INLEIDING
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CHRIS TORFS & JULIEN VERMEULEN

Herinneren is twéémaal verliezen
Over Spreken met vader uit De moerbeitoppen ruischten (1943)

SPREKEN MET VADER

Vader, wij hebben u begraven en den grond erkend
zacht om te slapen, zacht om te vergeten
zand dat vervloeit, water dat wij niet weten,
herinnering en droefheid voormaals ongekend.
kunt gij slapen. Droomen en gebaren
gingen ter rust. Een dunnen rooden muur
omringt de stilte en wat vlietend water.
De boomen wuiven tijdeloos en ieder uur.
Nu

SPREKEN

MET VADER

Vader, wij hebben u begraven en den grond erkend
zacht om te slapen, zacht om te vergeten
zand dat vervloeit en water, ongeweten,
herinnering en droefheid voormaals onbekend.
Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen slapen
met fterren 's avonds een onbluschbaar vuur
en, rond uw eiland, het traag gtroomencí water.
De boomen

wuiven tijdeloos en ieder uur.

Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de kruiden
werden maar kort in hunnen bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de kruiden
werden maar kort in hunnen bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

Gij zult niet eenzaam zijn :

Gij zult niet eenzaam zijn : de nachtegaal zalfluiten.

de

nachtegaal zal fluiten.

Versie uit: De moerbeitoppen ruischten, Antwerpen:
De Nederlandsche Boekhandel, 1943, p. 79.

E dmond Coup^
é de vader
van Anton van Wilderode,
overleed opp io december 11939
op
67-jarige
a
pleeftij
leeftijd in Moerbeke-Waas en
er begraven
op
ijle veertiende d e g
p 'de ijle
cember 1939
(...)( de dag waarop
939
g
P(...) ik de
drukproef
ontving
P
g van mijn eer t eedicht
g
dat door een redactie was aanvaard' (Verzameldeedichten
p. 6; het g
gaat hier
e om het
^
p
gedicht Herfstlied voor het decembernumg
mer van het tijdschrift
Roeping).
C riel w
JY
was
toen een 21-jarige seminarist in Sint-Niklaas waar hij^ niet alleen aan zijn
J religieuze
roeping
gevolggaf,
p gg
gg ^ maar waar hijJ tevens
zijn
zijn eigen
identiteit als beginnend
letterg
g
kundi e probeerde
te
vinden.
In
1938
had
8 ad
p
93
hijJ reeds een novelle uitgewerkt
onder
o ede
g
titel Dis al, eenrozastuk
war
waarvan
de aan p
2

HERINNEREN IS TWEEMAAL VERLIEZEN

Versie uit: De moerbeitoppen
ruischten, Antwerpen:
PP
t
De Nederlandsche Boekhandel, 1944,
p. 77
77.
944 Tweede vermeerderde druk,-1
In de definitieve versie (1 97459
59) werd `kort' (r. io) vervan
vervange
gen door

vang
sre gels ons direct met een bewonderd
vaderbeeld confronteren: `Dit zegt
g men van
a
mijn
t vader: dat hijJ man was, sterk en zonder vrees. Voor u en voor mijJ schrijf
sc l ik deze
bladzijden
van hem tot een getuigenis
J
g
ge s van
onze(in het origineel
manuscript
doorgehaald
ald
S
p
S
en vervangen
')
De dood
S door 'mijn
1
van de vader betekende voor de dichter-'in wordingen
scherpe
g
e
met
p en pijnlijke
pl l breuk
een )
jeugd
beslotene
g die binnen de veilige
g
heid vanezin huis, natuur, school
sc ooi en
dorp
e
k
p verlopen
p was en die in de persoonlijkp soonli Jheid van deon
e
student
onwrikbaar
l g
vastlag
als een haastparadijselijke
g
microkosmos.
Spreken met vader werd geschreven
g
kort na de begrafenis van de vader
ader en

vormt een sleutelgedicht
in de cYclus Inn
g
memoriamatris
die het slotstuk uitmaakt
p
van de debuutbundel De inoerbeitoppen
pp
ruischten, een manuscript
p dat bekroond
werd met de Poezie
s i 2-i
l 94
943 van de
p ri
provincie
Oost-Vlaanderen
en nogg hete
zelfdeaar
gepubliceerd
werd. Net als in de
J
gp
omringende verzen probeert
de dichter hier
p
in het reine te komen met de dood van zijn
J
vader die hijJ mateloos bewonderde. Van
zijn
J ouders getuigde
g
g Van Wilderode meer
dan eens dat zijJ voor hem de onvergetelijkste mensen waren en dat hijJ aan zijn
l vader
`alles' te danken heeft. Toen de auteurn
ee
halve eeuw later een selectieve bloemlezing
maakte uit zijn
J oeuvre(Ex libris,^11994)
weerhield hijJ ook dit vers als exemplarisch
p
voor zijn debuut. BijJ nadere lectuur blijkt
l

dat hetedicht
reeds in de tweede, verg
meerderde druk van deze bundel uit 1944
enkele opmerkelijke
wijzigingen onder aan
londergaa
P
en later ook nogg lichtjes
lichtje hertoetst
Het herschrijven
van dit vadergeJ
ge
dicht verraadt ongetwijfeld
de zoekende
g
l
woordkunstenaar die in de jonge
J g dichter
leefde maar is ook een aanduidingg voor de
opmerkelijke
p
l zorg
g die Van Wilderode aan
dit vers besteedde. De hele bundel is trouwens opgedragen 'aan de nagedachtenis
g

betekenislaagdie het anekdotische ver
overstijgt
en tegen een brede antroPolo
lgg
gische achtergrond
gelezen
kan worden.
g
g
Doorheen deze interpretatie willen we enkele bakens uit plaatsen die een licht werpen op
p het werk van de debuterende dichter. In de literaire communicatie tussen
dichter, tekst en lezer beluisteren we zo enkele echo's rond een vers dat aan het begin
g
staat van een vruchtbaar oeuvre en dat ons
tegelijkertijd
duidelijk maakt dat de stem
g l
l duidelij
de zoekende Van Wilderodeop
o het
einde van de jaren
dertig
reeds
een
eigen,
l
g
g,
hoogstpersoonlijk accent bezat.

wijl niet weten,'
wordt, enigszins
^ 1 943 : r. 3)
^
g
versluierend: 'en water, ongeweten'
1
g
(1944:
r. 3 ^• 'ongekend'
1 943
: r. 4 wordt 'onbeg
r.4)
kend' 1:
944
Essentieel zijn
J de wijzigingen die
plaatsvinden
in
de
tweede
strofe. 'Nu kunt
p
gij
1 943
: r.5wordt in de bewerkte
i' slapen.'
p
versie vervangJ
en door 'Gij zult niet eenzaam zijn'.
Hierdoor
anticipeert
de dichter
l^
p
op
o de aanhef van de volgende
strofen
waar
g
dezelfde wending
g reeds voorkwam in de

Varianten
te

^^ ^^^^, , ^^^^
'^^^\^\^ ^°^;`'^;
^1^^^^ „„
^ ^
11^Wa^a^^
^
^,
^^^ ^^

"

(ca. z 937)

van mijn vader' en drukt haast in iedere reel zijn
zijn verbondenheid uit met zijn
g
l vader
die nooit het eigenli'ke
J debuut van de dichter heeft mogen meemaken, wat Van Wilderode steeds bijzonder
betreurd heeft.
l
Anderzijds
is de dood van de vader een
J
schokkendeebeurtenis
die bij lde jonge
g
J g
dichter een
rote
poëtische
golf
vrijg
p eersteg
l
gemaakt heeft. Elders in zijn
zij eerste bundel
g
het zo: 'ik moet bidden om hier voort
te doen met al het kleine werk, waardoor
gij
g l wordt gewroken'.
g
De lectuur waaraan we ditedicht
g
willen onderwerpen
p verloopt
plangs
g drie
ssporen
oren. Vooreerst willen we even stilstaan
bijJ de varianten tussen de verschillende
gzij er enkele
publiceerde versies. Verder zijn
p
biografische
componenten
die hier in
g
p
woord en beeldgestalte
krijgen
g
lg en die we,
gedeeltelijk
edeelteli'k in samenspraak
met de thans
p
tachtigjarige dichter,
dichter van dichterbijJ beki'J ken. Maar meer dan het strikt autobiografische karakter van ditele
g genheidsvers
vertoont Spreken
met vader ook een rijke
rijk
p

De varianten tussen de drie versies
situeren zich hoofdzakelijk
hoofdzakelijk tussen depublicatie uit 1943
en die uit 1944;
beide versies
943
944
zijn
De aan geJ hierboven opgenomen.
pg
ge
brachte wijzigingen slaan vooral op
p het
tweede kwatrijn en in mindere mate op
p de
laatste twee reels
g van de eerste strofe. De
vaste kernbeelden die van meetaf onveranderd bleven,^J
zijn: de openingsverzen met
het slaapmotief
die volledigg identiek blijp
lven; het beeld van de wuivende bomen uit
de achtste gel (eveneens woordelijk
woordelijk bewaard •, de natuurscène uit het derde kwatril n die vanaf de eerste gedrukte
versie
g
haast volledig vastligt
g (met uitzondering
g
van het woord 'kort' uit de tiende reel
g dat
in de latere, definitieve versie door 'even'
vervangen
g werd) en de slotregel
g die even eens ongewijzigd bleef. De metaforische
verwijzingen
naar zand en water en deg el g
voelsweergave in de dragende
su
substantieg en
ven 'herinnering
4)blijven
blijven
g en droefheid' (r.
consequent
aanwezig
q
g, maar worden anders
uitgewerkt
in de tweede editie: 'water dat
g

(ca. 1938)

(1943)

eerste editie van 1943. Door deze
herhaling
g
versterkt de auteur het verbondenheidsgevoel met de overledene en bouwt hijl als het
ware een duidelijker
credo-effect in. Het
J
slaapmotief
wordt
hierdoor
een periode
p
p
o pg
pgeschoven,^ maar dit wordt opgevangen
door de herhaling: 'slapen
slapen'
i 944 ). In
p
p
dit vers en de daaropvolgende komen no
nog
een aantal essentiële wijzigingen voor. De
'droomen enebaren'
waarmee Van Wildeg
rode de levende vader associeerde, worden
volledig
en maken
g
g naar achter geschoven
ruimte voor een ontgrenzing
van
depoëtig
g
sche scène. Inplaats
van het autobiografip
scherofiel
van de vaderfiguur
verder uit
g
p
te werken, bouwt de auteur verwijzingen
J
g
in naaregg
evens met een symboolwaarde:
Y
het onblusbare vuur van de sterren en het
eilandmotief. Beide substituties versterken
heteloof
in een blijvend
blijvendleven dat hierbij
hierbij
g
een kosmische dimensie krijgt.
Op die
l gp
wijze
wordt het zwakkere beeld van een
J
'dunnen rooden muur omringt
g de stilte'
1943: r. 6-7)
weggewerkt
en
kan
de dichter
7
gg
een nieuwe opening
p g scheppen
pp voor een
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blijvende communicatie met de gestorvene.
g
Het eilandsymbool
versterkt bovendien
Y
ook het beeld van het vervloeiende zand en
het water r. 3^ wate r dat aanvankelijk
J g een in
: r.
tYp
eerd
werd als 'vlietend' (1 7
943
de tweede editieekarakteriseerd
wordt
g
'traag-met het minder archaïsche adjectief
g
stroomend' (1944:
7). Deze wijzigingen
944r. 7
werden, volens
de auteur ,enkel en alleen
g
omoëtische
redenen
aangebracht.
lnderg
p
daad door deze aanpassing
S reken met
p
gisP

niet vrij
hij beroepsvrij dat hij
p
g
g uur: hetgeeft
halve huisschilder was, of dat hijJ een getaengelelenteerd tekenaar, houtsculpteur
g
p
g enheidsdichter was of dat Van Wilderode
zijn
hoofdzakelij als een wat oudere
J vader hoofdzakelijk
en zijn
Edmond was6
4 toen Cyriel
Y
werden) en lap
du
langdutweelingbroer
geboren
g
g
heeft. Meer dan eens
g-zieke mangekend
g
werd door critici betongd dat de sterk melancholischerondtoon
van Van Wilderog
desoëzie
in zekere zin bepaald
zou zij
zijn
p
p
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Aanhef. van het vaderverhaal

opgedragen ar^n ,"1 il tZheellll<^ broer Filellioii Piet Coll
C'.
Coupc'
D is al uit 1g 8,
31

vader eenaver
gedicht
geworden met een
g
g
g
duidelijker uitgesproken eenheid in beeld
duidelijker
en symboliek.
Toch blijft
blijft het opmerkelijk
Y
p
l
dat de zeer vormvaste Van Wilderode dit
gedicht na de eerstep
publicatie nog
rij g
g in
gJ
end
herschreven
heeft,
wat
in
het
oeuvre
p
van de dichter vrij
vrij zeldzaam is.

Vader
Hetedicht
biedtg
geen directportret
g
p
van de vader. Hoewel de dichter zijn oeuvre vaak als een lyrische
autobiografie
om Y
g
schrijft
man
l- is het pprofiel van degetekende
g
hier niet concreet ingevuld.
Het
ontsluit
g
ons niet veel bio grafische realia over de va4
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de melancholische ingesteldheid
van
g
de vader, door diens ziekteproces
van
bijna
bijn
p
jaar
en door zijn
l
J (relatief!)) vroegtijdige
dood; eventueel nog versterkt door het jong
overlijden
van drie vroeger
geboren kindeJ
g g
ren in hetezin
Coupé.
Volgens
de dichter
g
g
p
zelf is zijn literaire stem niet in eerste instantie door deze biografische
com p onen g
tenevormd.
De weemoedige
g
g signatuur
g
die zijn
J werk kenmerkt,^ zou veeleer dieper
p
terug
teru te voeren zijn
zijnop
p een fundamentele
s chischeg
geaardheid van de dichter zelf.
PY
Vanaf zijn
zijn elfde jaar
heeft Cyriel
J
Y
Coupé
zijn vader weliswaar hoofdzakelijk
Cou
é zijn
hoofdzakelij
een zieke manekend.
Omdat hijl in die
g

t ij d

tijd zijn beroep
p niet mocht uitoefenen, kon
jongere
zo hijJ veel tijd vrijmaken voor de jon
J
g
en Filemon die hij tijdens lange
nen Cyriel
g
Y
de natuur in haar kleinste dewandelingen
g
tails leerde kennen: de kruiden,, de blocmen, de wuivende canadabomen,, een wing erd^ de vogels,
g - allemaal bouwstenen van
dit treffende vadergedicht.
Met zichtbaar
g
tachtigjarige
dichter
enoe
en
blikt
de
bijna
g
g
op
zijn
jeugd
bij
de
vader
nu nog
terug
g
g p
l g bij
toen hij
hi 'op
p de buis' van diens fiets of achdoorheen het landelijk
landelijke
ter 'op
p
p't pinneke'
naar schoolebracht
werd.
De
g
onverbrekelijke
band
tussen
de
vader
en de
l
natuur heeft ook een andere weerslag op
het debuut van Van Wilderode. De meeste
bomen in de ouderlijk
ouderlijke tuin, waar Van Wilweerging
zelf vanaf 1975
975
g g wonen,
werden door de vader in het begin
g van de
eeuw aangeplant. Dit was ook hetgeval
g
voor deeliefde
moerbeiboom die (via een
g
literaire allusie over Nicolaas Beets heen)
geleverd
de titel van zijn
J debuutbundelg
heeft. Het beeld van Van Wilderode bijJ
hij stut in leven én werk
vaderboom die hi
boekdelen
over de vaderband van
spreekt
p
de dichter. Bovendien, zo zet
g de auteur
tuin, het
over die tuin: 'dat iseen
g gewone
g
is de hof van mijn
vader.
De
aarde
is daar
J
door hemetekend.'
(Standaard der Letteren,
g
11..1
4975 ).
Het heel ernstige
gedicht suggereert
g g
gg
evenmin dat vader Coupé
P volgens de overleveren
g (en indirect dus ook in de herinneringg an de zoon) is blijve
blijven voortleven als
en
humoristische
man die
opgewekte
pg
uitblonk bijJ het maken vang
geestige
g opmerkin en in de marge van de gesprekken met
familieleden, vrienden en mensen van het
eërfde karaktertrek die Van Wilp. Een geërfde
derode zelfraa
er toeg gook aan zijn
J n vader
schrijft.
duidelijk van
J Een andere trek die duidelij
Coupé overgeërfd werd, is de grote
artistieke en verbale begaafdheid. Als schilder was hij
getalenteerd vakman en
l eeng
van hem zijn
J ook nog
g enkele houtsni'l wer
ken bewaard. Maar vooral het creatief omaan met de taal bindt Van Wilderode aan
gaan
zij
zijn
J vader. De schilder Coupé
p was in zijn
dorp een gewaardeerd gelegenheidsdichter
die door de mensen vaakevraa
g
gd werd
een vers te schrijven
om
een
geboorte
of
J
g
feestelijk in te kleden. Op
Jjubileum feestelijk
p die
manier kwamen ook talrijke
l duetten en
toneelstukjes
tot
stand.
Het
werk van Van
l
Wilderode zelf is eveneens vaake
ggroeid
uit een fundamenteel dienende houding
hij het gelegenheidskarakter
waarbijJ
hij
nooit
g g
schuwde. Van Wilderodesoëzieo
vattin
g
p
p
kan in zekere zin ook in verbandebracht
g
worden met de mondelinge
g context waarin
zijn vaders gelegenheidswerk gewaardeerd
rijmende
werd. De ritmisch uitgesproken, rijmend
die in een orale cultuurebracht
g

Wijf hebben

werden, kunnen indirect de ondertoon hebben bepaald
van een dichterschap
p
p waarin
hetg
lechti -hiëratisch
g eze de, vaak plechtig-hiëratisch
gesproken woord centraal staat. In dit verband is het niet overbodiggte
wijzen
o
wijzen
op
twee treffende taalervaringen
die de dichter
g
zijn jeugd
zich thans nog
g uit zijn
l g herinnert. Als
las hij in Averbode's Weekblad
jonge
J g jongen
J g
blijvend
eengedicht
dat hem blijvend
geraakt heeft
g
g
en dat hijl, zeventi gjaar
l later, moeiteloos
enroevend
van ieder woord, kan citeren
p
(genoteerd
uit de mond van de dichter oop
g
7 april
8 in het home 'Het Hof' in Sintp s99
Niklaas waar hij sinds
maart 1997
verblijft):
997
l ft :

u

begraven

Toen Edmond Coupé,
p naar de toen maligg
e gewoonte,^ kort na zijn
zijn overlijden
overlijde
graven was (vier dagen
g in dit geval),
g
ging
in de zoon-seminarist terug
g naar hetseminarie waar hij
hij filosofiestudent was. Enkele dagen
schreef hij
hij een
g na de begrafenis
g
eerste, en vrijwel
complete,
J
p
, versie van het
g edicht neer. Hijj deed dit in de studiezaal
tij van een
binnen de hem toegemeten
tijd
g
leefschema. Bijzonder merkwaardigg is

zijn tweelip g Jjaar oudere broer Jozef en zijn
broer Filemon. Net zoals de eigenlijke
g
J
biografische
g
ppersoon van de vader niet
expliciet
ex
geportretteerd wordt, zo wordt
P
gp
bij de uiterlijkheden
uiterlijkhede of
evenmin stilgestaan
bij
g
verloop
van
de
begrafenisplechtigheid
p
zelf. In dit verband is de hiervolgende
g
anekdote welttyperend
erend voor de tijdgeest
Jg
waarin de beginnende dichter moest werken en werpt
p ze ook enigg licht op
p het vers
dat we hier bespreken.
p

Het was een blijde
blijde zondag
^^ in de lieve lent
Klokken kwamen hoog van Rome
en een taterende, schaterende vogelenbent
Lawaaide iii g roene bolhell.
Ook bepaalde
perikopen
p
p
p uit zijn
1
missaal hebben de l
jonge
Coupé
p g eg Cyriel
Y
fascineerd. Enkele regels
die hij
hij onderaan
g
een foto in dit missaal aantrof,J
zijn hem
eveneens bijgebleven:
lg
Hosanna zingt, 't is Pahnenzonda ^
^^ ^
^^
Jeruzalem,, slaat open
uw deuren al.
l

Deze verwijzingen naar vader aan
wiens hand hij natuur en taal leerde ontdekken en naar deze eersteoëtische
taalp
ervaringen
zijn
zijn
o.i.
relevant
voor
een
juist
g
J
begripan
het vadergedicht
dat we hier
g
gp
pproberen te duiden. Maar keren we thans
terug
g naar de directe aanleidingg van
Spreken sp et vader.

Bij1^
de nioerbeiboom aangeplant door vader Coupé. (Foto Koen De Vriese, ca. 1980)

in diteval
dat de 21-jarige
g
J g dichter zo kort
gebeurtenis zichzelf niet
na dezej
p inlijke
J g
verliest in een ongeremde,
^ sentimentele g e g
voelsuitstorting^maar dat hij
hij o een bezij
heerste toon en in een strakkerosodie
zijn
p
vorm ggeeft. Het is misschien het
g
filigraan
van een vroegrijp
g Jp en kwalitatiefg
hoogstaand
talent. Het is zeker hetgrond g
kenmerk van veel van zijn
J later werk
emoties
in
een
klassiek-gebon waarin zijn
J
den vorm aangeboden
worden.
(Lieven
g
Rens dateert ditedicht
of een versie erg
van een jaar
l opp11.4.1940).
l later — namelijk

'dat is geen gewone tuin, liet is de hof van
mijn
43)
1 vader.' (ca. 19

I

hij zijn
zij vader
Het incipit,
p^ waarin hij
aanspreekt
en benoemt,^ verraadt zijn
l n affecp
tie voor de overledene die hijJ hier verbaal
aanwezig
hij degeg stelt. Met tederheid legt
ghij
storven vader in zijn
zijn laatste rustplaats
en
p
troost hem door te wijzen
op
J
p de steeds levendbliJ vende natuur die zijn
J vader hem
heeft leren appreciëren.
Een
lyrisch
ik is
pp
Y
hier niet aanwezig:
g
g de dichter vereenzelvigt
zich met een aantal mensen die hijJ met 'wi''l
(r. i) aanduidt en die hij
hij in een biografische
g
context identificeert als zijn moeder Mariazij acht
Louisa van Severen, 1876-1963),zijn

jong
J g collegeleerling
g werd hij in
g
zij
zijn literaire activiteiten g
gesteund door zijn
zijn
E.H. William Segers die hem in contact bracht met de Nederlander Herman
Oosterwijk.
J Beiden waardeerden het werk
van Cyriel
Coupé,
gingen
hem later opzoepg
g
t
ken in het Groot-Seminarie in Gent en stimuleerden hem om een aantaledichten
te
g
bundelen. De toenmalige
president van het
gP
seminarie E.H. Calewaert, hadeen
beg
zwaar tegen
Er
p
g een eventuele publicatie.
werd wel aangeraden
een pseudoniem
te
p
g
ebruiken wat in het milieu van de g eeste gebruiken,
li'kheid
toen vrijgebruikelijk
l was en wat
lg
l
Cyriel
trouwens ookg gedaan had bij
de
p ul
Y
blicatie van enkele vroegere
bijdragen
J
g in
g
tijdschriften. De moerbeitoppen ruischten
werd pvallendgoed onthaald door o.a.
E.H. Joris Eeckhout die in De Gentenaar
(28.2.1943
4 4 944 ) de
943 6..1
3 943 23
3 en2..1
ta aandacht vestigde
op
e
g
p dit jonge
l gliterair
lent. Dezeositieve
kritiek
had
enorm
veel
p
weerklank en binnen het seminarie werd
dit initiatief met veel bewondering van prewee
Maar
g
g de medestudenten begroet.
S
reken
met
vader
werd
cies in de mare
van
l'
g
toch een kleine kanttekeninggg
gemaakt. De
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h ge bisschopp van Gent, Mgr.
toenmalige
g r HoCoppieters,
, nodigde
nor'eC
g de seminariestupp
met hem
dent uit op
e bisdom en sprak
p
p het
debuut.
Hij
loofde
hem
om depoHij
over zijn
deb
l
hij erover o pgevan s itieve indrukken die hij
hij niet
zich dat hi
had, verontschuldigde
g
g en had
i
was
in
de
poëzie,
vroeg
,
zo goed
thuis
g zich
p
g
verbaasd-bezorgd
af:
'Bij
toch enigszins
l de
g
wij de
begrafenisvan
a mijn
J vader baden wij
n. Ik heb nergens gelezen
dat u tijvier acten.
J
g
dens de begrafenis van uw vader dit ook
g edaan hebt ' (Wijj citeren de benaderende
n Van Wilderode). Met deze
van
uitspraak v
Mgr.
als
beoordeling
e
pp
g Coppieters
g betreurde
te
weinig
expliciet
het ware dat hetedicht
g p
g
pvat
gaf
christelijke
g eloofsouiting
a aan dechristelijke
gg
Het was
ti ngen de katholieke gebruiken.
g
ies
ook
die het jjaar
g Coppieters
precies
oo Mgr.
pp
)
g erop
de
seminarist
totpries21.5.1944)
(op
51944
p
p p
terewi
dl heeft.
g

n ro
At
p olo isch
Inderdaad: de jonge
on e Van Wilderode
t
zich
hier
reeds
aan als een dichter
kondigt
g
van zin
die de feitelijkebrokstukken
l eigen
J
leven slechtsebruikt
als een opstap
p p naar
g
iv erseler en verdichte betekenislaag.
een universeler
g.
wordt niet gedetailleerd
Het vadersilhouet
va ers
g
h uit ggeboetseerd of anekdotisch
biografisch
g
uni ingebed
in een vrijwel
ingevuld,maar
aar in
J
g
de achtergen
versee1sstramien. Lezend tegen
die ons aangereikt
worden door
g
g ronden d
decculturele antropologie,merken we dat
d hier gestileerd
verwoord wordt als
de dood
g
een rite deassa c^7e naar een definitieve en
rust gevende essentie. Deze doorgang
g g naar
rander
leven
is een initiatie die haar diede

van zijn
Vader Edmond Coupé
1
l in het jaar
J
overlijden
(19 9)
3 .

Jgt in de referenties aan de
p ere inhoud krijg
kernelementen aarde, water,, lucht en vuur.
ke
De nabestaanden hebben derond
waarin
g
de vade r rust vindt, erkend en deestorg
op
vene slaapt
a
Y
p een haast mythisch
p t zacht
ven
is door traagstromend
eiland dat omgeven
g
g
annen door het onblusbaar
, overspannen
o rs p
vuur van
va de ssterren en toch steeds in het
gezelschap
a de jonge
l g wind die zich elke
p van
g
eiland, van
w
aankondigt.
lente opnieuw
g Het eiland
p
oudsher reeds een metafoor voor het sPiri-

Wanneer dit sterflij k 'even endt,
begint het endelooze Leven. . .
BID VOOR DE ZIEL van Mijnheer

EDMOND COUPÉ
Echtgenoot van Mevrouw

MARIE-LOUISE VAN SEVEREN

Lid van de Eerewacht, H. Hartbond, St. Fransiskus,
en andere godvruchtige genootschappen.
Mede-stichter der Fanfaren "Willen is Kunnen „ en
van den Tooneelbond "Kunst Veredelt„
geboren te Moerbeke-Waas den 2 Juni 1872. en aldaar
zeer godvruchtig in den Heer ontslapen, den 10 December 1939.
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Na veel lijden heeft de Heer hem waardig bevonden
om tot het Leven in te gaan. Hij was een goed mensch
en een goed Vader, vol liefde en toewijding voor zijn
huisgezin. blij en hartelijk in zijn omgang en met een
geloof dat in de laatste, pijnlijke levensjaren is verpuurd
en verinnigd tot volledige overgave aan Gods Wil,
"Voor uw geloovigen immers, o Heer. wordt het leven
verwisseld, niet weggenomen en nadat het huis van dit
aardsch verblijf is ontbonden, wordt in den hemel een
(Prefatie)
eeuwige woonstede verworven„
Duurbare Echtgenoote, u zal mijn afsterven het
zwaarst treffen : drie en dertig jaar waren wij samen
gelukkig in het huwelijksleven Driemaal nam God een
engeltje uit onze armen weg voor zijn hemel. maar hij
liet ons tot troost onzen oudsten zoon als Priester aan
Hem te mogen afstaan en ook een tweeden zoon zullen
wij Hem met groote vreugde geven. Ik dank U voor
de teedere zorgen waarmee gij de negen volle jaren
van mijn ziekte hebt omringd en van hierboven bid ik
om kracht en sterkte, opdat uw leven nog lange jaren
een steun weze voor onze beminde kinderen.
En gij mijn lieve zonen, blijft in uwe gebeden denken
aan Vader die u zoozeer heeft liefgehad en weest voor
uw moederke een levende herinnering aan mij.
Gij allen, verkleefde familieleden, hebt dank voor
uw zorg en genegenheid.

Bidprentje
p 1 Edmond Coupé
^ (1872-1939),
met verwijzing
J
1 ^^ naar de seminarist Cyriel:
wij Hem
'ook een tweeden zoon zullen wi'
met g roote vreugdegeven'.

tuele centrum, een symbool
voor depriY
mordiale essentie van een durend leven,, is
de
plek waar de overleden vader in vrede
ep
rust. De overvaart naar het eien 'tijdeloos'
J
land wordt hier elliptisch
verzwegen,
g^ maar
P
wordt later in zijn
J oeuvre als een tocht naar
'de overoever'eëx
Ook hier
p
g liciteerd.
wordt een variant op
het
eeuwig
g levengeëp
voceerd zij het dan in wat Lieven Rens ooit
genoemd heeft de 'blijvende
moederschoot
ge
)
van
de dood'.p
Precies op hij
dit eiland kan hij
a
'slapen
(zoals de iteratio in r. 5
p
p slapen'
om te vergeten
klinkt),'zacht'
g
p
r. 2 Deze doodsvisie heeft haast een Shakei ns
al
, ontkent de dichter
spear
aabijklank,
e)
dt
datr evan een bewuste verwijzing
l gnaar 'To
die, to s leep - No more;, andba
Y sleep
to say we end The heart-ache and the
thousand natural shocks That flesh is heir
III Sc.1 sprake
zou zijn.
to,' (Hamlet, Act III,
l
p
6
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Terzelfder tijd
J hanteert de dichter
zijn gedicht de
een incanta tiesti'I
J die zijn
ft van orale bezweringsformugeeft
waard g
les In de vaderfiguur die de dichter in deze
diapostrofe
toespreekt, trilt een religieuze
g
P
mensie mee en ook de natuursettings
g
g geen
rieelt'esdecor-met-devrijblijvend e n star P
J
toevallig-fluitende-vogel. Het afscheid van
eren
eënt
o een rijke
refop
r d geënt
de vader wordt
l
planten en bloemen,, naar de
tielaag naar p
en de wingerd;
breekt krachtig
g
beeld van de jonge
en in het dynamische
open
l g
Y
lente die uit het zuiden aanrukt en concentreert zie h tot slot in het archetypische moMet deze (weliswaar
fvn
e nachtegaal.
tie
a de
g
plaatst de dichter
romans
) coda p
sterk romantische)
vadergedicht
in
een
lange
lan e traditie
zijn
l
symbool
van de
n het archetypische
waarin
Y
Yp
nachtegaal
geactiveerd wordt in zijn
J weg
betekenis: als overstijging
zenliJ ke bet
Jg g van de
dood door de blijvende
liefde.
Precies in
J
die
koppeling
e onverbrekelijke
pp g van eros aan
l
thanatos ligt
g de betekenis van dit literaire
toPos dat doorheen vele generaties
van
g
mond tot mond en van vers tot vers door. Van Wildecode g
gebruikt dit
gegeven werd.
red etraditionele symbool
(door Plato reeds
g
Y
bard ) maar fose zingende
assoc ieerd metde
g
rt er zijn
eigen
zijn
g emoties niet door.
sili
see
Spreken met vader wordt inderdaad
intiem gefluister,
een sober
gesprek,,
eeng
p
g
met
en
tot
de vader
een afgemeten ebed
g
waarin de drievoudige anafoor 'Gijl zult
p
niet eenzaam zijn'
l als het ware aapodictisch
essentiële verbondenheid
van vader,
de
ess
,
zoon e
en al wat leeft,, beklemtoont. In dit
zoo
hekrachtenveld van met elkaar
dynamische
Y
communicerende natuurelementen (de
kleine kruiden, maar ook de bomen, de

wedergeboorte
in de wisseling
g
g van de
seizoenen en expansief-ontgrenzend ook
de sterren) leest de zoon de blijvende
J
aanwezigheid van de vader af. Deze levenskrachten worden verbaal opgeroepen
door de zeggingskracht van het magische
g
woord en intuïtief verkend met een haast
animistisch inlevingg
s evoel. Het elegische
g
aspect
dat
verbonden
is aan afscheid en
p
dood wordt oversteen
g door een sterk en
fundamenteelkarak
in het
blijd
blijvend
g
J
ter van het leven. 'Het is bijna
bijna als ging
gg hier
niets verloren' zet
g de dichter in het motto
bij de cyclus
In memoriampatris
atris en later beY
vestigde
expliciet
dezelfde visie: 'Kan
hij
ghij
p
zoveeloedheid
als ik bij J(moeder) en vag
der heb ondervonden,, spoorloos
verdwijJ p
nep zomaar weggl
zijn voor altijd?
altijd? Ik geloof
g
het niet. Ikeloof
dat niets verloren gaat.'
g
g
Standaard der Letteren, 11.4.1975).
Het incantief vermogen van deze religieus-bezwerende formules sluit eveneens
aan bijJ een wereldwijd verspreide
en tijdp
l loze veruiterlijking
l
g van emoties doorheen
rituele formules. Opnieuw
hangt
p
g de dichter
niet vast in het strakke web van de canonieke tradities, maar verpersoonlijkt
J zij
zijn
p
gebedsintentie in een eigen
g idioom. Dat
taalgebruik
laat de hem vertrouwde natuur
g
transparant
binnen doorheen een sterke
p
zintui geli'kheid
(aanvankelijk
J
l sensitiefvisueel,p
op het einde ook auditief),, terwijl
inhoudelijke
inhoudelijkespanning
p
g tussen droefheid
en hoop
p haar uitdrukkingg vindt in een formeel dualisme. Nevenschikkende constructies ('en' wordt tot zesmaal toeebruikt)
g
parallelle
wendingen,
opvallende
iterap
g en ^
p
tio de dubbelsla gvan een jambisch
jambisc meen een binair rijmpatroon
bepalen
J pp

deze tweeledige
grondvorm. Zo spreekt
de
gg
p
ma g
magiër-dichter
in een afgemeten
cadans
g
van rustpunt
tot rustpunt
p
p en verwoordt als
het ware zijn
boodschap:
gij
p
J diepste
p vader,vgl
blijft
leven.
Door
de
taal
in
haar
evocatieve
l
hij de over zingeving
bezielt hij
g
g te gebruiken
g
leden vader met een eeuwig
g 'anima', een
beeld dat hijp
hprojecteert
in de eigen
J
g aarde
die hijl als het ware ook zelf ademt. Hoe
eenduidig
g de kernbetekenis van die boodschaPook is toch
,
blijft
l de semantiek van
dit vers sterk verdicht en behoudt daardoor
een mysterieuze
toets, iets van de sonidos
Y
negros die F. Garcia Lorca in iederg groot
g edicht meende te mogen
herkennen. En dat
g
met vader als een groot
we Spreken
en au p
g
thentiekedicht
kunnen
lezen
is
een
a ppre g
ciatie die we hopelijk
mogen
dep t met velen mo
g
len. Deze waarderende lezing
dragen
g we
g
dan ookraa
opp
aan de jarige
g g
l g dichter voor
de vele uren van vriendschapp en leesgenot
g
waarin hijJ ons vaak 'de onderkant van de
g ewoonste dip gen' leerde zien.

Het gezin Coupé, 1932:
Cyriel.
g3 v.l.n.r. vader Edmond, Filemon, moeder Maria-Louisa van Severen, Jozef,
I

Anton van Wilderode:
schematische bio-bibliografie
1918:
Cyriel
Coupé
geboren in
9
Y
p werd g
Moerbeke-Waas op
28
juni.
Zijn
Zij
ouders:
Edl
p
Coup,
p,huisschilder ,en Maria-Louisa
van Severen. Hetezin
bestond verder uit:
g
Jozef Coupé,
p^ de acht jjaar oudere broer die
later ookriester
werd en Filemon Coupé,
p,
p
de tweelingbroer
van Cyriel.
g
Y
194
:2 Lager
g onderwijsJ sin MoerbekeWaas. Een harmonische ljeugd in een landelij
lijk Waasland waarvan het traditionele
dorpsleven
en de kerkelijke
kerkelijk oriëntatie bep
waren.
J aspecten
p
grijke
193
2: Secundair onderwijs,
J s aanvan
in
het
Kleinkeli'k
in
Oostakker,
vanaf
1933
)
^
933
Seminarie in Sint-Niklaas.
937
: BeBeginnend
innend literair werk, o.a.
publicatie van twee novellen. Pseudoniem:
Maurits Wille.
1938:
Begin
93
l
g ppriesterstudie: wi'sbeg eerte aan het Klein-Seminarie in SintNiklaas.
1939:
Overlijden van vader Edmond
939 Overlijde
Coupé
é en zijn
zijn
eigenlijk
g J debuut als dichter:
gHij
hetedicht
Herfstlied in Roeping. Hi' kiest
hetseudoniem
Anton (naar depatroonp
p
heilige
van
zijn
zgeboortedorp)
pvan WildeJg
g
rode (een welluidende Vlaamse naam uit
het telefoonboek!).
194
0: Groot-Seminarie in Gent.
Literaire stimulans van zijn
zijn vroegere
g
en van Herman
g
p oësisleraar E.H. Segers
Oosterwijk.
J
i 943
: Publicatie van de debuutbundel De moerbeito
ppen ruischten, nadat die bekroond werd met de Poëzieprijs
p J 942-1
943
van derovincie
Oost-Vlaanderen.
p
1944:
944 Tweede, vermeerderde druk
van zijn
J debuutbundel. Priesterwijding
l
g oop
21 mei. Kandidaturen Klassieke filologie
g
K.U. Leuven.
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HERINNEREN IS TWEEMAAL VERLIEZEN

DIRK DE

GEEST

Gelijk een golf vooruitgeworpen
Over het

titelgedicht uit de bundel Najaar van Hellas (1947)

O e helle stad in maanlicht neergezonken
tussen het lome zilver der rivier
en beken van den regen volgeschonken,
staat tengerlicht getekend op papier.
De grote legers hebben uitgestreden,
in een gelouterd land begint de lente vroeg
gelijk het voorjaar van een wild verleden
dat met zijn schuim door onze dorpen joeg.
De wielewaal zet in, de perelaren sneeuwen
over het zoele groen van een gazon,
de zoete koekoek roept al vroeg het schreeuwen
der pauwen tegemoet die pralen in de zon.
Landschap en hart, troebele spiegelingen
langzaam verklarend naar den tragen tijd
dat mijn gedicht den omtrek van de dingen
neerschrijft in woorden licht van zuiverheid,
Illustratie zaan Fileiiiou Coupé
van Hellas.
1' uit de bundel Najaar
J

drijf mij, gelijk een golf vooruitgeworpen
en die de winst van haar geweld niet ziet,
weer naar den schoot van onze smalle dorpen,
het werk, de vrienden en het zeldzaam lied.
Versie uit: Najaar van Hellas, Antwerpen: De Brug,
(Meis en Muze 6), 1 947, P• 29•

Misschien meer nog dan
lag
tere bundels illustreert Na1jaar van Hellas hoezeer in
heteval
van Anton van Wilderode leven
g
en werk intens met elkaar verstrengeld
zijn.
zijn
g
dit opzicht
is het beslist geen
toeval dat
p
a
g
ongeveer
alle studies die tot dusver aan
g
zijn
oeuvre gewijd
J omvangrijke
gJ
g
J werden,
een chronologische
opzet
hebben
en ono p g
p
houdeli'k
l de nauwe relatie tussen de
g edichten en de biografische
wederwaardi g g
heden onderstrepen.
P
Toch zou het naïef zijn om het oeuvre van Van Wilderode te herleiden tot een
louter autobiografische
getuigenis,
alsof
g
g g
een dergelijke
leesstrategie
zowel
de
verzen
g J
g
als de achterliggende
auteur
voor
eens
en
gg
voor altijd
zou maken: Anton
J transparant
p
van Wilderode als een bekende, eenspie8
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gelbeeld
van de lezer. Enerzijds
Enerzijd vormt voor
g
dichtere
oëzie
(naast
een intens volgep
g
houden dagboek)
blijkbaar
blijkbaa inderdaad de
g
plaats bij uitstek om de wisselvalligheden
g
van het leven te noteren en bij houden,
om anekdotische waarnemingen
engebeurg
g
tenissen te 'verdichten' tot taalkleinoden
met een blijvender
karakter. Anderzijds
Anderzijd
J
evenwel door dat intense schrijf
J proces niet enkel een levenere
istreerd
maar
g g
evenzeereconstrueerd
g
^tot stand gebracht
g
en g eduid. Tijdens
Tijdens het schrijven,het structureren en het bundelen vanedichten
ontg
staan voortdurend nieuwe, onvermoede
verbanden; bepaalde
indrukken krijgen
p
Jg een
laats en een
functie die ze aanvankelijk
k
)
misschien niet (of althans niet in dezelfde
mate) bezaten.

l

Derote
legers
hebben
g
g
uitgestreden
g
In diverse opzichten
hoort Najaar
vair Hellas
p
1
duidelijk thuis op
plaats
P een welbepaalde
p
p
en een concreet tijdstip,
facto)
p^
ren waarmee de huidige
lezer
van
de
g
g edichten wellicht nauwelijks
nauwelijks nog
g vertrouwd
is. Zo verscheen de bundel in oorsprong
P g in
juni 1947
bij de
947
l Antwerpse
) 'De
p uitgeverij
g
Brug,
'
als
het
zesde
nummer
van
de
eerste
g^
reeks dichtbundels 'Mens en Muze'. De
reeks stond, blijkens
het colofon, onder de
J
redactie van Paul de Vree, Adriaan de
Roover en Ivo Michiels. Momenteel is het
trio enkel nog
g bekend als baanbrekers van
allerlei modernistische en experimentalistische tendensen, maar op
p dat ogenblik
g
stond het driemanschap
met
p aangevuld
g
onder meer Manu Rus
Y - ook in voor de

uitgave
van het culturele tijdschrift
tijdschrift Golfslag
g
g
(1946-1950). De verschijningsvorm
van dat
J
g
tijdschrift
was al een programma
opp zich:
J
p g
een titel die rechtstreeks verwees naar de
verguisde
Wies Moens,^ een gestileerde
g
g
blauwvoet als vignet (van de hand van Arnold van der Hallen),en vooral het devies
'Jong
g - Durvend - Gelovend'. Over het
ideeën ggoed kon, met andere woorden,, niet
de minste twijfel
bestaan. Golfslag koos,
koos o
op
J
een bijzonder
bijzonder
pprecair moment uit onze
g e-
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voldoende hun verdiensten bewezen, maar
ze zijn
uiteindelijk verzand in verstikkende
J uiteindelij
doordat ze mettertijd telg
eenzijdig
werden. Sterkolemisch
heet het onder
p
meer: 'Ons vers slaat niet neer als een demago gische bezwering,
g^ stijg t niet als een
ijlhoog
blijf ook
J
g ten hemel of blijft
zweven in het elegische
heimwee naar
g
een droomparadijs.'
p
J En het manifest eindigt
g
veelbetekenend met de oproep: 'Zo zal ons
heroïsme niet enkel een ethischro
p gramma
blijven doch ook
door waarachtige beleving
g
g
enrosodische
discipline
gestalte
p
p poëtisch
p
g
kri'Jgen.'
In die context verschijnt
J enkele
maanden later Van Wilderodes derde dichtbundel - na het debuut De moerbeitoppen
pp
ruischten en de kleinela uette Herinnering
g
enezan
^^
$ (1
94 6).

,,^,

Drijf
e e golf
i mij,
^,gelijk
e l een
o
vooruitgeworpen

'Dc reizende' (ongedateerd)
<^

schiedenis, resoluut voor een 'volkse' zelfs
'volksverbonden' literatuur, een GrootNederlandsers
en het behoud (of
p
p ectief
liever het herstel) van de katholieke, westerse waarden die door het nationaal-socialisme aanzienlijk
aanzienlijk in de verdrukking
g waren
geraakt. Tegelijk nam de redactie het nadrukkeli'k
J op
p voor de (met name katholieke) slachtoffers van een al de onrechtvaardige
politieke repressie.
gp
p
Datzelfderofiel
zij
zijhet zonder de
p
expliciete
p
ppolitieke component,
^ treffen wijl
p
ook aan bij
bi de reeks 'Mens en Muze', die in
1947
door de onvermoeibare Paul de Vree
947
wordt opg
estart. Als eerste nummer verschijnt
de dichtbundel Daar tegenover
van
l
^^
deon
g
l eg Ivo Michiels (het betrof overigens
zin
J debuut onder die schrijversnaam),die
door
wordt
dt in
p athetisch programma
p eeng
geleid. In 'Onze poëtische
verklaring'
g
p
g wor den de bakens uitgezet
voor een nieuwe
g
sY
ynthese van de traditionele vooroorlogse
g
0oPp
ppositie
tussen enerzijds
enerzijd de volksverbon
uitgesproken ethische p
poëzie n la Wies
Moens en anderzijds
de
vluchtige,esthetil
serende lyriek
ri la P.G. Buckinx).Beide
.
liY
teratuuro vattin
gen hebben, ^ zo luidt het,,

Najaa
1 r van Hellas reveleert inderdaad een
bepaalde
wendingg in het werk van de dichp
ter Van Wilderode. Het lijkt
l erop
p dat zijn
J
eerste bundels - waarin het esthetiserende
idioom en deersoonli'ke
p
l teneur nogg de
toon aangaven
- geleidelijk
ruig
g
J aan plaats
p
men voor een ruimer ethischers
ectief.
p p
De dichter is zich ten volle bewust van zijn
J
positie op
p
p een breukvlak in de tijd,
J^ in de
omvattendeeschiedenis
van de westerse
g
cultuur. De titel combineert daartoe reeds
op
wijze
wijz de naam
p een haast paradoxale
p
de ochtend van onze westerse beschaving,
de tijdsaanduiding
'najaar
g^
l
g 'najaar'
op
een
grotendeels
vervlogen
g
tijd
tijd
wijst
wijst.
g
p
op
element
p die manier een temporeel
p
(najaar
ruimtelijke
met een ruimtelijke aanduiding
g
(Hellas) te verbinden situeert de dichter
overigens
nog
zij
zijn bundel in
g nadrukkelijker
g
verlengde
g van klassieke teksten als
Huizin
Huizinga's
a's Herfsttij1 der Middeleeuwen en

vooral Oswald SP
en g
Iers geruchtmakende
g
studie over Der Unter 7an g des Abendlandes.
Niets minder dan het voortbestaan van een
hele beschaving
g (een wereldvisie, een
ethica, een esthetica) staat in dezerecaire
p
tijden blijkbaar
blijkbaar
op het spel.
De opeenvolo eenvolp
p
afdelingen
van de bundel geven
o
op
g
g
g
pregnante
wijze
wijze uitdrukking
g aan deze thepreg
matiek. Vooral de reeks 'Ivoor en brood' zit
op
p de spanning
P
g van twee culturen; aan de
ene kant de Griekse bloeiperiode van MO—
numenten die tot een afstandelijke
t bezinping
noot
(de
component'ivoor'
aan de
p
p
andere kant de actuele Vlaamse situatie die
gedomineerd wordt door veel sterker tastg
bare,p
praktische noden (het gegeven
van
gg
het 'brood').
Ookersoonlijk
J staat de dichter oop
p
een keerpunt
in zijn
p
J leven. Hijl beëindigde
g
in 1946
zijn kandidatuurstudie Klassieke
94 zij
Filologi
ie aan de Leuvense Universiteit om
lange
loopbaan als leraar aan het Sintp
Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas aan te
vatten. Op
blikt Van Wildeg
g dat ogenblik
rode in een soort van tussenzone, terug
go
op
het afgesloten
verleden - gesymboliseerd
gY
g
door Hellas, een landschap
p en een cultuur
die hijl op
dat ogenblik slechts van horen
pg
ze en (via colleges
zeggen
g en lectuur) kent - in
het licht van de nogg onbestemde toekomst.
In dit opzicht
is het veelbetekenend dat de
p
mij Leuvense
bundel is opgedragen 'Voor mijn
en dat hij J aanvangt
g met de regel:
g
'Een kleine stad, waarin de vogels
riepen',
g
p ,
waarin zowel de ruimtelijke
omgeving
J
g
g van
Leuven als de lokroep
landelijk en
p van het landelijke
onbestemde optreden.
p
Op
van
1
P die manier kadert Najaar
Hellas zowel op
en sPecip autobiografisch
g
-lfiek-historisch als op
p meer al g emeencu
tuurhistorisch vlak,^ geheel
in
een
intrigeg
ge
rende spanning
g tussen verleden, heden en
p
toekomst.

In A ^^
^ri ellto op Sicilië (1 0).
^^
95
^

k\\v^^
1\
^^
\
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hij Griekenland nog
van Hellas schreef, had hij
Toen Anton van Wilderode Najaar
^^ niet bezocht.
l
Latere reizen naar de 'bakermat van onze beschaving' en naar heel wat andere cultuurhistorische
beschrijving
plaatsen inspireerden
hem meer dan eens. Hier eengedetailleerde
1 ^^ van de oude haven
^
p
S
van Knossos uit een reisdagboek
(Kreta, april
^ 1989).
g

n rli
Staan te
e ht
c getekend
g
opp
papier
p
van Hellas is
Het slotgedicht
van Najaar
g
1
meteen ook het titelgedicht
van de bundel.
g
Het zou niet moeilijk
moeilijk zijn
zij om aan te tonen
in deze vijf kwatrijnen
kwatrijne alle motieen elementen van de voorafgaande
g eg
dichten samenkomen. Het slotvers sYntheslotakkoord al die
tiseert als een magistraal
g
fragmentarische
beelden,^ en tegelijk
fra g
g J opent
p
de
weg
het in de laatste regels
g naar een ang
dere wereld, andere mensen en zelfs de
echo van (een nieuwe?) poëzie.
p
Het vers vangt
g aan met een soort
Sitz-im-Leben: de stad, de
van ruimtelijke
J
maan, de rivier, de reen... In drie regels
g
g
wordt een hele wereld opgeroepen, die
weliswaar concreet-herkenbare trekken
heeft (Leuven en de Di'le
J , maar toch
ruimte lijk
lijkt
vooral een soort van mythische
Y
evoceren; zowel de substantieven als de
adjectieven
zijn daarbij alle ontleend aan
zijn
adjectieven
esthetiserende idioom van die
het typische
Yp
tijd. De dichter is zich trouwens expliciet
p
van die stilering
g bewust,- want in de slotperspectief;
regel
p
g van de strofe kantelt hetp
10
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wat aanvankelijk de beschrijving
l g leek van
uiteindelijk een tekeeen reële ruimte, blijkt
J uiteindelij
Intragerend
eenpicturale weergave.
g
g-p
daarbij is dat de wending
^^ete g
g tengerlicht
papier in eerste instantie weliswaar
kend o ppp
kunstwerk
doet denken aan eenrafisch
g
(een vluchtigepotloodschets of een ets),I
gerelateerd kan worden
maar tegelijk
g J ookg
neerslag
aan de schriftelijke
g van de taal (het
J
het vers). Het
gestileerde
handschrift
van
g
gebruik van het werkwoord staat onderstreept
l
^afgeronde van
p nog
g het objectieve
blijkbaa niet om een
dat resultaat; hetaat
g blijkbaar
waarneming
g - tot dusver in het
J
van
nog
geen sprake
is
er
trouwens
gedicht
p
gg
g
een 'ik' -, en al evenmin om de artistieke
activiteit op
e zich, maar veeleer om het tastbare resultaat.
Diezelfde indruk van statische bezonkenheid spreekt
trouwens ook expliciet
p
p
werkelijkheid zelf. Aan
uit de opgeroepen werkelijkhei
en volene kant etaleren alle adjectieven
t
tooide deelwoorden eengevoel van overvloed en voldaanheid (helle, lome, volgeschonken). Aan de andere kant verkeert
daardoor de ruimte in een toestand
precies
p

in en rust; alle voorafgaande
g
van eerza digg
miek
is
blijkens
het
voltooide
karakter
,
dynamiek
l
Y
van de
d deelwoorden neergezonken en vol eschonken tot stilstandebracht.
g
In de tweede strofe worden deze
verruimd.
in ten in diverse opzichten
coördinaten
da
p
geografische
Allereerst wordt de beperkte
g
g
p
ruimte van de stad opengebroken tot een
omvattend 'land' waartoe onder meer
bezittelijk voorbehoren; het bezittelij
'onze dorpen'
p
te elIknabetrekt die ruimte tegelij
g J is
l op
P lezer en schrijver. Tegelijk
de context van een kunstwerk uit de eerste
door een reële, sterkpolistrofe
o vervangen
g
p
tiekeladen
sfeer. Blijkbaar
Blijkbaa is het land in
g
het decor
vroegere
periode (onlangs?)
g
g p
en
van
een
'wild veroorlogen
van
geweest
gg
van schuim
leden' dat met de opmars
p
wordteassocieerd.
g
Toch ligt
g de nadruk, ondanks de stahoofdzakelij
in r. 5,
ditmaal hoofdzakelijk
tische aanzet
a
periode.
op de aantocht van een nieuwep
Van dat inchoatieve karakteretui
g gt niet
eds
enkel de onvoltooid tegenwoordige tijl
be int maar ook de verwijzing
vorm begint,
g naar
J
toehet voorjaar of de lente en de expliciete
P
Tegelijk
bijwoord vroeg.
voe in van het bijwoord
voeging
g J
^^
voorvalt echter op
g
p hoe die chronologische
uitgang
het
verleden
niet
definitief
achter
uit
g g
voorjaar wordt integendeel
zich
g
c laat; het voorjaar
onlosmakelijk verbonden met de herinneonlosmakelij
l
g aan een 'wild verleden',^ dat in bijzonterder intense,, zelfs excessief-bedreigende
g
men wordt opgeroepen. Of de nieuwe lente
daarmee in contrast zal staan, dan wel dezelfde beweging
gg noodgedwongen herhalen
staat blijkbaar
niet zonder meer vast. Ook
l
al is er ten volle het besef van loutering,
optio titoch is van een jeugdig, volstrekt
niet echt sprake.
p
In de derde strofe voert evenwel de
idYllische sfeer van de lente en de buitenwereld de boventoon. De komst van het
nieuwe seizoen wordt hier tastbaareg
maakt door een reeks motieven, die alle
naar de activiteit van fauna en
verwijzen
l
engehoorflora, via een aantalezichtsg
g
hoe dat
indrukken. Toch is het opvallend
p
niet
echt
aanvat
in
nieuwe leven blijkbaar
J
omgeving
de stedelijke
g
g- maar in een soort
J
van tussenzone; er is aan de ene kant
sprake van een wielewaal en een koekoek,
menselijk om anderzijds ook van de menselijke
maar anderzijds
pauwen.
auwen
gazon en de p
g g van hetg
stijlmiddelen
Bijzonder fraai zijn de stijlmiddele
de dichter functioneel aanwendt om die
landervaring
g l idyllisch
Y
g van een dergelijk
schap
in zijn
zijn ongereptheid nader te su gge van de
reren. Allereerst wordt de expansie
p
e elente in de zinsconstructie zelf al aan gg
ven. De hele strofe bestaat uit één samenwaarbij de observaties elkaar
g estelde zin ^ waarbij
indruk. In eerste
opvolgen tot eenglobale
g
n
enkel
e
el be
volgteen kernzin,
I
staat uit een onderwerp
p en een persoons--

vorm; het daaropvolgendeg
gedeelte is echter nader uitgewerkt
door
middel
van biJ
g
woordelijke
bepalingen, en de derde deel)
zin vertoont een nog
structuur
p
g complexere
met tweepersoonsvormen.
Tegelijk
gJ valt de
p
bijzondere afwisselingsubstantiebijzondere
g op van su
ven in het enkelvoud en het meervoud. Ten
slotte is er nog
spel
g
p met
g het ingewikkelde
klanken en letters, waardoor de suggestieve
gg
samenhang
g aanmerkeg binnen de strofe nog
lijk
t wordt versterkt. Zonder volledigg te wiltalrijk
len zijn
J wijs
wijs ik
bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
op de talrijke
p
oeaantal
en het aanzienlijke
i
roen
klanken,opp de ingenieuze
sequens
^^
q
g
gazon-zon,^ of nog
klank ^
g aan
g op de verregaande
verwantschapussen
p erelaren enpralen.
p
p
Dat stilistische raffinement versterkt nogg de
indruk dat hier een soort vanaradi'selijke
p
l
)
mythische
toestand wordt opgeroepen, die
Y
duidelijk
g ligt
g van de eerste
J in het verlengde
r
Van
Wilderodein
eerste
r t einstrofe.
Het gaat
Va
st
g
stantie niet om de nauwkeurige
weergave
g
g
van een authentieke observatie, maar om
dimensie van zijn
zij
de symbolische
l ervarinY
eng
en gevoelens,^ om de wijze waarop
p in
hetedicht
een brok gestolde
tijd
tij en ruimte
g
g
ontstaan.
In die zin hoeft het niet te verbazen
dat de laatste twee strofen een volstrekt andere vertelsituatie laten zien.Inplaats
Inlaats van
degeobjectiveerde
scènes uit het eerste deel
e
van hetedicht
met uitzonderinggmisg
op het
hi e
n van
het
collectieve 'onze' o
sc
a e
co
einde van de tweede strofe - treedt nu het
ik van de dichter in toenemende mate op
en dri'1 mij.
^
de voorgrond,
1
g
^ via mijn gedicht
Complementair
met
die
persoonlijke
Com
94
p
J
p
spreekwijze wordt het relaas van de dichter
ook nadrukkelijker
gericht
tot iemand of
g
J
iets anders. In diteval
gaat
J
g
g het - zo blijkt
verdero - om 'Landschap
verderop
p en hart',die
worden aanges Poord om de dichter te drazijn sterven. Met die
g en en te sturen bi lJ
twee begrippen wordt de synthese
verY
woord tussen buiten- en binnenwereld, tusomrin en
de werkesen de mens en de hem omringend
Hetzelfde spanningsveldwas
as
l
ei
enlijk al van bijJ de aanvangg werkzaam,
eigenlijk
de weergave van een ruimte die l
bij
getuigeg
zijn
nader toezien 'getekend'
bleek te zijn.
g
is het ookeen
toeval dat
g
beide componenten,
p
^ landschapp en hart,
meteen als `troebele spiegelingen'op
o elkaar
betrokken worden. Hun hechte relatie staat
daarenboven nog
g in verband met hetgeblijkbaade'troebelheid'
blijkbaar
kan om
i
dicht,
dat
in 'lichtheid' en 'zuiverheid'. De artioverzichtelijke
culatie van de dichter brengt
g overzichtelijke
patronen tot stand, maakt de ruimte intenen slaagt
door ze te schematiseren,e
s aat
g er
bovendien in om het amorfe tijdsverloop
p te
J
doen vertragen
g en stollen.
Parallel met die wending
g naar een
toon
en
een
poëticale
oriëntesubjectievere
p
l
werkwoordstijde
ringverschuiven ook de werkwoordstijden

tegenwoordige
deelwoorden en tegeng
woordi ge tijden.
tijden. Daarbij
Daarbi gaat het niet enkel
een actuele tijdsdimensie
maar mini
stens evenzeer om een intense betrokkenheid op
duidelijks komt
p de toekomst. Het duidelijkst
drijf. De
naar voren in de imperatief
p
dichter vraagt,
aang - via die synthetiserende
Y
zijnverder pad
sprekin g^
om zijn
p te begeleiden
g
Hijzelfisdaarbij
en zelfs te leiden. Hijzelf
daarbij niet veel
meer als eenassieve
instantie,
zoals door
p
duidelij
de vergelijking
wordt duidelijk
g
g J g met de golf
Net zoals de tweede strofe vormt
g
de vergelijking
g 1 trouwens de brugg
J g met gelijk
naar een intense dynamiek
die - in haar
Y
ruweedrevenheid
- alle zin voor maat uit
g
het oog
g te verliezen (vooruitgeworpen,
g dreigt
haar geweld). En net zoals toen wordt de
prille toekomst op
p die manier onmiskenp
baarerelateerd
aan een verleden; daarvan
g
het veelzeggende bijwoord
bijwoor weer aan
getuigtgg
begin
van
de
voorlaatste
regel.
g De beg
stemmin g van de mens is allerminst rechtlijm
g naar een
l gprogressief,
P g^ van een begin
emarkeerd
einde, maar verloopt
gs
p langs
^
veel complexere
paden.
Soms
op
cruciale
p
p
p
ogenblikken,
lijkt dit vers te impliceren
- is
p
g
^J
de weg
g g in feite ook die
g van de vooruitgang
van een terugkeer,
een herbronnen aan de
g
rijkdom
van
het
verleden.
Op
p die manier
J
bij
edicht
bij
de
vanzelfs
culmineert
hetre
p g
kende rijkdom
van het dagelijkse
leven in
gJ
J
locus,^ de lieftallige
de heimat. De idyllische
Y
g
lekken
van
de
eerste
en
de derde strofe
p
zullen blijkbaar (definitief?) de plaats
ruip

Vanaf 1946
94 tot 1982 was Anton van
Wilderode leraar aan het Sint- 1oze -KleinSeminarie in Sint-Niklaas. Uit zijn
1 lessen
Nederlands groeide liet prachtige handboek
De dubbelfluit (dl.1 en dl. 2, 1968).
Als classicus vond hij1 er ook veel directe
inspiratie
voor zijn
1 vertaalwerk.
1'

men voor een menselijke nabijhei
nabijheid in het
landelijke milieu. Enerzijds valt op
p hoe de
'smalle dorpen'
het gedicht,
zij verruig
g
- na zijn
bewegingen,terugvoeren tot de essentie van het reële bestaan, en hoe die levensruimte interaal
wordt benomen door
g
de aanwezigheid
van mensen: de arbeid, de
g
sociale contacten, en finaal ook deoëzie.
p
beweging
Anderzijds wordt de regressieve
gg
g
van die beoogde harmonie ook veelbetekenend beschreven als een 'schoot'. De toekomst is een rituele terugkeer
naar het
g
moederland naar deebor
enheid
van de
g
g
moederschoot.
Misschien - zo bedenk ik nu - is het
uiteindelijk
J dat wat Anton van Wilderode
meer dan een halve eeuw langg al als dichter heeft voortgedreven
'gelijk
g
gJ een golf
g
vooruitgeworpen en die de winst van haar
geweld niet ziet'. Heimwee, als de eerste
ervaring
g van de mens: een rusteloos verlangen naar een toestand die ooit (maar waar
en hoe?) moet hebben bestaan. Ligt
g ieder
vervol dan toch in het begin
vervolg
g vervat...?

1946-1982: Leraar o.a. Nederlands,
Latijn en antieke cultuur aan het (huidige)
Latijn
g
Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas.
en gezang.
1946: HerinneringK
S S
van Hellas opgedragen
1947:
947 Najaar
1
aan zijn Leuvense vrienden en geïllustreerd
g
door zijn
zijn broer Filemon Coupé.
p Vanaf 11947
ook diverse lezingen
voor jongeren
over
J g
g
Vlaamse en christelijke
idealen.
J
194
8: Redactielid van Dietsche Warande en Belfort.
195
0: Reisbeurs voor Italië (Rome,
Sicilië). Sinds 1950
schrijft hij
hij g
geregeld
tekg
95 schrijft
sten voor de 1 zerbedevaart, onder andere
in deeriodes
1950-1953,1965-1972 en
p
1975-1987.
195
1: Reis naar Spanje
g
p l en Portugal.
aarli'ks onderneemt Anton van Wilderode
Jaarlijk
sterk cultureel-geïnspireerde reis zij reisvriend
meestal inezelscha
g
pvan zijn
Fernand van de Velde. Enkele reisbestemmingen
sinds 195
1: Griekenland, ^1195.4
g
Noorwegen,
Finland en Dene1958;
g
957j
• Egypte,
marken 1959,
Y
959 62
9 ^
gYp Libanon, Syrië,
Jordanië,Israël Turkije, 1961; Oostenrijk en
1966, 1978; Spanje, 1964,1967,
Italië 1963,
Duits1973,1
84^• Ierland,^1966
^ 1972;
972•
9
973^
land ^9^
1968; Turkije,
1970, 1988; Engeland,
)^97^9^
g
• Frankrijk,
1
197
1^
1 974 1975 977
) ^ 1967,11977,
1980
Zuid-Afrika,
1975, 81 en Kreta,1989.
99
^975^9
9
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WILLY SPILLEBEEN

Anton van Wildetude en zijn `Land der mensen'
Over Het land der mensen en de gelijknamige bundel (1952)
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Handschrift van Het land der mensen. Het gedicht verscheen in de gelijknamige bundel:
Het land der mensen, Antwerpen:
^ De Nederlandsche Boekhandel, 952,p. S.

oen Anton van Wilderode in
1974
voor de eerste keer zijn
zij
974
bij
Orion
S
J
in de reeks De gulden veder bundelde, bevatte dit lijvige
g
J slechts
l g boekwerk eigenlijk
vieregepubliceerde
ubliceerde bundels en twee ervan
38 a iwaren niet meer danla
pquettes: l13Pg
g
bijna
na's van de86.
De
overige
e
bijna
2
a i5o pagi3
waren weliswaare
gpubliceerd maar
niet echt als bundels: het lange
g verhalende
T

12

herdertje van Pest uit 11957
gedicht van Het herdertje
g
alsrivé-uit
ave
6 als
p
g
^• Moeder Maria uit s97
eigen
aarde
uit
tekstbrochure; Ik adem mijn
1 S
197
6 alsgelegenheidspoëzie bi'
bijfoto's en de
reeks Onverwachts onderweg
g w as algrotendeels verschenen in de bloemlezingen
g uit
eig
enp
poëzie Bloemlezing
uit
de
gedichten
S
g
1958 en D e dag
g van eden (1964).
De bundel Het land der mensen uit
1952,
ook de vijf jaar
eerder verl
95 2 ^

ANTON VAN WILDERODE EN ZIJN ' LAND DER MENSEN'

was o p van Hellas opnieuw
schenen Najaar
p
1
dus
Van
Wilderodes
genomen,
was
in
1974
^
974
g
recentste bundel. In de Verzamelde gedichten
heeft de dichter de reeks Tergelegenheid uitgedichten
gebreid
met de later geschreven
^
g
g
Assom p tio en Het gebed.
Een wat curieus fenomeen: een ruim
aantal van de 188a
lijkt
J
g
pgina's gedichten
weinl toe te voegen
weinig
g aan Van Wilderodes
oeuvre van 1953
tot 1 973 . Het overgrote
^
^e953
deelte van dezeedichten
is
inderdaad
eg
g
legenheids poëzie. Net als Guido Gezelle is
Anton van Wilderode een buitengewoon
g
hij
knapgelegenheidsdichter.
Wellicht heeft hij
pg ^
bij
dit aspect
zijn
dichterschapP bij
in 1974
974
P van zijn
het bundelen van zijn poëzie
willen benap
drukken. Men kan er uiteraard van uitgaan
bijna alle poëzie
uiteindelijk
uiteindelijkgelegeng g
dat(bijna)
p
heids poëzie is, maar het is een feit dat Van
Wilderode voor een heelroot
gedeelte
van
g
g
zijn
aangrijpt
g g
J werk een externe gelegenheid
tot het schrijven
van zijn
zij gedichten: reizen,
J
herdenkingen,
en huldigingen,fog^
g^
to's schilderijen...
Maar opP die manier heeft
J
d e weg
hij
- met zijn Vlaamse
gedichten Aan
hij
zijn
g
^^
timmeren en zijn Waaslandse ggedichten Ik
adem mijn eigen aarde, maar minstens even
sterk met de reeks Ter gelegenheid uit Het
land der mensen - zijn
p in dienst
J dichterschap
willen stellen van deemeenscha
p^ zijn
zij
g
der mensen'. Dateldt
trouwens
g
eveneens voor de reeks ongebundelde
en
g
nieuwe gedichten Onverwachts onderweg,
waarmee hijl zijn
J Verzamelde ^^gedichten afgelegensluit. Ook dat zijn
g
J grotendeels
g
heidsgg
edichten. Maar de meeste, De rechterhand De krekels van Knossos, De zeven ezeltjes
van Faistos, Op het marmer van Delos, De
brug, Een wandeling,Op kousevoeten, Het bezoek en beslist ook de reeks De dag van Eden,
in memoriam matris behoren tot zijn sterkste
werk. Zoals uit de titel blijkt
J sluit een aantal ervan aan bijJ Najaa van Hellas, maar ze
wijzen tegelijk
inhoudelij én verstech
wijzen
gJ ook inhoudelijk
vooruit naar zijn
l later werk.
s eHet land der mensen, het openingg
dicht van dej
g eliknami ge bundel, behoort
m.i. niet meteen tot Van Wilderodes beste
zij bekendste.
ggedichten,^ al is het een van zijn
deze bundel vind ik bijv.
J de reeks
Landschap
1' der ziel e n beslist de gedichten
g

zicht

Vader der Mala Sancta Het gedicht en Gebed
inhoudelijk
en in zuiver poëtisch
op
J rijker
l
P
ook belangrijker.
De sterke bewogeng J
g en
beid de ritmiek en de adem van derote
g
volzin ontbrekenrotendeels
in
het
al
te
g
metrisch dreunende, al teeësthetiseerde
g
Het land der mensen. l^ aar als een wat p rot serie
toegangspoort tot de gelijknamige
gg
J
g
n thematiek en ook de betekenis
bundel, zij
zijn
van de titel, dient het beslisteciteerd
te
g

worden.

'landschap
p en hart' verzoekt hem te willen

ten deze bundel afsluit met een Gebed, dat
'Gij kent mijn
aanvangt
mij dood al, God -'
g met 'Gij
besluit met 'tot in hetaradi's'.
p
J Me
hij zo de bundel een enigszins
dunkt dat hij
g
andere duidingg heeft willen g
geven: oor sPronkeli lk beklemtoonde hijl met Gedicht
als sluitstuk veeleer
hetgische asp oëtolo
p ect • nu, met Gebed als sluitstuk veeleer het
inhoudelijke,
Na 1954
is
954
J / de doodsgedachte.
g
de bundel Het land der mensen en beslist de
titel ervan nogal
g vreemd geïnterpreteerd.
g
p
Mogelijk
g J heeft de dichter op
p die manier
later een en ander wat willen uitklaren...
Vanzelfsprekend staat
Gedicht nog
g
niet in de bundel uit 1952
pas in
95 — het werd p
1
1955
g
geschreven. Trouwens, niet enkel in
het titelgedicht,
maar de hele bundel door
g
is de dood nadrukkelijk
J aanwezigg als ver starring^verstening,
g!riffen,
riffen
zand, marmer,,p
puindal, een kerkhof,, de
herinnering
g aan de vader die al vele jaren
l
gestorven
estorven
is, de realiteit van een g
gestorven
/
kind, zijn
en zijn
ergens
in
J begrafenis
g
J graf
g
g
Spanje waar de dichter opp reis was...
Het ziet ernaaruit dat ditaradi
p
lselijke
'landschap
van
heuvels'
niet
het
'land
l
p
der mensen' is,/ want de ik-figuur
wordt er
g
een ding,
g! hij wordt er één met de verstarrende) natuur. Het 'landschap van heuvels'
uit de eerste strofe is trouwens in de laatste
de 'schoot van de heuvels'eworden:
de
g
moederlijk aarde,
de maar ook het toekom e graf,
g
g ^ met toch al een verwijzing
l g naar
deeboorte
in een ander leven, een ander
g
paradijs, waar het reeds vermelde slotgege
dicht Gebed naar heenwijst.
J
Wat is 'het land der mensen' dan
wel?
Het land waar de antieken/ de ideale
mensen,!g
geleefd hebben? Dan lijken
lijke me de
plaatsen: Italië,^ Sicilië,^Spanje,
P l^ niet meteen
goed
gekozen
ekozen als ideaalbeeld voor het At-

driven:
l
Weer naar de schoot van onze smalle doren
p ,
het werk, de vrienden en het zeldzaam lied.
In elkeval
ligt
g
g de dichter in een p a radi'selijk
J oord met 'bloemen en water en
J
g ras'. Van mensen, behalve dan van de ikfiguur,
sprake.
Deze ik-figuur
iis
g j is nergens
g
p
g
trouwens nauwelijks
J nogg mens:
Nu hen ik een mosbed, een zwervende steen
of een vli'inscher
e splinter
van glas.
1
^
p
^
Het water beneden, de rivier (het
rhei,
panta
rhea
de vergankelijkheid,
tij die
P
g
J
^ de tijd
voorbijgaat)
en de wind voorspellen de
J gp
dood en roepen
hem zelfs op: het 'glasvlak'
p
g
van het water wordtestoord
g
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met een snelle golfdie vloeit blinkende voort
als de voorgolf,ineens ,van de dood.
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De dichter is 'nu' eigenlijk
voorbij
g
J voorbij
de tijd,
J^ want die 'liet (hem) los';^ hijl is ook
voorbijl 'het land der mensen' want:
Met de laatste mens is liet laatstees
gprek
op
gestrand.
p het zwijgen
1S der dingen
^^ g
Het lijkt ineens herfst geworden
(de
g
herfst van het leven?) want:

(1954;foto
R. De Broeck)
54

Natuurraat zich in onder herfstelijk dek,
de bomen staan naakt met een twijgenhek
1S
(..)
en het licht van de zomer verdooft.

Aan het slot van hetedicht
lijkt
lijk de
g
Ligt
die
hier
beslist
sainderdaad
nabij:
g de ik-figuur,
g
J
menvalt met de dichter, vanuit 'een landschapvan heuvels' te kijken
kijke naar 'het land
en mijn hart,^ als van hoorn of elpenbeen,
p
mensen'? Zo kan het wordeneïnterstuwt zijn laatste bloed naar mijn
mij hoo d .
g
uit de reeks Reizende
p reteerd. Degedichten
g
zuidwaarts die op
heleedicht
door wordt een
p dit inleidende gedicht
g
g
volgt,
volt zijn in Italiëzijng
en Spanje gesitueerd en
toenemend verstarren opgeroepen:
en: ik pg
pde
herhaaldelijk
komen
ook
daar
'heuvels'
in
figuur
is
een
mosbed,
een
zwerfsteen,
, een
g
J
voor. Ikeloof niet
dat het erg veel belangg
glassplinter; er is sprake
van
het
'lasvlak'
g
p
g
heeft te weten of dat 'landschap
van het water • van 'een zeekim van zilver
p van heuvels' ergens
op
en zand'; ten slotte is het hart van de ikg
p Sicilië, of in de buurt van
Ostia of Rome, of in S
figuur
'als van hoorn of elpenbeen'.
Vooral
pan
J/e in de buurt van
g
p
Guadalupe
dit laatste beeld is naar mijn
mij
wel epligt.
g Wel ziet het ernaaruit dat
J gevoel
g
g
deositie
van deze ik-figuur
overeenkomt
forceerd maniëristisch om het toenemende
p
g
met de romantische ivoren toren: hijlg
ligt
sterven, de uiteindelijke verstarringg weer te
daar trouwens 'alleen' en kijkt
vanuit
een
geven. Van Wilderodes generatiegenoot
Jos
J
g
g
g
hoogte
de Haes heeft eenzelfde ervaring
g naar het landschap
p beneden hem.
g met een
Veeleer vermoed ik echter dat deze
gelijkaardige
g
l
g maniëristische beeldspraak
p
zuiderse heuvels kunnenmoeten? gezien
overtui
overtuigender
weergegeven in zijn bundels
gzij
g
worden als een tegenstellingmet het nooruit 1954
en Azu ren holte uit 1964.
954
deli'ker
vlakke Waasland, waar de dichter
l
thuishoort. Dat is zijn
zijneigenlijke
'land der
Het titelgedicht
van Het land der
J
g
g
mensen',/ zoals hij het ook oproept in de
mensen is eigenlijk
der meer een doodsg
J zonder
i
slotverzen van het titelgedicht
van de vo gedicht. Het
zal dan ook wel niet toevallig
g
g
rige bundel Najaar
van Hellas^ waarin hij
hij
zijn
zijn dat de dichter in zijn
zijn Verzamelde^edich 1

ANTON VAN WILDERODE

HET LAND
DER MENSEN
Gedichten
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\\\^\ ^1,^ '^\^q^^ ^\^^a^^\ ^^^ ^ \ v
^,
\
^„h, \\
tisch-serene land van de antieken. Al moet
^^
\
\\%\
,.
esteld dat g
Van Wilderodes belangmeteenstellingoor
de Romeinen (Vergilius,
g
g
Horatius groter
is dan voor de Grieken, in
g
tegenstelling
te
g
g met andere klassiek gerichte
g
dichters als Ida Gerhardt of Jos de Haes.
Of bedoelt de dichter met 'het land
der mensen' veeleer het land daar beneden
de heuvels, waar de mensen nogg steeds
leven, terwijl
J hijzel
hijzelf voor even, in een soort
bijna dood is? Maar waarbijna
om is er dan sprake
van 'de laatste mens'?
p
Er zijn
l m.a.w. ggeen mensen meer en 'het
land der mensen' bestaat hier en nu voor
de ik-figuur
niet meer.
g
De dichter lijkt m.i. te suggereren
gg
dat het vrijJ zinloos is om dat 'land der
mensen' in den vreemde teaan
zoeken,
g
tenzij misschien,
als een visioen, een droom,
voorbij de
een 'spiegel' waarin het paradijs
J voorbij
p
dood zichtbaar wordt. Maar ook het eigen
g
zoals uit latere
verzen zal blijlandschap,
l
ken. Daar sluit het 'land der mensen' dan
kindertijd van de dichter en is
aan bijl
kindertij
^^ ^^
^ -een soort spiegelbeeld van het voorbije
l
t"% cX..-4V1- 1241/14.-kindergaradl s,
dat
de
dichter
in
latere
verl
.
zen herhaaldelijk
Daarom
g
J zal bezingen.
wellicht ook hier de weemoedig-elegische
^ ^ "^.
tf trv\
toon: hetaradi's
p
l dat, zoals in latere verzen
steeds nadrukkelijker
wordt gesteld,
in het
g
J
tsit (Ape.
verleden ligt, noopt
p hem 'nu', in het heden,,
r1/4.4.c.,,L.Q.AA..
v\-0.01/1
wanneer hijJ er toch heel even in magg bin'A-01/44u" GU.
nee aan tot 'droefheid'
en 'melancholie',
,
r-t,r-xt
^
^
•
wat in de bundel enkele keren wordt be• ^
^. ^..^^.
^
^."
klemtoond. Die droefheid en melancholie

^,i^^p^,,,^1^'^
\\Fiy ^ t\47ilft*
`^1^1^^,^,,^^v^^\^^^`\^^
^^+^^1^1
h^1 ^ ^\
^^^
s
^^^ ^' ^^^
^^^h^^^^ ^\\
,^^^
h^^^\^
,^
^ ^
,.

^

^,

L

hebben met de dood te maken.
Ook in Het land der mensen p ubliceerde Van Wilderode net als in zijn debuutbundel De moerbeitoppen ruisten een
ruim aantal reisgedichten onder de reekstitel Reizende zuidwaarts. M.i. behoren ze
niet meteen tot zijn
zijn sterkste gedichten.
g
Ze bevatten staaltjes van briljante beschri'J vingskunst ^ze zijn
zijn soms uitermatePlastisch enestileerd maar
soms ook week,
,
gemaniëreerd
en
weinig
g
g meer dan P oëti sche romantische vakantiekiekjes.
vakantiekiekjes. Zo lijken
lijke
ook wel bedoeld, zoals blijkt
J uit het
tweedeedicht
van de bundel (in
( de oorg
spronkeli'ke
uitgave
ervan
in
i
2 was dit
95
J
g
gedicht van de reeks):
g edicht het titel g
Reizende zuidwaarts
Men kan een land niet lichter openleggen
dan binnen verzen die verzameld zijn
1
onder de sneeuwval van de maneschijn
1
en zvindelovers waaiend langs
S de heggen.
Sg
Maar keerwijs
1 vordert van ons ieder rijm
1
een helderheid van zintuigS en van zeggen
^S
met van de windeleerd
p
g
-het plotseling
blootleggen
gS
der dingen
S tot de kern van het geheim.
^
14

ts.k..4 ^^ ^ ^.•
t
r^rv^
^ ^~

s^rca^

C-^^i ^
^ J't.^ .
^, C^ -' ^t " ^
^^`"^t.1.
, rv^' w^+c.
•
ru^
tZu
r ^ ^,.+^' ^
^
^

v"C^w+. c^,
^

^^

•

^

^

^

^

^

,

-n ✓ 4..

^

. ^,^^^ r-01)'
^^
^vL
r^.^.
^r^ac...c^
.
' "t.^.
,^
^
^ ^ l^
^^^^^
c^.Ai.
w- ^^..^t,^,u+^
w ^'b.'
We. e..-0-1.4,^
^ v^Jw?."
^S ^^ Y^.^
^

^

v^

^rw,.t.,^-

^c.^,,^,,^, ^^„t'
^ r~^C^,.

-^.^ ^ ` ^^°i r^-n.^.n^ ^
^
.t^..n^ ^ ^^.,^.
ti,^^^
^ ^..t;.
r, `^.^P'rr^.^•^ tAr,
uV-^,,^lU
L

y^rti.gin • C,^ ra.k

4,-'.re–
^

134. C.^.^-

^n^

^

c(.1

e4.4

' e/A,

401.4.
T ‘Ar-et,

,^,,,^ v-v-ic. ^
^ a^^L^^ ^^
. V
Le-ti..^+'
v^ h...d,vta
^-

d.^.ra ^.rt.'^ '' v1h..f^ Z^

•

^`^ ^.tA.tnr^ 1!

'
^^,

'Ikeloo
niet dat het erg
o 1 ^ Sicilië,
^
^^ veel belang
^^
^^ heeft te weten of dat 'landscha 1^ van heuvels' ergens
of in de buurt van Ostia of Rome, of in Spanje, in de buurt van Guadalupe
(Willy
1
1 ligt...'
^^
. Spillebeen).
Foto boven: Segesta,
Sicilië, l 95
o.
^
Illustratie onder: dagboekfragment over een SSpaans
bucolisch landschap
1'
1 ^an 1^ereis, zo maart 19S3 –
niet reis^^ ezel Fernand van de Velde).

De verzen uit deze reeks zijn
J als het
ware een fotoboek voor de thuisblijvers
in
l
'het land der mensen'. De reiziger
g legt
g in
momenten van ontroering
g een vreemd
'land' open
inP
poëzie. Maar
p én vast in taal,^
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tevens zijn
zijn deze foto's in poëtologische
zin
g
P
voor de dichter oefeningen
in
'helderheid
g
van zintuig'
g en van 'ze
g waarnemin)
ggen'
hijermee als met een
(uitdrukking)
gen leert hij
werktuig
tot 'de kern van
g
g door te dringen

heteheim'
en hooptp
hij
hijhet 'zwijgen
g
Jg der
di p gen' d.i. de dood en wat daarna komt tte
Hij tracht zijn
kunnen begrijpen. Hi'
zijn innerlijke
innerlijk
uit te spreken,
hij
is
op
^
hij
p
p zoek naar
het eigen
'landschap
g
p der ziel' en tracht het
te vinden, te herkennen, in de landschapp
p en van zijn
J reizen. Een onmogelijke
g J o pgave:
Want alle reizen zijn
1 benaderingen
^
van iets onvindbaar liefs dat in de bocht
halfweegs het leven als de dierste dingen
S
verscholen bli1gezocht
' t en tevergeefs ezocht.
der
ziel,
4)
Wat is dan dit 'onvindbaar liefs'? Ik
meen:
dat de dichter p g eluksgevoel hetro
Jjecteert in het verleden (het paradijs
p
l van de
kindertijd)
J én in de toekomst (het paradijs
p
l
voorbij
voorbij de dood)} en waar hij in het heden
naar op zoek is inde paradijselijke
landp
l
l
schappen
Zij zoektocht is
PP van het zuiden. Zijn
vergeefs,
hij leert onderweg
g
^ maar hij
g aandacht
eneduld
en vooral:
g
Rijpe
r bi' elke reis en rein van zin geworden
Jp1
S
leert men zijn land als in een spiegel zien
onraakbaar teder van een andere orde
En duizelend van diepte
p bovendien.
Landscha der5)
ziel,
Hetaat
g hier wel degelijk
gJ over een
'zijn land',^ het geboorteland,
thuiskomst in 'zijn
g
het land van Waas. Hijl
thuis in dit
landschap,
'landschap
p^
p onder regen',
g
een 'land der herfstera'J dat zijn
J `land der
mensen' is. In Ik adem mijn
1 eigen
g aarde zal
uitschrijve en ook dat land
hijJ dit laatste uitschrijven
J
Maar de tweespalt
van de reizigere
g er
hellenist is,, dat hij steeds weer wil thuiskomen in het zuiderse landschap,
het land
p^
van de antieken, met zijn
eigenschappen
l
die hetaradi's
e
l oproepen: zonlicht helderheid van de hemel, het water, de wind, de
vruchten, de sterren, de maan:
Ik wilde altijd hier zijn,
altij verder
1^ altijd
de vlagen,
S^ in het dorstig
g vuur:
Nomade en eigenaar
gelijk
S
^1 de herder
Die huiswaarts keert in een homerisch uur.
(Landschap
p der ziel,J 6)
Het eigenlijke
'land der mensen'
g
l
situeert zich in deze bundel, me dunkt,
vooral in de reeks 'Terg
g ele enheid' inderdaadele
enheids edichten
over religig g
g
euze nationale enoëtische
onderwerpen
p
p
(deaus
en het Heilig
i o in Vader der
p
g l jaar 95
Una Sancta, het kerstekind in Lied van de
herder, 0.-L.-Vrouw in Assumptio;
gedichten
p ,g
over Gezelle, Streuvels,, Dosfel;, het indrukwekkende epische
en pacifistische
gedicht
p
p
g
De rozas over vier soldaten,g
gesneuveld in
de Grote Oorlog,
is een van
g ^ de ik-figuur
g

hen;
hen• het al even indrukwekkende gedicht
g
over het schrijven
Het gedicht;
en
ten
slotte
J
g
het reedseciteerde
doodsgedicht
Gebed
g
g
dat nu kanelden
als het sluitstuk van de
g
bundel. Van Wilderode stelt zich in deze
reeksele
enheids edichten
zonder meer
g g
g
in dienst van zijn
zijJg
geloof als katholiek, Vlamingpacifist
en dichter. Het herdertje
herdertj van
^p
dat drie jaar
later
zou
verschijnen
en
verschijne
J
berijmde
hijzelf
een berijmde vertellingg noemt,,
getuigt
gagea e
g
g eveneens van een dergelijk
g l en gg
ment, maar nu als een nogg ruimere bood schapvan universele mensenliefde.
Tot slot tochraa
noggiets meer
g g
over Gedicht, het sluitstuk van de bundel
uit 1954.
gedicht geeft
de dich 954 In dit lange
g g
g
schrijven weer. Hijl
ter zijn
J relatie tot het schrijven
heeft aan de werkelijkheid
niets: de stad is
l
eenglazen
wand,^ de mensen zijn
g
J n on
baar,, de werkelijkheid
wor
wordt zelfs Brei^
.
werkeg end. En dan wordt alles wazig.
gDe
li'kheid
vervaagt
l
g tot 'het landschap
P waar ik
groeide'
en dit wordt dan al meteen gezien
g
g
als hetaradi's:
driehoeken van
p
J `ouden
g
bergen
en in bovenaards g
eg lim'. Dit innerlike
J landschap,dat de dichter vervreemdt
van de werkelijkheid `het land der mensen') is dan eveneens de kiemgrond
van
g
zijn gedicht. Anton van Wilderode blijkt
blijk
wezenlijk een religieus
dichter te zijn.
zijn
g
uit de bundel Het land
g
der mensen, net als
die uit Najaar van Hellas,J
1
vallen op door hung
'helderheid van zintuig
en van zeggen'.
De meeste zijn
zij uitermate
gg
gedetailleerd,
sierlijkmet een minutieuze
sierlijheid en een vaak verbluffendver
g lastisch
mogen.
In hun zwakkere momenten blijven
blijve
g

te
veels
beschri l
v vin
g emaniëreerde
gkunst op
de
rand
van
lee
esthetiek.
Maar
p
g
in de zeer talrijke
talrijke sterkere gedichten,
waar g
van sommige
hoogtepunten in zijn oeuvre
gzij
l^ breekt als door een lichte nevel het
waargenomen
landschap
open. Dan gunt
g
pp
g
de dichter zijn
toean tot,j een
J lezer eentoegang
visie op
zijn 'landschap
`landscha der ziel'. Hijl
p (of in) zijn
slaagt
reg er daar dan ook in om die onuits
p
keli'ke
diepere
(religieuze)
werkelijkheid
werkelijkhei
l
p
g
of voorbijl de dingen
te duiden en te
g
benoemen.

i95
2: Het land der mensen waarin onder andere reisgedichten
eng
eleg en heid sg
gedichten
gebundeld
werden.
g
g
1 955 : Redactielid van on^^Kultuurleven(sinds 196o:
Jeugd
9
^ en Cultuur),J waar van hij
6 lid bleef.
l tot i95
1955:
van medewerking
955Begin
g
g aan
de Vlaamse Televisie waar hijJ Bert Leyse
Le sen
kennen voor wie hijJ in 1959
959 een inmemoriam-gedicht
schrijft,
1974
g g
l ^ dat in 974e
ubliceerd wordt.
Voor de televisie schrijft
ft
J
hij enkele religieuze
hij
scenario's: een Allerg
heiligenevocatie,1955 een evocatie van
Jezus' geboorte,
1 955 • een bijdrage
d
g
J g e over de
Mariadevotie in Vlaanderen, 1956;
95 ^ eenprop
g ramma over de taak van een dor
pspriester 1956;
95^ later ook meer literair-gerichte
g
werken: over Multatuli, 196o,
over B eatri's
9
1,
196o; over Fran ois Haverschmidt, over
De abele spelen,
g ,
^ 1965,over Karel ende Elegast,
p
1967,over Het land dat Vergilius
zag,
^^ 9 68.
$
In 1959
schrijft
schrijft
hijhij
ook het libretto van De
959
Antikwaar voor een TV-kameropera
van Jef
Maes.
1957:
1e van Pest. Een be957 Herdertje
rijmde
vertelling;
Prijs van
l
g^Maria Moeder. Prij
Vlaamse Provinciën voor Het land der
mensen.
1958:
95 Vertaling
p
g van Sophokles'
Philoktetes voor een schoolopvoering
onder
p
gd
regie
van
Remi
van
Dun.
Duyn
g
: Begin
959
g van medewerkingg aan
deg
oëziepro ramma's voor de BRT-schoolp
radio.
3/8
3

ANTON VAN WILDERODE EN ZIJN ' LAND DER MENSEN '

15

HUGO BREMS

Een afgrond in de keuken
Over Avond uit Ik adem mijn eigen aarde (z967)

AVOND

Aardappelloof rookt bitter rond de hoeven
achter het labyrint van lange dreven,
aan wolken mist en maanlicht prijsgegeven
keren de paardenspannen met de boevers.
Gerucht van melk en ijzer in de stallen,
van hooi en room de reuk tot in de keuken ;
een ritueel luidruchtig zonder spreken
voltrekt zich als de avond is gevallen.
De ruiten blinken door een waas van tranen
waarin het huisgezin naarr buiten
een
ui e zwevend
het toegeschovenr onts
ontspannen
a e ledigt.
e t.
Gespoord slapen de paarden en de hanen.
Versie uit: Ik adem mijn
l eigen
g aarde, in:
Verzamelde Gedichten (1943-1973), Bru
Brugge
g 7e:
Uitgeverij
Orion, g 74
, p.
p . 1g7. Het gedicht
werd
^^
<^
aanvankelijk niet opgenomen in de bundel Sintaanvankelij
en het Land van Waas, Antwerpen:
1
De Nederlandsche Boekhandel, 1967
97 ( pletfoto's van
Willy
J Kessels), maar werd in 974 zeel aan deze
'Vijti 7 Waaslandse Gedichten' toegevoegd.

In 1976
7 betrok Anton van Wilderode zijn
I huis
^^ dichtbij1 het ouderlijke
I ei ^^gen woning
en de ouderlijke
Hillis en cell u it stekende uitvalsbasis
1 tuin in ÏVloerbeke-Willis. Een ereui
<^
voor zijn vele verkenningstochten in liet blaasland.

i

O m een reden die mezelf niet
helemaal duidelijk
J is, heb ik
iets metedichten
waarin
g
aardappelloof
rookt.
Ik
heb
dat
dus
met dit
pp
gedicht, maar ook b.v. met verzen van
g
P. Lasoen, als deze: 'kan men het brandend
loof/ reeds ruiken dat straks nogg uren
smeulen zal/ opp de vochtige
g velden'. Ik
kan er werkelijk
l niets aan doen; het zal wel
met een J
jeugdherinnering
g
g samenhangen
g of
zo. Maar in algemenere
zin
heeft
het
na g
tuurlijk
mij
poëziel ook te maken met mijn
lP
opvatting. Ik hou nogal van gedichten
die
g
iets oproepen — een stemming,
gevoel,
g
g^
een innerlijke
innerlijke ervaring
g — door het te ver zwijgen
en zich te concentreren op de 'belgp
geleidende verschijnselen',
g
l
^ de symptomen,
het 'objective
correlative', om met T.S. Eliot
J
te spreken.
Daarom hou ik zo van een
p
g edicht als Impasse
van M. Nijhoff,
waarin de
^
J
fluitketel meer zet
g dan de dichter, of
16
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Verkliirte Nacht van L. Nolens, waarin op
het eind de tafel afgeruimd
wordt: 'Ik hoor
g
in de keuken het blauwporselein en de
messen tinken'. Beideedichten
spelen
zich
g
p
geheel
eheel
of gedeeltelijk
g
J in de keuken af, en
dat is ook hier in Avond van Van Wilderode
heteval.
Het kan allemaal geen
toeval
g
g
zijn,
zijn zeker niet nu ik plots
denk
aan
enkele
p
prachtige strofen uit Terug
van Gezelle,
^^
maar tegelijk
ook aan Van Bastelaere:
g
'Ze diept
p blank aardewerk op/
pUit het
teiltje
(...)'.
J
Een uitgesproken voorkeur dus voor
huis-, tuin- en keukenpoëzie?
Ongetwijfeld.
P
g
l
Maar waarom? Omdat keuken- en aanverwante taferelen een zo extremeewoong
heid en banaliteit oproepen,in
maar
som blijkbaarin staat zijn
migg
e edichten blijkbaar
zij om
afgrondelijke
J wereld daarachter te laten aanvoelen. Het uitzonderlijke
l oproepen
door uitzonderlijke
moeilij
J beelden,- is niet moeilijk

meestal belachelijk.
J De spanning
p
^ tussen
de trivialiteit van de vaat of het rokende
aardappelloof
en wat er allemaal onuit
pp
^ esproken
uitgesproken
wordt
door
die
vaat
P
en dat loof, dat werkt, verrast en verontrust.
Avond is bijna
bijn een inventaris van allandelijke trivialia: aardappelloof,
gse landelijke
Pp
dreven paardenspannen,
melk, stallen,,
p
hooi, keuken, het huisgezin dat zijn bord
lee^eet, paarden
en hanen. Gewoner en
p
vredi ger kan nauwelijks;
lijk allemaal
J^ het lijkt
beeld te bevestigen
g van Van Wilderode
als elegisch
behoeder van een pastorale
g
p
harmonie. Juist daarom zijn
J de barsten in
dat beeld zo interessant.
Na de titel roept het eerste vers een
vredig
tafereel
op. De dagtaak,
g
^
^ het oogsten
^
van de aardappelen,
zit
erop
en
her en der
p
pp
^
rond de hoeven smeult het loof nog. Maar

het 'rookt bitter'. Bitter is natuurlijk
lijk
een
beJ
schri'vin
l
gvan de smaak, ^of hier de geur,
g
van het brandende aardappelloof,
pp
- maar het
betekent ook 'zwaar te verduren', `ellendig,
g, `scher
i'ti ' in uitdrukkin
en als
uitdrukkinge
p,s pJg
bittere teleurstellingemand
het leven
g,
bitter maken, of bittere tranen wenen. Ook
zo rookt het aardappelloof
rond de hoeven,
pp
achter de dreven. Het zijn
overigens
niet
J
zomaar dreven, maar `het labyrint'
van
y
lang
lan e dreven. Aan de ene kant beklemtoont
adjectief
'lange'
kaJ
g het geometrische
g
rakter de overzichtelijkheid
van
het
vlakke
J
landschap,
de dubbele rijen
rije bomen
p^
ween
g duidelijkJ markeren. Maar in
schril contrast daarmee staat het 'labyrint',
Y
dat juist onoverzichtelijkheid,
^ verdwalingg
J
enevan
enscha
oproept.
Daardoor wekt
g
g
p
het vers de indruk als zouden de hoeven
alleen maar door ontsnappin uit
g de doolhof van dreven te bereiken zijn.
zijn. Enerzijds
Enerzijd
krijgen
en ze daardoor noggmeer het karakter
van een veileee thuishaven, maar anderbijn
zijds
bijna dat van een niet te bereiken utol
p In de mate dat we meer ggewichtgeven
aan die laatste betekenis, krijgt
Jg ook het hele
tafereel,
tafereel dat vanaf de ede strofe getekend
g
wordt en dat zich kennelijk
J binnen de
hoeve afspeelt
p
- meer de dimensie van een
imaginair
utopia.
g
p
De term labyrint
roept
Y
p onvermijdel
lijk
ook
zijn
mythologische
oors ron p
o:
zijnoorsprong
J
het labyrint
van Knossos en de daaraan
Y
verbonden verhalen over de Minotaurus,
Theseus en Ariadne, Daedalus en Icarus.
Het is niet meteen duidelijk
J wat we daar
verder mee aankunnen, maar ze accentueren op
zijn minst de idee dat de mens in
pJ
de valelokt
is door een hogere
macht en
g
g
misschien ook wel (cf. Icarus dat ontsna p in enkel mogelijk
pg
gJ is door de horizontale
dimensie in het verseaccentueerd
door
g
de lange
g dreven,- te verlaten en opp te stijgen
Jg
naar de hemel, maar met het risico door
hybris
ten val te komen. De spanning
Y
p
g tussen een horizontale en een verticale dimensie is overigens ook terug
g te vinden in het
contrast tussen de opstijgende rook in vers
1 en de wolken en het maanlicht in vers 3
enerzijds
J^ en anderzijds
J het vlakke van vers
2. Die opstijgende rook kan dan weer een
allusie inhouden op
p de brandoffers van
Kaïn en Abel, waarbijl het bijwoord
bijwoor bitter er
wijze dat het brandende
kunnen opp wijzen
eerder te associëren valt met het God
niet welg
evalli ge offer van Kaïn dan met
dat van Abel. Zoelezen
beginnen
deze
g
g
verzen eerder wanhoop
ar
p dan vredige
g ehmonie op
p te roepen.
p
De syntaxis
van deze strofe is o
op
Y
zijn
zijn minst dubbelzinnig.
g We zouden er
kunnen van uit gaan dat we met twee zinnen te maken hebben, van elkaar afgescheiden door een komma inplaats van een
punt. Maar er stáát een komma en het

gevolg
g g daarvan is dat beide zinnen gaan
g
overlapp
en in een apokoinoe-constructie,
p
waarbijl de verzen 2 en3 zo wel bepalingen
zijn
J `de hoeven' als bijJ het keren van de
zijn bij
paardenspannen4.
in vers . Beide,^p
op zich
tamelijk
J neutrale elementen,, worden dan
ookeli'keli
kJgeproblematiseerd
door het
g J
gp
labyrint
en in het bereik van het unheimY
licheegp
laatst door de mededelinggdat zij
zij
worden 'prijsgegeven' aan `wolken mist en
maanlicht'. Een lectuur van twee afzonder-

(Sint- AninndS, 1 97 0)

lijke
zinnen verzacht die interpretatie
wel
J
p
enigszins maar wijza
wijzigt
t
ze
niet
fundameng
teel. De meestositieve
optimistische
leep
p
tuur zou alle klemtoon kunnen leggen
o
gg op
de tegenstelling
g
g tussen binnen en buiten:
het bittere, labyrintische
rintische en unheimliche
van de buitenwereld, nog
g in de handgewerkt door het vallen van de nacht, versus
deebor
enheid
van de hoeven, buiten het
g
g
bereik van het labtrint waarheen de boevers met hun spannen
zich onverwijld
J bep
zij n
te zi
g even om niet langerprijsgegeven
g er
de onweersdreiging(wolken),het
risico
gg
te verdwalen(
verdwalenmist
mist,cf. labyrint)
y rint en het ver raderli l ke onechte licht, de schijngestalten
van de maan. Maar zelfs dan bliJ ven de andere implicaties
van deze verzen de lectuur
p
kleuren.
Strofe 2, en vooral dan de verzen 1
en 2 daarvan, vormen het zuiverste voorbeeld van wat ik in de inleidinggbijl dit
stukje
aanhaalde. We zitl zo goedkeurend
g
ten kennelijk
l in de keuken,- horen gerucht
g
en snuiveneuren
vanuit de stallen. Die
g
betekenen op
p zichzelf niets, zelfs niet wanneer ze in versals
een 'ritueel' worden
3
geïnterpreteerd.Jg
Wel krijgen ze daardoor
het karakter van een sacraleebeurtenis
g
maar zonder dat het duidelijk
J is wat dan
de betekenis is van dat ritueel, behalve dat
het steevast samengaat
met het vallen van
g
de avond. Toch is de opsomming
p
g van melk,
ijzer
,^ hooi en room natuurlijk
niet
betekeJ
J
nisloos en toevallsg. Minstens drie elementen uit die reeks connoteren voedzaamheid,
en wanneer we 'ijzer' lezen als een meton Y mische aanduidingg voor de melkemmers,, is
het rijtje
ll volledig.
g Voeg
g daar nog
g de stallen
bi'l- waar de rondstoffen
voor het voedsel
g
vandaan komen en waar de diereneborg
g enheid vinden voor de nacht, en de keuken waar het voedsel bereid wordt en
waar hetezin
rond de tafel kan zitten, en
g
het tafereel van idyllische
samenhorigheid
g
Y
en bescherming
de labyrintische
en
gtegen
g
Y
unheimliche nacht, is compleet.
We zijn
zij er
p
niet veraf om het ritueel, dat zich voltrekt 'als de avond isevallen'
te zien als
g
een variant van het ritueel van het Laatste
Avondmaal. De enige mogelijke dissonant
daarin is `ijzer'
)
dat behalve naar de melkemmers ook kan verwijzen naar de ketting en waarmee de beesten zijn
l vastgemaakt.
g emaakt
Maar zelfs dat kan men lezen als iets wat
deel uitmaakt van de vertrouwde en dus
geruststellende avondgeluiden.
Al blijft
blijf er
g
g
toch wel iets van hanen
g^ zoals
er ook iets i1 'zing -wekkend zou kunnen uitg aan van de connotaties van koude die de
klank van het woord 'ijzer'
met zich meel
brengt.
g
Maar de boventoon in deze strofe is
toch ong
etwijfeld
die van harmonie, mede
J
alsevol
g van
g de subtiele klankherhalinEEN AFGROND 1N DE KEUKEN
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gen en -variaties,^ zoals die b.v lopen
p van
g
'gerucht', via
de r-alliteraties in 'room',
,
' met
`reuk' en 'ritueel', naar 'luidruchtig,
g,
tussenin nog
g eens de 'hooi' 'room' en
'reuk' /'keuken'-assonanties.
We zijn
l er tot nu toe van uitgegaan
dat het ritueel, waarvan sprake
in vers 3,
p
sloeg
geruchten en geuren
uit de verg
gop
pdeg
zen s en 2. Dat is nochtans niet noodzakelijk
van 'een
p
^ na de sprake
) het ggeval. Er is,
ritueel', wat dus net zogoed betrekking
g

lijkt
J wel iemand die zich in de keuken bevindt maar tegelijk
gJ hebben we als lezer het
gevoel dat het een buitenstaander is. Dat
gevoel ontstaat deels door de plotse
overP
g
angvan strofe naar 2. In de eerste strofe
g
ging
g
gg het duidelijk om een gedistantieerd
waarnemer, die a.h.w. boven het landschap
zweeft. En ook de derde strofe lijkt
l verteld
door een,, misschien letterlijke,
), maar alleszins figuurlijke
buitenstaander, die niet tot
g
J
het huisgezin
behoort.
Die indruk, dat de
g

spraak in de herfst van Maurice Gilliams:
Omhooggerezen uit de grond der traden
zien wij dit land gelijk ons eigen peinzen.
- 'In bruine hoeven midden blauwe weiden
slapen de mensen niet lion vee vergaderd.'
Wij
door de nlaclit- ^^7ehidd in nevels
1
1 schrijden
()in met de maan onzichtbaar te vergrijzen.
- 'Het water rilt van ver-gehoorde treinen,
het gras geurt killer vans vertreden netels.'

0985;
Berghe
he)
9 5; foto Alex Van den Ber

hebben op
p eender welk ritueel, dat zich
'luidruchtigg zonder spreken'
voltrekt `als
P
de avond isevallen'.
Maar veel essentieels
g
schijnt
schijnt dat aan de globale
interpretatie
van
g
p
j gen. Hoe dan ook
deze strofe niet te wizi
betreft het rituele handelingen,
die,, zoals
g
wat zich in de stallen afspeelt,
p
^ wel gerucht
g
maken, maar waareen
woorden aan te
g
pas komen. Juist die woordenloosheid onderstreept in deze lectuur nogg het 'vanzelfsprekende'
en vertrouwde karakter ervan.
p
Maar toch is er met deze strofe iets
vreemds aan de hand.
Niet alleen valt er tussen strofe i en
2 een hiaat, dat onslots
bij Jof zelfs in de
p
hoeve brengt, maar vooral is het onduidelijk
g
J de focalisator is. Het
l wie hier eigenlijk
18
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verteller focalisator er niet echt bijhoort,
l
vindt nogg versterking
g in de volstrekte
anonimiteit ervan en de afwezigheid
van
g
een `ik'. Ten slotte dragen
g ook de elliptische
p
constructie van deze verzen en het ontbreken van lidwoorden bij 'gerucht',,
'melk',
'ijzer',
1
^ 'hooi',^ en 'room' tot die indruk bij.J
Het tafereel krijgt
lg daardoor een zekere
mate van abstractie en onwezenlijkheid.
J
Het wordt een utopie,
p ^ een fantasma,^ bijna
J
een afwezigheid.
g
Eengevoel
van verwantschap
g
p tussen dit en een anderedicht
dat
g
^een gevoel
g
al van bijl de aanvang
glag
g te sluimeren,
breekt bij
] de lectuur van de 3de strofe helemaal door.
Twee
g aat om het gedicht
g Het-

Wij worden mid en zo gaat alles zwijgen
wat niet onthoudbaar blijft
1 niet kinderogen.
^^
-'De kam der hanen hangt gelijk de rozen,
gaan niet altijd
geuren blijven.'
altijd ^^
de hovengaan
1
Het aantal overeenkomstige woorden en beelden is minstens opvallend: tranen hoeven en vee, nacht, nevels, de maan,
Ik wil geenszins
zwijgen,
g
g
l g - hanen en geuren.
beweren dat Van Wilderode zich opp Gilliams zoueïns
hebben en ik weet
g ireerd
p
ook wel dat een intertekstuele associatie als
deze deelsersoonli'k
is, maar
p
l en toevalligg^
ik heb ze nu eenmaal en ze kleurt mijn lectuur, die ook zonder deze associatie al toees pitst was op
gp
p het naar boven halen van
vre-dimensie
in dit schijnbaar
de tragische
)
g

di gg
ge gedicht. Dat deze associatie zich juist
juis
niet meer laat onderdrukken, is het directe effect van de intrigerende
combinatie
g
in dezeannen
3 de strofe van het ontspannen
phuisg ezin in de verzen 2 en3,met de tranen en
dep
paardenen hanen in de verg oorde aarden
zen i en. 4Een combinatie die, hoe dan ook
een botsing
oplevert tussen vanzelfs
g op
p reenerzijds en anderzijds
kende harmonie enerzijds
anderzijd
en agressie
of angst.
g
g Samen kan
dat uitmonden in verlies, het centrale

beurt de vinger
op de toegedekte
g
g legt
g p
wonde in Avond.
Maar wat staat er nu werkelijk
l in
deze laatste strofe?
De verzen s totvormen
samen één
3
zin, die een nogal
merkwaardig
merkwaarde
beeld
opg
roet.
p In 'De ruiten blinken door een waas
van tranen' is het al niet duidelijk
J of we
'door' moeten lezen als 'doorheen' of als
aanduiding van een
oorzaak, 'als gevolg
^
g g
van'.

We zouden het ons concreet zo kunnen voorstellen: de verteller staat buiten,
schreit, en door zijn
g
J tranen ziet hij het gezin
binnen dat a.h.w. opp hem toe komt zweven. Die indruk zou hij kunnen krijgen
Jg
zij tradoordat het beeld, alsevol
gvan zijn
g
, nogal
g onvast,, zwevend wordt. Anderzijds
is het ook aannemelij
aannemelijk dat de verteller
l
staat. Door het licht binnen en de
hij het
invallende duisternis buiten/ ziet hij
beeld van hetezin
weerspiegeld in de
g

^^
^^^^,,,,,,

Diksmuide, 198 3).
'Ik heb uw aarde lief.' Anton van Wilderode reet Stijn Streuvels en Ernest Claes (Kessel-Lo, s9 56) en met André Defnedts (ijzerbedevaart
]

thema van hetedicht
van Gilliams. Het
g
land dat daaretekend
wordt, is
reëel
g
^ geen
g
land het is eenprojectie,
PJ
g l ons
^ het is 'gelijk
eigen
zijn oorsprong,
p gg peinzen'. Het vindt zijn
zijn
ontstaan
in
dezelfde
grond
als die
l
g
waaruit onze tranen voortkomen. Het is
een verloren land. Of, om beideedichten
g
in elkaar te schuiven: de hoven, met de
reuk van hooi en room tot in de keuken,
gaan niet altijd
altijd geuren blijven.
blijven
g
ik hiermee wil zeggen,
is niet
gg
meer maar ook niet minder dan dit: niet
alleen de overeenkomstige woorden, maar
ook de onderliggende,
g ervaringg
^ verborgen
van verlorenheid, de afwezigheid
van het
g
zo hardnekkigg verbeelde,^ roept
het
gedicht
g
p
zijn
van Gilliams op.
gedicht dat pJ
p Een g

Overigens
is het evenmin helemaal
g
zeker van wie die tranenzin.
j Allicht van
de anonieme verteller, die daardoor alles
wazig
gaat zien, of die doorheen een waas
gg
kijkt Van de leden
vanzijnJ eigen)
g tranen kijkt.
het huisgezin
zullen die tranen allicht
g
niet zijn,
die ontspannen
zitten
P
l^ aangezien
g
te eten. Het is aannemelijk
dat
de
ruiten,
l
waargenomen
doorheen tranen,,g
gaan
g
blinken. In het tweede vers volt
g dan een
relatiefzin, ingeleid
door 'waarin'. Maar
g
waarin? In 'een waas van tranen' of in 'de
ruiten'? En wat het huisgezin daarin doet,
is al even vreemd: terwijl
J het naar buiten
zweeft, ledigt
het toegeg het ontspannen
p
schoven bord. En dat alles dus 'in een waas
van tranen'.

blinkende ruiten, zodat het tegelijk
gl binnen
en buiten lijkt, a.h.w. naar
buiten zweeft,
,
terwijl het ondertussen toch rustig
terwijl
g verder
eet. Vanuit een realistisch-anekdotische lectuur is dat allicht nogg het meest aannemelijk.
lijk Het levert m.i. ook de interessantste
interpretatie
op. De verteller is dan binnen,
p
bijJ het huisgezin,
ge
g J buitengeg^ maar is tegelijk
sloten uit hun vredige
g
g wereld. Meer nog:
terwijl hij
hij die ontspannen
wereld obserterwijl
P
veert terwijlJ hij
hij zelfs die wereld al schri'-l
vende creëert, terwijl hij
hij het huisgezin
de
g
rituele avondmaaltijd toeschuift,^ magg of
kan hijJ er zelf niet aan deelnemen. Voor dat
hij afwezig,
imaginaire
huisgezin
is hij
g^ hij beg
g
ver zelf
staat niet eens. En het huisgezin
g
dwi'nt
l het uit
J^zweeft naar buiten,^ terwijl
EEN AFGROND IN DE KEUKEN
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de verbeelding
g en de tranen en de woorden
van de dichter ontstaat.
De idylle
wordt ontmaskerd op
Y
p het
moment dat zijJg
gecreëerd wordt.
Het slotvers bevat weer een van de
paradoxale combinaties, zoals we er zoveel
in hetedicht
aantreffen 'gespoord' <->
g
'slapen'.
Bovendien betekent 'gespoord'
p
niet hetzelfde in verband metaarden
en
p
met hanen. Bij
spoJ hanen betekent het 'van
ren voorzien', waarbijJ de sporen
in de eerp
stelaats
aanvalswapens
zijn. Paarden zijn
zij
p
p zijn.
zelfes
oord.
gp
De berijders
kunnen dat wel zijn
zij om
J
te g
geven
het daarp aard de sporen
p
door totrotere
snelheid aan te zetten. Ook
g
dat kan agressie connoteren, maar evengoed vlucht. Hoe dan ook, de dieren die
daarstraks schijnbaar
nogg zo rustigg in de
J
stallen stonden,,slapen
nu wel,, maar ze slap
pen
en 'gelaarsd en gesp oord'. Door het isolement ervan als laatste vers en als aparte
P
zin, door de vooropplaatsing
pp
g van 'geg
spoord' ^met als gevolg
g
g dan weer dat het
aj mbisch metrum van de
overwegend
jambische
g
doorbroken wordt met tweeterk
s
e
klemtonen onmiddellijk
J na elkaar
(gespoord
slapen),door de hierboven bep
schreven connotaties van de woorden, door
o
dat alles krijgt
dit vers een sterke impact.
lgp
Het krijgt
lg de allure van een samenvattende
conclusie: in deze wereld iseen
rust te
g
vinden. Overal rondom is dreiging. Alleen
de besloten binnenwereld van de hoeve
belooft rust, ontspannen
geborgenheid,
d
de
p
g
g
zekerheid van de dagelijkse
rituelen.
Maar
gJ
ook dat is illusie. Het is een beeld, dat opp
lost verdampt tot wasem
op de ruiten,
p
,
naar buiten zweeft in de donkere nacht,
waar 'gespoord slapen de paarden
en de
p
hanen'.

den en de beelden vertrouwt. Hij
Hi vertrouwt
erop
P dat ze meer onthullen dan hun opperpPer
vlakte. Daarvoor zijn de huis-, tuin- en keukengedichten
zo geschikt,
te
g
g
^ om de afgrond
g
laten zien, die huis, tuin én keuken ieder
moment kan verzwelgen.
g

196o:
Monografie
over Filip
9
g
l de Pille-

cyn.

ANTON VAN WILDERODE

'Snachts rusten meest de dieren/
Oock menschenoet
dichtte
g
^en quaat',
cl
Bredero. Maar niet hier, nietg
in dit gedicht,,
deze Avond, waar het aardepp
elloof zoobitt
ter rookt, waar de dolende mens in het labYrint isprijsgegeven aan wolken, mist
en
se
maanlicht. Zelfs niet in deze hoeve, waar
een ritueel zich als het ware zelfstandig,
g^
van de mensen voltrekt.
Is Van Wilderode dan niet de elegische zanger
g van het Vlaamse platteland?
p
a
Zeker wel, en in veel van zijn
i
zijn gedichten
g
e is
hijJ dat ook helemaal onproblematisch;i
ms schien nog
zijn talrijke
talrijkeg
ede chg het meest in zijn
ten bijJ foto's van een bijna irreëel mooi
o
Vlaanderen zoals ook de bundel waaruit
ditedicht
komt, er een is: Ik adem mijn
mij
g
^^g els aarde (1967).
Maar Van Wilderode is behalve een
zanger en een verzenmaker met een buitengewoon technisch talent, ook en in de eerstelaats
p een dichter; iemand die de woor20
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ANDRÉ DEMEDTS

Ontmoetingen

1962:
Toekenning
9
g vandeJan Boon rijs van Sabam voor zijn
zij TV-scenario's.
pl
Overlijden
van zijn
)
) moeder
Maria-Louisa van Severen aan wie veel
poëtisch werk gewijd
p
g
J is.
1964:
wielr,
een bloemle^^ van
964: De dag
zinguit eigen
6 schreef hij) ook
g werk. In 194
de cyclus
De dag
door
Y
^ van eden geïnspireerd
g P
de moederfiguur.
g
1965: Monografie
over André
g
Demedts.
1966: Bindteksten voor het massaspel
66, verschillende
P Vlaanderens trefpunt
^
malen opgevoerd
in Kortrijk
pg
l en opP 11 juli
J
door de televisie uitgezonden.
g
1967: Poëtische tekst van een Mariaspel:
in Halle en
P Moeder Maria opgevoerd
pg
p ublicatie van Sint-Niklaas en het land vals
Waas,
bij foto's van WillyY Kessels,
gedichten bij
,g
later opgenomen
(en aangevuld)
onder de
pg
g
titel Ik adem mijn
1 eigen
<^ aarde in Verzamelde
gedichten,
edichten 1974.
1
1968:
De dubbelfluit
1 en z g ecom g,
mentarieerde bloemlezing
g uit de Nederlandse literatuur uitgewerkt
als handboek
g
voor het vijfdeaar
secundair onderwijs.
J
l
1971: Het groot
jaargetijdenboek,
een
^^
1 ^^ 1
bloemlezing
g uit de Nederlandse literatuur
ing
met eengedicht
voor elke dag. De vertal
van Verg ilius' Bltcolica. Publicatie van Dierbare Poezie.
1973:
973 Publicatie van Aeneis77-12.
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Gelegenheid en droefenis
Over Een lied voor Bert uit Onverwachts onderweg (1974)
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Bert Lei,lsen (192o-1959), eerste directeur vals de Vlaamse
televisie, veron gelukte in Wezensaal op we g naar zijn zieke
vader. (foto Persdienst VRT)
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Handschrift van Een lied voor Bert. Hetedicht
dateert uit 1959
en
<^
959
werde
in: Verzameldegedichten
(1943-1973), Bru^^^^e:
^^ubliceerd
^
g
Uitgeverij
334. In de^
gedrukte versie werd 'henielrike'
1
^^
1 Orion, 1974, p. 334
(r.)
' Het^gedicht werd ins 993 ook
5 vervangen
^ door 'henielri1 ken.
opgenomen
in: In al begonnen
i.
Vrede, Tielt: Latinoo,l 993, Ip. 3
I ^^
g
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veron O 17 september
1959
959
p 7 p
gelukte
in
Wezemaal
de 39g
jarige
Le sen op
p dat
l
g BertLeysen,
ogenblik
directeur van de Vlaamse televisie
g
N.I.R. Zijn
Zijn wagen
was bijl een uitwijkbeweg
J
ging
in op de Aarschotse Steenweg
g van de
weg
geraakt en tegen
gg
g een boom gesmakt.
g
Zijn
Zijn vrouw en twee van zijn
J kinderen, de
dochtertjes
Geertje en Veerle,^ de jongste,
J Geertje
J g
werden zwaargewond, maar overleefden
de klap.
pLeYsen zelf overleed onderwegg

'Boemerang'
reeks
p
g en vooral de imposante
'Ten huize van'.
In het naar aanleiding
g van de tiende
verschenen
zijn overlijden
verjaardag
g van zijn
l
J
Gedenkboek Bert Leysen werden, naast teksten van LeYsen zelf en huldebetuiginvan vrienden
g
g en^ ook enkele gedichten
g ebundeld: van Jos de Haes Hubert van
Herreweghen
en anderen. Want het was
g
merkwaardig
merkwaarde hoeveel gedichten
er tergeleg
g
enheid vande dood van Bert Leysen
Y sen wa
reneschreven
was het
g
^• des te opvallender
p
dat een aantal van dezeedichten
boven
g
het etiket 'gelegenheidsgedicht' uitsteen
g
zo merkte althans Jan van der Straeten op,
van hetedenkboek.
g

Een significant
g
ggedicht ook is van de
hand van Anton van Wilderode: Een lied
voor Bert, onder de titel Onverwachts onderwes nadien opgenomen
in de in 1974 verPg
schenen Verzameldegedichten. In deze reeks
stonden nog
g enkele andere in memoriamgedichten: voor
Pius XII, Gaston Feremans,
,
Pieter van der Meer de Walcheren, naast
een zevendelige
voor de moeder van
Y
g cyclus
de dichter.
Uit deze bundel het - evenwel later
toegevoegde -edicht
Afscheid kiezen was
g
deemakkeli'kste
oplossing
geweest: alle
g
l
P
gg
motieven van de dichter mooi bi'J elkaar:
natuur, verleden, kindertijd, eenzaamheid,
het ademen van de eigen
g aarde: 'Het bos
dat ik niet meer zie is het bos dat ik in de
aarde van mijnJ geheugen
gg bewaarde
met varens tot aan de knie.'
Toch maar liever Een lied voor Bert.
Voor Bert LeYsen en voor Van Wilderode.
En niet het minst omdat het een sterk en
(Moerbeke-Waas, ca. 1975,
975
ontroerendedicht
is.
foto Noël Colman)
g
Bovendien werkte Anton van Wilderode van 1955
af geregeld
955
g g voor radio en
naar het Sint-Rafaëlziekenhuis in Leuven.
televisie: religieuze
uitzendingen,
g
g^ schoolBert LeYsen was een briljant
en en televisie, literaire en andere evocaties,, luisl
thousiasmerend figuur ,bijzonder
bekwaam
terspelen ^bewerkingen
J
g allerhande, zelfs
eneres
in binnen- en buitenland.
een libretto voor een tv-kameropera
van Jef
g ecteerd
p
P
Niet alleen was dat te danken aan zijn
Maes die werderealiseerd
door een ang
1
vlotte en innemende verschijning,
dere vriend van Anton van Wilderode,
J
g^maar
ook aan de technische en culturelerestaMark
Liebrecht.
p
ties die onze omroep
Het isoleren van een aangrijpend
p onder zijn leiding
g had
g etentoon gp
es reid. Gelovig
beuren de vragen
g die vaak kunnen worden
g enVlaamsvoelend begaafd
spreker,
oleiherleid tot derote
levensvragen,
,ggermanist van opleig
p
g
g^ laten
in
Leuven
afgestudeerd
en
bevriend
stollen
in
eengedicht.
Dat
deed
en doet
g^
g
Anton van Wilderodeg
g ebleven met eengeneratieintellectuelen
g
g ere eld en dat kadie een stempel
gaan drukken op
rakteriseert voor een deel zijn
poëtica en
P zou g
p het
Jp
culturele Vlaanderen: onder anderen Albert
zijn
als priester-dich
J intentionele opdracht
p
p
Westerlinck, Joos
August
ust Keerster. HijJ is een dichter die met gedichten
wil
quin Au
g
maekers Lode Roose en Aster Berkhof.
benaderen, aanreiken, weergeven.
Soms
g
Zijn
hijbegonnen
g
Zijn loopbaan
was hij
als leraar
van eenroot
geluk,
p
^meer nogg - zoals in
g
g
in Eeklo, maar al spoedig
diteval
- van een droefenis, maar toch
945
g - in maart 1945
p
g
trad hijJ in dienst bijJ het N.I.R. om er voor
geplaatst
e laatst in een wat aangepast kader van
de radio Omroepp Limburgg uit de steigers
te
berusting,vertrouwen,
, enbinnen een ver g
g
helen.
gegeven. 'Dikwijls
p Le sen
Y stond bekend als ontdekker
g eesteli'kt
J gg
l worstelde ik
van nieuw talent en als inspirator
van
een
om
uit
te
kunnen
spreken
wat
ik wilde.
p
p
aantal vlotlopende
programma's,
zoals
IPoëzie
is
verdriet.
Een
enkele
keer
was ik
p
P g
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Makkelijker
gelukkig, terwijl ik schreef.
l ker
ik
op
papier
sprak
dan in werkelijkheid
Pp p
l
met mijn ouders,^ met mijn
l vrienden, met
mijn volk.' Dit schreef Anton van Wilderode in de inleidingg bijJ zijn
zijn Verzamelde ge
^^ dichten. Poëzie als existentieele
even.
Ze
gg
gebeurdeBvaak onverwachts onderweg, zo als Van Wilderode in 'Ten huize van' ooit
vertelde aan Joos Florquin. Poëzie overkwam hem, werd inge geven door een teken langs
door een
g de weg^een aanleiding,
g^

Anton van Wilderode

VERZAMELDE GEDICHTEN
(1943-1973)

e
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In 1974
werden in de reeks 'De Geldui
974
Veder' de Verzamelde gedichten
(1943-1973) gepubliceerd.
Deze bundeling
^^ge1
werd in 1976 onder de titel Gedichten
heruitgegeven; hiervan verscheen in 1980
een derde, uitgebreide druk. De vierde,
vermeerderde druk droe g als titel
Verzameldeedichten
en werd
g
uitgebracht
door Lannoo, Tielt in i 9 7;
^^
een viIf de druk verscheen in 1g9o.

enkel voorval ofevoel.
Dat was de eerste
g
verklaring
g van de titel die Van Wilderode
aan zijn verzameling
gaf. Een soort onvergg
wachts onderweggJ
zijn naar een soort onverwachte bestemming,oals
Bert Le
Leysen
sen.
g
lans
het overkwam ook
g de we g^
hem, onderweg
g naar een ultiem verband
waarineloof,
vertedering en
^ verdieping,vertederin
g
poëzie de toon aangeven.
P
g even
Deedichten
van Onverwachts onderg
we^^g werden geschreven
tijdens de periode
g
p
vans1954 tot s97
0. Een aantal was vooraf
verschenen in Dietsche Warande & Belfort.
In het ook reeds in de eerste editie van de
Verzameldeedichten
opgenomen
gedicht
^^
pg
g

De rechterhand beeldt de dichter uit hoe hijJ
zijn
plaats inneemt onder de mensen, in
lp
een volmondige
g dienstbaarheid aan hun
gemeenschap:
emeenscha p
Rechterhand zijn
1^een heel leven:
bloemenplukken, bladeren
in boeken,
,
dingen vasthouden, din gen zoeken,
aarzelen en beschuttin g geven
soms, maar dan heel even.
(..)

Wel wordt aan het einde van heteg
dicht duidelijk
symbool is
J dat de boom Y
g eworden van eenoddelijke
g
J wil, het wordt
dan ook zijn
l boom die daar staat als een
scherprechter
van leven en uiteindelijk niet
p
ontwijken
dood, immers: 'Wat God wil
l
doen is welgedaan'.
Het klinkt als een
g
p arafrasering van een berustend en intens beleefd lied ofebed.
Eenzelfde kracht ligt
g
g in
het innig
g slotmoment met de vrouw, in het
aanraken van haar zachte handen.

j Yden Uil-ur
terwijKris, Johan en Luc net
terwijl
hun vader in de televisiewereld terechtkwamen.
In de tweede strofe heet het:
De liefste vrouw zit aan mijn1,
zij,
twee kinderen van de negen

l

terwijl in de openingsstrofe werd
gezegd:

VioN,,,

,^,,,
^

Literaire vrienden: niet Albert Westerlinck (links; foto R. De Broeck) en niet René Verbeeck (rechts; foto A. Seers).

In dat kader van dienstbaarheid,
van ambachtelijkheid
- de gave
van het
J
g
woord aanwenden als een ambacht - hoort
ook Een lied voor Bert te wordenp
g e laatst.
Het is een verfijnde verklanking
g van een
stille hoopaardoor
de dichter en meteen
p,
zijn
ook hetedicht
zijn
functie
opneemt:
troosg
e
tend zijn,
geven
verdriet en on aan ver
l ^ gestalte
g
g
begrip,het begrijpelijk probere
roberen te maken,
dan op
een
vertederende,
verstilde en
p
gedragenzij
manier. De rechterhand zijn van.
hetedicht
benadrukt Van Wildeg
rode de ontroering
g door een houvast van
de vorm: een uitgebalanceerde,
strofisch
g
o
opg
pgebouwde,^ vakkundigg versneden vorm,
bovendien in een vlot lopend
ritme. De
e
terugkeer
aan het einde van de twee p
oeg
nip gsverzen verleent het gedicht
een
vlek
g
keloze circulaire beweging:
Een zzvarte boom staat langs de baan
ik kan hem niet ontwi 1jken.

In de eerste strofe wordt onderstreep,
p - dat het af gebroken leven hoe dan
ook op
zijn
zijn voltooiing
P dat ogenblik
g
g had bereikt: het dagwerk
zat erop,
de daggwordt
g
p^
een soort afspiegelingvan een volledigg
- zij
zij
het jong- leven. Men hoort dat vaak in homilieën of afscheidswoorden bij) uitvaartplechtigheden, hoe een te jong
gestorven ie1 gg
mand toch een rijk
J- volkomen en voltooid
leven heeftehad
hoe onvoltooid het ook
g
mag
overkomen,
hoe
onbegrijpelijk ook het
g
^
afscheid is.
Dat in heteval
van Bert Le
Leyse
sen het
g
aspect
door
Anton
van
Wilderode
p
ineleideli'ke
wordt uitvergroot,
g
l proporties
e e
g
komt dit herdenkingsgedicht ten goede.
g
LeYsen had overigens
een groot
gezin,
g
g
g
waaruit later enkele culturele toonaap gevende zonen en dochters konden opstaan:
e
Frie werd directeur van kunstencentrum
deSingel later van het Brusselse kunstenfestival Des Arts; Annemie is recensente
Jeu
j gdliteratuur en voorzitter van de Gou-

nu wil ik naar mijn
aan
1 vadergaan,
heergod
^ van hemelrijken.
1
Met andere woorden: de dichter
kope
elt het aards-familiale en het hemelsfamiliale. Hij
Hij lardeert deze gezinsaspecten,
g
e
én derecies
daardoor ook sprekende
trap
e
met motieven die
g iek van het gebeuren,
g
hem eigen
zijn. De natuurbelevingg en de
g zijn.
sterke zintuiglijkheid
op
e de eerste plaats:
e
g l
mor
morgenlicht,
heidegeuren,
een zwarte
g
^
g
boom.
Ontegenzeggelijk vereenzelvig
vereenzelvi t de
zich met deestorven
vriend. De
g
boom is immers een teken van waarde ook
voor Van Wilderode (de herinnering
g aan de
moerbeiboom in de ouderlijke
l tuin),de klas
(de dichter als leraar),het zoeken naareborgenheid en veiligheid.
Een glimlach
in
g
g
de autoruit beklemtoont dat beveiligd
gg evoel. Onverwachts onderwegg naar een toekomst die niet kan worden begrensd,
en
g
volmaakt is in haar zuiverheid.
GELEGENHEID EN DROEFENIS
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(7.7.1978; foto OVide Maas)

Alles lijkt
lijkt harmonieus: de begonnen
g
lessen een stem als een fluitende voel
g,
namen en sommen, en — als een soort over973
angsmoment van tegenwoordigheid naar
g
toekomst, of van aarde naar hemel — het
witte huis dat leeg is en ,
dicht, en waakt,
,
'boven een stil Tervuren'.
Bert LeYsen woonde in feite in Wezembeek-0pp
em inderdaad even boven
Tervuren. De locatie van dat specifieke
hier
p
en nu, van deze tijdruimtelijkheid,
van
de
J
,
l
gemeente aan het Zoniënwoud zoekt in
g
hetedicht
aansluitinggmet een soort van
g
tij
eeuwigheid,
niet-uitgesproken eeuwi
^ van alle tijd
g
lichamelijkheid
lichamelijkhei ontdaan, boven de dinlaatst of beter:
g e
gp
ANTON VAN WILDERODE

op eert geluk dat vederlicht
voor alle tijd beveiligd ligt
binnen zijn Zultte muren.

DORP ZONDER OUDERS
Harmonie, zuiverheid, veiligheid,
rust. Hoe een ontroerend, aangrijpendge dicht troost kan bieden voor wieetroost
g
wil worden. Poëzie als 'droefenis vertakt in
namen', zoals de dichter het noemde in zijn
J
bundel Dorp
poëzie en
1' zonder ouders. O f hoe p
gelegenheidswerk
een intiem verband kungg
nen vormen. En hoeg
g ele enheid en droefenis los van elke tranerigheid en neerslachtigheid samen kunnen worden tot een
vertederendedicht.
g

UITGEVERIJ ORION, BRUGGE
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C, O TI'NfER, NIIMEGEN

gedichten
(i
1974:
943974 Verzameldegedichten
Onverwachts
de nieuwe cyclus
1973),^
Y
onderwe g.
1975:
'wonderjaar' voor Van
975 Een 'wonderjaar
De vertalingg van Vergilius
g
Georgica. Doctor honoris causa van de K.U.
Leuven. Koopp
al rijs
J voor de Vergiliusvertaling. Lid van de Koninklijke
Koninklijk Academie
Nederlandse Taal- en Letterkunde.
1976:
naar Moerbeke97 Terugkeer
g
nabi zijn
Waas: bouw van eigen
woningg nabij
g
l huis.
1977:
977 Diverse vormen vangewaarg
deerdg
g ele enheidswerk. Poëtische uitbeeldingan
de heilsgeschiedenis
van de mens
g
g
in Roeselare.
in Alfa-Omega, opgevoerd
pg
Begeleidende
tekst bij
bij kunstmap
Be
p Hubert de
g
Volder. Radiofeuilleton in acht afleveringen
g
over Peter Paul Rubens. Officiële erkenning
o.a. door de benoeming
g tot Commandeur
in de Leopoldsorde
en
door de opname
in
p
p
de Europese
Eresenaat. Monografieën
over
g
p
Anton van Wilderode door Fred de Swert
en door Willem Persoon.
1978:
97 Dorp
^ zonder ouders,^ ins 98o
Driejaarlijkse Staatsprijs
bekroond met de Driejaarlijkse
pJ
vooroëzie.
De volledige
g Vergiliusverp
talmgmet tekeningen
g van lanchelevici.
Scriptores
Catholici. Bronzen
Prijs
van
de
l
^
erepenning
ere
p
g van de Cultuurraad van de
Nederlandse Cultuurgemeenschap.
i 979 : Bloemlezing
g En het woord was
gedichten
uit
bij1 God,^vijfhonderd religieuze
g
g
de Nederlandse letterkunde.
5/8

ALEIDIS DIERICK

Twee

uren doodsangst

Over Daarna uit De overoever (z98í)

naarjra

llc zit in de kamer der doden
de dag van de zon is daarbuiten
waar zichtbare vogels fluiten
een wereld voorbij en gesloten.
Gestapelde sarkofagen
met schrifttekens en emblemen
in nissen van warme stenen
veel vroeger van hier gedragen,
amforen

en offerschalen

herten cn vechtende
e banen
,
n geometrische
in
banen
ringsom
' ) 1n e)1
dd
bredebokalen
^^ sC
Leegte is overgebleven
roest van geronnen kleuren
boven de vierkante deuren
vlekken en vormen van leven.
Sarcofaag iin eels Etruskiscls grafin Cerveteri (Italië).

Stilte van verder vergeten
luidkeels tegen mijn oren
namen gewonnen verloren
weten ell niett fleer
weten.
^ et
l
Onder de oeroude bomen
en te r ene oeroude
water
t
vogels twee uren later
en de zon van de lange zomer.
Versie uit: De overoever, Beveren: OrionColibrant, 1981,
p.
31.
9
l3

aarna. Een titel die als een
mes door een appel
pp snijdt.
J
Wat één was, valt tot twee
helften uiteen. Tussen verleden en toekomst: de cesuur van de doods-ervaring.
g
Het dichterlijk
J oeuvre van Anton
van Wilderode is één warm, langg reisverhaal. Altijd heeft hij
hij het 'rijden'
boven het
J
'aankomen' verkozen; 'Misschien zou ik al-

leen maar willen naadren/en uren vol verwachtinglangzaam
rijden
`Een zomer ver g
l
zegeld).
Ook
heeft
hij
hij
de
dreiging
^
gg van het
onbekende huis voorvoeld 'Terwijl
) ik stilhoud staat onhoorbaar dreigend/eensklaps
het huis op'
g totrep (id.. Stilhouden dwingt
flectie. In de dichtbundel De overoever g aan
Daarna zestien gedichten
aan hetedicht
g
g
vooraf. De dichter is, in een van hitte zin-

derend landschap-'onderweg'.
g De 'lange
g
reis' en 'de dertigg julidagen'
zijn
zijnsymbolen
g
Y
J
voor een rijk-gevuld
leven. Met weemoed
lg
wordt de kindertijd
) opgeroepen. Onafwendbaar komt 'derote
engel'
g op
P het
g
voorplan;
P ^ een afscheid dringt
g zich op. En
plotseling
g bevindt de dichter zich 'in de kamer der doden'. Een schokkende ervaring.
g
Een veilige
g
g wereld vol vertrouwde dingen
TWEE UREN DOODSANGST
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verbrokkelt. De eens zo stralende kleuren,
wensen en dromen hebben hun glans verloren. In 'de kamer der doden' zit iedereen
met lee
g handen.
De 'stilte' is niet de stilte van het
vredige
g landschap.
p De stilte van de totale
verlatenheid is 'luidkeels' en oorverdovend. Het is een rondtasten in de wolk van
niet-weten. Het is de ervaring
g van het Niets
zoals men dit in het oeuvre van alle dichters herkent:
'De één na de ander rijzen
de schinvne,T
1
achter mi'1p
op. Ver beneden zie ik
het grote Niets. Ik weet
dat ik zelf daar geweest ben.'

^^^

s,,,;^^;

(Walt Whitman)

(Moerbeke -Waas, ca. 1985)

is 'voorbijl engesloten'.
Het bewust-worden
g
van de eigen
sterfelijkheid
maakt hem tot
l
g
én ingewijde
én uitgeslotene.
Hijl die de reilt
J
g
zende was, en elke 'reis' is een onbewuste
nis 'aan geko queeste
naar hoger
q
g bewustzijn,
J^
men'. Derafkamer
wordt
de
plaats
van
g
p
sterven en veranderen. Dit is het 'huis' dat
zijn schaduw vooruit wierp.
zijn
p
Wie hier vóór hem waren, zijn verdwenen. Hun aanwezigheid liet tekens achter/ vrouwelijke
) van amforen en offerscha-

len, mannelijke
van herten en hanen.
)
Schrifttekensetui
g van denkend leven,
g en
emblemen van idealen. Niets isebleven.
g
De rondingen
zijn weg.
g van de illusies zijn
g In
de vierkante vormen leest men de vierkante waarheid:edenk
0 mens! Stof en as
g
in de stenen nissen. Dit is een woestijnJ
ervaring.
g
Eigen
aan elke innerlijke strijd
g
J is de
periode van 'leegte' en van 'stilte'. Alle zekerkeden zijn
Alle vastheid
J weggevallen.
gg

Wie ereweest
is herkent de 'kag
De leegte
mer'. Het is eeninnerlijke
innerlijkeplek.
g
P
en de stilte bevinden zich in de dichter. De
de nazijnggeest, hij vergeet
angst
g
g vervultzijn
men vaneliefden
en
alle
verworven
keng
nis wordt tot 'niet meer weten'eredug
ceerd. Onverwacht en midden in het volle
leven wordt hij door een p
donkere wanhoop
en door stervensangst
overspoeld.
'Eloi,
p
g
Eloi lamma sabaktàni?'... De dichter verwoordt hier een (wellicht toeristisch) bezoek aan derafkamers
van Cerveteri met
g
j ervaringgvan koude en
de zintui gelike
schaduw maar,,p
op een ander niveau,, een
ingrijpend innerlijk bewustwordings-Proces. De intrede is eengeestelijke
J uittredingg
g
eworden.
Dit
is
het
uur
van
in-zicht; 'de
g
kamer der doden' verwijst
naar
'de wateren
l
de
des doods', naar de onderdompeling
p ^en
d

Heel wat gedichten uit De overoever werden geïnspireerd door de Italiëreis van juli-au gustus 1978, een reis langs Firenze, Ravenna, Norchia, Cerveteri, Rome,
Pisa, Pompei,
^ Assisi en Venetië. Hieronder dagboekfragmenten over het San-Damiano-klooster in Assisi (links) en de Etruskische stad Roselle (rechts).
I
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bekering.
. Aan de mens-wording g
gaat de
strijd
met de engel
g vooraf. Onze wanho
op
vecht met de Engel
g van het leven.
Tussen vijfde
strofe en zesde ligt
J
g een
e
strook niemandsland, eengrensgebied. Het
oude is voorbij.
J Is dit het eindpunt? I ser
niets na dit 'niet meer weten'? Is dit de
leegte
g van het laatste woord?
Het vraagt g
geduld, en eerbied voor
oor
de openbarin gs-functie van hetwoord,
oord om
zijntijd
tijdte laten. Elk gedicht is
hetedicht
zijn
g
eenproces. De dichter staat op.
p Dit is de
opstanding. Hij
Hi' aat naar buiten. Dit iss dde
uittrede uit derafkamer.
HijJ wordt opgg
e
roepen
'Kom uit' (Joh. 11:
p
43 . Het Leven
roet.
p
De slotstrofe iseen zin,
geen
, g g eor g
dende en verstandelijk-bedacht
reeks
eeks van
J
woorden. Het is een uitroep
p van verrassing,
e assing,
hetlotse
besef van een totaalanderewer
p
j
kelikheid.
Een wereld, 'oeroud' en
e altijd
J
nieuw. De ommekeer kan nietroter
zijn.
zijn
g
vijf woorden ligt
vijf
aa geluk
ver g elk denkbaar
g
vat. Water, bomen, vogels,
zon,
zomer...
Na
g
het versteende en beperkte'ik
zit' de
`
ten
kamer': de bevrijdende
los-bandigheid
van
J
g
de eigen
natuur, geïntegreerd
in deetijdloze
d
g
g
g
J oze
stroom van het leven.
Deze hollistische kijk van e
de nieuwe
mens laat zich het zuiverst verwoorden
o den in
symbool-taal,
poëzie.
Y
^inp
Het 'oeroude water' is heteboorteg
water waaruit alle leven ontspringt dé
Bron) en waarin het leven tot wasdom
komt. Het is het doop-water
dat ons
o sinhe p
vig
e top-momenten
overspoelt,
meesleept,
p
p
p,
overweldi
'over
g t om onspop nieuwe
oevers' aan land te weren.
p Het is het
'panta
rhei',^ hetpprincipe,
hetp positieve-on
p
p
bewuste het vrouwelijke.
Het oeroude
J
ewater is het leven-gevende
dat de 'amforen
g
re en
offerschalen' en de 'brede bokalen'
a
en kruiken vult tot aan de rand, opdat het
et
leven
even
een bruiloftsfeest zou zijn.
l
De 'oeroude bomen' staan voor het
aan-het-licht-gebrachte
leven. De boom iis
g
deeo
zichtbaar-geworden
vol
g enbaarde
p
g e orden
roeidheid.
Het
mannelijke.
Gegrond
en
mannelijke.
g
geworteld in het 'oeroude water'. Het
doorgronde.
Het ontplooide
leven, het
et
p uiteindelijke evenwicht tussen wortelstelsel
en
e
e
bladerkroon. De 'oer-oude bomen' zijn
d
J de
onwankelbare zekerheden. 'Vogels'
worden
g
in dit oer-landschap
Y
e tot mythische
g ev leu gelde wezens. Het zijn
de r
bevruchters.
g
J
es
Zij
Zi' verschijnen
hier als ziel, geest
en boodg
J
scha ers. Hermes. Dé duif. Dé nachtegaal.
gaal.
De engel.
De stemmen. 'Vogels'
staan in het
g
g
e
oeuvre van deze dichter ook symbool
voor
Y
menselijke
aanwezigheid.
De mede-mens
J
g
doorbreekt onze eenzaamheid. Zijn
ee Zijn medeleven maakt de wereld tot warme wo0 n is eenpo -lu
c hp Laats. De samen-spraak
p
tende bezigheid.
Het gesprek
van vrienden
ie den
g
ge
neemt moeiteloos een wijde
J vlucht.

De warmte van 'de zon' beroet
de
g
op-gewekte mens. De verrezene. N a een
periode
pijn en donkerte de 'zon' terug
ere g
pvanJ
vinden is een wonderlijkegebeurtenis.
Het
J
kiJ ken van de mens wordt erdoor naar omhoog
gericht.
Zij
is het mysterie,het godde
gg
J
li ke onverklaarbare dat onstrekt. Aan alle
godsdiensten
voorbij,
et uitein g
J is de 'zon' het
deli'ke
oer-symbool
van
alle
' zon
a e leven, 'de
J
Y
van de lange
zomer'
verwijst
naar
verwijst
eeu g
wigheid naar 'de lange
a God
God' (De
g tijd van
Vlinderboom.
dewordtnuin p 99 De uittrede
wijding. De terug-gekeerde weetmeer.
m r.Tot
die nieuwe zekerheid behoort het
et onwrik
bareeloof
in een over-oever, want in het
g
dieptepunt van zijn
zijn verlatenheidd heeft de
dichter de schimmenezien
en
e de stemmen
g
gehoord.
Daarna begint
de reis doorheen een
g
ander landschap.
p
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RUDOLF

VAN DE PERRE

Tussen droom en werkelijkheid'
Over De verloren zoon uit Een tent van tamarinde (1984)

D

DE VERLOREN ZOON
ANTON VAN WILDERODE

Nog eenmaal, verloren zoon,
nog eenmaal langzaam te lopen
onder de witte metopen
van het witte Parthenoon

EEN TENT

VAN TAMARIND
Gedichten kn. Gneic7da1d

vooraleer op de laatste dag

de laatste boot moet vertrekken
de zuilen zich uit zien rekken
uitdagend van overmacht,

2o.E.1969

nog eenmaal de harde zon
van het middaguur haar skeletten
van schaduw en licht zien zetten
in het lege timpanon.
Daarna door het cederbos
gehoorzaam beneden vluchten

STICHTING

MERCATOR •

PLANTIJN,

van een liefde die valt te duchten
ineens onherroepelijk los.
Titelpagina
itell ^a
^^ ina

Het water is marmer, de wind
heeft lang tegen marmer gevlogen,

nu blaast hij koel in mijn ogen
als godenogen zo blind.
Schuim legt het laatste spoor
naar de verlokking der kade,
gestamp van de boot genade
maalt alle woorden teloor.

Rechters van dag en nacht
beurtelings opgerezen,
wil mij genadig wezen
als ik straks word opgewacht.

Hart, blijf nog overmand ;
verloren zoon, steek uw handen
naar het onthaal der verwanten

en de draf van het vaderland.
Versie tilt: Een tent van tamarinde,
Antwerpen: Stichting Mercator-Plantijn,
198¢, p. 68-69.
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van de humid.
b

e vele reizen die Anton van
Wilderodeemaakt
heeft,
g
beantwoorden heel zeker
aan de drangg naar de verten, omdat ze ook
letterlijk de horizon verruimen. Anderzijds
letterlijk
Anderzijd
het uitgerekend
tijdens
tijden deze reizen dat
g
spanning
p
g tussen droom en daad aan
het licht treedt en wel in het herhaalde
thema van het terugkeren naar de 'bewoonde wereld', het land der mensen, op
een ogenblik
dat hij zich - eveneens letterg
lijk
ver
van
hen verwijderd
verwijder weet, door het
l
van de plaats
waar hijJ zich
p
bevindt.
Lopend
door het tempelpuin van
p
Selinunte op
Sicilië,
hij in het contrast
p
^ ziet hij
tussen die wereld van vergane
en
g grootheid
g
de ruïne nu, de onverzoenbaarheid van
droom en realiteit weersPie geld. Het vervult hem met een droefheid, die alleen in
een berustende vergetelheid
'heul' kan
g
vinden:

ANTWERPEN

Ik loop
naar beneden
1 bedroefd het duinpad
1
tussen de riffen ell het rijzend
wier
1
voorgoed beseffend, en berustend schier,
dat zand de beste heul is voor 't verleden.
(VG 105)
5
De reeks Avonden in La Maniclia
eveneens uit Het land der mensen, balanceert
helemaal op
p een subtiel spel
p tussen droom
en werkelijkheid.
Het 'mateloze' land van
J
Donui'ote
symbolisch vlak het land
J is op PY
van de waan,, waar 'het leven' ophoudt,
p
,
omdat Donui'ote
J de belichaming^is van
de irrealiteit. Het harmonischeluksbeleven,g
gedragen
avondlijk rust van
g door de avondlijke
weidse natuur, wordt hier overwoekerd
door een inwendig
verdriet,
,e
g g knagend
^
g meid uit het besef van de onhoudbaarheid
van de situatie. In het viJ fde van de zeven
tweestrofe
e edichten - maakt de dichter
gg
een avondwandeling
lans
g
g een smalle rode
weg
waar het tanende
g naar een bergkam,
g
zonlicht de brug
rij van de
g naar het rijk
glegt
(de droom), maar andermaal weerklinkt de wekroep
p van het reële land der
mensen.
Ik liep des avonds vaak tussen
ruggen
gen
der heuvels langs een smalle rode weg

ongelijke
strofen: een soort van evocatie,
g
beschrijvin
beschrijving of herinnering
g in
7verzen en
een vaststelling van het nu,
een contrast,
,
een emotief besluit inverzen.
Hierin
3
krijgt
Jg het 'land van amen dat men moet
voorbij is'
aanvaarden wanneer de jeugd
J g voorbij
alle aandacht.
\ ` "^\V^l^,,, ^

De Vergiliaanse
dichter is tenslotte
g
ook trouw, dankbaar-denkend aan de familie, de vrienden/ de 'weldoeners' in de
ruimste zin van het woord/ een mens voor
wie vriendschap
- ewaar
p en eerbied hoog-gewaargg
zijn. Dat deze gevoelens
deerde deugden
zijn.
in
g
g
zeer veelgedichten van Anton van Wilderode vertolkt worden samen met de vereringoor
het land zal beslist geen
verwong
g
deringwekken: het leven is immers de
zegening
g en de verbindingg tussen mens en
g
medemens en natuur. Een heel bijzondere
J
band met de thuis wordt duidelijk
duidelij in de talgedichten waarin hij
hij zijn
zijn kinderjaren
kinderjare
l g
zijn
zijnjeugd,
l g^ voor hem een onvolp rezen gelukkige
g tijd.
ld
g

1^^^^^^,^.t%;

Sinds 19833 is Anton van Wilderode redactielid van het tijdschrift Vlaanderen en actief in liet
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. Hier santen met zijn1 vrienden en collega-redactieleden
^^
Rudolf van de Perre (links) en Au gust Keersmaekers ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste
verjaardag
juni i 993 ). R. van de Perre publiceerde
over Van Wilderode onder andere een
p
^^ (Za eiare, juni
I
excellente Mono gra te (Leuven: Davids ouds, 1988).
A. Keersmaekers hield Meer dan eens lezingen
9
A
over het Lruvre van de dichter. In een van deze voordrachten ontwikkelde hij1 de visie dat Anton
van Wilderode een 'Ver^giliaans dichter' is. We citeren hieruit enkele typerende
fragmenten.
.1l
^^

Anton van Wilderode behoort tot
de 'vrome zieners die in woorden sPreken
Apollo
waardig',
iVergip
g- de 'pii vates' van Ver
met de rijke
J betekenis van de oude
vroomheid,/ de Latijnse
Latijnsepietas:
de vrome
p
trouw tegenover
de goden,
het
g
g
/tegenover
g
vaderland en tegenover
de familie,/ voor g
ouders ouders, verwanten naar bloed en
geest.
Van 'religieuze
g
ggezindheid', trouw
te
tegenover
God
getuigt
g
,g
g elk werk zelfs elk
gedicht van Anton van Wilderode. Reeds in
g
zijn
l debuutbundel, waaraan in de 'tweede
druk', in 1944,
jjaar na de eerste versche944
nen enkeleedichten
werden toegevoegd,
g
zegt
wat hij
hij beschouwt
p
g de dichter expliciet
als zijn dichterlijke
dichterlijke taak. Eén van die toe g
gee
voegde
is nl. Hrts:
Herwaarts: de dichg gedichten
g
ter rust, de dichtershand wacht/ en na die
rust maakt nieuwe sterkte hem bewust van
zijn
roeping: 'misschien een mens, maar
J/
dieper:
hemeling'
zijn. Veel gedichten
p
g te zijn.
g

zijn
met alle hunl of worden vaak gebeden,
g
ker kommer, hoop en
blijde verwachting,
blijde
g/
maar ook met het leed van een mens, en
bovenal met de weemoed om al wat is en
niet is,/nog
is.
g
g niet is of al geweest
Een tweede aspect
van de Vergilip
aanse dichter was: de vaderlandsliefde.
Vondel schreef wel: 'de liefde tot zijn land
is ieder aangeboren',
maar vaak is het
g
moeilijk
l aan dat 'land' een officiële naam te
hierbij de Vlaming:
geven. Gezelle
helpt hierbij
p
g:
'Wees Vlaming
g wie God Vlaming
g schiep'.
p
Anton van Wilderode is trouw aan zijn
J
land, zijn Vlaanderen, waarvan hij, naar
za hozijn
woorden,^ altijd
J eigen
g
l het lied zal
ren. Al heeft de dichter heel watereisd
g
toch is het land van zijn gaan en terugkeer
g
hem altijd
nabij het Waasland, het land van
J nabij:
wortelstok. In elk van zijn
J bundels is het
overvloedig
g aanwezig.
g De bundel Dorp1' zon der ouders (1978)bevat een lange
g reeks van
o
eender-gebouwde
gedichten
van twee
5
g
g

De voorgaande
beschouwingen
g over
g
de Vergiliaanse dichter Anton van Wilderode zouden moeten besloten worden met
ten minste enkele woorden over de rijke
l
taal-macht en de wonderlijke
wonderlijk vormbeheer• g van zijn
g lezer
J werk. De aandachtige
kan werkelijk
werkelskgenieten van de volgehouden
g
gestrengheidvan
de versvormen in b.v. De
estren g
g
Vlinderboom, maar ook, ondanks de volg ehouden jambische
vijfvoet
vijfvoe over drie strofen
J
vier verzen in het imposant-omvan g •
Aposte
rijke
lyrische
epos
postel na de Twaalf, van
pA
J
Y
subtiele variaties in verslengte én rijmschikkingan
de versvormen met af en toe
g
de afwisseling
blanke verzen:
p
g van epische
op
elke afwisseling
blijkt zinvol,,p
passend o
g blijkt
dat moment in heteheel
van 'het verhaal'.
g
De woordkeuze, met af en toe een oud, ong ewoon of 'nieuw' woord,1 is tref-zeker en
zij vervaak suggestief,
g g van zijn
gg
^ de beweging
en de zingende
klankrijkdom
klankrijkdo
vertolken
•
g
verhullen op
wijze de
Jwijze
g ep meesterlijke
voeligheid 1de milde weemoed en het hierbeneden onvervulbare heimwee van de
zij
dichter,/ voor wie het gedicht
is als zijn
g
lijflijke
ademhaling.
•
J / l l
(Fragmenten uit de lezing:
g Anton
van Wilderode, een Vergiliaans dichter,gehouden door Au gust Keersmaekers te Sint-Ninaar aanleiding
klaas op 20993
oktober 1993
g
van de vijfenzeventigste
verjaardag
g van de
l
g
l
dichter).
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die naar een bergkam
voerde waar de bruggen
%
%%
van zonlicht rezen, roekeloos en recht,
vermiljoene meren
mij1 nodigend
naar vermiljoenen
%
mij hand
sterren op^ een steenworp
p van mijn
een huivering%
mij
1 dwong% te keren
naar 't onaflaatbaar menselijk
1 vasteland.
(VG 115)
Het motief van het 'naar beneden
loP
en',van het o p
nieuw afdalen naar de

g(nog
dedigen
tegen
oningewijden en no
g
steeds) g
geen menselijke
indringing
gg duldt.
J
De dichter voert een soortevecht
met de
g
engel.
HijJ beeldt de strijd
J (drama, crisis?)
g
uit die hijJ voert met de zon ('grijnzend
wit
gJ
reptiel',
'heks
van
zonlicht',
'heerseres
in
re
p
,
witte chitoon' om vat te krijgen
op het
lgP
eiland, maar Deloseeft zich
niet vrij. HijJ
J
Apollo
is zelf de
roept
te hulp,
p
p^
p Apollo
p
zon en hijJ is weerloos aan hem over geleg
verd. Voor de dichter blijft
t de keuze: vluch-

het 'gehoorzame'
deel in hem,- want in feite
g
kring
hoort hijl n iet thuis bijJ de gesloten
g van
g
lachende enratende
mensen oppde kade.
p
Tochlaatst
hij lvoortaan definitief
p
hetp
g emeenscha sideaal boven het individueel beleven. Dat blijkt uit de biografische
g
context en de niet aflatende dienstbaarheid
die hijl intussen als priester-leraar
en als
p
blijf
schrijver-dichter
betoont. Anderzijds blijft
J
innerlijke,
lyrische
ervaringsgrond
hem
J ^Y
als een schaduw achtervolgen
g en zal later
no zijn
rijpste
en mooiste werk opleveren.
zijn
J pp
nog
sluit De verloren zoon (VG4 01In die optiek
p
gedichten
bij de voorgaande
4 02 volkomen bij
g
g
aan. De titel refereert uiteraard aan het
evangelie.
Van Wilderode spreekt
van een
p
g
'omgekeerde
parabel':
hij keert node naar
'om
g
p
hem 'het onthaal der verhuis terug,
gwanten' maar ook 'de draf van het vaderland' (dat zijn
wacht.
pl
J de slechte spijzen)
Het is juist in de vreemde,- dat het proces
p
van innerlijke
innerlijke bewustwordingg zich zo sterk
profileert.
Nog eenmaal vóór het vertrek,g
es m wil hij
hij die wereld,^ de droom (hier gY
boliseerd door het Parthenon in Athene)
hij weet
doorlopen,
p^ maar hij
p ^ achternalopen,
dat hijJ daarna moet
(..)
gehoorzaam beneden vluchten
van een liefde die valt te duchten
ineens onherroepelijk los.
HijJ moet aan een andere taak en o I' gehoorzamen:
g ave g

Priester-dichter.

'g ewone' wereld, wordt steeds sterker
verbonden met het besef van de reële
plichtsvervulling
g in het dagelijks
gJ leven. Het
p
duidelijkst
komt
dit
tot
uiting
g in een viertal
J
'Griekse'edichten
die in de tweede helft
g
van de jaren
vijftig
lg tot stand kwamen 2 . De
J
eerste drie, ten dele verhalendeedichten
g
,
zijn g
geschreven in prosodische
blanke verP
zen die Van Wilderode ook aanwendt in de
op
reeds aangezette
Vergiliusg
g
p dat ogenblik
g
De
krekels
van
Knossos
vertaling.
Zowel
in
g
ezeltje van
(VG62363als in De zeven ezeltjes
3
(VG666) is er een (speelse)
con3 37
P
frontatie tussen de legendarische
wereld
g
van dealeizen
binnen, ^die hun geheimen
g
p
nietrijs
en de realiteit buiten,, die
p J even
g
zich best niet bemoeit met het verleden.
Veel dramatischer is het lang
lape e
Op
het marmer van Delos (VG364-365).
p
Het vormt zowat het sluit- en kroonstuk
van deze 'trilogie'.
Hoewel het gedicht
een
g
g
duidelijk beeld geeft
van
het
eiland,
is
g
enege(mythologische)voorkennis voor de
verstaanbaarheid vereist.
eDelos is de g
boorte laats en woonplaats
van de zonnep
zijn territorium moet vergod Apollo,
30
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ten en ofedood
worden. Hij lkiest voor de
g
vlucht naar de wereld der mensen, die hijl ze zijn
zijn strijd
strijd- bij
bij de
J onwetend van zijn

boten weervindt.
Ik hoor bi'1 hen ik voel hun warme handen,
ik lach enraat
terwijl
terwijlde stad omla
omlaagdraai
g draait
p
deri'ze
%1 muren de coulissen
en slechts een zuilschacht zich zelfstandig%
losmaakt
boven de doodsstrijd van het liggend
marmer.
%%
(6
35
Deze Griekseedichten
worden
g
over het algemeen
beschouwd als een bein het werk van Van Willap grijk
l keerpunt
P
derode zowel opp thematisch als opp formeel
vlak. 'Ze vormen het verhaal van zijn beslissende keuze tussen het romantische der
irrationaliteit en een klassieke wending
naar beheersing,gemeeng^ werkelijkheid, g
schap', meent Lieven Rens(Van moerbeiboom tot overoever, 208). Het is inderdaad zo
dat Van Wilderode hier op
p een rationele
wijze
l kiest tussen droom en realiteit, tussen
verlangen
en plicht,
tussen het 'andere' en
g
p

Rechters van dag
% en nacht
beurtelings opgerezen,
wil mijgenadig
1%
% wezen
als ik straks word opgewacht.
p%
Hart, bliff nog overmand;
verloren zoon, steek, uw handen
naar het onthaal der verwanten
en de draf van het vaderland.
Merkwaardig
hi plots
g ook is dat hij
vrije versvorm verlaat en zich o p de vrije
nieuw 'schikt' in deJ
g ei'kte klassieke strofenbouw met afgewerkt
rijmschema.
rijmschema
g
en
Nogeenmaal - jar
l later - keert het
als sYm beeld van het naar beneden lopen
p
bool van het zich wenden naar de dag eli'kse
plicht
terug,
g^ namelij in De overoever.
l
p
de bundel is in wezengericht
op
g
p de
transcendente overzijde
van
dit
bestaan.
l
Tijdens
zijn bezoek aan de ruïnestad Paeszij
Tijdens
hij echter weer het ambivaervaart hij
lente van zijn situatie. Is hij
hij als mens dan
toch nog
niet
genoeg
volgroeid
om de
g g
g
g
'overoever' te betreden of is zijn
1 taak onder
de mensen nog
ge
g met voltooid? Het slotgePaestum,- Terug,
blijk dit
dicht van de cyclus
Y
^^ blijkt
bevestigen.
De dichter bevindt zich in
g

NOTEN

' Uittreksel uit Rudolf van de Perre, Het land van de wor2

telstok. Over de poezie van Anton van Wilderode,
Dimensie, Leiden, 1991, blz. 24-28. De annotaties zijn van de hand van Patrick Lateur.
De vier Griekse gedichten, waaronder De verloren
zoon, werden geschreven na Van Wilderodes
eerste reizen naar Griekenland in 1 954, 1 957 en
1958. Zij werden voor het eerst opgenomen in
De dag van eden (Poetisch erfdeel der Nederlanden 20) uit 1964, daarna in Verzamelde
gedichten uit 1974 en 1976 en in Gedichten uit
198o (telkens bij Orion, Brugge). In 1984 kregen
zij een plaats in Een tent van tamarinde. Gedichten
uit Griekenland (Stichting Mercator-Plantijn,
Antwerpen) waarvan De verloren zoon het
slotgedicht vormt. In Verzamelde Gedichten van

(ca. 1985)
een haast identieke situatie als Jjarengeleg
den: na het beheksende zonlicht Op
p het
marmer van Delos is er de terugkeer
van De
g
verloren zoon naar het reële land der menhij
sen/ dat op
hem wacht. Ook nu daalt hij
door een cederbos naar beneden, naar zee.
Nu mag ik niet omzien denk ik nu moet
ik maar blind enehoorzaam
gaan,
S
^
de stammen als draden geronnen bloed
en daarachter begint mijn bestaan;
de wereld die ik verliet en vergat
is altijd aanwezigS^
geweest.
Niet omzien de zee ligt voor mij, de stad
en het werk dat mij langzaam geneest.
(VG 339)
Ook nu ligt
g aan de zee de haven, is
er de drukte van mensen (de stad),die hem
herinnert aan de realiteit van het dagelijkse
gl
bestaan, het werk dat hem langzaam
van
g
zijn
J 'irreële' beleven zou kunnen genezen.3
g

1990 (Lannoo, Tielt) behouden zij die plaats.
3 De bundel Apostel na de Twaalf (Davidsfonds, Leuven,
1 99 1 ) bevat in de vierde cyclus De zeven slapers
een gelijkaardig sleutelgedicht waar de dichter
in het spoor van de apostel Paulus op weg is
naar de stad Thessalonica. In Tessalonica. Via
Egnatia 2 (blz. 131) rekent hij af met de spanning tussen droom en werkelijkheid die hij
hier uitdrukkelijk thematiseert. Blijkens het
handschrift schreef Van Wilderode het gedicht
op 13 september 1990 en was het bedoeld om
te worden opgenomen in de vierde cyclus die
aanvankelijk de titel De reis droeg. Het manuscript vertoont verder een andere schrijfwijze
voor de stadsnaam, drie correcties, twee
alternatieve lezingen en in het laatste vers de
lezing 'en' voor 'maar' uit de definitieve versie
in Apostel na de Twaalf.

In 1988 reisde Anton van Wilderode naar Turkije,
vormde voor Apostel
^^
1 een reis die de achtergrond
p
na de Twaalf, Leuven: Davids onds,l99
z. (Uit zijn1 ongepubliceerd reisda
reisdagboek
gboek)
.
^
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Links: hetgedicht
gedicht Via Egnatia
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en rechts: een versie in handschrift.

VIA EGNATIA 2
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Dezelfde weg van Paulus die ik ga
tot zich een stad begint te profileren
achter het zeegroen gaas van koniferen voert naar de poort van Tessalonica.

aG zoete

Het blootgewaaide pad achter mijn rug
tussen de kantmuurtjes van losse stenen
liep ik ten einde, op verloomde benen,
en bracht mij, verder gaande, vér terug,

%f{t tteo-rtpewaru'de. pro-0/ ae..e.ttr a^.'y r IAA(
4-rvoNm., ate. yEa..titmu.^ru ,•u.,• 479c Cin44

halfweegs vertoevend tussen toen en thans
blijf ik een man die niets meer wil verliezen
door tussen droom en werklijkheid te kiezen,
maar wat voorbij is overdekt met glans.

ffl^
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DIRK VAN BASTELAERE

Mijn taal was heerschappij
Notities over het machtsmotief in De Vlinderboom (19g5)

VOORBIJ
Yo.

De laatste maal het maal op het terras

einde augustus, aan mijn dorre handen
aanstekelijk de jeuk van jonge planten
en prikkeling van velerlei gewas,
onaangeroerd de schotels op de dis
het bord met kraakvis op een bed van kruiden
de fonkelende rijnwijn in de fluiten
de appels met een voorglans van vernis,

wn.ot,.42 o-h 4,.eá 12,044.4
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r....

^

^ ^ ^ ^
ori
^^o^^ ^ ^^^ 4.1.%^ ^ ^^
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"^
,
^tn vy,, ate ^
^
v-vrpY ^ ^v^ v^v v^n;+4,
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vlt.

^
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M
-6-trt
v+A-446.c-V4r^ ca4-90-worK.,44%,
^^/
^.•^c. Z w ^ a.^-r^ ^

^

w-tre.4. ^

verkild tot op het bot onzichtbaar is
mijn lichaam in vermogen afgenomen,
mijn ziel zwerft door de uitgeholde woning
een wolf geworden zonder wildernis.
Versie uit: De Vlinderboom, Tielt -Weetiy: Lannoo, 1985, p. zoi.

25. tri. c983

Ecu versie in handschrift. Gelokaliseerd (Yuste) en dubbel
(15 au gustus 1983/25oktober 1983).
gedateerd
gedateerd
5 ^^

1.
'Het taalsysteem,' schreef Roland Barthes in
'is noch reactionair,^ noch progressief.
Leon,
^ ^
p g
Het is doodgewoon:
fascistisch, want het
g
fascisme dat is niet een verbod op
P het spreken maar een verplichting
tot
spreken.
g
p
p
Meer dan naar het historische fascisme verwijst
l Barthes hier, als de ware
hij is, naar
meester van hetlissando
die hij
g
een afgeleide betekenis van het begrip,nafascistische) tendens
meli'k
de louter
(
1niet
om alle burgerlijke,
vrijheg
J ^ democratische vrijhete liquideren.
En
zelfs
in
deze
afgeleide
g
^
betekenis is Barthes' uitspraak
te lezen als
p
een hyperbool,
Yp^ als een retorische figuur
g
voor de dwingelandij
g
Y
l van het taalsysteem,
32
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het relatief onbewuste regelstelsel
dat ons
g
individuele spreken
voortdurend
or
ganip
seert structureert en in een keurslijf
J
dwingt.
p de
g Door haar structuur zelf roept
taal als fait social ons tot de orde. Reels
g
verplichten
ons vaste plaatsen
toe te ken p
p
nen aan onderwerp en
lijdend
lijdend voorwerp,
p,
en dan weer i^ voor
nu eens 1'e te zeggen
gg
bepaalde
logische
operaties
bepaalde
voeggp
p
p
g
woorden teebruiken
en ga
g
g zo maar door.
subjec
Zelfs in de diepste
intimiteit van het subject
p
de taal met haar verordeningen
g in het
teken van de macht, diee
ggarandeerd
wordt door de autoriteit van de assertieve
ie van de herzinsstructuur en de stereotYp
halmg
. Spreken
(en dan vooral beredeneerd
p

spreken) is nooit communiceren, maar onderwerp
en ,zet
gBarthes. In de discours
rondom ons circuleert de macht en wordt
ere roduceerd.
ze voortdurendp
g
Ook Gilles Deleuze en Felix Guattari
hebben in hun 'Eersteostulaat
van de linp
op de
o
^
g uïstiek' uit Mille Plateauxgewezen
structuur
van
de
declaratieve
imperatieve
p
speech
dat de speec
zin. John Searles hypothese
Yp
de basiseenheid van alle talige commuzij omgewerkt
tot de stelnicatie is, hebben zij
g
langage
élémentaire du lan
ling: '
gg e —
l'énoncé — c'est le mot d'ordre'. En zelfs
zijn in wezen
vragen,
g^ verzoeken en beloftes zij
'Uneuestion,
une promesse,
sont
p
^l
'Hoe
laat
is
des mots d'ordre.' Als ik vraag
g

het?', daneef
'Zeg
g ik eigenlijk
g
J een bevel: 'Ze
mi'J hoe laat het is!'
Voordat eenrammaticale
regel
^
g een
syntactische
marker is, is hij
hij de indicator
y
van een machtspositie.
De taal houdt dan
p
op
te
functioneren
als
instrument
voor inp
formatieoverdracht maar is bedoeld 'pour
p
obéir et faire obéir' en wordtolitiek.
Daarp
mee wordt het spreken ingebed
in een ing
tentionele structuur die het van buiten zijn
l
grammaticale structuren krijgt
lg toegewezen,
met name door de instituties, deolitiek
p
alseïnstitutionaliseerde
machtsuitoefeg
nip g. Subject
Subject van het spreken
is op
p
p dat
punt niet langer het individu, maar de collectieve instrumenten die de instituties zijn
l
of 'deolitieke
macht' tout court. Individup
atie van het spreken
en subjectivering
p
J
^ van
het spreken
is
pas
aan
de
orde,
wanneer
de
p
p
onpersoonlijke,
van dat
J^ collectieve 'agent'
g
p
spreken
dit eist en toewijst.
l
p
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augustus
19ó)
1woensdag
Op1
zijn reis naar
Yuste (Caceres, Spanje; dagboekfragment van woensda g io au
3 bezocht
^
Van Wilderode het Monasterio de Saneróniimo,
de plaats waar Karel V zich terugtrok uit het politieke
1
p
1S
hij in 19ó 4nog $eens overdeed, vormde
leven en waar hij
hijoverleed opI' 2 1 september
. 5 S. Deze reis, diehij
1'
de basis voor de bundel De Vlinderboom. Meer dan eens is Van Wilderode een gefascineerde bezoeker
van kloosters en abdijen
geweest, o.a. in Koetloemoesi o Ip de AtliosberL^, in liet Rilaklooster in Bulgarije,
C^ 1
1 c^
ni de heidekloosters rond de Lnneburc^er Heide, in Ionla (Schotland) en Lindisfarne (Hol y Island,
hield hijhij
een lezing
Engeland),
in Maria Laach en in Montserrat. Op1'2 juli
juli 1977
977
^^
^ in de Sint-Pieters- en
PaulusabdijI in Dendermonde waar lei1] zijn
affiniteit met het kloosterleven als volgt
1 religieuze
^
^^ toelichtte:
'Er is een doniinikanermonnik in onze familie en dus ken ik van in mijn
mijnjeugd ook een beetje
1 de
binnenkant van de kloosters van Gent en Genk. Maar mijn1 eerste zvérkeli jk
1 contact met die verslonden
wereld achter de muren, kreeg ik langs een boek onr. Het heette Van ongebondenheid en heilige
banden door dom Willibrord Verkade, en liet kwant uit de college-bibliotheek van Sint-Niklaas. Ik las
hetedurende
een retraite (...). Het voerde ml Jeen wereld binnen die ik niet kende. Het binnenwaartse
^
rijk
rijk van creatieve stilte en contemplatie.
De schilder, die monnik werd, vertelde zijn
p
I'
1 spirituele
odusseia, zijn inkeer en thuiskomst in de woningen van de ziel. Ik verstond niet alles, maar genoegom
te beseffen dat dié ervaring hem ()lie moeite waard was. Bij heil heb ik voorgoed liet heimwee geleerd
naar de grote ruimten van God.' (Tekst van lezing ons bezorgd door Stefaan Daelman, OSB).

2.

Precies dezeroblematiek
wordt aangep
Vragend
uit Anton van
raakt in hetedicht
g
g
Wilderodes De Vlinderboom. 'Mijn
J taal was
heerschappij', zetgKarel V daar, 'het meest
ggericht tot minderen en altijdl naar beneden.' Het belangl
rijkste verschil met de huidieg^meestal anonieme machtscentra is dat
Keizer Karel als individu de belichaming
was van de macht. Het imperatieve
p
spreken
kreeg
l subject
J
g zo een ppersoonlijk
p
toegewezen.
Circuleren
in
onze
huidige
g
g
maatschappij
pp l hoofdzakelijk
l anonieme,
collectieve bevelen, ten tijde
J van Carlos
Quinto was het de heerser die onafgebroken in bevelen sprak.
Zijn
J woord was wet.
p
Of,, zoals Van Wilderode het Karel zelf,, veralgemenend ^laat zeggen:
'Mijn
l taal was
gg
heerschappij,
ppj^' wat zoveel betekent als: alles
wat ik zei had een dwin pend onderwerp end karakter. Iedereen tot wie ik het
woord richtte werd, doordat ik hem of haar
aansprak,
mijn taal (en dus aan mijn
l
p ^ aan mijn
macht)) onderworpen.
Die taal was immers
p
'het meest'ericht
tot minderen. Was ze in
p
uitzonderlijke
gericht
tot anderen,
p
p
J gevallen
dan achtte Karel zich nog
altijd
p
J boven hen
verheven, want zijn taal was 'altijd
J naar beneden'ericht.
p
3.

'Een man die alléén bleef,' zo beschrijft
l Van
Wilderode de Karel V die zich na zijn abdicatie in 1556 in het Monasterio de San eróDe tYnimo de Yuste had teruggetrokken.
pp
erinpis te vinden in een notitie die het
p
titelgedicht
van De Vlinderboom voorafgaat.
p
p
Zoals het historisch kader achterin de bundel middels een aantalp
p a ina's aantekeninzo levert deze
p
p en wordt ereconstrueerd
introductorische noot meteen een invulling
ehet ware ingevan de titel. De lyriek zit als
p
klemd tussen twee andere discours: het
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summier historische en het interpretatieve.
Beide sturen ze de lectuur, beide reiken ze
een frame aan,, het ene al uitvoeriger
g dan
het andere en dat kan zowel voor- als nadelen hebben.
beetj jammer
Ik heb het altijd
J een beetje
gevonden dat het belangrijke
gl beeld van de
vlinderboom door Van Wilderode zelf
wordteduid
nog
de lyriek
zich een
g
g
^ voor
Y
plek
in
het
lezen
heeft
kunnen
veroveren.
p
Natuurlijk
J is de lectuur van de vlinders als
herinneringen
rijk maar het is beslist
^ belangl
niet de enige.
Via
een
toelichting
toelichtin die eigeng
g
lijk
J een 'mot d'ordre' is ('Lees deze vlinders
als herinneringen!')
verspert
de dichter ons
g
p
in zekere mate de lectuur van de rondom
de
) zwermende vlinders als metabuddle'a
foren voor de totebeden
afgezwakte
taal
g
g
van de voormalige
over S
g heerser. In Vragend
hijvroegere,
zijn
einst Karel namelijk
hoe
namelijk
hij zijn
ere
g
dwingende taal 'zal ... verzachten tot
g ebeden en opwaarts
zenden zonder tegenp
g en
gewicht?' Als metafoor voor de tot g
gebeden
g
omgevormde
taalfragmenten
zij
zijn
g
g
J de vlin ders dan een representatie
van
de
typisch
p
Yp
christelijke
invulling
koninklijk macht
J
g der koninklijke
tijdelijk en fundamenteel onderworpen
tijdelijk
p
aan de macht van God.
Bovendien kun je de vlinders ook, in
klassiekere zin, lezen als symbool
voor de
y
zielen der afgestorvenen. Al in de GrieksRomeinse oudheid was de vlinder die zijn
J
popverlaat een ssymbool
mbool voor de onsterfelike
f ziel die het lichaam van de dode verlaat. Opmerkelijk
p
J wordt dan de laatste
strofe van het titelgedicht:
g
Van overal een zweven, een doodstil
verzamelen van vleugels
g en petalen
p
die samen wiegelen en ademhalen
op
1' de beweging
SS van eenzelfde zeil.
Beschouwd vanuit het machtsmotief dat in
De Vlinderboom nadrukkelijk aanwezig
is,
gdringt
zich
hier
namelijk
namelijk
de
vraag
op
aan
g
gp
wie de wil als regulierende
instantie van het
g
doen en laten der vlinders toebehoort. Is
het de wil van Karel, die talloze herinnering en over zich afroept? De wil van de dood
die afgestorven zielen, bekende en anonieme slachtoffers van zijn
J bewind rondom
de vereenzaamde keizer verzamelt (een lectuur die wordtgg
eru esteund door de drie
g
gedichten van 'Nachtelijke
'Nachtelijk defilee', waar
g
uit het verleden aan de slapeloze
p
Karel voorbijtrekken)?
De wil van degodl
g
delijke
macht waarbij de keizerlijke
keizerlijk macht
J
het niet verzinkt? Of deze drie machten
tegj
elik?
In iedereval
moeten we blijkens
blijken
g
eersteedicht
het commentaar van de
g
dichter aanvullen. We moeten het au sérieux nemen, maar op
gezag
pg
g van de tekst
zelf,, die meer mogelijkheden
aanreikt,
k,un
g)
nen we Van Wilderodes eigen
interpretatie
g
p
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slechts als eenedeeltelijke
g
l lectuur beschouwen. Zoals zo vaak moeten we als
lezer het imperatieve
karakter van de taal
p
weigeren om de tekst zelf,^ die dat im p era tieve karakter ondergraaft,
recht te doen.
g

4
Zowel in de dagelijkse
omgangstaal als in
g l
de sociale wetenschappen
zijn
pp
J begrippen
als macht,- heerschappij
en
geweld
verschilpp J
g
lende vormen van mogelijke
gJ of de facto uiteoefendeen
invloed van mensen en groepen
g p
op
elkaar
en
op
p
p hun levensomstandigheden. Historisch werd het machtsbegri P
tijd van
natuurlijk
1 Ten tijde
J variabel ingevuld.
g
V was een constante echter dat de
religie werd ingeroepen om een knechtingg
van slaven en lijfeigenen
te rechtvaardigen
J g
g
als een beschikking
ens
g van God. Volgens
gTho
mas van Aquino
122
5 -12
74 had een heer
q
bijJ voorbeeld een door God gegeven
recht
gg
o knechten en was het iedereen verboden
op
in opstand
te komen tegen
zijn heersers,
g zij
p
•
indien het een tiranniek regime
betrof.
g
Enkel tot God kon men zich wenden, want
in diens hand rustte het hart van de konin g. In een tijdperk
waarin de paus
als
Jp
p
plaatsvervangerp
van God op aarde g old
was dit soort machtstheorie, die terugging
gg g
op
visie dat men zijn
zijn heer
p Augustinus'
g
goedmoedig
g moest dienen, van het allergrootste belangg voor de concrete machtsp raxis. Hierdoor konpaus
p Alexander VI in
zijn bul493
Inter caetera divinae uit 1493
de nog
g
nietekoloniseerde
delen van de wereld
g
aan de toenmalige
g heersers van Spanje
pJ en
Portugal
Portu al 'schenken'. In dezelfde lijn
lij kon
Pius V in 1570
koningin
57 de Engelse
g
g
Elizabeth afzetten en de eed van trouw verbreken die haar onderdanen bond. Luther,
van zijn kant, koppelde in 'Die weltliche
Obrigkeit
und die Grenzen des Gehorsams'
g
uit 1522
het ggoddelijke
van het wereldse
5
)
gezag
los. Maar aan de
hij
andere kant eiste hij
g g
van het volk trouw en volgzaamheid,
want
g
o p stand tegen
g het wereldse gezag
g g was tegelijk
opstand tegen
g
l P
g God. Een christen kon
enkel weerstand bieden door van de wereldlijke
heerschappij
J
pp J kennis te nemen en
zeeduldi
te
g
g ondergaan.
g
nder kort en onvolledig
Bijzo
Bijzonder
g is dit
de ideologische
constellatie
waarin
het
g
machtsbegripen
tijde
tijd
van
Karel
V
moet
gp
g

5Macht is een cruciaal motief in De Vlinderboom. Dat heeft natuurlijk
J te maken met het
keizerschap
zij
p van Karel V,^ maar ook met zijn
in 1555
eni
6.
In
Yuste
verkeert
555
55
de opgave
van Karels wereldse macht in
Pg
een allesbehalve onvoorwaardelijke
) overg ave aan degoddelijke
g
l macht die tevens de
macht van de dood is. Het is eenoddeli'k
g
l
bevel dat Karel aan de contradicties van dit

bestaan moet wennen, wil hij zich in een
staat vanenade
kunnen overleveren aan
g
de dood.
Hier en hierna (i)
De hagedissen slapen aan de rand
van het terras. Uit de geronnen hemel
de razernij van opgezvonden krekels.
De slechtvalk neergevlogen naar mijn
mij hand.
onverneembaar in het zand
het ongeduld van minttsktile kevers
de tegenwoordigheid alom van leven
saamhorig door een dagelijks verband
Ik moet aan dit bestaan gewennen want
het is het enige dat mij werd toegewezen
om in te schepen voor het lang nadezen
op het zwart zvater van het overland.
Uitgerekend
het conflict tussen de vroegere
g
g
almacht van de keizer en zijn
e
J vrijwillige
l
gafstand van de wereldse macht (die tegelijk
gJ
de macht van het leven is) biedt Van Wildehet personage
rode de mogelijkheid
ps yg pY
g l
p
chologisch uit te diepen.
p en Voor Karel vor-men de macht en het verlies ervan een
ijkpunt
voor een evaluatie van zijn
zijn voorbije
voorbij
lP
Een man in wie de specifieke
p
machtsconstellatie van een ltijdperk
op pP on
gemeen
scherpe
wijzeg
gestalte kreeg,
g
pwijze
g^
menselijker door. In het licht van de
er menselijker
g eschiedenis is deze keuze dan ook door en
door ideologisch.
Door te focussen op
g
p een
Karel V die, in het licht van de dood, worstelt met morele dilemma's, worden historische feiten als de Inquisitie
en de talloze
q
oorlogen die onder Karels gezag
g g werden
gevoerd, g
gemarginaliseerd. Niet de historische drama's, die duizenden het leven hebbenekost
worden
centraal gesteld,
maar
g
^
g
des
psyche van een heerser. De keuze voor
pY
dit standpunt
lijkt
lijkt me pas
p
p te verantwoorden als ze ons een beter inzicht biedt in de
beweegredenen
en het specifieke
machtsg
p
denken van de man in kwestie. Ongeacht
g
de specifieke
lyrische
kwaliteiten van De
p
Y
Vlinderboom wil ik hier dan ook voorbehoud aantekenen bij) elke pg
poging
g om dit
soort specifiek
discursieve problemen
in
p
p
Waarschijnlij is het
P oëzie te benaderen. Waarschijnlijk
eenproject dat slechts bij
bijhoge
ge
uitzonderingans
op p
slagen
g
g heeft. Ondanks dit
voorbehoud wil ik toch even ingaan
op
g
p de
specifieke
manifestaties
van
de
macht
in
p
De Vlinderboom.
Vijfde abZoalseze
g dg is Karel de Vijfdes
er de aanleiding
g tot een aantal bespiegelingen. De ommekeer die hij,)- een maal in Yuste, heeft doorgemaakt
komt
g
het meest direct ter sprake
in het gedicht
p
g
Carlos in Yuste, waarvan de laatste strofe
luidt:

De arend van voordien,-^
agaat en g
git
die goedgespierd over het dal planeerde
zijn
1 buit beloerde vastgreep
g p en verteerde, de arend bidt.'
gedichtis niet de arendevallend aan dit edicht
metafoor an sich, want die ligt
g toch wel een
beetje
J voor de hand,- maar de handhaving
S ervan voor de laatste levensfase van de keizer. De arenden wie kent niet de door
sommige
g critici als reine fascist bestempelde
p

AntonvanWilderode
De

Vlinderboom

Gedichten

mijn ziel zwerft
door de uitgeholde woningg
^
een wolgeworden
zonder wildernis.
S
Ook hier vindt een omslag
g van een
transitieve naar een intransitieve activiteit
plaats.
De wolf,^ die ggeen wildernis meer
p
heeft om over te heersen, kan alleen nog
zwerven. Dat doelloze,p
prooiloze zwerven
onschadelijk
l^ het blijft
mag dan al onschadelijk
zijn,
nog
blijft
g
steeds het zwerven van een wolf. Waarmee
ik maar bedoel dat de wolf en de arend,
nog
g altijd,
l^ in wezen,^ wolf en arend zijn
J g ebleven. Als de keizer niet langer
g levensgege
vaarlijk
blijft hij als arend, als wolf
J is,^ dan blijft
fundamenteel onbetrouwbaar, want tot in
zijn
zijn diepste
wezen g
getekend door de
p
macht. Zelfs in Karels eenzaamheid houdt
zijn
zijn machtsdrift huis en pbepaalt
zijzijn
e
Jg
drag.
Er is trouwens nog
g een derde dier
waarmee de ex-keizer zich identificeert.
Dat is het rund uit Yuste(i)
O en Yu ste (2)^ dat
alleen in het weiland staat:
Een enkel rund stond verderopp alleen
met afgekeerde
kop
%
p eenzelvig
g fier
en overmachtig
poten,
g op
p gesperde
^ p
p
vrijwillig weggegaan of uitgestoten?
Ik zag
g niets anders dan dat éne dier.

11í1I100 tick wCCSp

Titelpagina van De Vlinderboom,
Tielt-Weesp:
p Lannoo,

havik uit deoëzie
van Ted Hughes)
houdt
p
g
niet op
p een arend te zijn,
l^ maar wordt een
arend die bidt, alsof er na dat bidden nog
een aanval op
zou volgen.
p een prooi
p
g Blijkl
baar heeft hijJnog
zijn pluimen
p
g niets van zijn
verloren. Alleen moeten we het dubbelzinnigge ggebruik van 'bidden' misschien zo lezen dat het van een transitieve activiteit
(bidden om later toe te slaan, een beroep
doen op
te legitip God om b.v. de inquisitie
q
meren) een intransitieve activiteit wordt.
Doel van het bidden is daneen
bloedbad
g
in naam van deodsdienst
maar een cong
templatief - onoverdrachteli'k
J bidden al
blijft
blijft in dat laatste geval
de
moordende
g
aandacht van de roofvogel
hij
g die bidt voor hij
toeslaat, meeresoneren.
Deze lectuur wordt trouwens
bevestigd
Voorbij,
g door het gedicht
g
1- dat
helemaal achterin de bundel staat en waarvan de twee laatste versregels
als volgt
g
g
luiden:

Net als wolf en arend betreft het hier een
eenling,
dat verschil dat het rund geen
gg
roofdier is, maar eenedomesticeerd
dier
g
datewoonlijk
g
l in kuddeverband leeft. Hoewel Van Wilderode de naakte kracht, de fysiek impressionante
verschijning
p
l g van het
beest onderstreep^
t wordt hier andermaal
de fundamentele ambivalentie van Karels
situatie aangegeven: hij
hij is machtig,
g^
alleen.
Als we deze beelden van irrationele,
brute kracht en het irrationele machtsdenken dat eruit voortvloeit zoeïsoleerd
beg
kijken,
kijken blijft
blijft er een hoogst
bedenkelij
g bedenkelijk
van Karel V als heerser over. De
expansiepolitiek van de Habsburgers,
de
g
in
inquisitie,
q
^ de ontmantelingg van Gent en
de talloze oorlogen
hij
g en veldslagen
g die hij
voerde kunnen dan stuk voor stuk worden
gelezen als emanaties van een animale,
blinde machtsdrift. Karel V is dan een van
de vele meedogenloze heersers die verantl zij
woordelijk
zijn voor de bloedbaden uit de
g
Maar door de hele bundel heen
wordt deze brute macht g etemperd. Nadrukkeli Jk geeft
Van Wilderode de soeveg
rein een menselijk gezicht mee. Dat doet hij
hij
voornamelijk door diens eenzaamheid, naderende dood,
herinneringen, morele en
psychologische
dilemma's en lotbestemminguit te spelen.
p
Macht is immers een verterend
vuur. Al ins 26
5 laat Van Wilderode de 26-

jarigeg
keizer het verlangen uitspreken
niets
p
meer te willen zijn
J dan 'de ggedoofde man /
die wandelt op
p de as van zijn
l verleden en
zonder zelfbegoocheling
wil
weten wat
g
g
hijJ nog
zijn leven maken kan.' Na de
g van zij
genadeloze repressie
van de Gentse o p p
stand zegt
g hij:
hij: 'Macht heeft de bijsmaak
bijsmaa
een bitter kruid,' wat ook weer ambivalent is, want hetaat
g hier enkel om de
bijsmaak
van de macht. Ook wordt de keil
zeregp
laa d
gdoor wroeging
g gen verdriet. In
de driegedichten
van
Nachtelij
Nachtelijk
ilee trekt
g
nachtelijke stoet voorbij,
J^ bestaande
mensen die werden veroordeeld,g
gefolterd
enedood.
Het
morele
dilemma
waarvoor
g
Van Wilderode de keizer in deze verzen
plaatst bestaat erin dat hijJ totaal on p er e
soonliJ^
k met een pennentrek
over leven en
p
dood beslist, een daad waarover hijJ nu, ti'l
dens een slapeloze
nacht op
29 april 54Io
p9p
P
wroeging
gg heeft:

Mijn
pennetrek (een vonnis zonder wrok
Jp
hostiliteit of zichtbaar onbehagen)
die op het water van gevulde dagen
een nauwelijks
nauwelijks waargenomen
rimpel
^
p trok
betekende gevangenis en dood,
een naam op
lijsten bijgeschreven
p lange
1S
Slijsten
die een bediendelichteli
jk
p
1 bedreven
in de ver
vergeetkui
eetkuil van een koffer sloot.
die ene, nauwelijks
nauwelijks merkbarepennenp
trek zou lje kunnen spreken
in termen van
p
amoraliteit immoraliteit, vervreemding,
g, ynisme,p
persoonlijke
verantwoordelijkhei
l verantwoordelijkheid
wat al meer. Dan wordt
devan
depassage
assa
e
uit moreel standpunt
p interessant. Je zou de
situatie ook kunnen evalueren in termen
van realisme of waarachtigheid
en
afl je vra
g
o
g en of,^ in die dagen,
1op
g ^ Karel V werkelijk
deze haast onmenselijke
onmenselijke wijze
wijz vonnissen
de
en
dan
verwacht
je,
J^ misschien
g
ten onrechte, van lyriek een zekere historische mimetische accuratesse. Maar wat
hier eigenlijk
karakg
g
l telt,^ is het allegorische
ter van het vers. Eenennentrek
werd
er
P
een autonoom, discursiefe
ggeven dat oop
tragische
wijze duidelij
duidelijk maakt, hoe het ing
subject wordt
subject
bepaald
en bijl zich
p
zelf wordt weggehaald
door
structuren.
gg
Het is de abstracte macht en niet Karel V
dodelijke
die deen
p hanteert. Het is de dodelijke
symbolische orde van dat historische moment die door middel van Karel de Vijfde
l
doodvonnissen tekent.
Zoals elk ander menselijk
l wezen
werd Karel in een symbolische
orde en in
Y
politieke
olitieke structurenggeboren diezijn
zijn subjJ ee
tiviteitrotendeels
determineerden. We
g
kunnen onszelf maar realiseren binnen de
(discursieve) ggrenzen die ons daartoe wordenver
Werkelijkeggrootheid en
g eboden. Werkelijke
antwoordeli'kheid
tonen zich dan tijdens
tijden
J
momenten waaropp individuele subjecten
subjecte
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de heersende orde in humane zinroberen
p
te beïnvloeden. Dat dit altijd
J slechts ten
dele kan, is inherent aan de menselijke
situJ
atie. Meestal kiest men, zoals ook Karel V
uit onmacht of zelfbedrog
g voor vluchtgedra gg. Interessant in dit verband is dat Karel
het in Zelfportret(i)) ver zichzelf heeft als
hij een zekere verover een ander. Alsof hij
lichte afstand kan innemen tegenover
de
g
mate waarin hijJ door externe structuren
wordt bepaald.
Hijl beschrijft
beschrijft er zichzelf bijJ
p
voorbeeld als ' ... iemand die in overdaad
van wijn
wijn onder het zadeldak van oorlo
g stenten de taak waartoe zijn
J noodlot hem
bestemde vergeten
wou in een besteld
g
festijn.'
J
Maar meestal isergee
ereen ontkomen
Voor Karel V was de macht een bovenpersoonlijk, anoniem agens,
dat hem als
g
subject
totaal opslorpte. Het zeldzaam
J
lucide inzicht in het naamloze, blote functioneren van de macht verwerft een uitzonderlijke
scherpte
Koudenl
p in het gedicht
g
berg (2), waar Van Wilderode de keizer,, uitzij abdicatie, laat
g Brekend op
p de dag
g van zijn
veertiggljaar
gdenken aan het ogenblik
g
eerder waarop hij
hij als vijftienjarige
l
p
J g knaap
'de zwaarste kroon' opp het hoofd gezet
g
kreeg. In al de jaren
nadien kreeg^ hij als
l
keizer te maken met 'een aangewassen
g
macht die mijl
In dit vers biedt
zelfs de syntactische
structuur een blik oop
Y
het functioneren van de macht. De macht is
er agens.
De keizer p
patiens. Dit inzicht in
g
de macht als een brute, steeds uitdijende,
,
het 'ik' en de laatste mogelijkheid
tot verzet
gJ
van het subject
verzengende
macht, is het
J
g
contem
contemplatieve,
lucide hoogtepunt van een
p
^
boek dat ik tot de interessantste van Van
Wilderodes oeuvre reken.
NOOT
(ca. 1992)

' Zie hiervoor Hermann Klenner, 'Macht/Herrschaft/
Gewalt' in Hans Jorg Sandkuhler et al. (eds),
Europalsche Enzyklopndie zzz Philosophic uizd
Wissenschaften,
ten, Hamburg, Felix Meiner Verlag,
1 990.
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1985: De Vlinderboom,
geïnspireerd
,g
p
op
hij
o een reis naar Yuste (Spanje)
pJ waarin hij
de laatste episode
uit
het
leven
van
Keizer
p
Kareloëtisch
reconstrueert,^J
zij het dan
p
vanuit een
sterk.
inleving.
J
P ersoonli'ke
gPublicatie van Dienstbaar het zvoord, huldetoespraken
en homilieën over opvallende
p
p
Vlaamseersoonlijkheden
p
J
^samengesteld
^
door Rudolf van de Perre en van De dag
begint bij eenpuin, IJzerbedevaartteksten in
verzen. Over Van Wilderode verschijnt
J het
boek Kennismaken met Anton zuil Wilderode
van Lieve en Rom Duprez,
p - aanvankelijk
J g eg roeid uit een diamontage
g over de dichter.
s986: Het dorp
gedichten
,g
1 zal duren,
bi'J foto's van Jan Decreton.
1987: Herwerkte editie van De dubbel uit. Nieuweublicatie:
Het tweede 1' aar
p
getijdenboek.
Toekenning
van
de
vijf'g
vijfjaar^i
1
Prij
lijkse
Prijs voor Letterkunde van de
l
Provincies 1986
voor
zijn
eza
9
Jgzijmenli'k
oeuvre.
Toekenning
g
van
de Driel
jaarlijkse
jaarlijkse Staatsprijs
pl ter bekroning
^ van een
schrijverscarrière.
J
1988:
Liederen uit mijnlandhuis.
9
Vijftig gedichten van Horatius. Publicatie van
Zachtjes,
van een
1 ^ mijn
1 zoon ligt
^^ hier. Uitgave
g
monografie
over Anton van Wilderode van
g
de hand van Rudolf van de Perre.
7 /s

JOORIS VAN HULLE

Als poedersneeuw ligt poëzie
Over Ars poëtica uit Poedersneeuw (1991)

ARS POËTICA
z,g s .1789
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Als poedersneeuw ligt poëzie. Eén uur
niet langer ach, zo onvoorstelbaar puur
als niets daarna stuifmeel en vogelveertjes.
Al wat op aarde valt verliest zijn duur.
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Soms doen de woorden pijn, soms zijn ze zacht,
met borstelhaar bezet of schapevacht,
nu eens in gif gedrenkt, dan weer in honig,
met vlijt gezocht of gratis thuisgebracht.
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Als ik aan tafel zittend, nu en hier,
boven de uitdaging van wit papier
de woorden oproep om ze neer te schrikven,
staat mijn verzegeld binnenst op een kier.
Versie «it: Poedersneeuw, Tielt: Lartnoo, 1991. p. 8.

Situering
n zijn
l bundel Poedersneeuw
neemt Anton van Wilderode
op onder de
I drie kwatrijnen
p
titel Arsoëtica.
p
Poëticaleedichten
vind je
g
J terug
g in
heel het oeuvre van de dichter. Steeds heeft
Van Wilderode voor zichzelf momenten
van bezinnende beschouwing
g over het
dichterschap
P gereserveerd.
gJg Zijgetuigen
g van
eenroeiend
en
zich
langzaam
wijzigend
g
g
l^
inzicht in het wezen en de opgave
van het
pg
dichterschap.
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Een versie in handschrift. Gedateerd 27
7 mei 1989.

kwatrijne in de
De drieoëticale
kwatrijnen
P
Poedersneeuw zijn
opgenomen in de
l pg
openingscyclus, die onder de titel Stuifmeel
vier thematische lijnen
uitzet, die in de
l
bundel verder zullen wordeneëx
g pliciGeluk en Daarna.
teerd: Balans, Arsoëtica
p
De cyclustitel
dualiseert van meetaf
Y
aan het woord en deoëzie.
Hoe broos en
p
onvatbaar die ook mogen
zijn
g
J^ de dichter
ervaart ze terzelfder tijd
J als bevruchtend
rinci
e.
In
en
door
het
woord heeft Van
p p
zij
Wilderode zin en inhoude
ggeven aan zijn
Meteen ook zoekt hijJ, zoals zo vaak

in zijn
zij
poëzie, aansluial was voorgekomen
g
Jp
tingbij
oebij de natuur. Alleen al in dezeopesc
clus
komen
tal
van
beelden
voor
gY
die vaak op
p een directe manier de verbondenheid met de natuur uitdrukken: 'Ik zit
in de kruin van mijn leven' (Balans), in Ars
poëtica vertrekt de dichter van het beeld
ligt,
van deoëzie
die als 'poedersneeuw'
p
g^ de
p
vier kwatrijnen
over het Geluk evoceren de
J
elboombloesem' en de virijkdom
van de 'app
J
suele nabijheid
van
de merel, in Daarna ten
l
slotte keert de dichter terug
g naar 'de brede
en'aren'.
sloten uit mijn knap1
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uit Poeoëtica'-kwatrijJ
De p 'arsnen
dersneeuw bevatten uiteraard een expliciete
p
stellingname
tegenover
de poëzie.
Impliciet
p
p
g
g
kwatrijne uit de
verwijzen ook de andere kwatrijnen
naar het schrijven
en de
J
functie ervan.
In Balans schrijft
J Van Wilderode:
'Wat ik niet mocht of vermochtl heb ik tot eDe toegevoegde waarde
dichteneschreven'.
^^
van deoëzie:
waar
de dichter op
p de g renp
zen en de beperkingen van zijn
zin bestaan

'Ik kan niet zeggen
wat ik zie.
S
SS wat ik gevoel,
Dddrebeurt
niets,
alles
gebeurt
in
mij.1 . Woor ^
g
den zijn
zijn bloesems die onbereikbaar wegzweven.
g
Ik ben eenzaam, met twee kerselaars op
p de rand
van het heelal.'
Het is dit beeld dat zich 'duurzaam'
in zijn binnenst heeft vastgezet
en hem
g
voor altijd is bijgebleven
als het moment
lg
waaro voor hem de wereld van het woord
waarop
is opengegaan.
blikt Van
Ook in Het oudsteeluk
S

wezenlijke van het bestaan. Blijft
J ft
^het wezenlijke
uit de openingscyclusnog
no het 'Daarna' kwatrijn:
g
g
J de dichter weet dat de (gelukkige)
kindertijd
is maar kan en wil er
J voorbijJ^
geen afscheid van nemen: 'Wat ik verloor zal
zij verzen maakt
ik het langst
g bewaren.' In zijn
e aan wat anisg
• dichter wat verloren g
ders definitief tot het voorbije
l zou behoren,
Het
oudste
geluk
tastbaar aanwezig.
In
^^
g
wordt deze idee weer opgenomen
in Sepp
tij te weer, wat woorden
tember-5: 'Tegen
g de tijd
in een voorlopig
pg bevolen tucht.'
1

poëtica in drieklank
Ars
s poe
In drie kwatrijnen
verwoordt Van
J
zij
zijn
Wilderode onder de titel Arsoëtica
p
zij
op
wat
zijn
leven-in-woorden
inhoud
•
p
• vorm heefte
ggeven.
Onbeschroomdrijt
g Jp de dichter in
de titel terug
g naar het klassieke 'arspoëtica'. Meteen wil hij getuigenis
afleggen
g
g
gg
van zijn
als 'poeta
faber' door het
p
p
l opdracht
leven teaan:
de woordwerker die in de
g
ware zin van het woord kunst, d.w.z
schoonheid betracht. 'De dichter', zei ooit
Van Wilderode, `laadt de taal op,die zo snel
verslijt
se
Awereldvanwoor1 in onze hedendaagse
den. Hij1 de poeta
p faber, de ambachtsmal
vooraleer hij
hij de ppoeta vates- de geïnspireerde,
p
^
bevlogen
ziener en zanger
g zal worden, vertolker
S
van de toekomst.'

Kwatrijn s
'Als ik aan tafel zittend, nu en hier,
boven de uitdaging
^ ^^ van wit papier
pp
de woorden oproep
schrijven
1' ^ om ze neer te schrijven,
mijn
p een kier.'
^^ binnenst op
1 verzegeld
(Anton van Wilderode).

stoot, blijft
) het woord om toch iets van het
onvatbare van het mysterie
van dit bestaan
Y
te onthullen. In dit kwatrijn
l drukt Van Wilderode ook zijn
J dankbaarheid uit: het leven
'dat mild mij mijn deel heeft gegeven', is (ook)
een leven in het woordeweest.
Een echo
g
van deze woorden klinkt opp in het gedicht
g
Balans dat aan het slot van de bundel Het
eluk s 995 ) voorkomt: 'Ik schreef wat
oudste ^
boeken. Zag wat buitenlanden.I Studeerde
graag
^^ en kreeg
S meer dan genoeg.'
^ .'
A
Een belangrijke
component
van het
p
g l
dat in Geluk wordt o geluksgevoelpgeroe
en is het besef van wat het woord —
pen,
g eschreven énelezen
— voor hem heeft beteg
kend. De appelboombloesems
voeren hem
pp
teru
terugin de tijd,
p weer als ooit met
l^ 'een knaap
was zo
zijn
8
1 eerste ^^edicht. Geen ander geluk
duurzaam als dit.' Van Wilderode refereert
zij
met deze verzen aan de ervaringg uit zijn
kindertijd, die hij
hij zelf als bepalend
voor
p
zijn
ree in de inp neerschreef
J later dichterschap
leidiagbij
bij de Verzamelde ^gedichten uit s1974:
3ó
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tijd dat hij
hij als knaapp
Wilderode terug op
p de tijd
dat vermoeden van dichterlijke
pg
J roeping
Poëziegaat
voelde ontwaken. Hetedicht
g
g
(de titel van de
g
Jjuist over 'het oudste geluk'
bundel! dat kindertijd, natuur en ontvankeli'kheid
voor het woord tot een allesomJ
vattende eenheid aaneensmeedt: 'Ik zit in
een zonnige laar een knaap nog en het is
lente met buit die ikieri
bewaar:/ de zeem
g g^
van verzonnen woorden8p
e uurel uit de kelk der
natuurl die ik rondom mij1
hoorde in dat
ene vorstelijke
1 uur waarin ik voorgd
S werd
g eboren.'
Verder verwijst
J Van Wilderode in
zijn
geluk-kwatrijnen
naar de functie die de
J g
l
poëzie in zijn leven heeft uitgeoefend:
'de
p
g
rote
tijd tot staan gebracht'
en,^dens
tijdens
gdeler
tijd
S
l
het lezen van een boek, de ervaringg dat
'lezen onbeweeglijk langzaam
leven is'. De
g
'stilstand' waarop
p de dichter in deze verzen
alludeert, kan wordeneïnter
g
preteerd als
de drangg naar verinnerlijking,
hem toeJ
g^
laat door te drin
dringeen tot de 'kern der din -

zij
Zuiverheid en vergankelijkheid
zijn
l
g
• sleutelbegrippen in dit eerste arspoëtica-kwatrijn. De zuiverheid
van sneeuw,
maar ook de kortstondigheid
ervan.
g
Het dualisme van Van Wilderode,
dat thematisch aan de orde wordtesteld
g
in de ambivalentie die wortelt in eeneg
bondenheid aan een aardse situatie en het
bovenzinnelijke wer ke heimwee naar een bovenzinnelijk
naar de hout
g
^ wordt hier uitgebreid
tegenover
het schrijven
schrijve zelf. Als een
dip g
g
draad loot
•
p door het oeuvre van de
dichter het besef dat woorden, hoe stijlvol
en 'kunstig'artisanaal ze ook binnen het
raamwerk van hetedicht
verschijnen,
in
g
l
wezen ontoereikend blijven om blijvend
blijven en
uit te drukken wat hem
echt beroert.
Poëzie is van een onvoorstelbare
puurheid:
ze is voor de dichter het koste
blijf
baarste bezit, maar terzelfder tijd
J is en blijft
• l doordrop g en van het feit dat het een
blijven te
e und nietwar
is zich blijvend
mens
gg
aan dit bezit. Dankbaarheid om het
mooie datoëzie
hem biedt, ^ wordt opp die
p
manier met een diepe
p vorm van weemoed
ont g oo
beladen. In die verzen
klinktg een
chelingdoor, ^maar aanvaardingg die enkel
kan wortelen in eeneri'
t levensinzicht.
g lp
Van Wilderodeeeft
zijn
zijn kwatrijn
kwatrij in
g
slotvers een dimensie mee, die meer
nog
over de menselijke
J
p
g dan over de poëzie

J

existentieaat:
'Al wat opp aarde valt verliest
g
zijn duur'. Voor hem begint,
zijn
g ^ om zijn
J n klassiekara
g eworden vers uit De overoever te p
fraseren niet enkel de werkelijke
) reis van
binnen, de reis isas
werkelij als ze uitp werkelijk
biedt op
p de andere oever, die over het
aardse leven heen.
Vaak heeft Van Wilderode deze idee
verwoord in zijn
altij ook
J verzen. Maar altijd
hij
hij de band met het aardse leven aanis tot
g ehaald. De bundel Het oudstegeluk
S
op
p zekere hoogte
g zelfs doordrongen
g van
het besef van de nabijheid der dingen:
'De
g
wereld die bestaat is rondom mi'' schrijft
schrijft hij,
h
of nog:
g 'Niets anders raakt mij 1' meer dan kleine
dingen'.

Kwatrijn
1

soms ook de zachte troost kunnen bieden
moeilijke omstandigheden.
in eerder moeilijke
Hier
g
biedt zich een dubbele interp retatiemo
g elijkheid
aan. Het blootgeven
van jezelf
jezel (cf.
J
g
volgende
kwatrijn:
kwatrijn: 'staat mijn
mijn verzegeld
g
g
binnenste op
e
p een kier') ma akt je
l ook kwetsbaar en heeft totevol
g
gdat de pijn
pJ die ooit
werd ervaren, zich opnieuw
manifesteert.
p
De 'zachtheid' van de woorden laat hem
toe in dankbaar herinneren terug
g te denken
aan wat hem in zijn
leven aan
J rijkgevulde
lg

eerste strofe het thema van het schrijven:
l
'de woorden zoeken voor een nieuw gedicht'.
Het afsluitende kwatrijn
kwatrijn is danggeheel
g ewijd
schrijfact 'Misschien huwen de
J aan de schrijfact:
tot een stro fel die ik zeer langzaam
als in
S
S
trance zegl de woorden komen in gesloten orde
of dwarrelen onvatbaar van mij1 weg.'

Kwatrijn
1 3
De 'arsoëtica'-drieklank
wordt
p
afgerond.
Na de beschouwingen
over 'de'
g
g

2

Hier heeft Van Wilderode het over
het schrijven
zelf: soms doen de woorden
J
pijn,
soms
zijn
ze zacht;^ soms vraagt
pl^
g het
schrijven
schrijven van een g
gedicht veel inspanning,
p
g,
andere keren krijgt
als het
lghij het gedicht
g
ware zomaar' gratis' aangeboden.
g
Het kwatrijn
opnieuw
pp
p
J appelleert
aan het dualisme, dat zoals reeds aangestip,
p- de kern vormt van Van Wilderodes
dichterschap.
trekt hij in dit
p Dit gegeven
gg
kwatrijn
kwatrijn door tot de dubbelheid van de
g evoelservaringaan de ene kant en het meer
ambachtelijke
p
ambachtelijke aspect
aan de andere zijde.
zijde.
den live
l haast ervaart de dichter hoe
woorden, het schrijven
van een gedicht
l
g
hem somsi'n
pl kunnen doen, maar hem

Titelpagina Poedersneeuw,
Tielt: Lannoo, 1991.

Anton van Wilderode

POEDERSNEEUW
Kwatrijnen

lannoo

verbli' 1 t.
Anton van Wilderode in zijn
zijn kamer in 'Het Hof' in Sint-Niklaas waar hij
hij sedert maart 1997
997
(Foto: november 1997)
997

schoonheid te beurt isevallen.
Aan deze
g
ik-gebonden dimensie
van
het
dichterschap
p
beantwoordt in Van Wilderodes oeuvre ook
steeds de sociale functie van het schrijven.
l
De dichter zoekt niet alleen troost in de
woorden voor zichzelf, hij biedt die in
dienstbaar beleven ook aan de anderen aan.
Daarom ook heeft hij
hij in talrijke
talrijk interviews
zij poëzie:
gewezen
op
het
'dualisme'
van zijn
p
het over de functie van mijn
poëzie
gaat,
1 p
g
maak ik een onderscheid tussen mijn "eigenS en
like"oëzie
poëzieen mijn
mijn"dienstbare" poëzie
(waar
1
p
ik ook achter sta!!). De eerste is sociaal, d.w.z
betrekking
menselijk samenles hebbend op
p de menselijke
• g^ vanaf het moment dat ze gepubliceerd
Sp
wordt, d.i. aangeboden,prijsgegeven.
In de
^
S
tweede, deoëzie
ter
gelegenheid,
krijgt
p
g g
^ 1g de
sociale rol vanzelfsprekend meer nadruk."
In het slotvers van dit kwatrijn
1 2
staat Van Wilderode stil bij
bij de schrijfdaad
schrijfdaa
•
Inspiratie
of transpiratie?
Van Wildeg
p
rode laat beide mogelijkheden
open.
g l
p
Morgen
Hetedicht
S in Het oudste S e g
luk behandelt deze thematiek op
P een meer
gewijze.
wijze. Via een klassieke Natur•
eing
an gintroduceert de dichter al in de

poëziekwatrijn
in het eerste kwatrijn en deg
omgang
p
g
met woorden in het tweede kwatrijn
focust
J^
hijj
Van Wilderode nu op
p het 'n u en hier', hi
weet zich geconfronteerd met 'de uitdaging
van witpapier'.
Een echo van deze verzen
pp
hij
klinkt op
in
Het
oudste ^
geluk, wanneer
p
^ hij
schrijft: 'Kleine bewegingen, bijna geluidenl
hoor ik en zie, waar ik onrustig hierl aan tafel
zit voor winterwita
terwijlmijn
mij hazelaar
^^ier terwijl
voor de ruiten.'
In zijn
zij directheid reikt het slotkwa zij autobio J ook de sleutel aan voor zijn
schrijven:
terwijl
l
de
woorden wor
g
l
den opgeroepen om ze neer te schrijven,
l
'staat mijn
mijn verzegeld
binnenst opp een kier'.
^^
Van Wilderode neemt in zijn
gedichten
lg
hij zijn
zij in geen
pose
aan,
schroomvol
geeft
hij
p
^
g
g
impulsen
prijs: het is de lezer
g epJ
l
p
kijke naar het
g und door een kier mee te kijken
eigenste
wezen van de dichter.
g
'De man zijn
zijn die ik steeds gebleven
ben'
^^
door heel het
schrijft
hij in Het oudste geluk:
R
Jhij
oeuvre heen schrijft
l Van Wilderode aan
zichzelf via de steeds terugkerende themata: de vrienden, de schoonheid van de
klassieken,, de volheid van een diep
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leefde kindertijd, de vreugde en dankbaarheid om hetedicht
dat zich aandient.
g
Denken in rijm
^m
'Een"
gedicht
groeit"
"roeit"
hij 1
mij als vanzelf
1
slaar maat en ri'rn.'
2
Van
Wilderode
schrijft
schrijf
1
uit in kwatrijnen,
de vorm
J ars poëtica
p
)
zijn klassiekegeschooldheid
waarin hij zijn
het
g
spontaanst
kan uiten. De kwatrijnen
adeP
J nen
men de behoedzaam verworvenerfectie
p
van middeleeuwse miniaturen: naast de
(vaak) verwarrende schoonheid van het detaillaatst
de dichter de volheid van
p
levensvisie die eruit spreekt.
p
De behoedzaamg ezochte rijkl
J m an
ken, die in Poedersneeuwq
quasi zon
zonder uitzonderingn
zijn gevat,
g
g het schema a-a-b-a zijn
geven de verzen een melodieuze cadans
g
mee. In talrijke
interviews heeft Van Wildel
rode erop
gewezen dat hij
hij zich erg
goed
pg
gg
thuisvoelt in deze techniek, die hijJ nooit als
een keurslijf
l heeft ervaren. Ook dat is een
aspect
van zijn
zijn 'arspoëtica':
'Kunst is ook
p
p
kunde niet enkel het gekregene, maar1
ook het
verworvene. De aanleg$ is noodzakelijk,
1^ maar de
kunde leert je dan
ook voor 'ezelt ontdekken
jezelf
ekken
watje
gaat doen.' 3
1 met die aanleg
$$
Ook in dit opzicht
is Anton van
p
Wilderode de man die hij
hij steeds gebleven
g
is.
NOTEN
' J. van Hulle, Het thuisland van de poezie. Samenspraak
Anton zaan Wilderede en Herman de Conuick, in
Kultuurleven, januari 1989.
J. van Hulle, ibid.
Int. J. van Hulle, Standaard der Letteren, 31-10-1992.
(ca. 1995)

^1^^^`\ ,^\^

\1\

\ \11

199o: Het
sierlijke bestaan van steden,,
1
g edichten bijJ foto's van Jan Decreton.
1991:
99 Poedersneeuw. Kwatri 'nets.
1
L'autre rive Dc overoever(Franse vertaling
van de bundel).
1992:
na de Twaalfgeïnspi99Apostel
^
reerd op
het
leven
van
Paulus, een bundel
p
die hijJ
het 'verhaal van de man van de
Weg,
dertiende apostel'
noemt. Die Bedg^
p
den Sijn
'n Der Leken Boeken, laat-middeleeuwse beelden.
1993:
Vrede,, eenb un 993 In al begonnen
$
delingan
gedichten
geschreven
reven voor over
g
g
g
leden familieleden en vrienden. La Madre,
gedichten met hertalingen
g
g in het Italiaans
door Luisa van Wassenaer-Crocini. Eredeken van het Christelijk
l Vlaams Kunstenaarsverbond.
1994:
994 Ex libris,^ een keuze uit de
g edichten door de auteur zelfgemaakt. Gedichten in De Rozenkransikoon metJacques
q
Bihin en Marcel Watté). Hojas
1 de Zenohia
edichten met Spaanse
aa se vertaling.
7 gp
g
1995:
1 monument. De
995 Voltooid mijn
' oden van Horatius. Publicatie van Het oudste
geluk
en van Tarilnul rnemoriei Me ( Aard e
$
van mijn
o gedichten
met Roe ) 4
g
l ggeheugen),
g ^
meense vertaling
g van Liliane Ursu.
1996:
$ hout. Dertig^^ Middel99 Barmhartig
eeuwse Misericordes. Publicatie van Buitenvan Dries van Wins$ aatsmet tekeningen
g
J
berghe .
1997:
gedichten bij
bij
997 Hout op
^ snee,
,g
houtsculpturen
uit de kathedraal van Wells,
p
e,
met foto's van Alex Deyaert.
Ludzka Kraina
Y
Het land der mensen ,7
70 g
gedichten in
Poolse vertaling
Zofia Klimai'.
Klimaij.
g door prof.
p
Tweegelui,
een
keuze
uit
de
poëzie
van
$ ^
p
Anton van Wilderode en Elisabeth Eybers
Y
door Beatrijs
1 van Craenenbroeck.
s998: De dag
^j sneeuwt dicht. Kerst- en
wintergedichten,
met
grafiek
van Fil. Coupé.
g
^
g
p
88
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GWY MANDELINCK

De uien hangen pluizig in hun rokken
Over Donderdag uit Het oudste geluk (1995)

Een Week
Donderdag

zicht dan er al was.
Het bersten van de erwten is begonnen,
de most van een goed jaar gist in de tonnen,
de appels rijpen op de linnenkast,
r is niet

méér in

1

\t*4
^ , ++? ,

^ ,`\^^
u
\ \^,
^ \,^^^\

^, ,

,^
„„^r

koude lakens zijn in plooi getrokken
en opgestapeld. Op de zolder wacht
de voorraad worsten van de najaarsslacht,
de uien hangen pluizig in hun rokken.

de

rijkdom voor de winter is gereed,
de tarweberg in de ruimschootse schuren,
de eiers in de kalk, de konfituren,
de koele kaas, de boterklomp die zweet.

De

Versie uit: Het oudste geluk, Tielt: Lanttoo, 1995, p. 34.

is
e bundel Het oudsteeluk
S
niet Anton van Wilderodes
topbundel. En toch zou ik
die nietraa
missen;
de
bewijs
g g
^ dichter bewijst
dat hijt super
is
in
een
vorm
van senp
sitivisme dat zelden of nooit decoratief
overkomt, maar dat vinnig
g de zintuigen
g
aan het werk zet.
Dat actieterrein is o.a. mooi verkaveld in drie kwatrijnen van het gedicht
Een
g
week. Donderdag.
situeert zich
S Dat gedicht
g
binnen de cyclus
Een week, een maand. En
Y
daarin doet de dichter eenpoging
pg g om de
da gen en de jaargetijden
- een heel re p
perer
l g l
toire - te isoleren in tientallenedichten
en
g
er zo eengreep
eenree op te
krijgen.
Een
tactiek
p
lg
die bij Van Wilderode overigens
ree
de g ens reeds
cennia rendeert. En meestal hanteert hijl
daarbijl een geactiveerd
minimalisme. Zo
g
staat er in de eerste strofe: `Het bersten van
de erwten is begonnen'.
Dat lijkt
lijkt bijna
bijna oop
g
een schoolvoorbeeld uit een handleiding
D

J

(Moerbeke -Waas, ca. 1990)
99

vooredoseerde
zintui gelijkheid.
Want het
g
^J
isrecies
die aanzet, -die het doet. Het gaat
g
p
niet zozeer om de barsten die zich expliciet
P
in de erwt bevinden, maar om dat aarzelend begin.
Het is er nog
g
g niet. Het is er
bijna.
'De eiers in de kalk' zitten evenmin
J
p assief onder die kalk ze halen de kalk
naar zich toe. Ze zoeken efficiënt naar een
cocon. Blijkbaar
Blijkbaar
de din g
ggeven de zintuigen
g en een tweede,- heel doorzichtige
g huid.
Misschien is dat de hoofdopdracht
van
p
Van Wilderodes sensitivisme.
In heel wat waarnemingen
g ontdek je
J
daarenboven een vorm van verwachting.
g
De dichter speculeert
op
p openingen. Maar
p
hijJ zet nooit een voet in de deur. HijJ werkt
met de sleutel in het slot en je
l moet niet
vrezen dat die zal afbreken. De verwachtingsbehoefte is altijd
die is
altijd aanwezig,
g^
ook altijd
onder
controle.
Op
de
zolder
p
J
wacht er een voorraad worsten op
p de toekomstigg
e gebruiker. De dichter voegt
g eraan

toe - zich haast verontschuldigend
- dat
g
hetaat
rijkdo voor de winter'.
g om 'een rijkdom
zet je
l
gl g in die rijk] tanden niet vroegtijdig
dom ^J
je gunt
die
de
tijd,
je
l ,l laat die actief
g
zijn.
duidelijk dat de dichter die
l Het is duidelij
^hij
hij
nieter
se wil omschrijven,
per
l
een been
evoceert eerder zijn
gnaar
J verlangen
veiligende reserve. Dat is schrijven
schrijven
op een
p
creditcard. Die verwachting
g culmineert in
eenerfect
beeld dat wordt opgetrokken
p
pg
met resems uien op
P de zolder: `de uien
hangen
P
g in hun rokken'. Dat beeld is
g pluizig
zo mooi dat je
je zelfs moeilijk
moeilijk kan uitleggen
gg
waarom dat zo mooi is. De evocatie van die
kleinearderobe
is het meest frapperende,
pp d
g
het sterkste
vers van dat
is g eval
in
elke
g dicht. Misschienermitteren
de uien zich
P
een staatsiekleed, omdat errotere
dingen
g
g
o komst zijn.
zijn.gaa
Eigenlijk aat Van Wilderode
op
eenedreven
liturgist
g
g met de dingen
g
om;
om • hij kent de riten van de seizoenen en
altijd
plant
hij
hij een feest van de
p
J opnieuw
p
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verwachting.
g Want die verwachtingg is c Y clisch ingebed.
Alles loopt
g
P van alfa naar
omega. En zo terugg naar het begin:
g 'Er is
niets meer in zicht dan er al was'.
Van Wilderodes sensitivisme is nooit
simplistisch,
op
p
^ het is eerderg gebaseerdpa
plijkt mijl Van Wilderadoxen. Het boeiendst lijkt
rode als hijJ de kosmos associeert met iets
dat heel klein is. Of liever dat uiterst klein
isehouden.
Dat is reeds zo in het allereerg
steedicht
van Het oudste geluk.
g
g
De dichter wordt in een blauwe
koets door Romeevoerd.
Maar hij
hijbeleeft
g
een achterwaartse beweging: bij
bi' 'elke teu hi rijdt
g elruk word ik weer armer',^ want hij
letterlijk uit de tijd.
tijd De kleine ruk aan de
onmetelijke tijd:
tijd zo komt het
gel en de onmetelijke
dicht bijJ
piepkleine.
Ook in
P
p
hetedicht
Een Week. Donderdag
g
S zit er veel
breedte,
ook veel precieuze
recieuze versmalling. Het leven maakt zich klaar voor de
winter. Een intensieve incubatietijd.
J Die
waaier van impressies
wordt knappingebed.
p
g
Hetaat
schuren
g om een tarweberg,
g^
die de dichter een schoot van ruimte toeeig
ent,hetgaat
g om tonnen waarin een hele
wijnoogst
is,- het gaat
om een
J
g aan het gisten
g
g

hele voorraad worsten. Het kan niet op.
p
Een crescendo. En toch blijf
JJje ver van de
barok af.
Want Van Wilderodes evocaties zijn
J
minutieus en helder uitgewerkt.
Nooit is
g
dieoëzie
zwaar oppde hand. Het gaat
p
g
blijkbaar
om het gewicht
van olie die oop
J
g
het water ligt.
g En wat in beweging
gg komt, en
er komt heel wat in beweging,eient
eigen zich
trage
toe
van
een
blad
dat
uit
een boom
g
Bij Van Wilderode heeft die nauw keuvalt. Bij
righeid de waarde van een plus-ervaring.
p
g
Ook als hij
J zet
g dat er niks méér is dan er
al was. De dichter voegt
g aan de meeste dinHij
beg en iets toe zonder die te belasten.Hij
reikt dat door de dingen
g die hem omringen
g
perfect
erfect in evenwicht te houden. Hijlg
geeft
die een steuntje,
J^ een onzichtbaar surplus:
P
het effect dat rietjes
l bereiken als stelen te
gemakkelijkkrullen
in een vaas. Ook dat
g
l
steunt J e is een vorm van functioneel sensitivisme.

Anton van Wilderode in Watou (1995)
995
samen niet Gwi Mandelinck.

^\11\\\ `"

"

42

DE UIEN HANGEN PLUIZIG IN HUN ROKKEN

Is het om zichzelf te beveiligen
g dat
Van Wilderode zichraa
de
status
beg g
denkt van melancholicus? Die neiging
gg tot
melancholie heeft ongetwijfeld
te maken
g
J
met de manier waarop
g hij het heden verschuift naar een tijd die toch wel een paar
p
decennia voorbij is, en die een des te groter
g
gevoel
evoel van veiligheid
oproept en koestert.
g
Wat bewaar Jje nu noggp
op zolder? Je haalt je
l
boter,^Jje eieren,^J
je ajuinen uit je
l koelkast. Je
houdt rekening
g met de vervaldatum. En de
lakens die van de wasserijJ komen, die moet
trekken. Service
lje zelf niet meer in de plooi
p
is verzekerd. En tochlijken
)
die wat achterhaalde activiteiten nog
aanvaardbaar
ook.
g
Je beleeft dieoëzie
niet in replay,
p
PY^maar
live. Je beleeft Van Wilderodes heelerp
soonlijke
ecologie.
e
t
g De zeventigjarige
gl gdichter moet het afleggen
tegen
g de zevenjarige
gg
J g
knaap. Er doet zich
een fascinerende deling
g
voor. De dichterlaatst
veel zaken in een
p
verrassenders
ectief
door
de indruk te
P p
deelt
door
tien. Een
g even dat hij de tijd
l
eenvoudige
g bewerkingg die bijJ Van Wilderode een maximaal effect heeft: wat vanig
steren was, is ook van nu. Er dringt
g zich
een samenzwermg met het verleden op. En
dat 'bezweren' van wat voorbijl^
is rendeert
meer dan degin
o
p
g om dat verleden zomaar te conserveren.
Het oudsteeluk
telt 14i pagina's.
Je
^
pg
leest die bundel niet op
p een avond uit. En
meestal duurt eengedicht
langer
g
g dan je
l van
twee of drie kwatrijnen
mag
l
g verwachten.
Ook Donderdag
nauwelijk de benauwelijks
g accepteert
p
van
twaalf
regels.
Dat komt lg g
g
we
licht door het volumineuze dat wordt aandaarin om een maximaal
g ebracht. Hetgaat
g
aanbod vanroenten
fruit, meel, zuivel,
g
textiel, vleeswaren en de wijnproductie
van
Jp
een heelaar.
l Een heksentoer binnen twaalf

rintorr van iYcideroÁe

Het oudste geluk Geauhtrir

Titelpagina Het oudstegeluk,
g
Tielt: Lannoo, 1995.

verzen. Maar die opsomming
p
g valt niet op.
Die is er zomaar. Want dieoëzie
houdt
p
ook nooit oI'^die heeft geen
eindstreep.
g
P
Je kan die een kleine aardbol noemen met
horizonten die altijd
altijd wijken.
l
Van Wilderode schrijft
J daarenboven
zo vlot dat hijJ zich los kan schrijven
van
l

elke heersende literatuuropvatting. Dat
heeft hij
hij door zijn titanenvertalingg van Verg ilius en Co,^zegt
g men. Die achturendagen
g
aan de schrijftafel
hebben hem ongetwijfeld
)
J
g
routine én metier én afstandelijkheid
be)
zorgd. En toch zou ik eerder zeggen
gg dat die
souplesse
zijn tweede natuur is. Als hij
hij o
p
bezoek komt tijdens Poëziezomers in Watou zie ik hem in deastenboeken
die hem
g
worden toegeschoven,
g
^ zomaar een kwatrijn
l
neerschrijven.
neerschrijven.
Hij noteert vlugger
hij
J
gg dan hij
observeert. HijJ is de dingen
g een stapp voor.
Hij
Hij maakt de wereld uiterst licht. HijJ ontneemt de wereld wat die
) had. Zwaaraltijd
tekracht. HijJg
gooit met drie a vier ballen
en houdt er ten minste een in de lucht.
Dat heeft een duidelijk
l effect: de dichter
bezorgt
in het lezen.
g je
J een soort plezier
p
Poëzie op
Of liever opp wieltjes.
p vleugels.
g
J
Geen kleine verdienste.

dichter: Zwaar ik onrustig
g hier aan tafel zit
voor winterwita
ier.'
De
vermoeidheid is
pP
zelfs alomtegenwoordig,en g
de an st voor
wat komen moet,- wordt bijna krampachtig
p
g
gemanipuleerd, 'wanneer voorbijl is wat
men wilde weten en het vermoedelijk
o
J op
handen zijnde
voor het eraan komt welbel
wust vergeten.' Zo ontstaan er subtiele teg enstellingen met de eerder dominerende
gelukservaringen.tegendraadse,
Dat
die
dwarsdraden, , die werken bij )Van Wilderode vaak even efficiënt als een neteldoek,
een lievelingswoord
in het oeuvre van de
g
dichter. Dat helpt
meteen
inhoudelijk
p
J heel
wat zaken filteren. Zo is het oudsteeluk
g
ook vaak een uitgeklaard
geluk.
En klaarg
g
heid scheppen,
dat doet elke dichter van
pp
niveau. Dat is zijn
J ultieme logica.
g

Van Wilderodesover
- hoe geluk
g
je dat ook ma
mag noemen J'aars of hoe recent je
iseen
bedoening.g Het kan in heel
g gratuite
g
watedichten
wringen,
tegentrekken,, al
g
^^g
gaat het zelden of nooit om de ruwe kanten
van dej
is hem niet
p in. Het tegendraadse
^
vreemd. Deoëet
vereenzelvigt
p
g zich met
'de boterklomp
p die zweet'. Het angstzweet
g
vindt ook in dieoëzie
zijn
zijnporiën. Dat lep
vert - verspreid over heel de bundel - aangrijpende verzen op.
Deelukki
eg Van Wilderode kan
g
moeitelooslaats
nemen naast de onrustige
P
g

Anton van Wilderode bij
1 'Het land van amen'. (Foto Watou, s 995 ).

DE UIEN HANGEN PLUIZIG IN HUN ROKKEN

43

LUT DE BLOCK

Een kleinood in taal gebeiteld
Over Droes uit Barmhartig hout (1996)

DROES Exeter Cathedra

.,^^

^

^

^ ^; ^^ m++Pa^\r^^ ^.d

.

Gedragen op vier vinnen drijft
de meermeid met haar lellig lijf
natglanzend door de lauwe zee.
Een kabbeling van donkerblonde
spuuglokken die haar hoofdje ronden
vlot in de waterdeining mee.

`

Zij heeft de arm Berokken om
een kersten ziel, onder de mom
en schijngedaante van een vis
- is het een giebel of een geep? te vatten in haar vaste greep
en voeren naar de war van lis
die haar geheime wijkplaats is!
Zij lijkt de duivel zelf die in
het vormsel kroop van een meermin.
uit: Barmhartig hout. Dertig Middeleeuwse Misericordes,
Lannoo,l 9
96, ^
p. 8-9.
juli
1975.
r
Anton van Wilderode bezocht Exeter injuli
Versie

Tielt:

maar vergeet niet dat er veel manicren zijn
te kijken.
We kunnen
1'
1
I om naar poëzie
edichten
uitleggen,
oppoetsen,
bijspijkeren,
we
^
^^^ ^ 1^1'
S
kunnen naar de duisterheden raden of het
evidente nog eens in eigen woorden navertellen,
altijd
er blijven
^^ mogelijk.'
1 meer benaderingen
1
`...

Bloeyend
ende
Gerrit Komrij,
J^ In Liefde Bloei
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r bestaan vele soortenoëzie
p
zowel naar inhoud als naar
vorm. Denken we maar aan
natuurgedichten,
lyrische ontboezemingen,
g
g
-Y
e
pische gedichten,
ep
^ visuele gedichten,
g
g
klank
klankgedichten,
sim g
g
^ erudiete gedichten,
ele
gedichten,
religieuze
gedichten,
non g
^
^
e
g
sensgedichten enz.
Het heeft duseen
zin om een geg
dicht apriori
te
verwerpen,
p^ omdat het te
p
E

zijn
braaf of niet diepgaand
genoeg
g zou zijn.
g
P^
iseen
therapievorm
en
een
gedicht
g
P
g
iseen
P Gedichten
g sentimentele uitlaatklep.
worden nieteschreven
om iets van je
l af te
g
schrijven,
maar om iets in taal te creëren.
J
zij vele
In het huis van deoëzie
zijn
p
en alle hebben ze hun eigen aardiggheden kwaliteiten en charmes.
Meteen is een eerste kritiek' opp Van
Wilderodes werk van de baaneschoven.
g

Eenpraatje
p raatje
J bijJ een plaatje
p
J levert pe definiandereoëzie
oppdan de neerslagg van
p
emoties. Dat maakt hetedicht
niet minder
g
boeiend. De krijtlijnen
krijtlijnen
zijn
zijng
getrokken: het
figuurtje
P de foto is het onderwerp
fi uurtje op
p van
ditedicht.
Niets meer en niets minder. En
g
het is de dichter die voor een originele invullip g
zorgt.
g
Droes: een ongebruikelijk
g
J woord
met eenrachti
eg klank. Roept
p
P connotaties

maker zijn
vrije loop
J fantasie de vrije
p liet en
waarin hijl de nodige
kritiek
kon
ventileren.
g
Humor en kleinkunst tegenover
degeg
strengheid en de ernst van de verheven kathedraalkunst. Op
p de misericorden dartelen
de meestgroteske
en boertige
uit
g
g figuren
g
het dagelijks
gJ leven en de mythologie rond.
Een lust voor het oog
olinterg en lekker
pY
retabel.
p
Op een andere
misericorde (en bij-l
horendedicht
met als titel Meermin zie ik
g

k,^^\\\^a^,;

Anton van Wilderode tussen Herman de Coninck en Hugo
^ Claus (Codadag,
S Watoul, 8 september
p
199
1). Over Van Wilderode zei De Coninck: 'Stel: ik ben drie canada's en voorjaarswind en nogal
^^
wat ras, en ik mag een wens doen. Mijn wens zou zijn dat ik in een gedicht van Van Wilderode
terechtkwam. Waarom? Omdat hij1 iiie recht zou doen. Bivoorbeeld
met een ad'ectie
.'
I
1
(De Morgen,
?februari 1996).
g

l

o met droesem, ^het drabbige
op
g bezinksel in
al wat drinkbaar is, roes en andere warrige
g
toestanden die daarmee samen hanen.
g
Droes is duister en troebel, is beroezen en
wegdoezelen.
Als droes - en mijn
J vermoeden
wordt door Van Dale bevestigd
g - een duivel
is dan is het wel een heel sympathieke. Ook
de afbeelding
g van de vinnige
g Lorelei met de
limlach
bedek
haar
borsten
en neem haar
g
staart weg
en
ze
is
een
middeleeuwse
mag
donna - laat weinigg kwaad uitschijnen.
uitschijnen
eenpriester-dichter met de duivel komt aandraven isod
g nooit veraf.
zijn
Zou dit misschien een religieus
gedicht
zijn?
g
g
als in zijn volgende
bundel Hout
g
vop snee
(1997)
1 ) is Van Wilderode
ero voor Barin hard
hout
1
6
zijn
inspiratie
zijn
p
gaan
zoe 99
S
g
ken in de kathedralen: de misericorden of
steuntjes (van barmhartigheid)
steuntjes
waartegen
g
g
de kloosterlingen
tijdens
hun langdurige
g
J
gebedenin de koorbanken konden leunen.
g
Vakkundig
gesneden houtsnijwerk
houtsnijwer waarin
gg

het zusje van Droes: een wulpse
p deerne die
zich wellustig
g de borsten laat likken door
een leeuw. Ik zie wat de dichter niet ziet.
Van Wilderode komt aandraven met een
meermin met een glim van glorie om de mond
die de leeuw afweert die voor zijn dorst
zoekt naar de dubbelbronnen van haar borst.
Ik schuif de hypothese
van het reliYp
g ieuze ggedicht maar even opzij.
pl Deze
g edichten lijken
lijken eerder geestig
dan
geestelijk.
J
g
g
g
En mijn
J uitverkoren Droes is een kleinood
in taalebeiteld.
g
Wat ditedicht
uniek maakt is de
g
rijke
taalschat
die
Van
Wilderode (ook hier)
J
hanteert. Het begon
al
met de eigenzinnige
g
titel, maar we krijgen
binnen dit gedicht
lgg
ook nog
vissoorten geserveerd,
gongewone
g
g
giebel en^^
meer van
de mysterieuze
giebel
geep,
1^
Y
meid zelf nog
met
haar
lij
telli
lellig
lijf
g te zwijgen
Jg
haar spuuglokken. Ik kan niet begrijpen
dat Nederlandse critici deze taalrijkdom
l
niet oPmerken en het werk van Van Wilderode afdoen als archaïscheoëzie.
2
p

Hoe meer woorden men kent, hoe
genuanceerdermen
zich kan uitdrukken.
g
Hoe koester ik in dat verband hetedachteg
goed van
Wittgenstein
en een uitspraak
raak
g
p
van Canetti. 3 Zijn
leven
l wijJ tenslotte geen
g
langbeziggmet het ver-talen van gevoelens?
lap
g
juis wel.
Daar zijn geen woorden voor. Of juist
woorden. Ze staan in vergeten
hoekjes
hoekje
g
•
de dikke Van Dale en worden in datzelfde woordenboek stiefmoederlijk
l bestempeld als 'verouderd'. Hoe kan een
woord nu verouderen? Net als wijn
l kunnen
woorden er alleen maar beter op
p worden.
Waarom steken de 'taal-van Dalen' de ko p p en niet bijj elkaar om een Woordenboek
van de Onvergankelijke
p de markt te
g
J Taal op
brengen?
Een
tegenhanger
van
er
h
hetnieug
g
g
werwetse Woordenboek van de Hedendaagse
g Taal. Op
p die manier zou een
taal schat aan onsterfelijke
woordengeherJ
waardeerd worden.
Wat is er verkeerd aan om die woorden ook effectief teebruiken?
Een droes
g
heeft een andere bijklank
dan een duivel,
l
schroom is niet hetzelfde als vrees, en toeven in een bongerd
is zoveel leuker dan
g
verblijven in een boomgaard.
g
Een anekdote dringt
g zich op. Een
aantal jaren
geleden
was
ik
in Parijs
t
g
J s aanwebijde voorstellingg van het vertaalde
zigbij
werk van vijf
g auteurs aan
J Nederlandstalige
een overwegend
Frans publiek.
Vier
P
g
Vlaamse en Nederlandse schrijvers
zaten
l
op
het
ereschavotje
ereschavotj
en
zetten
hun
beste
p
beentje
(J voor. Ze staken er hunge
veinsde?) bewondering
g voor de (suPerieure?) Franse taal niet onder stoelen of bannaijver
ken. Wat eengatlikkerij,
g
J- wat een naijver!
ze hier hun ziel of hun boek vervijfde vrouwelijke
vrouwelijk
kopen?
Hoed af voor de vijfde
p
•
in hetezelscha
Hella
Haasse,
, die
p,
g
als enige
spreker de verdediging
g p
g g van het
Nederlands opnam
en de rijkdom
rijkdo van onze
p
loofde.
Alleen al voor zijn
is
g
l taalgebruik
Van Wilderodeoud
waard. Ook Herman
g
de Coninck heeft daar leuke dingen
g over
4
Waarom
mag
in
het
Nederlands
eze
d.
g g
g
niet wat we in andere talen juist bewonderen? Is er iemand die zich ergert
aan het
g
rijke dynamische woordgebruik
(ook in
rijke,
g
vertalin van Michail Boelgakov
vertaling)
of aan de
g
spitsvondige neolo
neologisme
ismen en archaïsmen
•
Siegfried
Lenz?
g
Het taalgebruik
bijl Van Wilderode
g
moet er niet voor onderdoen. Het iseen
g
loze woordkramerij' of
gewild etaleren van
g
weetjes
J^ maar het staat ten dienste van de
elikheid en de inmuzikaliteit, de zintuigj
houd.
Stop
en je
g
l
p lje hand in het gedicht
lijf van de meermin, hier irovoelt het lellig
^1
niserend meermeid g enoemd. Is ze méér
meid dan vis? Een onschuldige
g maagd
g
en of een mooie meid? Deze laatste visEEN KLEINOOD IN TAAL GEBEITELD
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duivel zelf, zet
bruiken. Een vis,,pprima, watermerk engesoort is ook niet zo onschuldig
g de dichter. Zekerheid heeft
g als de naam
hij
niet.
loofss
mbool
voor
Christus
(ichthus).
En
laat uitschijnen.
'Mooie
meid
of
heek
J
Y
J
Er is alleen de zekerheid van hetebovendien inerf
g
f merlu voor de kenners) is een uit de kluip ecte harmonie met de
dicht. Een hemelsedicht
over een duivelse
vinnige
bijzonde
tenewassen
roofvis met een bijzonder
g
g mimicry.
Y
g sirene. Geslaagde
g
vrouw, een duivels knap
gedicht over een
Let ook eens op
lichaam dat tot 1,8 meter lang
g kan
pg
g ep de vorm van het
onhemels
noua
betreffende
hetggeloof)
dicht.
De
tweede
strofe
is
één
lange
zin:
de
worden. Een woeste helleveeg
die
er
niet
l^
g
g
derwer
.
Of
gewoon
een
geslaagd
gedicht
meermin
heeft
niet
alleen
haar
vangarmen
voor terugschrikt
haar
eigen
jongen
op
te
g
g
g
p
g
g
g
p
g
i
g
over twijfel en geloof,
over bovenaardse
uitgerokken
om haar slachtoffer naar zich
vreten. In derote
koppstaan tanden die
g
g
g
verzuchtin
en
en
aardse
beperkingen, over
handj
toe
te
halen.
De
auteur
helpt
een
handje
kunnen scharnieren, zodat derooigemakg
p
p
g
het
leven
zelf
over
de
kleinkunst
van de
op
en
heeft
ook
de
zinerokken.
Pas
o
keli'k
naar
binnen
glijdt.
Ontsnappen
is
er
,
g
gl
pp
l
misericorden, de barmhartigheid.
hij
het einde verklapt
hij de essentie,^ leidt hij
p hij
dan niet meerbi.'5
j
g
Is onze meermin uit hetzelfde hout
Geen kwaad woord over deze Droes.
gesneden?
We blijven in het ongewisse.
Wat
g
g
Het is een kleinood in taalebeiteld.
Want
we wel vernemen, is dat de lieflijk
J lachende
g
inhetua
sirene (half vrouw, half vis) ook een leilig
g
g
qu
g edicht is niet alleen geslaagd
Anton van WiCderode;
en vorm, ookua
q rij
rijm en ritme is het
g naar de
l
lijf
1 heeft. Niet alleen een verwijzing
dat lekker loopt.
schubbige
huid, maar
p Let eens oop
g
g
g slap
p neerhangende
rijmschema
hetuasi
perfecte
rijmschema
en opp de caook een impliciete
bewering
dat
het
om
een
q
P
g
p
dans die nergens
stoort. Opnieuw
moeten
gemeen persoon
zou gaan,
een ordinaire
p
g
g
p
g
Barmhartig hout
we de Hollandse betweterijl van Hans
meid een liederlijke
liederlijke lel. De lezer wezegeDertij MiddeCeeuwse Muericordes
Warren weerleggen7.
waarschuwd. Maar het kwaad trekt aan. En
gg
Niet alleedichten
van Van Wildede lauwe zee zet aan tot handtastelijkheden.
g
J
rode benaderen dezeerfectie
maar is dat
Voel eens aan het kasel
p
p van de meermin:
veelschrijve
zo verwonderlijk
een kabbeling
J als je
l een veelschrijver
S van donkerblonde spuuglokken
Het schrijven
in verzen is een tweede
die haar hoofdje ronden. Ik vraagg me af of Van
J
natuureworden
voor
Van Wilderode. Ik
Wilderode deroef
op
de
som
heeft
gedaan
g
p
g
p
stel mijl voor dat hij
hij zelfs zij
zijn huishoudster
en haar hoofdje
om het zo
g
J heeft gestreeld
mij
P rijm. (Marie,- brengg mij
op
beschrijven
sensitief mogelijk
^ raw tw^a^^
g
gl te kunnen beschrijven.
de
koele
kaas,
de
boterklomp
die
de
confituur,
dichterlijke
kwaliteit
die
ook
De
CoJ
gs. $ .499*
en
dan
Marie,
heelrozaïsch:
ja
zweet
...
ninck naar waarde wist te schatten in zijn
l
p
l
rijmloos
meneerastoor
'Ik kan niet rijmloos schri'l recensie van Poedersneeuw.6
p
ven ik denk in rijm'
Let ook op
de spuuglokken. Uit el , zetg de dichter over
pg
zij
zichzelf.
'Zoals
een
appel
naar zijn
sp
uu d
door
de
zee
of
door
de
auteur
zelf?
g
pp groeit
g
lannoo
vorm,
groeien
mijn
gedichten
naar
Bewondert of vreest deriester-schrl
ver
g
l
g
p
J
hun metrische vorm.' Voilà nu heeft u het
het supervrouwelijke
p
J maar dualistische
ook eens van de dichter zelfehoord.
schepsel
en beschermt hij daarom zichzelf
g
p
Waarmee ik maar (en nogmaals)
wil
menselijk
door te spuwen.
Een
bekende
menselijke
Titelpagina
Barmhartig
hout,
g
p
ze en dat dit edicht
(en deze bundel)
Tielt: Lannoo, 1996.
zeggen
door bioloog
g Desmond Morris herg
verdomd knapp in elkaar zit. Hollanders,
haaldeli J
k gesignaleerd.
g g
lees maar, er staat wat er staat:oëzie
van
p
het
zuiversteehalte.
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naar
deeheime
wijkplaats
van
de
Bekijken
we
de
veelbetekenende
g
lp
g
l
droes. De rokken van de mooie meid vallen
tweede strofe - hetedicht
laat zich lezen
g
van haar lijf en de auteur ontwaart (en ontals een thriller - want zie eens waartoe
wart? paniekerig
vrouwelij lokaas, de
deze duivelse mooie meid in staat is. Zij
g het vrouwelijk
p
heeft de armerokken
om
een
kersten
ziel
gevarendriehoek.
Let
op
en
P de visuele al arm S
bel (= !) die de auteur laat rinkelen in de
wil de belaagde
g christen meevoeren naar
NOTEN
vorm van uitroe
het pteken waarmee de
het verderfelijke
oord, naar de war van lis.
J
ernst
van
de
situatie
wordt
aangegeven.
Een eufemisme voor de vrouwelijke
J
' Angst, verbittering, smart — het zijn stemmingen die
De overblijvende twee verzen zijn
zij
sexe, in navolging
p draai'
gg van de 'de diepe
bij Van Wilderode ontbreken. Of liever gezegd:
van Pater Versteylen?
Krijgt
goedg
voor de ontknoping. De schuldige
Y
lg onze Droes een
hij heeft ze uit zijn gedichten geweerd om zijn
wordt aangewezen,
de conclusies worden
erotisches choanal Y
publiek, dat 0 zo godvrezende deel van
g
g eladenheid en een pY
Vlaanderen, te ontzien. Een mooi versje, daar
tischeelaa
Is hier een katholieke
getrokken:
etrokken: het vrouw- vismens lijkt
lijk de
g dheid?
g
houden zijn vaste lezers wel van. Maar van de
auteur aan het woord die zich wil indekken
zelf die in een vermommingen
gschok die ware poezie brengt, moeten ze
vormsel kroop.
tegen
de vrouwelijke
g
g
J listen? Is het gedicht
P Een ouwe truc.
gevrijwaard blijven. (Hans Warren in de
geschreven door iemand die zich wel aanMaar waaromebruikt
de dichter
Provinciale Zeeuwse Courant, 19 juli 1991).
g
g
getrokken
voelt,^ maar bangg is voor zoveel
2 Ieder land en tijdsgewricht z'n eigen anachronistische
hier het beladen woord 'vormsel'? Grijpt
g
Jp
poézie. Zoals bij ons het oeuvre van Ida
vrouwelijkheid?
Hoe kan men zich afhijzelfg
in hoge nood naar een heiligg sacra l
Gerhardt een onomstotelijk instituut geworden
doende beschermen tegen
verleiding?
ment - althans in woorden - als ultieme
g
g
is, onaangeraakt door elke modern levensbescherming?
Zijn
niet
alle
vrouwen
per
Niet door onthulling,
dat
is
duidelijk.
duidelijk
l
g^
g
p
gevoel ook, zo hebben ze in Vlaanderen Anton
definitie duivelse wezens volgens de kerkomhullen ,vermommen. Gebruik
van Wilderode. (Rob Schouten in Vrij
Nederland, 7 maart 1992).
vaders?
bedekte termen, hanteer het wierookvat
3 Niets is met woorden te vergelijken, hun verminking
van de taal, spreek de bezwerende formuNee, zo'n absolute uitspraak
moeten
p
kwetst mij, alsof het pijngevoelige schepsels
we van de dichter niet verwachten. En zo'n
les uit. Wanneer de droes zich vermomt als
zijn. Een dichter die dat niet weet is voor mij
krampachtige Hineininterpretierung
behaagzieke
sirene,^ kan de belaagde
een onbegrijpelijk wezen. Maar een taal,
p
g
g kerg moet u
waarin het ontoelaatbaar wordt geacht om
van mijJ ook niet verwachten. Zij'lijkt'
sten ook best een heilige
g vermomming
11 de
ge
g
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nieuwe woorden te maken, loopt gevaar te
verstikken, zij benauwt mij. (Elias Canetti in
Het gg ehenne hart van het uurwerk, Privédomein,
Arbeiderspers, 1988).
4 Stel: ik ben drie canada's en voorjaarswind en nogal
wat gras, en ik mag een wens doen. Mijn wens
zou zijn dat ik in een gedicht van Van Wilderode terechtkwam. Waarom? Omdat hij me
recht zou doen. Bijvoorbeeld met een adjectief.
(Herman de Coninck in Dc Morgen, 2 februari
1996).
5 Vrij citaat uit Vis... natuurlijk, deel 2, een uitgave van
de Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing
(VLAM) afdeling vispromotie, medegefinancierd door de Europese Unie en in nauwe
samenwerking met Ambiance, Brussel 1995.

6

De mooiste kwatrijnen van Van Wilderode zijn
allemaal van zo'n weldadig sensitivisme.
Misschien is het een oneerbiedige gedachte,
maar zou het kunnen dat — zoals een blinde
zijn handicap overkompenseert door beter te
gaan horen en tasten — een priester ondanks,
nee dank zij zijn 'gelofte van zuiverheid' tot
zo'n sensitief raffinement komt? (Herman de
Coninck in De Morgen, 3 mei 1991).
7 Van een werkelijk knappe vormbeheersing valt zelden
iets te bespeuren. Menigmaal is sprake van
regelrechte rijmelarij. Steeds wordt men
geconfronteerd met de gevolgen van rijmnood.
(Hans Warren in de Provinciale Zeeuwse
Courant, 19 juli 1991).

8;foto 1989.
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MARC DUBOIS

Inleiding:
Het hergebruik van gebouwen

E

euw na eeuw bouwt en sloopt
steeds vanuit
p de mens. Het bouwen gebeurt
g
een noodwendigheid,
g
^ het creëren van een onderkomen voor een bepaalde
p
gebouwenoverleven vaak hun oorspronkelijke
functie. Maarebouwen
p
l functie en
krijgen
door gewijzigde
maatschappelijke
omstandigheden
een nieuwe bestemming.
lgg
J g
g
PP l
g Het
her
hergebruiken
van gebouwen
voor totaal andere functies dan waar ze oorspronkelijk
g
1 voor
g
p
bedoeld zijn
e even waarmee onze samenleving wordt econfronteerd.
l, is een constantgg
g
Het recycleren
van
gebouwen
is één van de meest fascinerende aspecten
in de
architect
g
P
tuur: fabrieken worden woningen of kantoorruimte,
, stations en kerken worden musea,
woningen
g of concertzalen, enz.
Deroblematiek
van herbestemminggg
gaat verder dan een louter architectonische
p
bezor
wij
bewustzijn dat wij
bezorgdheid.
Hergebruik
is
in
de
eerste
plaats
de uitdrukkingg van een bewustzijn
g
g
p
onsatrimonium
een
nieuwe
betekenis
willen
geven
in
een
snel
evoluerende
maatscha
p
g
p
staat niet haaks opp een dynamische
toekomstvisie.
p i'.
l Een bewuste keuze voor hergebruik
g
Y
De enge
kan geven
voor de toekomst, ^is voorbij1g
e
geg visie dat enkel nieuwbouw impulsen
p
g
streefd.
WijJ
te weinig
g dat slopen
p meer is dan het elimineren van een constructie,
het brengt
Het brutaal wegrukken
van
g vaak een wonde aan in het weefsel van de plek.
p
g
wat jaren,
aan een bepaalde
site,
J
- soms eeuwen,^ een collectieve betekenis heeft gegeven
gg
p
kan zelfs resulteren in een langdurige ontreddering.
afbraak voor de aanlegg van
g
g De grote
de Brusselse Noord-Zuid verbinding
is
tot
heden
een
wonde gebleven
die nau op
open
g
g
weli'ks
l te helen valt.
Een nieuwe bestemmingg zoeken is geen
nostalgische
bezigheid,
het is een noodg
g
g
zakelijke
bezorgdheid
om
verleden,
heden
en
toekomst
met
elkaar
te
verbinden.
Het
1
g
opnieuw leven geven
aan een gebouw
is in feite het gebouwde
een kans geven
om oud te
g
g
g
g
worden.
'Gebouwen horen ons niet toe. Ook al hebben we ze zelfgemaakt, we kunnen er
zij
niet willekeurig
mee omspringen. Ze maken deel uit van de wereld die ons draagt. Ze zijn
gg
wijzen
is
hun
betekenis
miskennen,
want
ze
vorwereld. Ze naar het verleden teru g
J
men het actueel kader, het enige
gegeven is, waarbinnen we ons bestaan kunnen
g dat ons gg
toevallige
inrichten en het leven eenzingeven,
zineven waarbinnen, zoals
in een landschap,
p^
g en
^
zij
tegenstrijdige samenhang
samenhan kri'len'.
Met
deze
zinnen
begint
Geert
Bekaert
zijn
tekst
als
gg
Stapelhuizen
in Antwerpen,
complex
dat in
Koninklijke
p
g
P
p^ het magistraal
ge' aan de Koninklijke
s99
0 o de
wijze
werd gesloopt.
protest
werd de
p meest brutale wijze
p
g
p Zelfs na massaal publiek
P
afbraakpolitiek
afbraak
doorgedrukt
en dit om plaats
te maken voor een nietszeggende
nieuw gg
e
g
P
bouw. Wat in delaats
is
gekomen,
bezit
niet
de
ambitie
die
wel
tot
uitdrukking
g kwam in
g
^
p
de stapelhuizen.
In het begin
de
P
p
g van de s9de eeuw wilde men de nieuwe stapelhuizen
betekeniseven
van een middeleeuwse halle; ^een complex
dat naast het stadhuis en de
p
g
Koninklijk
kathedraal de dynamiek
van de stad en de haven wilde visualiseren. De Koninklijke
Y
en
Stapelhuizen
van
architect
Louis
Roelandt
straalden
de
kracht
uit
van
Antwerpen
p als
e
reldhaven de vervangende
nieuwbouw toont enkel de pretentie
en kortzichtigheid
van
g
g
p
koninklijk allures bezat, is nu verbehendi ge bouwspeculanten.
Wat eens groots
was en koninklijke
p
g
door
een
bouwsel
met
bekrompen
provinciale
sloping
van gg
dit an
ip pretentie. De P
g
g
p p
tisch complex
is
misschien
een
nog
grotere
misdaad
dan
het
slopen
van
het
Art
Nouveau
p
gg
p
Volkshuis in Brussel in deJ jaren zesti
opus
p van architect Victor Horta.
g
g, het ma num
Antwerpen
Antwer
en verloor niet enkel stapelhuizen
met een Europese
allure, het ontnam vooral de
p
p
otentialiteit
om
een
nieuwe
binding
te
leggen
tussen
stadscentrum
en haven, zoals dit
p
g
gg
ebeurde in diverse Europese
steden.
gebeurde
p
Wie denkt dat dergelijke
baldadige
op
g J
p ons ppatrimonium tot het verleden
g aanslagen
g
behoren heeft het verkeerd voor. Het indrukwekkend complex
p van Thurn & Taxis in
groots
opgezet
mu Brussel wordt actueel bedreigd
door
het
me
a
ro'ect
MusicCity,
pg
g
g
gp l
Y^
ziekcentrum. Anne Brumagne
gaat in haar artikel in op
dat bedreigd
g g
p dit uniek complex
p
g
wordt door een ideeelanceerd
door Lan ua
Vlaamse g
groep
p die
g
g eg of Forms (LoF),INLEIDING
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reeds verantwoordelijk
g van de Vlaamse
J k is voor een aantal architectonische mislukkingen
Gemeenscha
erkend wordt als een uniek stuk wereldGemeenschapin Brussel. TerwijlJ dit complex
p
In naam
aaide p de kant kiezen van projectontwikkelaars.
bepaalde
pJ
Ppolitici
l
p atrimonium blijven
wijze
ons
19de-eeuws
erfgoed
als
pasmunt
van tewerkstelling
wordt
op
een
bijna
cynische
p
9
g
p
lJ
g
operaties.
Zelfs
al
toont
het
alternatief
voorstel
van
gebruikt
voor
kortzichtige
speculatieve
o
e
a
gp
g
blijven
potenties van deze site, ,toch blijven
a p
de Franse architecten Reichen & Robert de i ntische
deromotoren
koppig
Hopelijk
pl
p
pp gvasthouden aan een verminkinggvan dit uniek complex.
p
in extremis afgevoerd
en wordt er
LucSchuiten
S
wordt het voorstel van LoF en architect Lu
g
voor een kwalitatieve aanpak.
een niet meer
eindelijk gekozen
p
p Anders wordt het opnieuw
g
operatie
onwaardig
voor
een
stad
die
de ambitie
n
te herstellen aanslag
op
ons
erfgoed,
een
o
e
a
g
P
g
gp
Culturele Hoofdstad te worden.
heeftom
eeto in 2000 Europees
p
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Bij1 de illustraties: de monumentale
Koninklijke
van Antwerpen
1 Stapelhuizen
^
1
in hun glorie en verval.
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jaar p
pleitbezorger
tiaa
Adriaan Linters is reeds twintig
g industrieel
g om ons overvloedig
gJ
e
erfgoed
op
P J te herwaarderen. In zijnJnartikel belicht Linters diverse asec
gwijze
g
p een zinnige
problematiek van ons industrieel erfgoed
in
ten van hergebruik
en plaatst
hijJ de algemene P
g
g
p
een ruimer kader.
het erfoe
en tevinden hoe
voorbeelden
schitterende voor
In onze buurlandenzij
zineen aantalsc
ICOMOS en het
goed op
werdgerevaloriseerd. In 1986 organiseerden
g
l
p een inventieve wijze
g
de expositie
'Créer dans le créé' een
overzicht van
Parijs
,
Centre Georges
P
g Pom pi udoin Parijs
anere ex p osiandere
en
in
oude
gebouwen.
Die
manifestatie
de
vele
hedendaagse
architectuurouwen
gg
ties
ene publicaties
tonen
aan
dat
met
enige
verbeelding
het
mogelijk
is,
een
reconversieg
J,
g
g
p
biedt dan nieuwbouw.
j
beleid te voeren dat soms meer mogelikheden
Dit themanummer bevat tot slot een aantal interessante voorbeelden uit Vlaanderenp ro
waarbij
op
een
intelligente
wijze
ons
bouwkundig
erfgoed
een
nieuw
leven
heeft
wijze
ecten
aa
g
g
g
J p
J
en toekomst
naadloos in elkaars verlengde
e eden
e
gekregen,
ekre g en waarverleden
gg Het is een beg liggen.
gl is. Het illustreert een res pectp mogelijk
p erkte selectie die ons toont dat een andere aanpak
vaak met de ggrootste zorg
o evol omgaan
met datgene
dat de vorigegeneratiesa
g hebben Pg
g
g
g
terwij men
trokken.
Het
kan evolueren, terwijl
tr
e wil ook aantonen dat de functie van een gebouw
o
g
de e
plek
betekent niet het bevriezen van het
de betekenis van
g
p e kan continueren. Hergebruik
verleden. In het
h proces
van
a herbestemminggis het noodzakelijk
l een evenwicht te vinden
p
tussen het bestaandeatrimonium
en
de
actuele
dynamiek.
Y
p

Met dank aan:
n Linda
Sint-Lucasarchief, Brussel Bral,, Brussel
d Van Santvoort,
a
Vandenbreeden,
Michel
Bo urgois archief Sint-Lucas Gent CAD, centrum voor Architectuur en Design,,
c
g
Kortrijk Stephan
Vanfleteren Greet Paulissen Steven Jacobs en de architecten van
Kortrijk
P
dej
p roecten.
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Gebruiken of verbruiken
Enkele bedenkingen bij sloop en herbestemming van gebouwen

Inleiding
V ervallenn
g ebouwen zijn
J kankerplekken in hun omgeving.
Maar, vervallenebouwen
g
kunnen ook opgeknapt worden
den
en
vervolvan het
g ens functioneren als symbolen
Y
herleven van een buurt, van het herwinnen
van zelfbesef en zelfzekerheid / van het vernieuwend voortbouwen op
P de 'roots' van
die omgeving.
De 'waarde' van eengebouw voor
zijn
spruit niet zozeer voort uit
g
J omgeving
gp
de materialen waarmee datebouw
og
pge
trokken is, of uit zijn stijl en architectuur,
maar wel uit wat er met
date
g ebouw
gbeurt / hoe men het gebruikt,
g
, hoe het met
zijn
g
l omevin
ginter-a eert
g en inter-acteert.
Het uniekste historischebouw
is 'waardeg
loos' wanneer het eenzaam en vergeten
g
lap gzamerhand verkommert, wanneer niemand er zich om bekommert. Een bescheiden ggebouw datggoeden
actief functioneert/ dat door de maatschappij
gebruikt
ppJg
wordt / krijgt
door zijn functioneren steeds
Jgl
een meerwaarde.

Gebouwen,, maar ookppleinen,
,plekken straten, materialiseren en dragen
g
ideeën, inhouden - én tal van sociale, culturele en economische activiteiten. Ze kunnen
een buurt,, een wijk,
], een stad, een regio
g aan zieneven
herkenbaar
maken - op
p voor g
waarde dat wij
wi' ze die taak willen en kunnen toebedelen. Een eenvoudigg
kapelletje,
P
l/
het oude station, het verlaten schoolgebouw, de oude kazerne of citadel, maar ook
de fabriek dieedurende
decennia de
g
buurt werk en inkomenaf
g^vormen elk het
herkennisgp
s unt nabije
van hun nabije
of wijde
wijde
g g.
De schouw van de oude textielfabriek van FourmiesFrankrijk
J werd het
symbool,
de herkenbaarheid voor de regio
Y
g
Fourmies-Trelon, een symbool waaraan
men zich optrok om in een door werkloosheid en sociale onrustetroffen
streek een
g
nieuwe toekomst op
p te bouwen. Aan de
voet ervan zit het centrum voor het sociale,
economische en textielverleden van de
streek - met boven de ingan gvan de tentoonstellingsruimte de slogan:
'we moeten
g

Manchester (GB): voormalige s poorwe loodsen en werkplaatsen: thans 'Greater Manchester Museum
of Science and Industry', en gangmakers voor de toeristische en economische ontwikkeling van de oude
'Castle ield'-wijk.
1

het verleden kennen om het heden te been de toekomst te beheersen'.
grijp
Jp
De welvaart en dynamiek
van een
Y
regio
zijn
zijn
af
te
lezen
van
de
gebouwen
die
re
g
g
een regio
rijk is,
p ze
g rijk
^ van de wijze waarop
vervallen of functioneren. Gesloopte vlakten in stedelijke
omgevingen, omgevorm
om evormd
J
steriele ofenie
i e parkeerplaatsen
of
g pgp
P
illegale
stortplaatsen,
geven aan de stad een
ille
g
p
!g
deprimerend
aanzien - dat potentiële
inp
p
vesteerders afstoot.
De zorg
g mateg voor de omgeving
g
rieel én immaterieel) hangt
g samen met het
denken over bestemmingg en herbestemmingvan gebouwde
elementen binnen die
g
omgeving.
omevin.
Bestemming
o pg
g (de eenvoudigste
lossing)n
her-bestemmingg van gebouwen
g
g
kunnen derhalve niet herleid worden tot
een architecturaal of stedenbouwkundig
probleem,
drijftop
g
g
p en is een gevolg
^ maar drijft
van een maatschappelijk gebeuren.
g

Herbestemming:
g verhaal
e
ee lang
een
Herbestemmin^: van alle tijden
tijde
er was herbestemming
Vroeger
g van
gebouwen een
'normale' zaak. Gebouwen,
1
die structureel stevig
g waren1 werden steeds
aangepast aan nieuwe behoeften, aan
nieuwe functies. Dat was zo voor het Colosseum in Rome, en voor andere antieke
monumenten. Aan het begin
van de s9de
g
eeuw werden kloosters, kerken en kastelen
(door de Franse Revolutionairen verkocht
als nationaleoederen
door de nieuwe nijl g
veraars omgevormd tot fabrieken en werkg zij
huizen. Lieven Bauwens vestigde
zijn eerbedrijf
l in het Karthuizerklooster van
Meerhem(Gent),en het Gravensteen bleef
tot het einde van vorige
g
g eeuw omgevormd
gieterijl en woonkazerne.
tot textielfabriek ,g
In de loop
g eeuw werden
p van vorige
stilgevallen
textielfabrieken omgevormd
tot
stil
g
g
stapelplaatsen,pottenbakkerijen
p ottenbakkerij
J en woningen.
En zelfs in deze eeuw, na de Tweede
graten
in
Wereldoorlog,
g
g^ zag men er geen
g
om een textielfabriek in Gent om te vormen
tot kantoren en rectoraat van de universiteit/ of een voddenbedrijf
voddenbedrijf in Ingelmunster
g
tot kerk.
GEBRUIKEN OF VERBRUIKEN

115

Adaptive re-use
Vanaf deJ jaren 1
'ada p 97o groeide
g
tive re-use' in de Angelsaksische
landen uit
g
tot een nieuwe architectuurdisciline.
De
p
eersteublicaties
rond dit thema, met voorp
beelden van realisaties, dateren van het begin
in van dat decennium.
Reeds in 1971
97 werd door de Britse
overheid een - voor hetrote
beg publiek
p
boekj 'New Life for Old Builstemde - boekje
gepubliceerd,^ dat herbestemmingg
gp

culturele en economische ontwikkelingen
g
op
gang
Het aanmoedigen
g
pg
g te brengen.
g van
toerisme is daarbijl één van de smeermiddelen voor deze motor3.
Ook ontstond in dieeriode
de
p
opvatting
dat
men
bedrijfsgebouwen
best
g
I'
Jg
kan herbestemmen voor nieuwe bedri'fsl
doeleinden en bedrijvencentra,
zodat er
J
(zij het inzake vervuilingg en laopnieuw (zij
waaihinder sterkecontroleerde
economig
sche activiteiten ontstaan in stedelijke
kerl

^^

a!

! ,

! m a! 1n u^

y
\`t
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^,
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Manchester (GB): de oude kanaal-pakhuizen
worden thans systematisch
omgevormd
tot woningen,
p
y
^
^,
hotel, burelen, horeca, winkels, e.a. In synergie met het verzorgen van de waterwegen-infrastructuur
ontstond hierdoor een attractieve buurt, die opnieuw
economisch en cultureel leven aantrekt.
p
Een tiental jaar geleden was dit nog een desolate, vervallen en vervuilde omgeving met hoge
criminaliteitsci1ers.

van oudeebouwen
moest aanmoedigen,
g
g,
en dat aan de hand van éénentwintig goedggekozen
voorbeelden tips
gaf
g
p en suggesties
gg
g
voorparticulieren,
p
^ verenigingen en lokale
overhedeni.
Verschillendeublicaties
in Engelse
p
g
en Amerikaanse architectuurtijdschriften
in
J
deeriode
1973-1975,een aantal lijvige
p
l g
geillustreerde boeken,
g
^ en enkele meer
g especialiseerde
uitgaven
vanaf
1975
eko
P
g
975 g p P eld aan de verspreiding
g van de idee via
p
publicaties
in het kader van het Europees
ees
P
Jaar van het Bouwkundig
s
(1975)
g Erfgoed
g
zorgden
voor een doorbraak op
g
p internationale schaalt.
Na een eerste decennium, waarin
herbestemming
werd als een
g vooral gezien
g
architecturaal en stedenbouwkundigg fenomeen enebouwen
opPde eerste plaats
g
p
woon- en commerciële functies kregen,
g,
bemerkt men dat vanaf de jaren '8o herbestemmingmeer en meer gezien
wordt als
g
een motor om een aantalewenste
sociale,
g
116
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nep en aan de rand van deze. De relatie
wonen-werken wordt in bePaalde mate
hersteld,, o.m. vanuit de bevindingg dat hierdoor nefaste verkeersstromenvoorlopers
van de verkeerscongesties van
vandaag)
g
kunnen tegengegaan worden. Herbestembedrijfsdoeleinde betekende
mingvoor bedrijfsdoeleinden
een adequater
gebruik
van de beperkte
q
g
P
industriegrond cf. . de toen ggelanceerde
term 'vertical industrialarks'
en een o
tioptip
van samengevoegde functies
vooral voor het kleinbedrijf4.
l
Erfgoed,
g
g van dit
^ en herbestemming
erfgoed,
trouwens
g
^ wordt in deze periode
p
ook meerezien
enals
meereen belangg
rijke
factor van stadshernieuwing
l
g en
stedelijke
herleving5
J
g . Dan verschijnen ook
eerste studies die op
p de economische
voordelen van het conserveren vaneboug
wen van het restaureren en herbestemmen
wijzen. De kosten-baten-analyse
wijzen.
valtgloY
baalenomen
positief
uit,
zonder
dat men
g
p
de `niet besombare' kwalitatieve baten in

rekening
g brengt
g - zeker opp macro-economische schaal 6 .
Recent wordt
om
g rootstedelijke
J inJ^ New
g evingen bv. Zuid-Londen,- Parijs,
York) herbestemming
gezien als een ondergg
deel van het buurtopbouwwerk.
Door het
p
verzorgen van de ruimtelijke
omgeving,en
J
door het teruggeven
van een economische
gg
en vaker nogg sociaal-culturele)) bestemmingaan leegstaande
gebouwen,
wil men
g
g
de buurt en de buurtbewoners nieuwe
levenskanseneven.
Deze vorm van herg
bestemmenaat
met zware
g vaak gepaard
gp
j
kapitaalinjecties
in
de
uitbouw
van een
p
verzorgende educatieve en sociale infrastructuur en maatschappelijke
Pp J begeleiding.
De eerste stappen
pp in Vlaanderen
De herbestemmin sbewe
in ging
gggg
gedurende decennia aan Vlaanderen voorbij, en komt thans laat - te laat - schoorvoetend op
gang.
pg
g
In 1985,ter gelegenheid
van de eerg g
ste editie van Flanders Technolo
gY- werd
door de Vlaamse Vereni
Vereniging
g in voor Industriële Archeologie
g een eerste studiedag
g en
een eerste tentoonstellinggeorganiseerd
gg g
over herbestemming
g van industriëlegebouwen. Heteheel
vond plaats
in de 'Gele
g
p
Zaal' van het Noordstarfonds in Gent, een
tot multifunctionele ruimte omgevormde
g
fabriekshal.
Op
waren in Frankrijk
Frankrijk
p dat ogenblik
g
de Usine Le Blan in Rijsel))
en
vooral
J
in Groot-Brittannië reeds toonaangevende
g
herbestemmingp
s ro ecten
gerealiseerd,
en
J
g
verschenen in architectuurtijdschriften
beJ
spreken gen van geslaagde
g
g realisaties. Het
nummer 02.9
^ $4 van A Plus was verschenen met op
p de voorkaft een suggestieve
gg
cartoon en de slogan
'Ne jetez
plus,
réutilig
l
p
sez!' De Brusselse Commission Française
de la Culture wasestart
met haar camg
a ne voor herbestemmingg van het Bruspg
sels bouwkundig
erfgoed,
en93
in 1 8ver g
g ^
scheen hun eerste dossier met herbestemmin gsvoorbeelden en -projecten.
pJ
In Vlaanderen had
een plimultidiscs
naire vrijwilligers-werkgroepde inmiddels
verdwenen WKIAP - Werkgroep
KonservaP
tie Industrieel-Archeologisch
Patrimonium)
g
in 1978-79
reeds studies gerealiseerd
voor
9779
g
herbestemming
herbestemmin van de textielfabriek UCO
Ter Platen in Gent (waar eenrotere
bruikg
bare oppervlakte
kon gerealiseerd
worden
PP
g
dan in het Parijse
l Centre Pomp idou... doch
thanskeer
esloo
t
en
tot braakland en p ar
g
p
getransformeerd) en voor het station
p laats g
van Harelbeke waaras
p onlangs
g een
met de renovatie van start
p rivé-persoon
p
ing).
gg
Architectuurstudenten hadden in
de jaren
s 8o-'8 plannen
getekend
en/of
9
5
of
p
g
eind
eindprojecten
voorgelegd voor de renovatie
p l
van o.m. de Gevaert-fabriek in Oudenaarde

(1981, recent door een doe-het-zelf-zaak op
wijze
verbouwd de Gistfabriek in
p i'nli'ke
J J
l
Brugge
(1 979 enkele jaren
jaren latergesloopt),
gg
de Gelatines-fabriek in Hasselt1
8 slo9 4^
ping
in in het vooruitzicht) en 's Hertogeng en
molens in Aarschoti98 3^
noggsteeds in
patstelling).g
in
Van de in de tentoonstelling
1985
studentenprojecten
g
p )
95 voorgestelde
leidde slechts één, nl. dat voor de brouwerij)
Christiaens in Koekelareg
1 81 mutatis mutandis tot een realisatie.

^,,

^\1

\^^^^^
^^

^^:^,

Terassa (Catalonië): voormalige
textielververij, omgevormd tot kleinschalig
cultureel en tentoonstellingscentrum.

In 1981
had de toenmalige
9
g Rijks)
dienst voor Monumenten- en Landscha
p szorgen
grondige
g
g
g renovatiestudie gemaakt
g
voor het straatje
l 'De Ring'
g in Hamme thans is ditrotendeels
gesloopt.
978
g
g
p In 1
reeds werden de eerste renovatie-ontwervoor de beschermde vlasp en voorgesteld
g
spinnerij
p
l en latere gloeikous'esfabriek
l
'Schultze' aan de Korianderstraat in Gent,
eengebouw waaraan de eerste fase van de
renovatie begin
8 opgeleverd
werd...
pg
g 199
Pas aan het einde van de jaren
'8o,
l
niet het minst alsevol
van
de
discussie
g g
rond de toekomst van de indrukwekkende
gebouwen van de Limburgse
g
g steenkoolmi'l nen (een discussie die eigenlijk
op van g
J toto
daagnog
nooit
ten
gronde
gevoerd
werd),
g g
g
g
de sloping
Stapelhuizen
Koninklijke
p
pg van de Koninklijke
in Antwerpen
p (ondanks internationaal p ro test en een reeks andereebouwen
(zoals
g
de oude Gistfabriek in Brugge)
kwam
er
gg
enige
gang.
g discussie op
pg
g

Wachten
e opPGodot.
Godot?
Herbestemming
S in Vlaanderen,
anno 1998...
99
Wachten op
p Godot?
Of is er intussen toch iets veranderd?
Op
0
basis van een eerste inventarisatieronde van architectuurstudenten van het
Departement
Architectuur St.-Lucas Gent,
P
van de Hogeschool
voor Wetenschap
g
p en
Kunsti 995 bleek dat desondanks in
Vlaanderen méér herbestemd wordt, dan
wijl ons in een eerste oogopslagbewust zijn.
J
Veelalebeurt
zulks om utilitaire redenen,
g
omwille van economische redenenoedg
koer
P minder vanuit architecturale visies
of omwille van het historische belangg van
hetand
p vaak zelfs ondanks de architectuur-historische waarde ervan. Veelal komt
aan de herbestemming
geen
g en verbouwinggg
architect p
teas
eigenaar,aanne
^ en bepalen
P
mer en klusjesman samen
de bestemming
g
en het uitzicht.
Veelelanceerde
projecten
lopen
g
pl
p
spaak,
tijd in besla
beslag,
p
^ nemen nodeloos veel tijd
bij initiatiefnemers vaak een kater
laten bi'
achter.
Herbestemming,o
hoorden we,, is
g
dikwijls
dikwijls opboksen
tegen
onbegrip
p
g
g p van de
omgeving,van
,overheden,
van administraties en reglementen.
g
Er is ook de stuntelige formulering
g
enlannin
van
p
g de verschillende projecten.
pJ
Er is deebrekki
eg financiële draagkracht
g
g
van vele initiatiefnemers (vooral van deze
die vanuit een idealismero'ecten
willen
pl
aanpakken),het
onbegrip
onbe ri van de Vlaamse
immobiliënsector, de aarzeling
g van banken
om in die sector leningen toe te kennen zeker na enkele - veelal voorspelbare - debacles zoals bijJ de Nieuwe Molens in Brugge).
gg.
En ten slotte moetewezen
worden
g
op
p de onbekendheid van vele architecten
met de specifieke
eisen en mogelijkheden
p
gl
van herbestemming.
g Architectuur betekent
nog
g al te vaak 'nieuwbouw', 'vernieuwbouw' hinkt achterna - ondanks het feit dat
Frankrijk sedert 1993/94
in een land als Frankrijk
het
993
94
aanbestedingsbedrag
g
g voor vernieuwbouw
boven dat van nieuwbouw uitgroeide.
In
g
de architectuuropleidingen wordt,
wordt in tegeng en
stellingot
model,
g bv. het Angelsaksische
g
weinig
g aandacht besteed aan de aanpasp as
baarheid van bestaandeebouwen
en
aan
g
de bouwfysische
en bouwpathologische
Y
aspecten
daarvan.
p
In deze context is het belangrijk
gJ dat
Vlaanderen zich bezint over herbestemming, over de rol van niet alleen de architect binnen ditroces
maar ook van de
p
overheid en van andere maatschappelijke
pp l
geledingen.
Uit de discussies en voorloei ge resultaten van onderzoeken die t
voorbije
maanden
uitgevoerd
werden,
blijkt
J
g
^
J in tussen dat:

- herbestemming
van bestaand
ebgebouweng
patrimonium
een
toekomstgerichte
sector
p
g
is, doch dat een aantal juridische, fiscale en
administratieve factoren de ontwikkeling
ervan afremmen;
- dat (vooral bij
bij de ouderegeneratie, met
uitzonderingg van de 68'ers) er een pY
s chologische
drempel
tegenover
herbeg
lt
P bestaat te
stemmingvan fabrieksgebouwen, eerder
dan een financiële drempel;
p^
- dat bijlJ
jongeren
een grote
vraag
g
g
g bestaat

Voorblad van het boek: Sherban
Cantacuzino, New Uses for Old
Buildings. De meeste voorbeelden
behandelen herbestemmingen van
industriële gebouwen. Het verscheen echter
reeds in 1975,
975 dus meer dan twintig^^ jaar
1
geleden! (London, The Architectural Press,
1975,
75264
4 blz.)

naar 'oude'ebouwen
- al zijn
g
J dit niet
noodzakelijk
of
g
J industriële gebouwen
lofts - misschien omdat vele jongeren
de
l g
financiële middelen voor nieuwbouw niet
meer hebben en betaalbare ruimte zoeken
die ze met eigen middelen kunnen invullen•
- dat herbestemming
g te nauw bekeken
wordt vanuit een huisvestingsstandpunt,
terwijl - zoals uit de ervaringen
terwijl
uit andere
g
landen blijkt - herbestemmingg véél ruimer
moet benaderd worden, en ook bijzondere
)
mogj
elikheden biedt oppsociaal-cultureel,
toeristische en zelfs bedrijfseconomische
J
gebied
(cf. de vestiging
bedrijvencentr
g
gg van bedrijvencentra
herbestemdeanden
P
- dat de technischeroblemen
meestalen
p
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vaak op
opP te
l
g wijze)
P een vrijl eenvoudige
lossen zijn, doch dat men de oplossing
g niet
p
vindt doorgebrek
aan
specifieke
kennis,
p
g
n - vooral! - door een vollediggg
gebrek aan
en
doorstromin van de kennis: Vlaanderen
doorstroming
blijktg
geen weet te hebben van technieken
en ervaringen
uit de buurlanden.
g

Herbestemmen en
herbestemmen
Uiteraard kan iedereen een veelheid
aan argumenten aanhalen, waarom het hermoet aan
bestemmen
p anden kan envanemoedi
d
worden,
zowel
esthetische,
g g ^ , historische stedenbouwkundige,
g
g ^ecologische
als economische. Enkelearen
geleden
beg
l
stond de onmiskenbare tendens om aan het
kosherbestemmin
een (positieve)
p
g s roces
P
tenbaten-analYse te verbinden,^ doch tijdens
J
de recentste discussies wordt meer en meer
er
van het economisch model afgestapt. Inddaad ^l
bij het aanpassen
en
opnieuw
laten
p
p
functioneren vanebouwen
treden vaak
g
niet-besombare baten op
l
p bv hoe bereken je
het 'zichoed
g voelen in zijnJ omgeving'?),
terwijl
g
J een reeks economische argumenten
door recente studies niet meer konden onderbouwd worden. Er ontstaat derhalve
een tendens waarbijJ men het halen van bepaalde
vooropgestelde
en duidelijk
l g efor pg
p
muleerde doelstellingen
of
deze
nu
g
esthetisch historisch, maatschappelijk,
cultuurtoeristisch,, of zelfs nostalgisch
van
g
aard zijn
laat
primeren
op
een
eventuele
p
p
J
en/of twijfelachtige
positieve financiële
l
gP
balans. Het is duidelijk
de
g
l dat in dit geval
overheid (zowel de nationale als regionale
g
overheden, maar ook de tussenkomsten
van de Europese
Unie in achtergestelde
g
p
maker
ebieden
als voornaamste gangmaker
g g
optreedt,
noodzakelij als voorP
^ maar niet noodzakelijk
financier.
Argumentatiesg
voor herbestemming
zijn veelal
onder volgende
stellingen
terug
g
g
g
te vinden:
- Herbestemminggg
geeft een meerwaarde
ebied bv. herbestemgebied
aan het omgevend
g
pershuis tot theatermingvan het Zuider p
centrum en vanakhuizen
tot respectievep
P
lijk
Provinciaal
Museum
voor
Fotografie
en
g
J
Museum van Hedendaa gse Kunst Antwerpen remde het verderzettende verloederingP
s roces van de buurt rond de oude
Zuiderdokken in Antwerpen,
bracht
P
nieuwe activiteiten in de omgeving
g g aan, en
deed derondwaarde
stijgen
Jg - en dus de
g
stimulans tot het investeren in deze buurt)
- Herbestemmingg is een antwoord op
p de
schaarsheid van de ruimte. Een stellingg is
dat oPdit ogenblik
in Vlaanderen zoveel
g
vierkante meter leegstaan
of slechts margig
naaiebruikt
worden, ^dat een optimaal
g
P
ervlakaanwenden van deze bestaande oPP
ten de nood op
p
P het aantasten van de open
ruimte wegneemt.
g
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- Door multifunctioneel herbestemmen van
r t ruimten kan men de multifunctionalige
teit van de traditionele stedelijke
omgeving
g
g
J
revitaliseren, en kan men de band tussen
wonen-werken-ontspannen
enz. levend
p
houden en versterken.
- Herbestemmen is een vorm van rendabele recycling: het bouwen van eenpan
and
energie
g
- het afbreg en grondstoffen;
ken ervan vereist energie
g
g en grondstoffen,
het nieuwbouwen
en levert véél afval op;
p^

Gent. Een oud voorbeeld van
herbestemming. Na de Tweede
Wereldoorlog
S
werden deebouwen
van een vroegere
^^
K
katoenfabriek 0912)
omgevormd
tot burelen
9
^^
van de nv 'Lucht en Liefde' (1949),
949 nadien
tot rectoraat van de Gentse universiteit.

op
vereist opnieuw
energie
g
p
P
P dezelfde plek
enrondstoffen.
Bij
Bij
herbestemming
zijn de
gl
g
baten op
balans ming
e de macro- ecologische
stenso%
meestal meer.
3
en maatschappelijke,
en
- De ecologische
PP l
g
weldra ook de economische kosten voor
het verwerken en storten bouw
van Puin
lopen
zo sterk op
p dat herbestemmen hét
P
alternatief biedt.
e
- Herbestemming
gtewerk
g levert een hoge
biedt ideale kansen vooropleioleistelling,
g^
tot stielmannen.
gvan laaggeschoolden
gg
Ondanks de veelheid aan argumentenro
P dienen ook een hele reeks remmende factoren aangehaald
te worden.
g
In Vlaanderen lijken
die,
g eJ
^ op een aantal
slaagde uitzonderingen
na,
voorlopig
nog
pg
g
^
g
het overwicht te halen.
De ervaring
lt leert immers dat herbestemmin in de huidige
stemming
g context vaak belan gJ
rijke financiële risico's inhoudt en dat
rentabiliteit o.m. door een aantal aan het
externe factoren) niet vooraf kan
project
PJ
gegarandeerd
e
worden.
gg
Moet deemeenscha
pdaarom het
g
herbestemmen vananden
met financiële
P
tegemoetkomingen en allerhande subsidies
op
gang
g g
pg
g trekken,^ en verder in beweging
houden? Of zijn er andere mogelijkheden,
gl
zoals heteven
voorbeeld
gevenvan het goede
g
door als overheid zelf een herbestemmingsolitiek
te voeren) of het vastleggen
P
gg

van een herbestemmings-vriendelijk
1
g
beleid.
Subsidiëringwordt over het algeg
meen en in internationale context niet als
de beste stimulans beschouwd: een ingesubsidiewikkelde
Procedure is vaak administratief loodzwaar en daardoor remmend
voor kleinereJ
P ro'ecten. Een aantal schandalen en schandaaltjes
o.m. in Duitsland)
J
toonden aan dat subsidies tot een zelfwaarbij
bevruchteg end systeem
leidden ^ waarbij
Y
het overheidsmanna eerder het doel blijkt
l
dan de effecten van herbestemming.
g
Voorkeur wordte
even aan vlot
gegeven
werkende en eenvoudige
g fiscale stimuli
een fiscale ontvoor herbestemming,
g
radingp
s olitiek voor leegstand
en verval.
g
De belangrijkste
fiscale
bevoegdheden
in
g
g l
België
Bel
g steeds bijl de federale
g berusten nog
overheid, zodat de regionale
overheden die
g
zijn voor de stedenbouw en landg zij
b evoegd
g
ghiervan onvoldoende gebruik
kunnen maken. Ook blijkt
l dat de fiscale
voordelen nog
g
g steeds in hoofdzaak gedacht
worden in de richting
g van nieuwbouw.
en lokale
Anderzijds blijkt dat de regionale
g
bestraffin van leegstand en verkrotting,
bestraffing
g g^
plaats van herbestemming
Pg
g eerder sloping
en kaalslag
bevordert
omdat
onwillige
g en
g
peculerende eigenaars
op
die
wijze
de
ssp
P
l
g
heffingen kunnen ontlopen.
Leegstand
zal
p
g
plaats
ruimen voor stedenbouwkundige
g
p
gaten.
Herbestemming
g reg wordt in eigen
door een
g
g io onmiskenbaar ook afgeremd
die herreeks administratieveures
e roced
bestemmingsdossiers
nodeloos
in
gewik g
keld maken, terwijl
J veel administraties
bv. de technische diensten in deemeeng
ten niet openstaan
voor herbestemming,
g^
P
grotendeels
onwetend zijn
ge
l over de mogeg
li'kheden
die deze aanpak
p biedt.
J
Frankrijk, GrootIn tegenstelling
g tot Frankrijk,
g
Brittannië, en vele andere landen, is in
Vlaanderen herbestemming
nogg steeds
g
een onderdeel van een totaallannin rogeen
Pgp
ces van de stedenbouwkunde ge en socioeconomische ruimte. Wanneer al eens herbestemd wordt,,g
gebeurt zulks opP initiatief
van eenarticulier,
immobiliën roe of
^ een immobiliëngroep
P
een bedrijf,
go
op
J^ en heeft zulks betrekking
éénpand
of
maximaal
op
één
bouwblok.
P
P
Herbestemming
als
g
g wordt te veel gezien
een op-zichzelf-staand
gegeven,
los van
gg
P
omgevingsfactoren,geïntegreerd
niet- eïnte reerd met
wat in de omevin
gebeurt
of voorzien is.
g gg
Bij
herbestemming
is
de kwaliteit
g
J
van de ruimtelijke
ruimtelijke omgeving
P
g mee-bepalend
g
voor de kwaliteit van de herbestemming,
en is de herbestemming
bepalend
voor de
P
g
verdere ontwikkeling
en groei
van een ruig
g
mere omgeving:
sommige
g
g voorligg vans ro'ecten
kan men
g ende herbestemmingp
l
zij tot storende
nu reeds voorspellen
dat zij
P
factoren in hun omgeving
g
g
g zullen uitgroeien

o.m. door het aantrekken van verkeersstromen, of - zoals in sommige
g marginale
g
zones in Frankrijk
Frankrijk - door verstoringg van de
sociale structuren en het inplanten
van
p
maatschappelijke
conflicten).
pp l
Stedenbouwkundig
g dient trouwens
opgemerkt datg
de voor herbestemming
interessantsteebouwen
meestalpver
op 'g
keerde'laats
liggen.
Bedrijven
Bedrijven
gelegen
P
gg
g g in
oude industrie-zones kunnen niet zomaar
omgevormd
worden tot bv. woningen
g
g of

behouds- en herbestemmingp
s roces zonder
grote
weerstanden
aan
de
gang
gebracht
g
g gg
worden. Na tien jaar
is de eerste kater van
J
de bedrijfssluiting
l
g verteerd,^ na één genera-tie is dieeschiedenis
'eschiedenis'
en dus
g
g
'interessant'eworden.
Op
dat
ogenblik
g
g
p
worden de laatste restjesgekoesterd,
beJ
houden ,g
gerestaureerd,,g
gerenoveerd - als
ze er dan noggJ
zijn. Het verhaal van de
mijn
gebieden
in Nederlands-Limburg is
J gg
daarvan een mooie illustratie.

stond totaal afwijzend
tegenover
wonen in
l
g
een bedrijfsgebouw.
Jg
Bewoning
g
g is echter niet de enige
mogelijke
herbestemmingsfunctie
voor een
g J
g
groot
root of een industrieelpand - vaak zelfs
niet de meesteschikte.
Het verzekeren
g
van bv. de nodige
g lichtinval in alle ruimten
vereist bij
bij de omvorming
g van eengrootschaligp
and bv. een textielbedrijf)
J te
zware ingrepen die het karakter en de
structuur van hetand
p aantasten en kos-

ova.
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slecht zher cheer en conceptuele
fouten ging
verloren.
Brugge:
^^ ^^een waardevol complex
^
^
^^^^ De Nieuwe Molens: door een ondoordachte aanpak,
l

Dezoneringszonerin smultifunctionele complexen.
p
un
e
/ zoals dit het huidige
gstedenbouwkdigdenken bepaalt,
is
in
tegenspraak
met
p
de multifunctionele bestemming
g waarin de
meeste kansen opp een succesvolle herbestemmingschuilen.
En ten slotte hebben behoud en hert mminae
vangebouwen v el te maken
bestemming
g
met des
ische
beleving
g
g van die
g ep cholo
Y
e
bouwen door hun omgeving. Sommi
g g ebouwen hebben, vaak door een veelheid
van factoren,/
eenpsychologisch odium:
omdat de buurt jaren last had van verval,1
omdat hetebouw
verbonden is met een
g
onsmakelijkeggeschiedenis bv. degebouonsmakelijke
wen die in Bristoletui
en van de vroegere
g
g g
slavenhandel),/ omdat men de p s Y chologische shock vanrootschall
e bedre lfsslui
g
g
tingen
wil verdringen
usen alle oude indg(in
g
triebekkens in Europa,
P/ van het Ruhrgebied
g
en het Saarland, 1
tot Wales en Yorkshire,
met inbegrip
van
de Rupelboorden
en de
gp
p
Limbur se steenkoolmijnen
steenkoolmijnen), omdat men
Limburgse
slechts deevel
kent en niet de rijkdom
aan
l
g
details in het interieur, enz. Eens die sY
p chologische barrière overschreden kan het

Wonen in een
e fabriek?
Uit buitenlandse enquêtes
blijkt
q
J dat
het wonen in een herbestemd bedri'fs
l gebouw zeker nog
is, en dat
g niet populair
pp
blijkbaar
een zeer specifieke
sociale doel)
p
wordt. In
groe
pdaartoe aangetrokken
g
Frankrijk
l wordt deze omschreven als 'les
soixantehuitards', degeneratie van de
68'ers, met een hogere
opleiding,linkse ing
tellectuelen die de wilde haren lieten kni p p en en thans behoren tot de betere klasse
tijdens de week rijdend in een typische
tijdens
Yp
en tijdens het weekend met
yuppie-wagenJ
een eend. Of kunstminnende zielen die zich
een loft met uitzicht opp de Eiffeltoren kunnen veroorloven.
BijJ een studie die in 1989-1990 in ons
land uitgevoerd
werd door de vzw Belgica
g
g
Nostraaven
slechts
37 % van de onderg
vraagden
aan dat zij
zij bereid zouden zijn
J om
g
aan
wonen
in
'een
groot
waardevol
tee
g g
g
bouw daterestaureerd
wordt
en
o
pge
g
en'. Van deze
deeld
g ezinswonin
J - jag inant
woorden was maar%
om een
9 gewonnen
g
flat te koen
fabriek
g
P in eengerenoveerde
21 % wilde eventueel huren, maaro
7 %

tenvergrotend
werken. Vandaar dat het
g
aangewezen
is
om vooraleer met hetplanaan
p
g
bestem nenmaken te starten alle mogelijke
gJ
mingen
o
Y
^enop
g en hun mix te analyseren,
basis hiervan de uiteindelijke
uiteindelijkeopties
p
vast te
stellen, afhankelijk
J van de eigenschappen
en kenmerken van hetebouw,
g
-afhankelijk
J
van de ligging
evin
g
g sgg g ervan en van de om
factoren afhankelijk van de bestaande
vraag
J van
g
^ én afhankelijk
g naar gebouwen,
een stedenbouwkundigg en sociaal-cultureel
beleid7.
In de meesteevallen
gevallenzal de herbestemmingdan niet leiden tot unifunctioneel
gebruik van het pand (soms omschreven
g
als 'getto-herbestemming'),maar wordt een
multifunctioneelro
ontwikkeld
g
p ramma
van mekaar versterkende functies. Dit kan
niet (alleen) de taak zijn van de architect of
van eenro'ect-ontwikkelaar,
maar moet
pl
gebaseerd
worden
op
een
multidiscs
p lip
g
naire analyse
Y van noden en mogelijkheden.
gl

Wie speelt welke rol?
Het is opvallend
dat de overheid
p
in Vlaanderen niet het voorbeeldeeft
ing
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bestemmingVoor veel overheidszake herbestemming.
rojecten
worden herbestembarepanden
p
Pl
t
esloo
.
g
P
Eeni'nli'k
voorbeeld
is de sloping
Pl
l p
g
door OVAM, in Mechelen, van een monumentaal en goed-renoveerbaar
meubelbelt
drijf
om
dit
te
vervangen
door
een weiniglt
J
duidelij in
zeggende
nieuwbouw: dit is duidelijk
ltlt
flagrante
tegenspraak met alle filosofieën
lt
inzake recyclage die door OVAM de wereld
project
ingestuurd
worden... Ook het piloot
p
lt
pl
'Technopolis,
van de Vlaamse Regering,'Techno
P
dat oorspronkelijk
P
l in een oud industrieel
gebouw
zou
komen
(nl. in de oude zegellt
lt
drukkerijJ in Mechelen) blijkt
blijk naar een
buiten de stedelijke
J kern
verbannen te worden - opP basis van een
betwistbare kosten-baten-analyse
Y die geen
lt
rekenii
rekeninghield met socio-culturele waarderingen
en stedenbouwkundige
p
lt
ltaspecten.
Of hoe de overheid zichedraa
gedraagt
ltt als de
zijn
spreekwoordelijke
dentist die zijn
lt
p
J Belgian
spaarcenten
in
Kiwi-dollars
belegt,
omwille
lt^
p
intrestpercen van de ogenschijnlijk
lt
l J hogere
lt
taltes die door geldontwaarding
ltopgevreten
plt
lt
worden.
De rol van de overheid is, zo blikt
J
uit alle buitenlandse rapporten,
e
Pp^ toonaa p lt vend bij de lt
houding die haar burgers
lt ers aan nemen tegenover architectuur,
, stedenbouw,
monumentenzorg.
lt Niet alleen en zelfs niet
oPde eerste plaats
door de wettelijke
p
l en
administratieve bepalin lten die deze overheid uitvaardigt,
lt^ niet alleen en zelfs niet oop
de eerstelaats
door financiële tegemoetp
lt
komenlten en fiscale ingrepen, maar vooral
door de houdinglt die deze overheid tenhet goede
oede of slechte voortoonsP
reidt,
beeld dat zijl haar burgers
voorhoudt. De
g
overheid zal aldusewild
of ongewild)
lt
lt
een katalysator-functie
vervullen,^ ten goede
Y
lt
of ten kwade. WijJl
zijn daarom ten stelligste
g
van oordeel dat zondererichte
initiatieven
g
van de Vlaamse overheid het herbestemminltroces
s pJ
in Vlaanderen zal blij
blijven ach
terophinken ten opzichte
van
de
om
- P
ge
vende landen en regio's.
lt
Hoe kan zijJ dat doen?
Uiteraard door de idee van herbestemmingzelf toe te passen
opP haar PJ
ro ec p
ten: administratieve centra doen oude industriëleebouwen
en wijken
herleven als
g
l
zije ggoed geconcipieerd,
en uit lt e e
g
p
^ ingeplant
gp
voerd worden. Door een stedenbouwkundegbeleid te voeren dat hergebruik aan moedigt
lt en sloop
p zonder vooruitzicht
ontmoedigt.
s olilt Door een herbestemmin
ltp
tiek te koppelen
aan een opleidingspp
p
g en tewerkstellinltp
s olitiek.
ZijJ kan een aantalherbestemmingsherbestemmins(mo
ltels ke alternatieven, haalbaarJ
beid enz.) laten uitvoeren voor cruciale en
representatieve
gebouwen
en zones,^enop
o
p
lt
basis daarvan derivé-sector
aanzetten
om
p
120
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de herbestemmingg te realiseren (het voorbeeld van het Amerikaanse Lowell kan
aangehaald
worden). Ofwel dient er een
g
eventueel achteraf door de overheid terug
recupereerbare)
toelage
g verstrekt te worden
P
eli'ke studies te maken: de zwaarom dergl
ste kosten zijn
J ni. de opmetingen van het
gebouw en de tijd nodig
lt om de structuur te
lt
analyseren.
Y
Zijt kan vooruitzien, en nu reeds herbestemmingsstudies uitvoeren
voor bedrij-J
ven die op
termijn uit de stedelijke
stedelijk kernen
p termijn
verdwijnen:
bedrijven
bedrijve investeren
J
niet meer in die voor hen marginale
lt elt
bouwen zodat ze snelaan
g aftakelen. Een
visie op
voor
P de toekomstmogelijkheden
ltJ
dergelijke
der
l ltgebouwen zou de aftakelinglt
stoppen.
pP
Het is daarmee ook duidelijk dat
herbestemming
niet mogelt e
lt
lt van gebouwen
en partilijk
J is zonder medewerking,
lt^
cipatie van de privé-sector.
De Amerip
kaanse successen bewijzen
dat een gezonde
lt
l
public-private-partnership een noodzaak is.
Er dient dan echter
eenlt oede terreinafba
keninlten verdeling
taken,
verantlt van
woordelsJ kheden en kosten vastgelegd te
worden - bijJ voorkeur voor een lange
lt termijn.
l
De privé-sectorlt
heeft vaak te weinig
oog
inhoudelijk
lt voor de architecturale en inhoudelijke
binnen eenproject.
Die worden
Pl
onderworpen
aan winstoogmerken
bv. het
P
lt
Pottelber lt - p ro ject
in
Kortrijk),
be J
)staande kwaliteiten verwateren, onleesbaar
of vernietigd
g worden. Enkele uitzonderinen (zoals
de CM in Eeklo) tonen
gelukkig
lt
g
dat het ook anders kan. De overheid dient
te waken over de kwalitatieve aspecten
van
p
de herbestemming.
g
Binnen derivé-sector
zullen kleiP
nereanden
bv
brouwerijen,
maaldep
l^
rijen,...)
gemakkelijker
een herbestemminglt
lt
J
vinden, omdat eenparticulier of een samenwerkinlt
van een aantalgelijkgezinde
particulieren een dergelijk ro ect financieel
Pproject
aankunnen.
Herbestemmingan
grotepanden
g P
g
bv een textielfabriek een havenpakhuis,
,
p
eenieterl
hal
...
kan,
omwille
van
de
,
J
lt
schaal van hetro
J ^slechts geschieden
g
p ect
door kapitaalkrachtige immobiliën ltroepen
en of door de overheid. Indien zulks aanwordt door
projectontwikke
laars
lt epakt
p
J
bestaat er voorafgaand
geen
enkele g aran g
lt
tie over de architecturale kwaliteiten van
uiteindelijk
hetgeen
uiteindelijk
afgeleverd
wordt.
lt
lt
Aan het einde van de twintigste
g
eeuw staan wiji thans op
punt waar an p een p
dere regio's een tweetal decennia geleden
g
van startg
Wij
Wi moeten het warm walt in en.
ter niet uitvinden, maar even uit hun ervaringen
en ideeën putten,
en deze naar
p
lt
Vlaanderen optimaliseren.
p

En nagaan
of wijl in volgende
eeuw
g
g
no een toekomst weggelegd zien voor
(nog)
ons industrieel erfgoed,
en ook voor ons
g
ander vergeten
groot
en monumentaal
g
g
atrimonium waaronder kerken,, school patrimonium,
gebouwen,
gevangenissen,
kazernes en
,g
g
g
citadellen ...
Voetnoten:
1 New life for Old buildings (London, Her Majesty's
Stationery Office, 1971, z.pag - uitgave
gerealiseerd door het Department of the
Environment, samen met het Scottish
Development
Department en de Welsh Office).
P
2 by. - CANTACUZINO, Sherban: New Uses for Old
Buildings. (London, The Architectural Press,
1 975, 264 blz.):
Because their structure tends to outlive their
function, b u ildings have continuously been
adapted to new uses – a fact which has
enabled generation after generation to derive a
sense of continuity and stability from their
physical surroundings (...) The dissatisfaction
expressed by the users of so many new
buildings has directed attention back to some
fundamental ecological and sociological
problems and has forced governments to make
more money available for conservation. Yet it
is unfortunately true that the process of
wholesale and indiscriminate destruction will
go on as long as there are local authorities who
continue to see redevelopment as a matter of
prestige, or find in the developper's proposals
an irresistible opportunity to increase their
revenue from rates...' (p.viii)
- KIDNEY, W.C.: Working Places. The adaptive rise
of industrial buildings. (Pitsburgh, Ober Park
Associates - Society for Industrial Archeology,
1976, 170 blz.)
3 Cf. WEILER, J.: Our Working Past. Conserving industrial
relics for recreation and tourism. (Toronto,
Ontario Ministry of Culture and Recreation,
1982, 224 blz.)
4 Cf. ELEY, Peter & WORTHINGTON, John: Industrial
Rehabilitation. The use of redundant buildings for
small enterprises. (London, The Architectural
Press, 1984, 184 blz.)
5 Bv. - Re-using Redundant Buildings. Case studies of good
practice in urban regeneration. (London, Her
Majesty's Stationery Office, 1987, 115 blz. studie uitgevoerd door URBED voor het
Department of the Environment)
- Heritage and successful town regeneration.
Report of the Halifax Colloquy. (Strasbourg,
Council of Europe, 1989, 100 blz. - Architectural
heritage. Reports and Studies, No.14)
6 Cf. - HANNA, Max & BINNEY, Marcus: Preserve and
Prosper. The wider economic benefits of conserving
historic buildings. (London, SAVE, 1983, 36 blz.)
- PEARCE, Michael: Conservation. A credit
account. (London, SAVE, 1988, 54 blz. + bill.)
7 Zie o.m. Peter NI)HOE en Ed SCHULTE: Herbestemming
in Nederland. (Zutphen, Walburg Pers, 1994,
191 blz, en een aantal sprekende voorbeelden
in: Tessel POLMAN: Monumentale Gebouwen
Herbestemd. Restauratie, transformatie en
hergebruik van grote complexen. (Den Haag,
SDU Uitgeverij, 1994, 124 blz.)
Nuttige adressen:
Forum Herbestemming:
Vlaamse Vereniging voor Industriele Archeologie, Postbus 30 Gent XII, 9000 Gent-12 (Internet:
http://www.conservare.be/vvia/vviahome.htm)
Onderzoeksgroep Herbestemming Industrieel Erfgoed,
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst,
departement Architectuur St.-Lucas,
Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent
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Wie een bezoek brengtg aan
Rome wordtermanent
p
geconfronteerd
met de
g
veelheid aan mutaties die deze stad heeft
ondergaan
in de loop
p der eeuwen. De mens
g
bouwt steeds vanuit bepaalde
behoeften of
p
noodwendi gheden die meestal van tijdel
zijn. Het wegvallen
aard zijn.
van de oorlike
l
g
spronkeli'ke
l bestemmingg heeft te maken
met maatschappelijke
ontwikkelingen
pp J
g die
de bouwheer en de architect nauwelijks
J
konden voorspellen,
p
^ toen er werdgebouwd. De volgende
generaties
kunnen
g
g
overgaan tot het slopen,
uit
p ^ het wegnemen
g
het stadsbeeld vanebouwen
of van gehele
g
g
stadsdelen. Het elimineren is meer dan het
weghalen
van bouwmaterialen; met het
g
sloPen verdwijnen
verdwijnen ook de achterliggende
gg
ambities die de opdrachtgevers hebben
gedreven
een bouwdaad te stellen.
g

niet
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Meestal kiest men omra
pgmatische
Project
van architect Carlo Fantana voor de
1
en economische redenen voor behoud, voor
bouw van een kerk in het Colosseum.
een ingrijpende verbouwing
verbouwin om alzo de o p getrokken ruimtes een nieuw leven te
g eg
ven. De vorm van het stadium van keizer
voor de arbeiders. In 1707
Domitianus werd de configuratie van een
77 deed architect
Carlo
Fontana
een
ambitieus
voorstel
namelijk
namelij
van de mooiste Romeinseleine
p
P
^
Piazza Navona. Derote
zaal van het in- om binnenin het Colosseum een kerk te
g
bouwen.
drukwekkend thermencomplex van Diocle'eeuwi stad'
biedt een overe
De 'eeuwig
tianus^g
gebouwd rond oo
na
Chr.,
werd
3
wijz
end
aantal
voorbeelden
van de wijze
tot
wars
verbouwd
verbd
ddoor Michelangelo
g
g
met
e aan het onwaaropde mens is omgegaan
schipvan de kerk Santa Maria de gli Angeli.
gg
g
roerend erfgoed.
Dit is ongetwijfeld
één
Het imposante
Palazzo Farnese uit de 16de
g
l
g
p
van
de
belangrijkste
aspecten
waarom
eeuw fungeert
nu
als
onderkomen
voor
de
p
g l
g
Rome, maar ook andere historische steden,
Franse Ambassade. Hetroot
theater van
g
boeien. Die steden bezitten een
ons blijven
Marcellus, werd achtereenvolgens
l
g
getransaffinerende rijkdom
aan g
gelaagdheden
die
formeerd tot vesting
en paleis
van de famig
J
g
p
opleveeen hybride
'tijdelijk'
eindresultaat
oleve'tijdelijk'
lie Savelli. Het indrukwekkend Pantheon
Y
De rijkdom
ligt juist in het onzuivere,
uit de eerste eeuw na Chr. de best begJ
in de vaak inrij
ende transformaties die
waarde en befaamdste Romeinse tempel,
g lp
aan
de
mens
heeft
erewerd een ruimte voor de christelijke
gebracht in de stedenJ
bouwkundige
structuur,
maar ook in het
dienst. Nu is het meer een toeristische trekg
hergebruik
van de gebouwen.
Bijl hergeg
g
p leister, een unieke ruimte waar men in
bruik corresponderen
vorm en inhoud vaak
bewondering
p
g staat voor het feit dat het
meer
elkaar.
Dit verhoogt en verdaglicht
via een met
cirkelvormige
g
g
gopening
p
sterkt
de
complexe
gelaagdheid
van de
bovenaan in het interieur kanenetreren.
p
g
g
p
architectuur, een wezenskenmerk van het
Voor Rome bestaan ook eeng
gi antisch aanstedelijk landschap.
talro'ecten
voor transformaties die nooit
p
pl
werdenerealiseerd.
Paus
Sixtus
V
stelde
g
Men kan de architectuurgeschiedein 1590
59 voor het Colosseum te verbouwen
nis bekijken vanuit een zuiver stylistische
tot textielfabriek, inclusief met woningen
g
Y

invalshoek. Even boeiend is het onderzoek
naar de mutatie van de functies die heteg
De opeenvolo eenvolbouwde heeft meegemaakt.
g
in van transformaties toont misschien
gg
nog
g beter de maatschappelijke structuren
en mechanismen die aan de basis liggen
gg
van een samenleving.
g
zij zijn ebou
In de loop
p der eeuwen
ook verdwenen door oorlogsvernielinbranden. Het reële werd soms
g en ofgrote
g
brutaal uitgewist,
maar bleef via tekening
en
en
schilderijen
behoren tot hetgeheuschilderijen
g
gebouwde
g en van de architectuur: het ooit g
dat niet meer in aanmerking
g komt voor
hergebruik.
Wanneer men in het verleden
g
de beslissing
werden de
g nam om te slopen
P
bouwmaterialen op
erec
p ggrote schaalg
Ybouwfragmenten
vercleerd • belangrijke
g J
g
huisden en kregen
een
plaats
in
een
nieuwe
P
g
context. In de 17 de eeuw verplaatste
men
p
in Rome twee teruggevonden
badkuipen
p
gg
van de Thermen van Caracalla naar de
Piazza Farnese om te fun geren als fonteinen. Dit is maar één voorbeeld uit Rome
hoe onderdelen vanebouwen
gebouweneen herbestemming
kregen,
oop
g
g ^hoe bouwfragmenten
voorschij
reisaan
en
te
voorschijn
komen
in
een
g
omgeving.
Soms wordenrotere
delen van een
g
g ebouw verplaatst om verder te leven in
een andere site. Zo sloopte
g deze
p men begin
eeuw de monumentale toegangspoort van
Elisabeth-be
i'nhof om ze verhet Gentse
g)
volens
steen
er
steen
te
reconstrueren als
p
g
nieuwe hoofdgevel
van
het
Gentse Bi'lokel
g
museum. Het fenomeen
vanou
g ebg ehele
wen die worden verplaatst,
komt vaak voor
p
Bijn alle
narote
tijdelijke
manifestaties.
Bijna
tijdelijke
g
'58 werpaviljoenen van de Brusselse Expo
p 5
denedemonteerd
en verkocht. Zo is het
g
em voorSint-Pauluscollege
ghet
g in Wevelgem
maligp
paviljoen
van
Joegoslavië
ontworpen
p
l
g
door architect Richter.
Gebouwen hebben vaak meer dan
één leven en overleven de oorspronkelijke
J
p
bestemming.
g De recent overleden Italiaanse
architect en theoreticus Aldo Rosse1
931rol gespeeld
om oop
1 997 heeft een grote
g
g p
een andere wijze
van
P
J naar de complexiteit
een stad te kijken.
Zijn
Zij
boek
'L'architettura
J
città',-9
uitgegeven in 1 66 belicht uitvoerigde historische dimensie van de ste-
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delijke
nederzetting
g en de verhoudingg tusl
sen vorm en functie. Voor Rosseaat
de
g
vorm vooraf aan het bouwwerk en overleeft deze in een wereld waarin de functies
voortdurend veranderen. In zijn
geschriften
lg
spreekt
Rossi
zelden
over
functies
maar
p
over deotenties
van
het
gebouwde,
over
g
p
dat ene wat de mens realiseert dat kan
datgen
aangewend
om diverse activiteiten
g
te herbergen
en
dit
los
van de dimensie tijd.
tijd
g
rijk om te vermelden is dat
Belangrij
begrip
gp 'monument' in de 19de eeuw is
Uitzonderlijke bouwkundige
ontstaan. Uitzonderlijke
e egg
tuigenissen kregen
een
bijzonder
bijzonde
statuut
en
g
ontstond een nieuwe attitude om die
grote p
prestaties door te geven
aan de volg
g
Een maatschappelijk
Pp J beg ende generaties.
g
wustzi'n
groeide
om
datgene
wat
de mens
J gg
optrok als grote
collectieve constructies,
g
zoals kerken en stadhuizen, een zekere
bescherming
te geven.
Anderzijds wijst
wijs
g
g
in 1874
o
het
gevaar
van
de
74 p
g
eschiedenis
waarbij
waarbij volgens
hem een té
geschiedenis
g
veel aan terugblik
verlammend werkt en
g
voorkomt dat een cultuur haar eigen p
schep-pende kracht in daden weet om te zetten.
Nietzscheleit
voor een
g
p voor het vergeten,
a-historisch besef en voor een artistieke,
operatieve
geschiedenis in dienst van 'het
p
g
leven'. Die stelling
g moeten wij in de eindnegentiende-eeuwse
context en degroeig
ende opsplitsingtussen de attitude van
context en analogie
Streven naar
g plaatsen.
p
eigentijdsheid,
ei
de
uiting
van
vooruitgang
g J ^ g g g
diegeen banden meer wil hebben met het
verleden isebaseerd
opphet idee van het
g
contrast. Deze a-historische houding
g kan
zowel destructief zijn
ten
aanzien
van
het
l
bestaande, maar kan ook een bevrijdende
l
vernieuwing
g introduceren, omdat men
minder belast is met een historische erfenis.
De houding
g van analogie
g vertrekt vanuit
een attitude waarbijlg
gekozen wordt voor
een operatieve
omgang
p
g g met het verleden
als ruw materiaal. Hetaat
g er niet om het
heden te verzwakken, maar om de kennis
van het verleden aan te wenden om een
grotere
continuïteit te bewerkstelligen.
De
g
g
avant- arde van de moderne architectuur
avant-gard
onze 2oste eeuw koos voor het contrast,
om het verleden te verdringen ten voordele
van het zuivere eigentijdse
bouwen. Toen
g
J
hetedachten
oed
van
de
avant-garde
in
g
g
g
de jaren
zestig
J
g de bovenhand kreegge
g
beurde er een ontsporing. Het bestaande
werd als hinderlijk
J ervaren en het massaal
slopen
werd
gezien
als de enige
p
g
g wegg voor
een dynamische
toekomst. Dat hierop
p een
Y
maatschappelijke
blijk
pp l reactie zou komen,^ blijkt
vrij
vrij evident. De a-historische houdingesulteerde
in de 'golden
sixties' tot
g
g
blinde afbraak van cruciale bouwwerken en
verminkingen
van g
gehele stedelijke
stedelijke
g
gebieden. Voor België
is
de
vernieling
van
het
g
g
uniek Volkshuis van Victor Horta in Brussel
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een illustratief voorbeeld. Geleidelijk
J aan
ontstond het besef dat wijJp een andere
wijze
moeten omgaan
met ons historisch
l
g
erf
erfgoed
en er een noodzaak is om op
p een
g
zinvolle manierg over
aan tot herbestem
teaan ming.
g Men is zich geleidelijk
g
J aan gaa afzij tussen
gen hoe de verhoudingg moet zijn
en nieuwbouw. Het is zeker niet
toevallig dat het 'Europees
ees
pMonumenten'aar'
in
1975
werd
georganiseerd
en niet in
975
l
g g
de jaren
zestig!
in een snelle en
g Het geloof
g
J
onbeperkte
groei van de jaren
jaren zestigg
onbe
g
maakteaandewe
plaats
voor een realigp
g
teitszin waarbij
waarbijnoodzakelij
recyclage noodzakelijk is
Pdiverse niveaus.
Voor de Spaanse
architect Ignasi
de
p
g
Solà-Morales is analoge
architectuur
als
een
g
'nieuwe sensibiliteit', die uitdrukkingg wil
geven van een complexe
opvatting
g
p
P
g van de
relatie tussen oud- en nieuwbouw. Hijl
het oeuvre van bijvoorbeeld
bijvoorbeeld Carlo Scarpa
p
of Rafaël Moneo als richtinggevend
voor
gg
die invalshoek. Anderzijds
J kan men constateren dat men in de Jjaren '8o en9'90 veel
g ebouwen heeft beschermd als monument,
omdat het via deze wettelijke bescherming
g
mogelijk
p J
g l was slechte nieuwbouwprojecten
te verhinderen. Wie het architectuurdebat
van de laatste jaren
overschouwt, stelt vast
l
dat hetositioneren
van de geschiedenis
p
g
als onderdeel van een actuele en op
p de toekomsterichte
ontwerpopg
ave vaak aan de
g
orde komt. De betekenis van de historische
component
van de context is richtin
p
ggevendeworden
in het ontwerp,
g
p^ waarbij de
polariteittussen
oud en nieuw niet wordt
p
ontweken. Vaak
voor ono p
g ekozenwordtvallende aanpassingen die geen
een ei
eigen
g
auto nomie willen opeisen.
Anderzijds wordt er
Anderzijd
p
gekozen voor een inspirerende
confrontatie
p
tussen oud en nieuw om de oorspronkelijke
p
J
kwaliteiten van hetebouw
te actualiseren
g
en te respecteren.
Om te weten hoe wijl
p
moeten
aan
met
ebouwen
gebouwenuit het verg
leden kan men onmogj
elik vertrekken vanuit een eenduidige stellingname
of ontg
werpmethodiek.
Het is vooral de subtiliteit
p
waarmee de ontwerper,
p ^ rekening
g houdend
met
eenvoor
dwingende
en
de
randvoordg root aantal
g
waarden er toch in slaat
g de onverwachte
brug
tussen het verleden en de
g te leggen
gg
toekomst. Het zoeken naar deotenties
p
van het bestaande via het ontwerp
p is dan
ook een boeiende ontwer
po
pgave om het
patrimonium
een zinnige
p
g toekomst te
geven.
Binnen dit themanummer werdeg
kozen voor een aantal sprekende buitenlandse en Vlaamse voorbeelden. Het blijft
J
eenersoonli'ke
p
l selectie van geslaagde
g
g
realisaties dieua
edifferenq schaal zeer g
tieerd zijn.
Vaak
komen
industriële
comJ
omdat
hun
heldere
p )exen in aanmerkin
g^
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eli'kbasisstructuur een diversiteit aan mogJ
heden open
laat.
Diametraal
daartegenover
g
p
staat de vraag
met
g
g hoe men moet omgaan
in onbruikeraakte
kerkgebouwen.
Ook
g
g
dezeebouwen
hebben een heldere cong
zij veel minder
structieve opbouw,
p
^ maar zijn
in .
het proces
van herbestemming.
g
p
Vaak krijgen
deze ruimtes een culturele of
lg
museale bestemmingoals
de 'Oude Kerk'
g,
i'nhofkerk in Sintin Amsterdam of de begJ
Truiden. Sinds de jaren
zeventig
J
g worden
kerkgebouwen
vaker gebruikt
ebruikt als concertg
bijkomende infrastruczalen;^ zij bieden een bijkomend
voor de organisatoren van diverse muziekfestivals. Kerkruimtes blijken
plotseling
P
g
ookeschikt
om binnen de toeristische ing
dustrie te fungeren,
^ zoals het recent het
g
g eval was in Brugge
e waar een kerkruimte onderdak iseworden
voor het organiseren
g
g
van 'middeleeuwse feesten'. Men kan stellen dat het laatste voorbeeld een oplossing
g
p
is die niet door de beugel
g kan en dat een
kerk
kerkgebouw
nu eenmaal en voor altijd haar
g
religieuze
bestemming
g
g moet behouden.
Na de Franse Revolutie kwamen
honderden kerken inrivé-bezit vele werdenp
g esloo t om het bouwmateriaal te recu
cuperen
eren, andere kregen zelfs een bestemgals industriële productieruimte.
p
Anderzijds mogen
dat
at in
g we niet vergeten
g
het verleden kerkruimtes werden aangewend als theater- of cinemazalen. In Gent
wordt een kerkebruikt
als verkoopzaal
g
p
van antiek! Voorbeelden van dergt
eli'ke radicale omvorming
zijn in diverse Vlaamse
gJ
steden te vinden. Die kerken werden opp zo
een ingrijpende wijze
wijze verbouwd dat wijl
nauwelijks de oorspronkelijke
p
l functie kunnen
herkennen. Hetebouw
werd compleet
g
p
g edesacraliseerd en de beschikbare kubieke
meters ruimte werden op
p een pragmatische
p g
wijze g
gerecycleerd.
Maar als g
gevolg
Y
g van
een
gewijzigdevisie
binnen de monu
l g sterkg
mentenzorgis het niet meer mogelijk
gJ om
dergelijke
der
totaal
ingrijpende
aanpassingen
g l
door te voeren. Respect
p opbrengen voor het
interieur van een kerk valt moeilijk te
kop-p
pelen
aan
een
nieuw
gebruik.
Wanneer
het
p
g
zijn
gaat
aat om kapellen
dan
zijn
de
mo
elijkhep
gl
denroter.
Zo zijn
zijner tientallen kapellen
bij
bij
g
p
scholen omgevormd
tot kleine bibliotheken
g
Bi' ggrotere constructies verof auditoria. Bij
minderen de mogelijkheden
drastisch. Hoe
gl
men verlaten kerkgebouwen
een andere
g
betekenis kaneven
in een sterk verandeg
rende samenleving,
g^ blijft vaak een open
zal zich steeds
p
g. Deze problematiek
scherper stellen gezien
de grote
financiële
g
g
inspanningen die de hele samenlevingg
moet opbrengen om het hele kerkenpatrimonium in stand te houden. Zal men op
een bepaald
ogenblik
de beslissing
g moeten
p
g
nemen een meer radicaal standpunt
in te
p
nemen? Zullen weenoodzaakt
worden
na
g

een weloverwogen onderzoek een keuze
veel voorbeelden teeven
van belangrijke
Sciences et de 1'Industrie'. Het voormalige
g
g
gJ
te maken uit de religieuze
gebouwen
die
verschuivingen
die
zich
hebben
voorge'halle aux bceufs' een 2 harote
overdekte
e
g
g
g
g
we voor het nageslacht
als kerk willen
daan.
verzamelplaats
voor dieren,^ werd op
p een
g
p
behouden? Anderenleiten
ervoor alles
ge wijze
wijze
erenoveerd door de arHet spectaculairste
Parijse
Parijs voorbeeld
gerenoveerd
p
p
onaangeroerd
te laten in de hoop
ongetwijfeld
het hergebruik
van het
chitecten Reichen & Robert tot een exPosig
p dat er in
l
g
g
de toekomst eenrotere
religiositeit
tot
tie en spektakelzaal.
voormali
voormalig
spoorwegstation
sp
Orsay
als
mu
g
g
g
Y
p
ontwikkeling
ontwikkelin zal komen.
Interessante actuOok
het
Parijse
Parijse stadsbestuur o p seum voor
de kunst tussen 185o
5 en 1914.
ele voorbeelden van kerkruimtes die een
teerde ervoor om haar architectuur- en steOpgetrokken
in functie van de grote interegg
nieuw leven kunnen
krijgen,
nauwedenbouwinfocentrum onder te brengen
nationale ex
expositie
van 190o,naar een ontp
g in
gen,zijn
li'ks
te
vinden.
een
industrieelebouw.
Het
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de
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Victor
Laloux,
werd
dit
ko
stakopstal
g
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^
l'Arsenal is een 19de-eeuwse
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met te korteerronlen
te
9
p
g reeds in 11939
Frankrijk
door de overheid afgeschreven.
Opp die log
Wie onlangs
een
bezoek
bracht
aan
catie
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men
een
nieuw
congrescentrum
g
g
het Louvre zal zeker onder de indrukebouwen en zelfs Le Corbusier maakte een
g
U
weest zijn
zavoorstel voor een nieuwbouw. De sloop
J van de nieuw heringerichte
g erichte
^
len aan de kant van rue Rivoli. Dat ditevan
het
station
werd
in
1971
in
extremis
97
g
vermeden. Vooral na de zware kritiek op
deelteas
binnen de hele
p de
p nu kan fungeren
g
museografisch
afbraak van de centrale hallen van Baltard
museo
rafische uitbouw van het Louvre
het idee het station te
evenwel te maken met het feit dat in
ontstond bijlp
behouden en een nieuwe bestemmingg te
die vleugel
jaren tachtigg het Minisg tot in de jaren
terie van Financiën was ondergebracht.
Pas
g even. Aan ggezien het Louvre en Jeu de
g
Paumetoen het nieuw ministerieg gebouw p
opoe
de g econfronteerd werden met een nijl
endp
plaatsgebrek
ontstond het concept
ver van de Seine inebruik
werd genomen
p de
p
g
g
g
19de-eeuwse
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van de
9
g eg
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bouwtype
bij
uitstek
van
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ex
g
Yp J
p
het stationsgebouw.
De imposante
centrale
g
p
ruimte bleekerfect
geschikt
om volumip
g
ote exponeus sculpturaal beeldhouwwerk
p
d'Orsay
J in
Parijs.
Parijs. Verbouwin
Verbouwingg van
seren.
De
verbouwing
van
het
interieur
g
een station tot museum.
*^^,
^^ ^a
gebeurde
met de medewerkingg van de beg
faamde Italiaanse architecte Gae Aulenti.
Hetroot
stedelijke
stedelijk slachthuis van
g
Parij s 'La Villette' situeerde zich op
p een
ha groot
gebied,
rakend aan de noorde55
g
g
RepuuTijdens de Vde Re
lijke
stadsboulevard. Tijdens
J
^ ^q ^^r ^^^ ^^^ ^' ^
^ W ^\\^ \ u^^^^^^ ^ ^^^^^^^
. ,,,,,,,^, ..,, a^ ,
besliste men een nieuw complex
p te
bouwen een initiatief dat uitdraaide op
p een
compleet
fiasco,^ omdat het project
reeds
p
pl
achterhaald was voor het einde van de
bouwperiode. Dit gigantisch
nieuw slachtg gp
huis is nooit inebruik
genomen.
President
g
g
Giscard d'Estaingnam de beslissingg dat
d
open
te transformeren tot een nieuw
g
p gebied
stedelijk ppark voor de 21ste eeuw,
stedelijk
^ gerealiseerd naar een ontwerp
van
Bernard
p
Tschumi. Het slachthuis, met een lente
g
meter en een breedte van Zoo mevan 275
75
ter, werd omgebouwd
tot de 'Cité des
g

l

;^^VA+
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Pavillon de l'Arsenal in Parijs.
I
Parc de la Villette in Parijs.
1 Verbouwing^^
van derote
^ 'Halle aux bcru s' tot
evenenientenhal.
polyvalente
Py

met een centrale beglaasde
ruimte. Deze
g
middenruimte waserfect
geschikt
voor
p
g
hetlaatsen
van een immense maquette
q
p
van het stadscentrum van Parijs.
J
Hoe men eeni
antisch industrieel
gigantisch
complex
kan aanpakken,
hebben de archip
p
tecten Reichen en Robert aangetoond
in
g
chocola
e
Noisiel nabij Parijs.
De
voormalige
g
J
defabriek Menier met een oppervlakte
van
pp
41.000
2.000 m2 is indrukwekkend. Dit complex
p
bevat o.a. het als monument beschermde
molengebouw
van Jules Saulnier (186 5 g
1872),één van
de eerste gebouwen met een
g
metaalskelet. Daarnaast bevat de fabriek
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werden verkwanseld. Dit stapelhuis
voor
p
koloniale waren uit 1824
4 is een gesloten
g
zijn
bouwblok waarbijJ de magazijnen
zijngeg l
schikt rond eenrachti
p
goverdekt plein.
p
Door het overweldigend
baksteen gebruik
g
g
en de boogvormige overspanningen bezit
het interieur de sfeer van een Romaans
bouwwerk, een bijna
Met
tijdloos gebouw.
g
J tijdloos
het verdwijnen
van
de
koloniale
handel
l
viel ook de reden van bestaan van dat
entrepot
men te denken aan
P weg
g en begon
g

ook één van de eersteebouwen
met volleg
digbetonskelet. OpPdie site werken i800
mensen; heteheel
behoort toe aan het
g
Nestlé-concern. Het is een van de meesteg
slaagde
voorbeelden in Frankrijk
Frankrijk waar o
op
g
eenerfecte
wijze
wijze het erfgoed
werd geïntep
g
g reerd in een nieuw productieproces.
p
p roces Monumentenzorgen toekomstiggY
dynamisch
gebruik
ebruik
gaan
hier
perfect
samen.
P
g
Een andereslaa
d
g voorbeeld is de
g
herbestemming
g van de katoenfabriek

19de- en de 2oste-eeuwse architectuur. Het
gebouw
bevat o.a. drie grote
zalen voor het
g
g
verhandelen vanoederen,
granen
en effecg
g
zij met in
ten ruimtes die overspannen
zijn
p
zichtgelaten
metalen spanten.
Berlage
g
P
g
ontwier
gebouw
bijl uitontwierphet kapitalistisch
g
p
stek maar uit de aanwezige
van
Y
gsymboliek
duidelij dat
eenaar
blijkt
blijkt duidelijk
P tegeltableaus
g
Hijzag
g de Beurs
J ambitie verder reikte. Hij
als eengrote middeleeuwse Italiaanse
stadshalle, als een 'Palazzo Publico',
, eenge-

Een nieuwe concertruimte in de 'Beurs van
Berlage' in Amsterdam.
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Museum voor hedendaagse kunst in Bordeaux. (Foto: ISO)

Motte-Bossut in het stadscentrum van Roubaix. Dat indrukwekkend 'kasteel van de
industrie' werd in 1978
de
97 po monumen
tenli'st
en bijgevolg
van de
l geplaatst
gP
g
Jg
g gered
sloping. Pas in 195
8 kreegghet geheel
een
g
nieuwe toekomst, toen een wedstrijd werd
georganiseerd
eor aniseerd met het ooggop
p het onderbrengen
van de archieven van de arbeid.
g
President Mitterrandaf
de label
g dit projec
plt
van 'grand
rand chantier résidentiel'
•
het
cenp
trum werd in 1993
ingehuldigd. Het ont993
werpan
Alain Sarfati bewijst
bewijs dat een
p
functie zicherfect
kan inpassen
in
p
P
een bestaande structuur en dat men met de
nieuwe toevoegingen een band kan leggen
gg
tussen deeladen
historiek van de fabriek
g
en de nieuwe bestemming.
g
In de inleiding
g van dit themanummer is reeds verwezen naar de sloping
pg van
Koninklijke
p
de Koninklijke
Stapelhuizen
in Antwerpen
p
en deemiste
kans om dit complex
met
g
p
haarrote
te integreren
in een
g potentialiteit
p
g
nieuwe stedelijke
dynamiek.
Het
herbruik
J
Y
van 'Entre Pót Réel Lainé' in Bordeaux toont
ons de mogelijkheden
die in Antwerpen
g l
p
124

slopen. Jonge
g kunstenaars en verenigingen
zagen
dat
gebouw
als eeng geschikt
deronderg
g
komen voor diverse artistieke manifestaties, een idee dat door de overheid werd
overgenomen
in een concept
g
P van museum
voor hedendaagse
kunst
CAPO
en een
g
centrum voor architectuur (Arc en Rêve .
De verbouwingg door Denis Valode en Jean
Pistre,, in samenwerking
g met
m de interieurarchitecte Andrée Putmann, is dan ook een
vaakeciteerd
voorbeeld van de wijze
wijz
g
waaropnieuwe architectuur zich kan inschuiven in het bestaande. Hetaat
er hem
g
niet om het oude te imiteren, maar wel om
een ontwerpattitude die zoekt naar een
fundamentele benaderingg en die niet vertrekt vanuit een drang om een eigen
g en vorm evin
g
goppte dringen.
g en

Nederland
In de Nederlandse architectuur zijn
l
Berlage en de Koopmansbeurs
in Amsterpg
dam synoniemen
geworden
voor het begin
Y
g
g
van de moderne architectuur. Ontworpen
p
tussen 1896
o visualiseert dat indruk9 en 193
wekkend complex
de overgang
p
g g tussen de
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bouw waarin alle kunsten verenigd
g zouden
kunnen worden. Deze droom van Berlage
g
werd ook realiteit. Toen de laatste beursfunctie in 1987
97 verhuisde,f kreeg
g het geheel
g
een culturele bestemming.
8
g Vanaf 194
wordt derote
zaal gebruikt
als expositiep
g
g
ruimte. In de kleine zaal werd eenglazen
doosegp
laatst voor repetities
en kleine
p
concerten in opdracht
van het Nederlands
P
Philharmonisch Orkest. Architect Pieter
Zaanen koos voor het autonoomlaatsen
p
van hetlazen
volume om het oors pronkeg
lijk
mogelijk
g zo gaaf
J interieur van Berlage
g J
g
te behouden. Door deze transParantie ontstaat een sterk contrast met de aanwezige
g
baksteenarchitectuur van Berlage.
Degekog
zen architectonische oplossing
p
g wil niet de
bestaande architectuur imiteren, door net
de tegenpool te kiezen wordt het oorsPron keli'ke
in alle evidentie belicht.
J
Derootste
stedelijke
stedelijke
operatie
p
van
g
de laatste jaren
heeft plaats
in Rotterdam.
p
J
Aan de overzijde
l van het stadscentrum
wordt hetebied
'Koppvan Zuid' de nieuwe
g
groeipool,
ool, een reconversie van een verouderd havengebied in een zone voor de tertiaire sector. Op
de punt van 'Kop
p van
p
Zuid' bouwde men in de jaren
twintig
g het
J
kantoorgebouw voor de Holland-Amerikalijn
geheel dat verlaten werd
J^ een prachti gg
toen deze verbinding
p verg ook haar impact
loor door de opkoms
o ko m st van de luchtverbinjaar
J
gen met Amerika. Sinds een paar
I'
fungeert dit administratief complex
als hop
tel en restaurant 'New York'. Het is niet enrijker is
kel een commercieel succes; belangJ

dat die herbestemmingg een goede
link legt
g
g
met de rest van dee
lande nieuwbouw.
geplande
Zelfs de nabijgelegen havenloodsen uit de
jaren
vijftig
perfect geschikt
voor
l
l g blijken
p
g
horeca en andere functies.
Vooral oude industriegebouwen komen vaak in aanmerking
g voor hergebruik.
g
Dit is niet zo verwonderlijk
l j aangezien dergelijke constructies vaak een heldere structurele opbouw
bezitten en bijgevolg
p
Jg
g een
eenvoudige
g aanpassing
P
g mogelijk
g J wordt.
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tuur en toevoeging
gg helder te houden. Ook
de kleine droogkamers
werden behouden
g
en fungeren
nu als intieme expositieruimte.
g
p
Terwijl
J Benthem en Crouwel in Tilburgozen
voor een zeer teruggehouden
g
gg
toevoe in vertrok Koen Van Velzen in
toevoeging
Amsterdam vanuit een compleet andere invalshoek voor zijn
l ontwerp
P van de nieuwe
Rijksacademie
van beeldende kunsten. Het
J

geruime tijd
J in Duitsland als voorbeeldprop ro
'ect
hoe
oud
en
nieuw
op
een
inventieve
p
J
wijze
bij elkaar kunnen komen.
J bij
De radicale economische mutaties
die bijvoorbeeld
in het Ruhrgebied
hebben
J
g
laats
plaatsgevonden,
hadden
ook
een
grote
reP
^
g
g
Het
p ercussie op
p het bouwkundiggerfgoed.
g
afstoten van zware en verouderde industrie
resulteerde niet enkel in een afbraak van fabrieken en loodsen. Eenroot aantal
kreeg
g
een nieuwe bestemming,
in de culg-

`^^
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p en om het verschil tussen bestaande struc-

^ yvwt
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Rijksacademie
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Van cavaleriekazerne tot kunstinstituut.
1

Stichting
.
textiel8 De Pont in Tilburg.
8Van
fabriek tot centrum voor hedendaagse
S kunst.

Een interessant voorbeeld is de site in de
Rotterdamse haven. De oude watertoren
werd ingericht als kantoorruimte en het nabijgelegen waterzuiveringsgebouw werd
op
wijze
wijze door Wytze
p een voorbeeldige
Y
g
Patin
J verbouwd tot woningen.
g
Een van de meestvoor
g eslaagde
beelden van de wijze
p een indus
J waarop
triepand kan worden aangepakt, bevindt
zich in Tilburg.
g De Stichting
g De Pont kocht
een voormalige wolspinnerij
l met het oogg
p
op
geschikte expositieruimte
voor mop
peen
g
derne beeldende kunst. Voor de verbouwingwerd een beroeppg
gedaan oppde architecten Benthem en Crouwel. Door hun
terughoudendheid
zijn
zijn zij
zij erin geslaagd
^
g de
g
oorspronkelijke
ingenieursarchitectuur
te
p
l
g
respecteren
zonder
het
geheel
om
te
turnen
res
p
g
tot een kunsttempel.
p Via de bestaande
sheddaken komt overvloedigg
daglicht
naar
g
binnen. Alle toevoegingen, zoals de hal, de
toiletgroepen en de keuken, de balies en de
ontworbookshop,
p^zijn los van het gebouw
g

beleid opteerde
om deze opleiding
p
P
g onder te
brengen
in een voormalig
g
gnegentiendeg
eeuws cavaleriegebouw,
^ een eenvoudigg
rechthoekig
g
g bouwvolume met een grote
binnen plaats. De architect groepeerde
de
g p
nieuweemeenscha
eli'ke
pp
l functies in afg
zondere volumes die op
n eJg
p kolommen zijn
p de bin p laatst. Een aantal bevindt zich op
nenplaats ^andere kregen
g een inplanting
p
g
buiten de hoofdvorm. Vanuit het centrum
grijpen
rijen luchtbruggen
e
gafdegg naar de overige
lingen die zich in het oude gedeelte
bevin g
den. Alles wat nieuw is, heeft een hoekverdraaiingen
opzichte
van het oude
p
g
van de
g ebouw. Het werkplaatskarakter
P
academie wordt versterkt door hetebruik
g
van sobere utilitaire materialen. Vanuit zijn
J
ontwerpbenadering
peen
glashelp
g wordt op
dere wijze
l bekemtoond wat oud en nieuw
is.

Duitsland
u
Zoals op
in
p
p verschillende plaatsen
Vlaanderen werden in Duitsland veel kastelen g
getransformeerd tot gemeenteen
g
stadhuizen. In de stad Bensberg
g maakte
Gottfried Bëhmebruik
van een kasteelg
ruïne om het nieuw stadhuis te structurefungeerd
ren. Die realisatie uit 1965-1967fun
eerde

bi uitturele sector. Het recent voorbeeld bij
stek is de transformatie van de Kru
ppstaalgieterij
staal
J in Essen tot het Colosseumg
musicaltheater. driebeuki
Deze lte industriële 'kathedraal' met eenglazen dakstructuur was tot in 1988
9 een centrum van
zware metaalverwerkingu
is het een
g,
bijhotheaterzaal voor 1.5oo mensen met bi'hoinfrastructuur. In dezelfde stad transformeerde de befaamde Britse architect Sir
Norman Foster de 'Zollverein Schacht XII'
tot een designmuseum.
Derootste
bouwactiviteit in
g
Europa
in Berlijn.
J
p
p heeft momenteel plaats
Naast veel nieuwbouwprojecten
zijn
zij er ook
Pl
aantal schitterende reconversies, zoals
de ombouw van het voormalig
g
g 'Hamburger
Bahnhof'. Dat stationsgebouw
uit 1846
g
werd reeds in 1884
en begin deze
4 gesloten
gg
eeuwetransformeerd
tot
een
museum
g
voor het transport. Na een eerste restauratie in het begin
tachtig
J
g nam de
g van de jaren
overheid in 1989
99 de beslissing
g eenprivép
collectie van hedendaagse
g kunst onder te
brengen in dit indrukwekkend complex.
p
De herinrichting
gebeurde op
p een voorgg
treffelijke
wijze door architect Josef Paul
l wijz
en werd in 1996
99 opengesteld voor
hetubliek.
p
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Italië

Het meest ambitieuze Duitsej
p roect
is ongetwijfeld
het ZKM (Zentrum fier
J
g
Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Gesticht in 1989
99 is het ZKM meer dan
een museum voor videokunst, het is een
multidisciplinair
opleidingsinstituut en onp
derzoekcentrum. Oorspronkelijk
p
l opteerden
P
de stad en de deelstaat Baden-Wurttember g
j om het nieuw
voor een nieuwbouwproect
concept
p van 'multi-media laboratorium' te
huisvesten. Na een architectuurwedstrijd,

\

b^'^^„

^
^\

De Fiat-fabrieken zijn de grootste
ing
Turijn Toen ardustriëleool
p van de stad Turijn.
Le Corbusier in de jaren twintigg een
bezoek bracht aan dat bedrijfJ van 40
4 hecouw hij overweldigd
d
door
de
b
tare was hij
g
kunde
e prestatie van ingenieur
Matté
kundige
g
Trucco. Le Corbusier beschouwde dat comtussen 1
pg
91
5 en 1921 als
p lex opgetrokken
een hoogte punt van de nieuwe architectuur. Hetebouw
bezat ook het grootste
g
g
betonskelet tot dan toe in Italiëerealig
seerd. De montage
g
g van de auto's gebeurde
oPop
verschillende verdiepingen en o het
dak was er zelfs een testbaan waar de waHet was in de 'J a p
J
g ens konden proefrijden.
ren twintig
g de modernste autofabriek in
Europa.
Vrij vlug
P Vrij
g na de Tweede Wereldoorlogerd
het
gebouw
afgeschreven,
omdat
g
g
g
het monteren van de auto niet meer verticaalebeurde.
e roductiewi'zigebeurde.De volledige
l
gp
in maakte dat gigantisch
complex
tot een
ging
p
gg
zinloze kathedraal van de auto-industrie.
Wat een bedrijf
Jerfgoe
met een dergelijk erf oed
aanvangen,
g tijd
l een ope
g - bleef lange
slopen
vraag.
In
plaats
van
het
geheel
te slo
g
p
g p
g aniseerde Fiat een internationale architectuurwedstrijd
gelijktijdig
g el eng
l J g werd er
zocht samen met het stadsbestuur naar
andereartners
om deze 'titanic van de
p
auto-industrie' te redden. De uiteindelijke
l
keuze viel op
voorstel van de
P het intelligent
g
wereldbefaamde Italiaanse architect Renzo
Piano, de ontwerper die reeds een internationale reputatie
had met de bouw van het
p
Centre Pompidou
in Parijs.
g naast
p
J Gelegen
het nieuw beurscomplex
is de voormalige
P
g
Fiat-fabrieketransformeerd tot een congresen winkelcentrum. Zelfs degrote
rote Eug

{^ \\;;

ZKM in Karlsruhe. Van munitiefabriek tot
centrum voor de nieuwe media.

gewonnen door de Nederlander Rem Koolg
haas ,p
opteerde het beleid voor reconversie
van eenigg
antische munitiefabriek uit 1 918
gelegenp
aan de stadsperiferie, een rechthoekse
52 meter
g bouwmassa van 312
3 bijJ5
met verschillende ingesloten
binnenplaatg
p
sen. Met een oppervlakte
van ongeveer
pp
g
cultu42.000
2.000 m2 is dat centrum de grootste
g
rele infrastructuur in Duitslandeworden.
g

ropese
hotelketen Meridien opteerde
om er
P
p
een luxehotel in onder te brengen.
Deze
g
peratie in Turijn
Turijn toont gglashelder aan dat
op
met enige verbeelding
g
g en een bundeling
van financiële middelen een topwerk
uit
p
het Europees industrieel verleden kan wordenered.
Ook in de haven van Genua
g
toonde architect Renzo Piano hoe hijJP
op een
inventieve wijze
wijze kan omgaan
met een
g
bouwkunde erfgoed
uit het verleden.
bouwkundig
g
Ook de stad Milaan werdecong
fronteerd met eeni
antisch industrieel
gigantisch
gebied
dat volledigg was afgeschreven.
De
g
g
bijn een
voormalie Pirelli-fabriek was bijna
voormalige
in de stad; een site die door haar lig•
nog
te bieden had
p
ging
gsteedspotenties
voor een toekomstige
g De
g ontwikkeling.
voorbereidende studieebeurde
onder
g
leiding
g van Bernardo Secchi, de Italiaanse
Kortrij het nieuw
ontwerper
p die voor Kortrijk
en de heraanleg
g van de Grote
In
1
86
Markt ontwierp.
9 werden internatiop
naaiewaardeerde
architecten en stedeng
bouwkundigen
om voorstellen
g
g geïnviteerd
te formuleren. De uiteindelijke
keuze viel
J
project
verro
Associati
om
hun
o Gregotti
op
pl
g
der te concretiseren. Ondertussen is het
'Pro ggetto Bicocca' uitgegroeid tot één van
de meest dynamische
ontwikkelingspolen
Y
in Noord-Italië.

Engeland
Reeds in de Jjaren zestig
g werd de
Tate Gallery
of
Modern
Art
in Londen
g eY
e
ruimte geconfronteerd met een nijpend
Jpg
brek. Inplaats
van ter plaatse
uit te breiden
p
P
gestimuleerd door de
o P teerde het bestuur,,g
overheid om de collectie te decentraliseren
in Liopenen
van de Tate te o
en een 'bijhuis'
l
I'

De Fiat-fabriek in Turijn.
1 Van autofabriek tot multifunctioneel centrum.
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verpool.
De keuze viel op
p
P oude imposante
p
tikhuizen in het vervallen havengebied.
pakhuizen
g ebied
Die beslissing
gevolg
p
g had tot g
g datprivéinvesteerderslotselin
p
gde rest van de havenzone ontdekten en dat er massaal werd
geïnvesteerd
in een g
grondige
g
g opknapbeurt
van de site. De nieuwe Tate-vestiging
gg
en gaf
im werkte als katalysator
g een grote
g
Y
gebeurde door de bep uls. De verbouwing
gg
faamde architect James Stirling
g die ondertussen ooklannen
had gemaakt
voor een
p
g
eventuele Londense uitbreiding.
In plaats
P
g
van een nieuwbouw in Londen opteerde
de
P
directie voor een nog
groter
opzet
dan
een
gg
P
aanbouw. De keuze viel op
p een bestaande,
i antisch
grote energiecentrale
gelegen
gigantisch
g g
g
g
aan de Theems. De Bankside Power Station
werd in 1963 gerealiseerd
naar een ontwerp
P
van Sir Gilles Scott. Reeds in s 9S2
uit 1947
947
werd de centrale buiten dienstesteld.
Het
g

g ebouw is zo groot dat de beschikbare
ruimte van de Tate in één klap
gaat verdubpg
belen. De basisoPtie bestaat erin hier de internationale moderne kunst teresenteren
P
terwijl in het bestaande complex
opp de Milp
bank uitsluitend de Engelse kunst een onderkomen zal vinden. Vooraleer de keuze
van de ontwerper
te
P en de basisopties
p
een studieopdracht
bepalen werd in 1994
994
p
e even aan toonaangevende
architecten,
gegeven
g
zoals Tadao Ando, Rem Koolhaas, Rafaël
Moneo, David Chi
pperfield ,Renzo Piano
en Herzog
&
de
Meuron.
De keuze viel uitg
eindelijk op
Herzog
&
de
Meuron uit Zwitg
p
serland met een uiterst eenvoudigg concept.
p
De centrale turbineruimte wordt de meest
indrukwekkende overdekteublieke
p
ruimte in Londen, waarbij het industrieel
karakter wordt behouden. De opening
p g is
voorzien in het kader van de Millennium-

de com viering
g
l
g 000 e n zal ongetwijfeld
lete
antipode
zijn
van
het
recent
g ereali p
P
seerd museum in Bilbao van architect
Frank 0. Gehry.
Y wordt niet
Y De Tate Gallery
enkel veelroter,
een
belangrijke
gl landmark
g
^
en industrieel complex
aan
de Theems
p
krijgt
een nieuwe betekenis en zal on etwi'l lgg
feld ook impulsen
geven
aan het gebied
dat
g
g
p
errond isele
en.
g g

Nieuw Tate 11111se11111 in London. Van elektriciteitscentrale tot 111C'112U museumcomplex.
l
(Fottr. Marcus Leith)
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Voorbeelden van herbestemming in Vlaanderen

W ie een bezoek brengtg aan
het Gentse Gravenkasteel
kan nauwelijks
J vermoeden dat hetroot
bouwwerk
in
de i9de
g
eeuwrivé-bezit
was en gebruikt
werd als
g
p
textielfabriek. Het 'steen' waar eens derag
ven van Vlaanderen verbleven, bleek een
geschikte infrastructuur voor een indusg
trieelp
p roductie roces. Nu is het Gravensteen het drukst bezochte toeristische
complex
in Gent. De g
geschiedenis van dit
p
indrukwekkend bouwwerk in het stadshart
illustreertlashelder
dat de oorspronkelijke
g
J
P
bestemming,
g eg^ functie waarvoor het
bouw werd opg
etrokken maar een deelasp ect is van de architectuur. Zoals reeds in
de inleiding
g werd benadrukt, kan men ons
benaderen vanuit
g ebouwdpatrimonium
p
een louter stylistische
invalshoek
waardoor
Y
wezenlijk van
eenroot
gedeelte
van het wezenlijke
g
g
verloren gaat.
De opeenvolo eenvolg
g
g
functieveranderingen
geven
uist
Jjuist
rijkdom aan de complexe
gelaagdheden
die
g g
p
wijJ
in onze steden.
Tijdens de Middeleeuwen kregen
Tijdens
g
onze steden een infrastructuur voor de ziekenzorg.
g Het waren ziekenzalen die qua
q
ruimtelijke
p
ruimtelijke opbouw
affiniteiten bezaten met
de kerkgebouwen
of de grote
stadshallen.
g
g
Zonder in teaan
op
g
p de evolutie van de
g eneeskunde kan men vaststellen dat vooral
in de 19de en de 2oste eeuw een nieuwe
architectuur voor de ziekenhuizen is
ontstaan. Gehele complexen werden ontoereikend verklaard en verlaten. Zobivoorj
beeld werd derote
middeleeuwse ziekeng
zaal van het Gentse Bijloke-hospitaal
in de
p
l
jaren
tachtig
omgebouwd
tot
concertzaal,
l
g
g
terwijl
terwijl de 19de-eeuwsep
avil'l
paviljoenen
een herbestemmingkregen
g
g als onderwi'sinfraJ
structuur. Ook Brugge
gg bezit een dergelijk
g J
middeleeuws ziekenhuiscomplex
p met een
grote
rote 19de-eeuwse
uitbreiding.
In het
oud9
g
steedeelte
werd het Memlingmuseum
g
g
onder
terwijl de 19de-eeuwse
ondergebracht,
9
g
- terwijl
vleugel
jaren
leeg
g J
g stond in afwachting
g van
sloping. Het voormalig
g stadsbestuur wou
kost wat kost dit 'storend' element in een
middeleeuwse stad afbreken. Toen uiteindelijk bleek
tijdens
dat tijdens de Duitse bezetting
g
ook het 19de-eeuwsedeelte
een wettelijke
wettelijk
g
bescherminghad gekregen,
g
g moest men
128

overgaan
tot het opheffen
van de bescherg
p
ming-een stap pdie echter niet werd gezet.
g
Uiteindelijk werd het 19de-eeuwse
gedeelte
9
g
gerenoveerd
en is er nu het Kunsteng
centrum Sint-Jans ondergebracht.
Minder
g
gelukkig
elukki is de wijze
wijze waarop
p het geheel
g
werderenoveerd
en uitgebreid
met een
g
g
nieuwe vleugel.
Een
gemiste
kans
om verg
g
leden en toekomst met elkaar te verbinden.
Wat de oorspronkelijke
bestemmingg
l
van een oudebouw
is geweest,
kan men
g
g
vaak niet meer afleiden, daar alle sporen
p
werden uit gewist. Soms kan men via elementen in deevel
of in het interieur de
g
oorspronkelijke
p
J functie achterhalen. Het
Gentse stadsarchief is ondergebracht
in een
g
monumentaalebouw7
uit de s de eeuw,,
ontwor pen door de bouwmeester Wenceslas Cobergher.
Boven de hoofdingang
g
g g staat
vermeld 'Mons.Pietatis' en in deevel
is de
g
volgende
tekst aangebracht:
'Hier leent
g
g
men den aermen oock sonder interest'.
Deze informatie vertelt dat hetaat
om het
g
17de-eeuwspandhuis,
beter bekend als de
7
P
'Ber van Barmhartigheid,
g
^ een instellingg
die een belangrijke
maatschappelijke
g l
pp l rol
heeft vervuld en in steden als Brussel nog
steeds bestaat. Via specifieke
symbolen
in
P
Y
deevel
kan men nu te weten komen
g
welkeilden
de opdrachtgevers waren van
g
statie
g huizen in onze steden.
De mens bouwt steeds vanuit een
noodwendigheid.
bepaalde
noodwendi heid. De industriële
p
samenleving
g die zich in de s9de eeuw ontwikkelde leverde een aantal nieuweeg
bouwtypes
op. Het belangrijkste
is on
Ype
gl
gtwi'feld
het spoorwegstation, een
t e dat
typ
l
nieuwe artefact werd in het stedelijk
l
weefsel. De snelheid waarmee dezeeboug
wen werden opg
etrokken was indrukwekkend en het station fungeerde
als nieuwe
g
groeipoolp
in de stad. Het slopen van een
station kan diepe
P wonden achterlaten die
een stadsdeel voor tientallen jaren kan ontredderen. Het slopen van het station aan
het Gentse Zuidkwartier is hiervan een
sprekend voorbeeld. Toen men in Vlaanderen vanaf del jaren zestig
een aantal
spoorsg
lijnen
supprimeerde,
l
pp
- werden vele kleine
stationnetjes
l verkocht aan privé-personen
P
p
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die deze verbouwden tot woningafé
of
g,
expositieruimte.
In de jaren
zestig
g waren er
p
l
zelfslannen
om 'de' spoorwegkathedraal
p
bijl uitstek,^ Antwerpen
p
p Centraal,^ te slopen.
Nu zijn
l er pplannen om dit meesterwerk te
transformeren tot nieuw HST-station voor
de 2lste eeuw. Andere indrukwekkende
complexen, zoals
Thurn & Taxis in Brussel,
,
hebben hun oorspronkelijke
l bestemmingg
verloren, maar bezitten door hun hele
structuur immenseotenties
voor nieuwe
p
toekomstmogj
elikheden.
BijJ
proces van het moderniseren
p
van de stad werden in de z9de eeuw overal
de toeleoverdekte marktenvoor
g ebouwd
veringan
levend vee of andere voedin
g sg
waren. Het waren vaak elegante
metalen
g
constructies metrote
overspanning. Zelfs
g
kleinererovinciesteden
als Aalst of Kortp
rijk
overdekte markten
J hadden dergelijke
gJ
werden gesloopt.
die meestal na 1945
945
g
p De
indrukwekkende 'Hallen van Schaarbeek'
werden in 1974
o het
en
974
p nippertje
pp Jgered
g
kregen een culturele bestemming.
g Na een
grondige99
renovatie ins 6 bezit dit mooi
voorbeeld van 19de-eeuwse
marktruimte
9
een volwaardige
infrastructuur
voor
g
theater en andereroducties.
Dat het vinp
den van eeneschikte
herbestemmingg voor
g
dergelijke
g is en
g J ggebouwen niet eenvoudig
zelfs het onderwerp
kan
worden
van
verg
hitte discussies kon men recent meemaken
in Gent. Toen eenpromotor
de voormalige
g
p
Gentse vismarkt nabij) het Gentse Gravenjare was afkasteel een complex
dat reeds jaren
p
en gebruikt
werd als garage,
e
g g,
g
wilde ombouwen tot een multifunctionele
evenementenhal, brak een massaalubliek
p
protest uit dat leidde tot de defintieve annulatie van hetro'ect.
pl
Vaak is de economische meerwaarde
van een bepaalde
bouwlocatie zo g
groot dat
p
men toch beslist om te slopen.
Toplocaties
p
P
ontstaan vaak door belangrijke
gl stedenbouwkundeg
e opties
of inplantingen van
p
grote
publieke nieuwbouwprojecten
ro
waar g
PJ
p
verdoor de bestaande bebouwing
in de
g
dringg
in komt. Om de gronden
te o ptimalig
seren wordtekozen
voor schaalvergroting
g
g
g
waarbijl het kleinschalige wordt verdrong en. Het beste voorbeeld van deze resolute
vernietiging van de bestaande
bebouwing
g

kan men vinden aan onze Belgische kust.
Pas op
o het eind van de s de
9 eeuw krijgt
J^ de
g rensli'n
J tussen land en zee een toeristische
betekenis is onze samenleving.
zeedij
g De zeedijk
ur
voor degegoede
been toplocatie
g
gg
erij die
buitenverblijven
er riante buitenverblijven en hotels
gerij
het toeoptrekken.
Met de opkomst
p
p van
risme kreeg een g
duinen gebied plotseling
g
p
eengrote
economische waarde. De kostprijs
pl
g
van deronden
werd vaak bepaald
door
g
p
de belangrijkheid
van de badplaats
en de
p
g l
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'Grand Hotel Bellevue' in Westende.
Ditebouw
uit s 11
^
9 van architect Octave
Van R sselber he werd getransformeerd tot
appartementsgebouw.

nabijheid van het belangrijkste
directe nabijheid
gl
p u,
bliekebouw
namelijk
l het Casino Kursaal.
g
Met de opkomst
van het 'sociaal'-toerisme
p
was
het
bijna
voorspelbaar
dat de
na 1945
bijna
945
p
complete
oorspronkelijke
bebouwing
com
p
p
l
g zou
wordenesloo
tpom plaats
te maken voor
p
g
appartementsgebouwen met zicht op
o zee.
Van derote
diversiteit
van
de
belle
épog
ft
que-architectuur
in onze badplaatsen
blijft
l
p
er niets meer over. Ongeveer
alles werd
g
plaatste maken voor een unig
pt om laats
forme en schrale bebouwing.
g Enkel door
omstandigheden
heden is een interestoevalkg omstandi
santebouw
overeind gebleven,
zoals het
g
g
voorbeeld van de 'Rotonde' in Westende.
Rond 1911
9 ontwierpp architect Octave Van
RYsselber ghe het 'Bellevue'-hotel in deze
badplaats.
Dit imposant
gebouw
op
p het
p
g
p
einde van de zeedijk
is
een
van
de
mooiste
l
bouwwerken aan onze kust. De wijze
l
waarop
p de architect het klassieke 'Serlio'bijn abstracte
motief in deevel
oppeen bijna
g
aanwendde, is een boeiend voorbeeld van de architectuurontwikkeling
tussen de art nouveau- en de art décobouwkunst. Dit complex overleefde ternauwernood de Eerste Wereldoorlog
g en fun g eerde tot rond i 96o als hotel. Nogg voor de
grote bouwwoede toesloeg
g
g aan de kunst,
tot a arwerd het
hotelpp
g etransformeerd
tementsgebouw. Dat dit meesterwerk, dat
ondertussen het statuut heeftekre
g
gen van
beschermd monument, er nogg staat, is enkel hetevol
van deze herbestemminggals
g g
appartementsgebouw.

bi de buitenlandse
Zoals reeds bij
us
voorbeelden tot uiting
l n indg kwam, zijn
triële complexen
vaak geschikt
om gee
g om
g
p
schakeld te worden. Door hun fexibele
zij
structuur en heldere opbouw
bezitten zij
p
j
om getransformeerd
te
meer mogelikheden
g
worden. Het afstoten vanebouwen
door
g
de industrie is eenpermanent
proces
dat
p
p
bepaald
wordt
door
economische
factoren.
p
j sluiting
Bij
g van ggrote industrieën, zoals dit
hetgeweest met de Limburgse
g mi'l
g eval is g
bestand van gebouwen
nep komt eenroot
g
g
onmiddellij een
vrijJ waarvoor men niet onmiddellijk
bestemming
kan
vinden. Anderg
zi'ds
tot het direct slopen
J wil men overgaan
g
p
om alzo deze industriële fase definitief te
vergeten.
In plaats
van opp een zinnige
g wijze
l
g
p
een nieuwe toekomst te vinden voor ditpa
trimonium werd alle energie
in
g gestoken
g
Phoenix-nieuwbouw
het megalomaan
p rog
gg
l'ect dat ondertussen ook ter ziele is gegaan.
Het revaloriseren van het waardevol indusmijnatrimoniumg
had voor Limburg
trieel
eenrotere
toekomstbetekenis kunnen
g
krijgen.
Jg
Halfweg
g wilde men
g de Jjaren tachtig
in de West-Vlaamseemeente
Koekelare de
g
en vervangen
brouwerij Christiaens slopen
g
p
door een villaverkaveling.
Het
was vooral
g
deemeentesecretaris
die inzagg dat het een
g
niet te corrigeren
fout zou worden deze
g
centralelaats
in de gemeente
oppte offeren
g
p
aan een speculatieve
operatie.
Het slopen
p
p
p
werd vermeden door de brouwerijJ samen
met het brouwershuis op
p de monumentenlijst
J te pplaatsen. Nadien maakten studenten
van het Hoger Architectuurinstituut SintLucas uit Gent verschillende ontwerpen
p en
ditaf
aan het gemeentebestuur
g
g de prikkel
p
een ontwerpp
o dracht te geven
aan architect
g
brouwerij werd
Eric Van Biervliet. De brouwerij
g etransformeerd tot bibliotheek en een klein
museum. Voor dezeg
g eslaa de transformajare netie kreeg
g van de jaren
g het bestuur begin
de
'Vlaamse
monumentenprijs'.
pJ Wat
g g
is nu een onmiseens moest verdwijnen
J
bare infrastructuureworden
in een landeg
lijke
gemeente.
g
J

Wanneer men de lijst overloopt
p van
de nieuwe musea in Vlaanderen die de
voorbije
voorbije twintig
p
gljaar hun deuren openden,
dan komt men tot de vaststelling
g dat het
bijna
uitsluitend
transformaties zijn
vaneJ
zijn
g
bouwen. Het MUHKA in Antwerpen g
kreeg
een onderdak in een oude silo,, een oplosp
singdie echter architectonisch weinigg te
bieden heeft.Inplaats
Inlaats van het industrieel
karakter te behouden werd alleseneutralig
seerd door het aanbrengen vang
een volledig
witte muur- en vloerbekleding. De verbouwingvan deze silo tot museum toont ook
perfect
aan dat niet elk gebouw
geschikt
is
g
g
p
voor een nieuwe functie, eenproblematiek
die vaak wordt onderschat. Het imposante
p
stapelhuis
'Felix' in Antwerpen
p
p staat opp de
monumentenlijstl maar een nieuwe bestemmingbedenken voor deze loods met een
houten structuur en lage
plafondhoogte
g is
gp
uiterst moeilijk.
Zeker
als
men
weet
welke
l
de actuele voorschriften zij
zijn van brandzijn
g l
l de keuzemogelijkheden
uiterst beperkt.
p
Het PMMK kreeg
g een definitief onderdak in het voormaligg winkelgebouw
g
SEO in Oostende, eengebouw
uit het begin
g
g
van de jaren
vijftig,
J g^ ontworpeen door archiJ
Gaston Eysselinck.
De hoge
g ruimtes
Y
van dit winkelpand
waren geschikt
voor
g
p
S i'ti
een museale invulling.
gSpijtig
l dat de architectonische inbreng
g niet
g bijl de verbouwing
het niveau heeftehaald
van
de
intelligente
g
g
aanpak
aan
p van Eysselinck.
Y
Een voorbeeldige
gebeurde
g realisatie g
in Brussel met de uitbouw van het 'Centrum voor het Belgisch
Beeldverhaal', vaker
g

Het Centrum voor het Belgisch Beeldverhaal
in Brussel kreeg een onderkomen in het
ontworpen
voormalig
1
^1
^^ 'Ma ^^Basin Waucquez',
door de befaamde architect Victor Horta.

Brouwers1 Christiaens in Koekelare.
De voormalige
8 brouwerij 1j werd
^ etrans ormeerd tot gemeentelijk
1 centrum
g
met o.a. een bibliotheek en een museum.
(Foto: Marc Dubois)
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omschreven als het 'Belgisch
stripmuseum'.
g
P
Als onderdak koos men voor het voormalig
warenhuis 'Magasin
Wauc q uez ' een su^
blieme creatie van Victor Horta uit 1903.
Tot in het begin
tachtig
l
g werd
g van de jaren
dezeroothandel
van
textiel
bedreigd
g
g met
afbraak. Het vindingrijke
is hier dat twee
gJ
belangrijke
belan rijke bijdragen
J
g en van België
g tot de Eu zij gebracht: de
ropese cultuur bijJ elkaar zijn
nouveau en het stripverhaal. Het is ondertussen een belan gJ
rijke toeristische at-

In iiiei 1999
gaat
99
^^ in Gent het S.M.A.K.
(Stedelijk
1 Museumvoor Actuele Kunst)
open. Het stadsbestuur en de directeuran
I
Hoet kozen voor een bestaande constructie,
liet voormalig Casino-gebouw gelegen in liet
Citadellpark. De directe nabijheid
van liet
1
Museum voor Schone Kunsten en de
mogelijkheden die de structuur van liet
gebouw biedt, waren richtinggevend voor de
o tic van hergebruik. De verbouwing is in
handen van de stadsarchitect Koen Van
Nieuwenhill se.
(Foto: Dirk Pauwels)

tractieeworden
met een grote
internatiog
g
nale uitstraling.
g Dit voorbeeld toont perfect
p
aan dat met enige verbeelding
g monumen tenzorgen nieuwe bestemmingg in elkaars
verlengde
kunnen liggen.
g
gg

geplaatst.
Zo kelijke
infrastructuur wordt gP
e
l
als in Beels CM-complex
in
Eeklo
wordt
oop
p
een expliciete
wijze
wijze het oude geplaatst
gp
p
naast de nieuwe architectuur; het aanwezige wordt door de nieuwe inbrengg in alle
evidentie benadrukt.
Soms zijn
groot dat
J de ggebouwen zo g
een oplossing
g niet voor de hand ligt.
g Reeds
P
het Sint-Lucasarchief voor een
J'aren pleit
p
intelligente
intelli
herbestemmingg van het voorg
malsg NIR-gebouw
op
e lein in
g
p het Fla
g Yp
Brussel. Ontworpen
p door architect Joseph
p
Diongre in 1933
werd dit complex
933
p het s Y m bool van de nieuwe communicatie via radio en televisie. De akoestische kwaliteiten
van Studioin
werd
4 deze 'geluidsfabriek'
g
internationaale
rezen.
In
1994
werd
het
994
gp
gebouw
verlaten
en
gelijktijdig
beschermd
g
g l J g
als monument! Het Sint-Lucasarchief
startte een urgente
reddingsoperatie en het
g
gebouw
belandde
op
lijs van de '100
g
p de lijst
bedreigde
monumenten
ter wereld'.
g
Na Jjaren touwtrekken werd hetggeheelrecent verkocht aan eenrivé-roe
g Pdie het
p
complex
een
culturele
bestemming
g zal
p
g even. De eerste moeilijke
moeilijke stappisg
gezet om dit
af
afgeschreven
gebouw te redden.
g
g
Als huisvesting
g voor het Vlaamse
Parlement in Brussel koos de overheid voor
een ingrijpende verbouwing
^ van het voor malsgminsteriegebouw
voor Posterijen
Posterije en
g
eengebouw
uit
1895-1905van
arg
chitectose h
inp Benoit. De belangrijkste
gl
ree
Y Verstraeten
pvan de architecten Willy
en Jozef Fuyen
is het overkoepelen
van de
Y
p
binnen plaats met een vollediggbeglaasde
g
structuur waardoor eengrote
vergaderg
g
ruimte kon wordenerealiseerd.
De tweede
g
fase is het 'Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordig
ers'
^de nodi e
g kantoorruimte
met bijhorend
informatiecentrum voor het
J
publiek.
ubliek. De keuze viel op
P het nabijgelegen
Jg g en

Vlaams Parlement in Brussel.

Door hun vaak triestige
g aanblik en
de afwezigheid
van
activiteiten
kunnen
g
verlaten industriepanden
zelden rekenen
p
op
o veel belangstelling
bij de bevolking.
g
gJ
g Dit
was ook heteval
voor
de
Tacktoren
in
het
g
Kortrijks stadscentrum, ook voorbestemd
om met derond
gelijk
te worden.
g
g J gemaakt
g
De Stichting
g Interieur nam het initiatief om
het denkproces
te activeren wat met deze
p
toren kon worden aangevan gen. Het voorstel van de architecten Beel en Achtergael
g
was zo evident en vernieuwend dat het
stadsbestuur het idee overnam en opteerde
om dit signaalgebouw om te bouwen tot
een cultureelroductiehuis.
Om de basisp
structuur zoaaf
p mogelijk
pl te behouden
zijde een nieuwe vrij
wordt aan een zijde
vrij transgeplaatst
e
waarin alle noodzadp arante schijf
Jpp
130

voormalig
van de Postcheg kantoorgebouw
g
que, een ontwerpP van architect Victor Boureois. Dit
H-vormig complex
is ontworpen
p en
p
g
net vooro94en kwam pas
in
p in gebruik
g
de )jaren zestig.
de overp
g Ditmaal opteerde
heid voor een internationale wedstrijd
l om
te zien hoe dit modernistischebouw,
dat
g
monumentenlijs
ondertussen reeds op
p de monumentenlijst
kan worden aangepakt. Die keuze
viel vorig jaar
op het voorstel van de Groep
P
p
Planning.
g
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Het Postcheq
ue ^^ebouw in Brussel,
Bourgeois
ontworpen
B door architect Victor Bourgeois,
liet nieuw 'Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers'.
Men kan nog
g meer voorbeelden van
hergebruik
belichten. Het opzet
van dit thep
g
manummer is vooreerst het situeren van de
problematiek en aantonen dat omgaan
met
p
g
geen
belem
ons erfgoed
uit
het
verleden
g
g
merinpis voor een dynamische
toekomstviY
sie. Voor dit themanummer van Vlaanderen
ise
p ekozen om een aantal voorbeeldige
pherbestemmingsprojecten
bestemmin
uitvoerig
te
docus
J
p
pp

menteren. Hetaat
g om realisaties waar de
ontwerpers
p samen met de opdrachtgevers
blijk
e
gegeven
van een grote
inventiJ hebben gg
g
viteit en van een respectvol
omgaan
met
p
g
het bestaande.
Hetaat niet
om
een
restyY
ling^om een vormelijke
vormelijkeopsmuko peratie.
De kwaliteit ligt
g in de afgewogen balans
tussen verleden en toekomst waarbije de architecten met een uitgesprokenzorg
zor voor
de architectonische kwaliteiten te werk zijn
l
gegaan.
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Het Museum voor Industriële Archeologie in Gent vond onderdak in de gebouwen van de voormalige
spinnerij
Om een efficiënte bereikbaarheid van de verdiepingen te bekomen werd een
p
1 Desmet-Guéquier.
q
nieuwe toren toegevoegd.

Renovatie 'Tacktoren' in Kortrijk
1
(1994-1999). Architecten Stéphane
Beel en Lieven Achtergael.
Verbouwing
and
^ van een industrieelpan
p
g
Om dit gebouw
geschikt
te maken voor die nieuwe functie opteerden
de ontwerpers
p
p
p
g
S
ervoor om aan de zuidzijde van de toren een drie meter breed nieuw volume toe te voegen,
8 waarin
wijze^
zij
noodzakelijke accommodaties worden aangebracht.
0pdeze wijze
blijft het bestaande gebouw zijn
noodzakelijke
8
behouden. (Foto: Hol)

In 1992
publiceerde het Provinciebestuur
99 p
van Oost-Vlaanderen een boekje
1 met een
aantal voorbeelden van hergebruik.
Initiatieven van de overheid om zinvol om
teaan
^ met ons erfgoed
% zijn
1 belangrijk.

Enkele gebruiksmogelijkheden tweede verdieping
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Verbouwing stapelhuizen Katoen Natie

in Antwerpen
Paul Robbrecht & Hilde Daem

OPDRACHTGEVER: KATOEN NATIE
DATUM: 1991
1 2 - 94
^ 99
99 (ONTWERP),
UITVOERING: EERSTE FASE), 1997
- 98
997
9
(TWEEDE FASE)
MEDEWERKER: FRANK DE BAERE

De Katoen Natie wilde, ondanks de
naar het noorden verschuivende havenactiviteiten, haar aanwezigheid in de stad behouden. Ze liet daartoe drie bestaande
19de-eeuwseakhuizen
verbouwen en met
p
elkaar verbinden. Deebouwen
g
groe
p zal
hoofdzakelijk
l dienst doen als bestuurs- en
administratief centrum voor zo'no
? werknemers en als tentoonstellingsruimte
voor
g
de kunstcollectie van bedrijf.
het t In een eerste fase werden tweepakhuizen aan de De
Waghemakerestraat
gerenoveerd.
De ene
g
g
gevel
is
breed
en
zwaar,
de
andere
smal en
g
elegant.
De niveaus van het eerstepan
and
g
op
gelijkvloerse
verdieping
p ge
gpdeg
l
dragen
door
een
met
bakstenen
gewelfjes
g
g
J
gevulde
metaalstructuur,^op
g
p g
p de verdieping
door houten spanten.
Die van het tweede
p
p and worden ondersteund door betonnen
vloeren. Alle technische voorzieningen
werden weggewerkt
in verhoogde
gg
g vloeren
en technische kokers, waardoor het bestaande karakter van deakhuizen
-oen
ope
p
door
structurele
elementen
g
- behouden blijft.
J In het dak van het laagste
g
gebouw
ebouw werd een reeks koepels
aan g
gee
P
bracht die het licht lans
g een vide in de
verdieping
svloer en de raamopening
p g in de
gemene muur tot diep
panden
laan
g
P in beide p
ten doordringen.
De met glas
in lood af g
gee
g
g
dekte albasten conussen zijn
J het werk van
de Spaanse
kunstenares Cristina Iglesias.
p
g
Hunlaats
is zo g
gekozen dat zepop
verf
schillende wijzen ervaren worden: op
p de
eerste verdieping
se
eg door een overlangse
guitsparing
p g in de tweede verdiepingsvloer
recht eronder op
P de tweede verdieping,
p g,
haast tastbaar nabijJ doorheen de zijramen
zijrame
het smalleand
en van boven uit o
op
p
de zolderverdieping.
Tekst: Greet Paulissen.
Foto's: Kristien Deem.
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Ziekenfondskantoor CM
in Eeklo
Stéphane Beel

OPDRACHTGEVER: CM
DATUM: 1 993 (ONTWERP), 1 995 - 96
(UITVOERING)
MEDEWERKERS: LUC REUSE, HANS
VERSTUYFT, PHILIPPE VIERIN, HANS

geaccentueerd,^ ofschoon de dispositie
van
g
p
bakstenen volumes werd behouden. Zo
werd aan de voorgevel
een nieuwe vergag
ga
derruimte ondergebracht
in
een
nieuw,
oop
g
vierpijlers
rustend en krachtigg uitkragend
pJ
g

volume, dat van het bestaandeebouw
losg
komt.
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Jean Godecharle.

LUST, JO JANSSENS, DANNY GOEDER—
TIER, MARLEEN DEVOS (WEDSTRIJD);
HILDE HUYGHE, JO JANSSENS, LIEVEN
ACHTERGAEL, DANNY GOEDERTIER
(UITVOERING)

'Eengebouw
is nooit geïsoleerd;
elk
g
g
ontwerpvoor een gebouw
ontwer
is meteen een
g
stadsontwer p' schreef
Stéphane
Beel in
p
^
heta anse
tijdschrift
tijdschrif Architecture and
p
BijJ
transformatie van een
voormalie
g melkfabriek tot een kantoor
voor een ziekenfonds in Eeklo kan dit zelfs
in letterlijk
letterlijke zin opgevat worden. De verpast immers binnen het kader van
gp
een renovatie van eenehele
wijk.
wijk Boveng
werd hetebouw
oppde omgeving
g
g g betrokken door het te doorsnijden
met een
l
circulatie-as, die tweeublieke
ruimten van
p
de stad met elkaar verbindt. Hetebouw
g
zelf fungeert
dus als een doorgang. Aan de
g
ene zijde
van deze as of 'straat' bevindt
J
zich het openbare
gedeelte
edeelte van het comp
lex. Hier zijn loketten en consultatieruimpJ
teneg roe
rond een ruimte, die zowel
^ eerd
p
doet denken aan een stadsplein
als aan een
p
stationshal. Vanuit deze ruimte vertrekt een
dwars-as die zich uitstrekt tot aan de andere zijde van het gebouw.
De spectaculaire
g
P
doorkijk
wordt
door
een
trap
J
P en een glazen
^
nauwelijks gehinderd.
deur nauwelijks
Aan deze zijde
zijd
g
de hoofdas werden, net zoals op
p de
verdiep
in g
en ,ver aderlokalen
en kantoren
g
ondergebracht.
Ten
slotte
verzekert
ook een
g
verticale as licht en visuele continuïteit in
hetebouw.
Hierdoor zijn
zijn vanuit de open
g
p
ruimte beneden ook de in de toren ondergebrachte
ebrachte vertrekken zichtbaar die door
eenlaswand
worden afgeschermd.
g
g
De oorspronkeli Jke structuur, bestaande uit een betonneneraamte
dat met
g
bakstenen wanden werd opgevuld,
werd in
pg
grote
rote mate behouden. Nieuwe dragende
of
g
ruimte-definiërende elementen werden opp
gebouwd met
materialen die zich duidelijk
k
J
van de oorspronkelijke
P
J structuur aftekenen.
Ook aan de buitenzijde
l werd de renovatie
134
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Kantoorgebouw 't Hoofd - Seghers Engineering
in Klein-Willebroek
Samyn en Vennoten

OPDRACHTGEVER: SEGHERS ENGINEE-

RING NV
DATUM: 1 993 (ONTWERP), 1997
(REALISATIE)

werd om Een voormalige
g brouwerij wer
gevormd tot een kantoor van een milieutechnologisch
bedrijf.
g
J . De architect res p ec teerde inrote
mate de structuur en het
g
karakter van het in 1911
stijl
9 in eclectische stijl
opgetrokken
bakstenen gebouw
met zijn
zij
pg
g
rondbon
es
g venstertj
l^kantelen dominante schouw en baksteenornamenteringen. Ook bepaalde
onderdelen
p
van de vroegere
machines van de brouwerij
brouwerij
g
werden in het nieuwe interieur verwerkt.
De baksteeneatronen werden door tuinarchitectac ues
aangewend
q Wirtz overigens
g
g
voor de aanleg
g van de binnenplaats.
P
Waar nodig
werden de funderingen
g
g
versterkt. Nieuwe toegangen, ramen en
doorkijken
werden ingebracht
en opP elke
J
g
bouwlaag
g werd opp een nieuwe vloer een
flexibel kantoorlandschap
p met behulp
P van
een compact
meubilair-systeem
aangelegd.
p
Y
De opvallendste
ingreep
P
g p was de nieuwe
verbinding
tussen
twee
bouwvolumes met
g
behulp
van
een
nieuwe,
e p p
^ onregelmatige,
g
gao
1Y hedrale^g
glazen dakstructuur. In dit hoge
g
atrium verzorgen
liftschacht en
g
g een glazen
een spiraaltrap
p
p de verticale circulatie van
hetand.
P

t\"'a^^r.,

Tekst: StevenJacobs.
Foto's: Jan Oerlinden.
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Kaaitheater Studio's
in Brussel
Luc Maes

OPDRACHTGEVER: MINISTERIE VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP, DEPARTEMENT
WELZIN
1,VOLKSGEZONDHEID EN
CULTUUR, ADMINISTRATIE KUNST
DATUM: 1985
9 5 (ONTWERP),^ 994- 95
(UITVOERING)

Dat

oude fabriekspand in de Brusselse kanaalzone werd al verscheidene jarenebruikt
als werk- en repetitieruimte
p
g
voor artiesten uit de muziek-, theater- en
danswereld. Maar om de voormalige brouwerf'Jgebouwen
terdege te kunnen benutten
g
was eenrondi
e^ verbouwinggnoodzakeg
lijk.
l Centraal in het complex
p staat de oude
schoorsteen. HijJ
boven de studio's
uit en verschijnt
J als het baken van de
hij letterlijk
buurt. 's Nachts vormt hij
letterlij een
lichtpunt
in
de
verder
grauwe
omgeving.
p
g
Rond zijn
massieve
bakstenen
basis is de
J
dubbelhoge
annex muziekstudio
Y
g foyer
g ebouwd en door hetrote
glazen
dak is ook
g
g
de nieuwe metalen bekroning
g van binnenuit zichtbaar. Eenebo
en
glazen
wand
g g g
kan de ruimte in tweeën delen. Hogerop
g p
liggen
vergaderruimtes
en ver
aderruimtes en bureaus, die uitzichteven
oppde foyer.
g
Y In de achteringeleg
en
vleugel
liggen
de
overige
e
stu g
g gg
gtwee
dio's: een dansstudio onder de daksanten
p
een theaterstudio op
p de benedenverdietot de eerste
ping^maar met de toean
g g
verdieping,een werkatelier in het souterrain.

u,
1111111111
^
,^,
^^^^^f^^fa(i111
a^

?i^i^í^'n^r ^^^^^Y

^'^r^u^
^,,^

Tekst: Greet Paulissen.
Foto's: Hans Roels.
d
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Evenementenhal 'Fabriekspand'
in Roeselare
Ralf Coussée & Klaas Goris

„
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OPDRACHTGEVER: ANN & GUY VAN

CANNEYT-BONGERS
DATUM: 1 995 (ONTWERP), 1 996 - 97
(REALISATIE)

MEDEWERKER: XAVEER CLAERHOUT

Vlakbij
Vlakbij de binnenhaven en opp looppafstand van het station werd een voormaligeljutespinnerij
y-tot een pol
p
l omgebouwd
g
pY
valente evenementenhal. HierbijJ werden in
grote
mate de oorspronkelijke
structuur en
g
J
p
materialen van het fabriekspand
behouden.
p
Nieuwe vaste (sanitaire installaties, trapp
p en^ verwarming)
gen mobiele (kapstokken,
p
tafels elementen werden zo veel mogelijk
in industriële materialen vervaardigd.
g
De bakstenen wanden werden in
grote mate vrijgemaakt
en opgepoetst. De
g
lg
oorspronkelijkegietijzeren
ietl zeren draagstructuur
g
werd met een brandwerende verf behandeld. Een nieuwe betonnen vloer werd aangelegd^
en het shed-dak, waarvan de glas-partijen
artsen werden dichtgemaakt,
werd
g
hersteld. Het resultaat is een enorme
ruimte, die met behulp
J
P van zwartegordi'nen en een mobiele tapkast
uit modulaire
p
eenheden naargelang
g
g de activiteit kan ver root of verlengd
e
g worden. De voormalige
g
hoge
hoe machinekamer werd omgebouwd
tot
g
een bar. De van hoe
g ramen voorziene
vroegere
kantoren bieden plaats
aan een
g
P
restaurant.
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Verne.
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Verbouwing van een watertoren tot woning
in Brasschaat
jo Crepain

OPDRACHTGEVER: JAN MOEREELS
DATUM: 1 996 — 97

Watertorens zijn
J constructies van
burgerlijke
bouwkunde met een uites
l
g Pro g
ken monofunctionaliteit. In feiteaat
het
g
steeds om hetzelfderinci
p pe: het opp een
hoogte
g van een waterreservoir.
g aanbrengen
De toren dateert uit het begin
g van
deze eeuw en fungeerde
als waterreservoir
g
voor het centraalele
en kasteel in de
g g
dorpskern
van
Brasschaat.
Sinds de jaren
J
p
vijfti was die 26 meter hoge
betonnen convijftig
ge
structie in onbruikeraakt.
Het is dan ook
g
bijJ toeval dat het geheel
niet werd gesloopt.
g
p
g
Hetemeentebestuur
was voorstander van
g
behoud en zocht naar een nieuwe bestemming.
van Jo Crepain
is dan ook
pl
p
g Het project
realisatie geworden,
een J
om g
wille van het unieke karakter en de heldere
gee
opties
bijJ de transformatie. Om de aan g
p
taste betonpeilers
te beschermen opteerde
p
P
de architect ervoor eennieuweglaze
nieuwelazen huid
te brengen
rond
de
kolommen.
Aan
g
drie zijden
werd dit Re g
glit-glas
aangeg
ge
J
bracht het vierdeevelvlak
kreegg transPag
rante beglazing.
Bij de verbouwing
Bij
gaf men er de
gg
voorkeur aan de bestaande constructie volledigichtbaar
te houden. Crepain
behield
g
P
het filterhuis onderaan de toren om er de
stookPlaats de televisiehoek en het ruime
sanitaireedeelte
in onder te brengen.
g
g
Rond datedeelte
is een langwerpige
g
nieuwbouw opgetrokken.
Op
pg
p de begane
g
grond
rond is er een keuken en een grote
leefg
ruimte. Vanuit de hoe
g woonkamer heeft
men een uitzicht op
p de tuin via een groot
g
raam met een kruisvormige
g opdeling.
In de eigenlijke
toren bevinden zich
g
J
een slaapkamer,
een logeerkamer en het buP
reau van de tuinarchitect Jan Moereels.
Tekst: Marc Dubois.
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Eigen woning en atelier

in Ellezelles
Stefaan Onraet en Ann Dever

OPDRACHTGEVER: STEFAAN ONRAET EN
ANN DEVER
DATUM: 1990
— 97
99

Een naast de kerkele
g gen vroegere
g
dor Pschool werd bijna
bijna volledigg
eigenhang en
dig
omgebouwd
tot een woninggen atelier.
g
Op
perceel scheidt een
g
gp
p een onregelmatig
L-vormig
af
p
g bouwvolume een binnenplaats
van een tuin. Beide buitenruimten werden
getransformeerd met behulpp van insnijl din g
gen in de tuinmuren en nieuwe architecturale elementen, zoals een terras, een zithoek een toren en enkele andere follies.
In hetebouw
zelf werd de beg
eres
staande structuur
inec
g rote mate
g
p ruimtelijke indelingg van
teerd. Zo werd de ruimtelijke
de vroegere woonruimten en klaslokalen behouden. Toch werd heteheel
onderworpen
g
p
aan een reeks kleinere maniëristische in g re sterk
p en^ die het karakter van het gebouw
g
wijzigden.
Nieuwe ramen werden aan gee
l gg
bracht en om het doorkijken
te
verbeteren
J
werden verhoogde
g
g vloervlakken gecreëerd.
Een van de markantste ingrepen
vondlaats
p in een klaslokaal dat tot woonkamer
werde
Eeng groot
g etransformeerd.
gdeelte van dit vertrek wordt in beslag
ggenomen door een houtenodium.
Een wand,
p
waarin een venster met een diepe
p omli'sJ
tingwerd aangebracht, werd bekleed met
een houten structuur, die zowel een kast
voor de centrale verwarming
g vormt als het
voormalig
g klaslokaal akoestisch aanpast
p
aan zijn
J nieuwe huiselijke
J functie. Aan de
andere zijde van deze kamer werd een curiosum van het vroegere
schooltje
g
l e behouden: een houten wand, die uit een achttal
opklapbare luiken bestaat en de bewoners
in staat stelt hun woonkamer te vergroten.
g
De andererominente
ingreep
p
g P doorbreekt deze wand bovenaan. In de aanpalende ruimten werd tegen
het
hoge
hoelafond
g
van de voormalie
g klaslokalen een nieuw
onafhankelijk volume bevestigd.
onafhankelijk
g In deze
zwevende en uit lichte materialen vervaardeg
de doos werd een bureauruimte ondergebracht die via een kleine ladder toe ankeli'k
l is en visueel contact heeft met de
woonkamer, de tuin en de binnenplaats.
p
Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Bart Van Leuven.
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Verbouwing van melkfabriek tot kantoorgebouw en
expositieruimte in Hoegaarden
Vittorio Simoni

OPDRACHTGEVER: QUATRO BENELUX
DATUM: 1993-1995

In de toste eeuw kenden de landbouw en ook de veeteelt eeni
ggantische
evolutie. In de sector van de zuivelindustrie werd vanaf de jaren
dertig
gestart met
l
gg
re
regionale
centra
voor
de
verwerking
g
g van de
melkproductie.
Op
Vlp
p veel
p plaatsen in aan
deren werden bescheiden fabriekjes
oJ
pge
trokken met een uitges proken modernistische vormentaal. Zo kreeg
g ook Hoegaarden
g
in 194.0
door
94 een mooiggebouw,
^ ontworpen
p
de Leuvense architect Leo Dierickx. HijJ
genoot in Vlaanderen en zelfs buiten onze
landsgrenzen
erkenningg voor zijn
g
l n vooruitstrevende visie bijt het ontwerpen
p en van melkfabrieken. Deevelo
g
pbouw in Hoegaarden
g
bezit typische
Interbellum kenmerken,
YP
zoals de voorliefde voor een ronde hoekoplossing
p
g en een verticaal element dat de
asymmetrie
van de gevelopbouw
moest
Y
g
p
benadrukken.
Door derote
schaalvergroting
g
g
g in de
melksector
tijdens
ksector
t Jdeus de jaren
zestigg en zevenl
landelijke complexen
tigkwamen bijna
bijnaalle landelijke
p
leeg
lee te staan. Sommige
g werden gesloopt,
p
g
andere op
pwijz
een ingrijpendewijt
everbouwd,
niets meer overbleef van de oorspronkeli'ke
leegstand
l structuur. Na jaren
l e ee
gst
werd het complex
in Hoegaarden
aan geP
g
ge
kocht door de heer en mevrouw Vossen.
Met
e minimaleaanpassingen,ontworpen
ma e
door de interieurarchitect Vittorio Simoni,
kreeg
de functie van kantoorgeg het geheel
ge
g
bouw en showroom voor designproducten
en verlichtingstoestellen. De rationele ruimteo p
bouw P
past
perfect
e ec oo
voor
e de
n euwe
nieuwe
be
p
stemmin g. Samen met de melkfabriek in
Eeklo is deze reconversie één van de meest
geslaagde voorbeelden in Vlaanderen.
gg
Tekst: Marc Dubois.
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Drukkerij Salto
in Rekem
Christian Kieckens

OPDRACHTGEVER: NV DOMEIN
RECKHEIM
DATUM: 1995, 1996
MEDEWERKER: TONY VAN NUFFELEN

verbouwingkadert in een ontDeze verbouwin
wikkelingp
s lan dat zowel een herbestemmingvan gedeelten
van het dorpp als van
g
het terrein van een voormaligee psY chiatrische instelling
g omvat. Ook de restauratie
van een middeleeuws kasteel wordt in het
door de Nederlandse architect Jo Coenen
georganiseerdep
masterplan voorzien.
Christian Kieckens stond in voor de
transformatie van de wasserijJ van de PY
s chiatrische instelling
tot
een
drukkerij.
Dit
drukkerij
g
— voorzien van een beg
tonskelet — uit 1962
diende evenwel aan
9
hoge
enisolag eisen inzake energieverbruik
g
tie te voldoen. Om het directe zonlicht te
weren werd hetebouw
als het ware omg
huid met een nieuweglaze
nieuwelazen huid. Hierwerd een bufferzoneecreëerd
die
g
naar behoefte kan worden verwarmd of
passieve
geïsoleerd en die een stabiele p
g
energiebeheersing
g
g mogelijk
g J maakt.
De ventilatieapparatuur
werd op
pp
p het
dak van het lagere
gedeelte
ondergebracht.
g g
g
Deze installaties werden echter verborgen
g
achteraas anelen
en gezandstraald
glas,
g
p
g waardoor de lagere
voorkant werdPge
og
trokken tot dezelfde hoogte
als
het
hogere
g
g
g edeelte. Zowel het glas als de horizontale
accentuering
(met onderaan
g van degevel
g
een lichtere, bovenaan een donkere strook)
verlenen hetebouw
het karakter van een
g
paviljoen.
oen
p

l

Tekst: Steven Jacobs.
Foto's: Reiner Lautwein.
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Thurn and Taxis heeft een globaal herbestemmingsproject

nodig

H

et kan bezwaarlijk
l als een
eer voor een stad worden
beschouwd wanneer eeneg
bouwencomplex opp haar grondgebied
door
g
g
World Monuments Watch wordt opg
enomen in de lijst
l van de honderd meest bedrei gde sites ter wereld. Een selectie betekent tegelijkertijd
g l
J dat de organisatie
g
overtui gd is van het historische en architectonische belang
g van de plek,
P / maar de toekomst van dit waardevolle erfgoed
sterk
g
bedreigd acht. Het complex
Thurn und
p
Taxis in Brussel komt momenteel voor op
de lijst
J/ naast het beroemde boeddhistische
complex
Angkor in Cambodja,
p
J/ de Ta'l
Mahal in India of het Italiaanse Pompeji.
pJ
Hoezo? Deebouwen
aan de Brusselse
g
haven lijken
toch nog
J
g stevig
g overeind te
staan? En
is
er herbestem
daneen
valabel
g
mings P
ro'ect
namelijk
namelijk dat van Langua
J
ge
of Forms dat er een heuse 'MusicCitY' wil
van maken?
Het complex
Thurn und Taxis,gele/g
p
en op
van de stad rus
Bp het grondgebied
g
g
g
set (Laken) en op de grens
met Molenbeek,/
g
dateert uit het begin
g van deze eeuw,/ en
werdebouwd
naar aanleidinggvan de verg
bredingvan het Willebroekkanaal en de
uitbouw van de Brusselse haven aan zijn
J
oevers. Het 25
grote ensemble deed
5 hectare g
dienst alslek
voor de opslag,oversla
overslag en
p
de verspreiding
voor
sspoorP
g goederen,
g van
^
wegtransport, voorg
de inning van taksen en
accijnzen,
voor administratieve activiteiten
l
en eenpostdienst.
Eenggedeelte van de
p
gbouwen het havenstation, de spoorweg
p
g en
de overlaad pperrons werden getekend
door
g
de architecten Bosmans en Vandevelde
(1902). Oo k het posten administratiegeP
ge
bouw worden aan hen toegeschreven.
Het
g
douanekantoor en de opslagplaatsen zijn
J
van architect
g ebouwd naar deplannen
p
Ernest Van Humbeek194
0.
Wanneer Thurn und Taxis vandaag
wordt omschreven als een architectonische
parel,
zijn daar verschillende redenen
Pzijn
voor. Vooreerst omdat dit industriële complex
lex een zeer mooi en interessant voorbeeld
is van de Vlaamse
J / rond
neorenaissancestijl
de eeuwwisselingowat
onze
nationale
g,
architectuurstijl en beschouwd als een uit-

drukkingvan het dynamisme
van onze
Y
natie en onze industrie. Aan de kleinste
details van de afwerking
g werd aandacht
besteed. Tegelijkertijd
was
het industriële
g J
l
complex
een van de modernste van zijn
zij
p
gebruik gemaakt
J Er werd overvloedig
gg
g
van ijzer,
gewapend
beton. De
met / gglas eng
p en
talen structuren van de stationshallen werden niet, zoals voordienebruikelijk
) was,
,
overdekt met een traditioneler materiaal,
maar bleven zichtbaar van de buitenzijde
l
van hetebouw.
De omvanggen de stevigg
gheid van het zelfdragende
metalen skelet
g
dus zonder tussenliggend
steunpunt,
en
gg
p
dat over een lente
van
2
o
meter)
van
het
3
g
tweede hoofdgebouw,
was
en
is
uniek.
g

Buurtbewoners
r
oes
Deze homogene
architectuur én de
g
goede
oede staat waarin de gebouwen
zich
g
voorao i nog gbevinden, vormen vandaag
g
derote
troeven van Thurn und Taxis.
g
Maar er is vanzelfsprekend
nog
p
g iets anders
wat dezelek
zo
aantrekkelijk
maakt:
de
aantrekkelij
p
ligging. Vroege
Vroe er waren vooral de
aanwezigheid
van spooren waterwegen
g
p
g
van belang,
beseffen
steeds
meer meng/
sen dat de mogelijkheden
van een 255 hecg l
tareroot
gebouwencomplex
kig
g
en
p oppenkele
lometer van het hartje van een /
hoofdstad,
uitzonderlijk zijn
zijn. Een voordeel dat men
ge tij
tijd nochtans niet heeft willen zien.
stadsvlucht van bedrijven
naar dePeriJ
ferie naar de terreinen rond de autosnelwegen,
heeft zijn
zijn verwoestende sporen
na
g
P oren
als
g Blaten in Brusselse randgemeenten
g
Zaventem. Maar dat de buurt rond het kanaal erg
ele g en is betekent anderg centraalg
zi'ds
nog
niet
dat
het
om een 'gemakkelijke
J
g
g
l
locatieaat.
Er moet wel degelijk
g
gl met heel
wat factoren rekening
g worden gehouden.
g
In de omgeving
g
g van Thurn und
Taxis wonen bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
nog steeds heel
g
wat mensen, waaronder een vrij
vrij groot
aang
tal kansarmen, ouderen en migranten.
Wie
g
de ambitie heeft om een hedendaa
hedendaag s ro uit
te
werken
voor
het
complex,
l
p / moet
de leefbaarheid voor de buurtbewoners
kunnenaranderen.
Zowel opphet vlak van
g
de verkeerssituatie, als van de sociale verhoudingen
wijk. Het grote
complex
g in de wijk.
g
p
van de Kredietbank op
van
p een boogscheut
g

Thurn und Taxis is, wat dat laatste betreft,
een voorbeeld van hoe het liever niet moet.
Iemand vergeleek
dat gebouw
ooit met een
g
g
vestin
met
omhooggetrokken
vesting gg ophaalbrug,
p g/
die volledig
is,/ en niets
g
g in zichzelf gekeerd
te maken heeft met de buurt.
Bij
l de herbestemming
g van een
g ebouw is het ook belangrijk
dat
wordt
na
gee
g J
g
dacht over zijn
betekenis. Het zou
J vroegere
g
bijvoorbeeld
spijtig,als o
op geen enkele
J
nier meer zou worden verwezen naar het
grote
industriële belang
g
g van het Thurn und
Taxis-complex.
En ten slotte: zulke grote
p
g
complexen
com
vragen
herbef
g om een globale
g
stemmingsaanpak. Het heeftgee
een zin om
het voorsteebouw
van
Thurn und
g
Taxis te restaureren en er een nieuwe bee estemming voor te zoeken,
/ en de overige
gg
deelten aan hun lot over te laten.

Concertzaal
Dat is meteen ook de meest fundamentele kritiek die door organisaties als de
Brusselse Raad voor het Leefmilieu of door
La Fonderie wordteuit
ten aanzien van
g
het MusicCitY -pro'ect
van Language of
l
Forms. MusicCity
herbestemmin ssY isggeenherbestemming
project voor het gehele
complex,
p / maar
g
slechts voor de twee voorste, de aantrekkelijksteebouwen.
Bovendien zo luidt het
l
g
oordeel van de organisaties,
té
pl
g
^ is het project
monofunctioneel en te veel in zichzelfeg
rosloten/ terwijl juist gp
moet worden ge probeerd om verschillende stedelijke
l functies
in het complex
te integreren.
p
g
De bedoeling
ge of
g van Langua
Forms is om van het Thurn und Taxis-comp lex een heuse muziekstad te maken,/ waar
plaatsecten
is voor de verschillende aspecten
p
van de muziekindustrie. Van eengrote concertzaal voor 12.000 toeschouwers, over een
hotel, kantoorruimte voorlatenmaatp
schapp
i'en
hanl tot allerlei gespecialiseerde
g p
delszaken opnamestudio's
en dergelijke
g J
p
meer. Als architect werd Luc Schuiteneg
kozen. Het voorste hoofdgebouw dat zichtbaar is vanaf de Havenlaan, zou zogoed
blijven Schuitens eerals volledig
g bewaard blijven.
ontwerpp voorzagg evenwel in een afbraak van het achterliggende
tweede
gg
hoofdgebouw,^ dat met het zelfdragende
g
metalen skelet. Dat zorgde
voor het nodige
g
g
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rotest. Intussen zijn de plannen aangepast.
protest.
In een tweede versie zou het centraleeg
ebouw
worden
verdeelte
van dat tweede
g
hoogd omdat daar de concertzaal zou komen. Volgens
architect Schuiten g
gaat het
g
om een ingreep
die
alleen
vanuit
de lucht
g p
zou kunnen worden opgemerkt.
In de twee
pg
zijgedeelten
van het tweede gebouw
ko g
Jg
men in het huidige
ontwerp
twee
overg
p
dektearkeerruimtes.
p
0 vraaggvan de stad Brussel teOp
kende het Franse architectenbureau Reichen & Robert intussen eenlobaal
globaal herbestemmingsplan uit voor het hele complex.
p
Dat wijkt,
g
J^ wat de twee voorste gebouwen
betreft, af van delannen
van MusicCity.
Y
p
Het bureau stelt voor om de concertzaal
niet in het achterliggende
gebouw
onder te
gg
g
bren g en ^ maar een volledig
g nieuw amfitheater te bouwen in hedendaagse bouwsteJ^1 naast het voorstegebouw. Daardoor,
zo luidt de redeneringg van het architectenbureau, zouden oud en nieuw als 'landmarks' van twee verschillende tijd
lperken
naast elkaar komen te staan. Het douaneg steeds wordt
g eg ebouw,
^ dat trouwens nog
bruikt zou zijn
p
J functie behouden. Hetpostgebouw zou tot gemeenschapshuis
voor de
g
p
g
buurt worden omgevormd
en
in
een
van de
g
achtersteebouwen
zou een Museum van
g
Spoorwegen worden ondergee
de Belgische
gg
bracht. Helemaal achteraan het terrein zouden nieuwe woningen
g
g worden gebouwd.
De vraag
of dit
g is vanzelfsprekend
p
ontwerp
g kans maakt om te worp ook enige
denerealiseerd.
Lan g
ua g
e of Forms heeft
g
voor zijn
plannen
al
van
enkele overheden
Jp
een fiatg
g ekre en onder meer van het Brussels Instituut voor het Milieubeheer en van
de administraties Stedenbouw en Monumenten en Landschapp
en van het Hoofdstedelijk
J Gewest. De stad Brussel besliste in
november 1997
haar beslissing guit te stellen
997
en koppelde
nog
pp
g een aantal voorwaarden
aan eengoedkeuring. Ze eiste onder meer
wor ach
wordt
dat
p arkeerplaats gebouwd
g deter de bestaandeebouwen
en niet in het
g
tweede hoofdgebouw.
Ook het onderbren g
en
van
de
concertzaal
in datzelfde
g
g ebouw kon niet op
goedkeuring
pdeg
g van de
stedelijke
stedelijke bestuurders rekenen. Ook o pso
eiaal en op
financieel
vlak
stelde
de
stad
p
nog
g een aantal eisen.
De Stichting
g Thurn und Taxis 21,
waar onder meer La Fonderie, de Brusselse
Raad voor het Leefmilieu en Inter-Environnement Bruxelles deel van uitmaken, doet
intussen nog
verwoedepogingen om een
g
debat op
gang
pg
g te brengen
g over de toekomst
van het industriële complex.
In oktober van
p
vorig
ze over het onderg ljaar organiseerde
g
werpen
p internationaal forum. De Brit
Lester BorleY,lid van het selectiecomité van
World Monuments Watch, was er een van
de sprekers.
Hij stelde o.m.: 'Thurn und
Hi'
p
148
4

Taxis is België's
enige
g en 's werelds meest
g
uitzonderlijke
l voorbeeld van een multifunctioneel transport-netwerk.... Het
complex
bevindt zich nog
goede staat,
ging
p
maar, indien niet onmiddellijk
l
J de juiste
maatregelen
wordengenomen, is het
g
verloren.'
Foto's uit liet tijdschrift L'Emulation (1907).
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Thum Uiid Taxis in Brussel.
Foto's: Ste1 han Vanfleteren.
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Dichter te gast
ROGER M. J. DE NEEF

INWONERS VAN HET LICHAAM

KERKUIL
............

Ik ken de inwoners
van het lichaam
Ik draag
g ze met me mee
ze zijn
in
me thuis.
J

Van al wat vogelvrij
g
l vliegt
g
verkies ik de kerkuil
omdat die mijJ
meest
naar jou verlangen
g doet.

Ik ken de reizen
van derote
g
van de kleine bloedsomloop
Ja, ik ken het oproer
p
van het bloed.

Zijn
gezicht
heeft de vorm van je hart
l g
J
naast de witheid van de witte raaf
Slechts jou
jou kan hij
hij me tonen
zonder verlies van zijn
gezicht.
lg

Daarom noem ik de lever
en de maag,
de hersenen,
,
de nuttige
g nieren
met hun toenaam.

Hierom, hartje, kies ik de kerkuil.
Alleen 's avonds verlaat hij)J
zijn toren
En met jou op
zijn
gezicht
p
g
bevliegt hij
hij de overkant van het licht.

Vertrouwelijker
kan het niet;
l
Ik sta op
goede voet
pg
met alle inwoners
van mijn lichaam.
HANDWEPK

Zeg
g maar:
ik ken ze ten voeten uit
want onder de voeten
houdtewoonli'k
op,
g
J alles o
begint
de andere wereld.
g
Evengoed
Evenoed ken ik ze
uit het hoofd
want boven het hoofd
groeien wolken
bevriezen de sterren.

Liefde is handwerk
Ikiet
) uit
g je
als licht
en knoop
p het
meteJ schaduw dicht.

En om al deze redenen
ken ik, verwen ik
mijn armen.
Echt, ik hou van mijn
J armen
met daartussen het tweestromenland
en daar woon jij.
lJ
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Uit de bundel in voorbereiding:
S 'De kou van

liefde'.

SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE

Transit

EN PIET THOMAS

In deze rubriek publiceren we `literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is o.in de bedoeling het
vertalen van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd zvorden naar liet redactiesecretariaat Ieder
vertaald g edicht moet vergezeld snorden vair een fotocopie van liet oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van de
bundel of het boek waarst liet genomen werd

KLACHT VAN DE MOOIE HELMSMIDSVROUW

'Qu'est devenu ce frontpoly,
Y,
Cheveulx blons, ces sourcils voultiz,
Grant entroeil, ce re art joly,
J Y,
Dontrenoie
les plus
p
p soubtilz,
Ce beau nez droitrant
ne petiz
g
p
Cesetites
jo
inctes
oreilles,
p
l
Menton fourchu, cler vis traictiz,
Et ces belles levres vermeilles?

'Waar is het blonde haarebleven
g
Het voorhoofd datgeen
rimpels
had,
g
p
De wenkbrauwboog,
de blik waartegen
g^
g
De knapste
geen
verweer
bezat,
p g
De mooie neus, eens
recht en glad,
g
,
De kin en beide kleine oren,
't Gelaat dat iedereen aanbad,
De lippen,
rood om te bekoren?'
pp

'Cesentes
espaulles
menues,
g
p
Ces bras longs
et
ces
mains
traictisses
g
Petiz tetins, hanches charnues,
Eslevées, p
propres, faictisses
A tenir amoureuses lisses;
Ces larges rains, ce sadinet
Assis surrosses
fermes cuisses,
g
Dedens sonetit
'ardinet?
jardinet
p

'De slanke armen, fijne handen,
De knappe schouders,
^ freel en teer,,
De tepels
om
te
watertanden,
p
De heupen
p rond en zonder meer
Geschikt voor amoureus verkeer,
De ranke benen en de dijen
l
En 't lustprieel,
p
^ waar keer opp keer
De min zich zachtjes
J neer kon vlijen?'
J

front ride, les cheveuxris
g ,
Les sourcilz cheus, leseuls estains,
,
Qui faisoient rears
et ris
g
Dont mains marchans furent attains
Nez courbes de beaulté loingtains
Oreillesendantes moussues,
,
Le visall
mort et destains,,
Y^
Menton froncé levreseaussues.
p

'Gerimpeld
hoofd,^ vergrijsde
haren
p
gJ
De brauwen kaal, de ogen
g , waar
De kooplui
destijds dol op
p destijds
p waren
Geen lonk, geen lach, het hele jaar
De oren onder mossig
g haar
De eens zo mooie neusebo
g gen
't Gezicht, of ik de dood ontwaar,
En lippen
pp die als leer verdrogen.
g

'C'est d'umaine beaulté l'issues!
Les bras cours et les mains contraites
Les espaulles toutes bossues;
Mamelles,q
quoy?
Y toutes retraites.
Telles les hanchesue
q les tetes.
Du sadinet, fy! Quant des
cuisses,
,
Cuisses ne sontlus
p mais cuissetes
Grivelées comme saulcisses.

'Teloorgang
g g van het mens'lijk
) schone
De armen kort, de handen smal,
De schouders waarop
p bulten komen;
En borsten van haast niemendal.
De heu pen, ach! en het verval
Van Venus' tuin en van de dijen,
Als worstjes
l , rimpels overal
En tepeltjes
p l om van te schreien.

'Ainsi le bon temps
preigretons
Entre nous,p
povres vielles sotes
Assises bas,, a crouppetons,
,
pp
Tout en ung
p
g tas comme pelotes,
Aetit
p feu de chenevotes
Tost allumées, tost estaintes,
Et Jjadis fusmes si mignotes
mi notes!
enrent
p a mains et maintes.

'Nu treuren wijl om vroeger
g
g dagen
En zitten hier, zonder verstand,
Zonder bezit,,g
gekromd, verslagen,
g ,
Als kluwen bij
bi de stokebrand
Van hennepstro, dat snel
ontvlamt,
,
Maar even snel weer uit zal doven.
Wij
Wi' waren destijds
destijd zo charmant!
moet er aaneloven.'
g

FRANCOIS VILLON

VERTALING: WIM DE COCK

De Franse dichter Fran^ois Villon zag
Parijs in 1431 en kende
S het levenslicht inParijs
een zeer bewogen leven. Tweemaal ontsnapte hij aan de doodstraf en ook verbannin$was zijn deel. Van dit alles vinden we de neerslagS in zijn
In zijn
zij
. 1 poëzie.
p
en zijn
zin
e ook sarcastische,
1 Grand Testament lezen we naastfel uitbundige,
maar vooral diep8evoeli ge verzen. Meer vertalingen van Vil ons verzen vindt u in
het boek dat Wim De Cock bij
1 het Davids onds lauwaert weldra publiceert.
p
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FL0RIZ00NE EN CHRIS TORFS

Iedereen rnag gedichten ter selectie sturen aan Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoofserleie', Hunldstraat 6, S7oo Tielt
Alle Inge:onden gedichten inoefen m machineschrift (tikrnachune of printer) en m tweevoud afgeleverd worden Neon zoor reder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw nama en volledig adres Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
zwerk wordt Met gecorrespondeerd, noch getelefoneerd Ann de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een beWltseiemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald vermeld daartoe hij ieder m:ending uw bank- of postrekening

ARCHEOLOGIE

EEN CREDO

1
Eenpaus
vond
p
achter een koeren
deur
p
zijn
J oud skelet.
Het was teruggekocht
gg
voor dertigg stukken zilver.
Vanop
p het hoog
g balkon
liet hijJ aan iedereen weten:
we hebben Judas' lichaam voor
verder onderzoek aan exegeten
g
rijs gegeven.
plgg

Hijl moet bereikbaar zijn
zij
berg en wateren
schiep
P
en mensen een stemaf,
g!
dieerin en
g tot inzicht riep
P
getrouwen hoedde voor kilte
g

2

Eenpaus
vond
p
achter een koeren
deur
p
hetoddeli'k
g
l karkas
van Jezus.
Deontifex
liet alle mensen weten:
p
Na Pasen toonde Jezus in zijn
J lichaam
aan al wie twijfelden
l
de tekens van zijn
J wonden.
Maar toen HijJopsteeg
p
g
lede
g Hi' Jdat lichaam af
en werd opnieuw
bekleed
p
verdween elk spoor
van onze zonden.
p
Theologen
Theolo en moeten nogg adviseren
of eenpaus
een oud stukje
stukj Jezus-DNA
p
onderzoek maggg
geven.

daarom
het oog
voorbij
g de kim voorbij
vatbaar het oor voor stilte
van kennis het broze bewust,
ik leg
g in
zijn
zijn handen mijn
dagen
mijn
g
ik vraag
g een aanvang
g van rust
fluister een eeuwenoud credo,
geloven
zien
immers is opzien
p
uit woekering
g van vragen
g
naar vaderschap bovenaards,1
is het schuiloord van woorden ontlopen
p
reddingwaarts,
1
g
ik vang
nogmaals
te leven aan
g
ik breek als een ochtendoen.
P
JAN
A VEULEMANS

BIJ
1

JOSÉ DE POORTERE

EEN SCHILDERIJJ VAN

CLAIRE VAN DEN ABBEELE
IIIINONNEINIAIIINIMINSSIII

Wie heeft
in dit haast nachtelijke
blauw
J
aan tafellaats
enomen
p
g

I
De stille ochtendommegang,wanneer de voetstap
p sterft
achter het slot - de serredeuren wijd
J valt herfstlichtt
aan van alle kant: beneden stijgt
Jg een kuil van
klimop
klimo
langs
g de wanden, -wacht de vergulde
g
zomerkamer regens,
g ^ sneeuw; onhoorbaar sluipen
P
najaarskatten
door het neuriënd ringsom;
J
g
,
trompetten
zingen
wilde zwanen na - dit is
p
g
een oord van muzikanten, schrijvers;
en van het leven
J
op zijn mooist: in de besloten tuin de voetstap
p
wachten,/ dagelijks,
uiteindelijk g l ^ als ook de uiteindelijke
KAPPNER
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mijn
J engel
g en ik
mijn
schaduw
en ik
J
of ik met mezelf?
In welke taal
het woordenlooses
gprek
onder wiens vleugels g
veilig
en op
p welke plek
p
want doorheen hoeveel muren
sijpelt eeuwen
kou,
/
en is er moren
g uitzicht
op
p wat hemelsblauw?
CHRISTINA

GUIRLANDE

In en

om de kunst

Van 'La dolce vita' tot
'Het goddelijke monster'
GEERT SWAENEPOEL

Leesplezier
in s1997
p
Ook 1997
bracht een vloed aan Vlaamse
997
prozawerken. Het zwaartepunt
van wat het
p
p
voorbije
voorbije jaar verschenen is lag
najaar
g in het najaar.
die onoverzichtelijke
stroom
romans
en
J
verhalen een keuze maken iseengemakg g
zij boek In een adem uit.
kelijke
opgave.
In zijn
J
Pg
geheim van het lezen, formuleert Daniel
Pennac de 'tien onaantastbare rechten van
de lezer'. Het eerste is het recht om niet te
lezen; het tweede het recht om bladzijden
l
over te slaan; het derde het recht om een
boek niet uit te lezen. Mijn
Mijn keuze sluit bij
bij
deze ogvattin gaan. Ik heb niet al wat verschenen iselezen.
En de boeken die ik
g
noodzakelij meesterwervoorstel zijn niet noodzakelijk
Maar ik heb ze blad voor bladelezen
g
en uitgelezen.
Uit leesplezier.
lees lezier. Een eigenzing
g
nige selectie. Maar dat is wat boeken betreft wellicht de meest zinnige;
g, lezen is per
p
slot van rekeningg een solitaire bezigheid.
g
Geen chagrijnige beschouwingen
g en over literaire misbaksels deze keer. Wel een kennismakinget
een zestal romans en verhaleng
bundels die mij
mi' als lezer tijdens
tijden het voorr jaa
hebben.
Jl
g
In het voorjaar
verscheen van Stef Vanl
caeneghem La dolce vita(uitg.
g Kritak -J.M.

STE F

^-.

•

doic.ii ta
Ruw1uR

Meulenhoff, Leuven). Valentin Vansteenbru gg
e heeft een half leven als journalist
journalis en
verslaggever
ever achter de rug
wil
een tweeg en
Hij
de carrière beginnen.
Hij hangt
g een gouden
g
g
plaat tegen de deur en noemt zich deskunP
die
g in 'mensmediatechnieken'. In die
schemerzone waarenezers
g
^waarzeggers,
gg
ara- en andere p
psychologen
parasY
p
g opereren,
adverteert Vansteenbrugge
wijze
ggopp volkse wijze:
met deillen.
Ik zal uw angsten
p
g
stillen.' Verdwenen dierbaren, liefdesverdriet, examenvrees, seksuele kwaaltjes,
burenruzies... voor alles biedt de nieuwbakken expert
p een oplossing. La dolce vita
laat Valentins klanten aan het woord,
voorzien van commentaar door
dep seudo
therapeut.
Want,- eens verslaggever,
altij
gg
^ altijd
p
ever. En door zich zo'n breed
verslaggever
zij
toe te eigenen
kan Valentin zijn
g
grote droom waarmaken. Hijl wordt 'Deskundige
gewone mensen ... Duiken wil
gin g
ik naar de diepste
ronden van het bep gronden
staan. Zwemmen zal ik, in stille wateren
van onbekende levens.'
Die onbekenden zijn Morissette, Emiel
BuYsse Oscar Baekeland en Belle Debaisieux. De belevenissen en bekentenissen
van deze vier kliënten komen in de roman
aan bod. Het zijn
typetjes
l Yp
j en de schets die
de auteur van hun leveneeft
zit vol
g
clichés. Morissette is de rijke
dame
die haar
J
verveling
wegdrinkt.
En Oscar Baekeland is
g
g
het type
van de al te rechtschapen mens.
YpP
Wanneer hij het financieel gesjoemel
bijl de
gl
kerkfabriek aanklaagt,
ps
g^ beziet heel de dorpsgemeenschap
p hem met de nek. Belle kan
g
elke man krijgen.
Toch vindt
zij geen vollgJ
g
relaties.
Uiteindedoeningin die vluchtige
e
g
lijk
g
,l wordt ze verliefd op
p haar 'deskundige'.
Sterkst uit de verf komt Emiel Buysse.
Y
'De laatste der Flandriens. Bi'Jgenaamd Moker.' Als wielerfanaat is Vansteenkiste verzijn ggrote idool 'de man van
eerd dat hij zijn
. overwinningen
415
g opp twaalfhonderd g ere journalis
den koersen' magg ontvangen.
Als journalist
g
Valentin al bekend als Moker-kenner.
HijJ is dan ook verrast als de winnaar van
ettelijke
klassiekers bijl hem op
p consultatie
J
komt. Tussendoor kan de auteur heel wat
couleur locale uit de wielerwereld kwijt:
J de
combines, doping
P g en 'versterkende middeBijzonder
zij
len' de valpartijen,....
Bijzondersterk zijn

Je hoort dep personages
• monologen.
g psreg
ken. Stef Vancaeneghem
geeft hen een eig
g
doorp
g en stem waarin dialect en spreektaal
klinken. Amusant zijn
J de bedekte toespepe
lingen op
p bestaandePpersonages
g es entoestanden. Door de ironische ondertoon die hijJ
aan zijn boek meegeeft
vermijdt
vermijdt Vamcaeg
ne hem dat z'n roman ontaardt tot een
neghe
Het wisselen van deersona
•
P
ges
en de flitsende taaleven
vaart
aan
het
g
boek. La dolce vita is een bitterzoete tragikomedie rond eenzaamheid en onvermoen tot communicatie, twee kenmerken van
gen
deze tijd.
l
mi het meest kon bekoren
Het debuut dat mij
tijdens het voorbije jaar was De wraakengel
A
(uit Manteau,
Antwer.
van Anke Helsen (uitg
. Het is het verhaal van vier jonge
J g meng
sen wier wegen
elkaar
haast
toevallig
g
ge
g
kruist hebben. Fréderic, Sofie, Gunter en
Karen hebben elkaar ontmoet als studenten
op
p hetzelfde kotadres. Wat later kwam ook
zijn zus Thérèse er bij.
bi'
Jan en zijn
J Hun onderlingg
gevoelens,
wederzijdse
en te genstrijJ e
J
^
die
al gauw
tot een climax. Een
g leiden
g
^
zij dood bevan henlee
p tgzelfmoord. Na zijn
vier van hen samen in een huis in te
trekken. Daardoor verandert hun leven op
van onvreindringende
wijze.
wijze. Hun gevoel
g
g
onvermijdelijk een uitde en wrok zoekt onvermijdelijk
laatklep.
afzonderingdoet
p De zelfgekozen
g
gaandeweg
Als
g
g hun normbesef vervagen.
g
een van hen, Thérèse, zich wreekt, volgen
g
i^^^^^^er ^^t;^^1^^G' ^ `
4^^v^ Y ar^^ ^^ ^
v
,^
^ \á^^^ ^`

\^

^
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*
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^
^^ s,;

IN EN OM DE KUNST

153

de anderen een na een het voorbeeld: een
vervelende collega, de minnares
van vader,
,
een agressieve
schooldirecteur... allemaal
g
worden ze slachtoffer van wraakacties die
allengs
g minder en minder subtiel worden.
Thérèse Jan, Gunter en Karen belanden in
een negatieve
spiraal
van wraak per
p opbod.
p
p
g
zij niet
Deebeurtenissen
in De wraakengel
Szijn
g
eveneloofwaardi
.gToch slaagt
g
g
twijfel
zijn twijfels
de auteur erin de lezer ondanks zijn
laten doorlezen. Dat kan, omdat des
PYchologie van de personages
p
gf met hun frusklopt
traties en opgekropte woede,
woede klo
t. De verbeeldrijk
is
vaak
gevat,
beeldrijk
en vlijmJ g
^
g
scherp.
lg Anneke Help Vooral daarom stijgt
sens debuut, ook al vertoont de romaneg
breken uit boven de middelmaat.
In Gitta,, de nieuwe roman van Eriek VerAmsterdam),,
aleg
(uitg. De Arbeiderspers,
p
sluit de auteur opnieuw
aan bijl de eigen
g
p
belevenissen. HijJ verwerkt autobiografische
g
evens tot een verhaal over een onmo
gegevens
g evat de silijkeopeningsparagraaf
liefde. De
J
tuatie bondig
van het
p
g samen: 'In september
aarg
negentienhonderd zesenzeventigg was
ik drie jaar
getrouwd
en hopeloos
verliefd:
p
l
g
niet op
nichtje
p mijn vrouw,^ wél opp haar nichtje.
was veertien, ik vierentwintig.'
g De ikfiguur (de auteur?) heeft net zijn
wedero
pJ
roep
ing
sbevel gekregen.
Hij
moet
voor
drie
l
g
g
Zijn huwelijk
weken naar Leopoldsbur g
. Zijn
huwelij is
opeen dieptepunt beland. Bitterheid en
p steeds
gesprekbitsheid sluipen
meer in de es rekken tussen man en vrouw. Emotionele kilte
is zijn
wil die van zich
l deel. De ik-persoon
p
afschrijven
tijdens
zijn verblijf
verblij in de kazertijdens
zijn
door zijn
g aan
J vakantieherinneringen
Pierrefonds op
papier
te zetten. Daar heeft
pp
p
hijl met zij
zijn vrouw, haar oom en tante en
dochter Gitta de vakantie doorgebracht. Maar 'zijn
l kamp
p doen' valt anders
uit dan hij
hij zich had voorgesteld.
De ma g
neuvers in Duitsland bieden weinigg ruimte
tot schrijven.
schrijven. 'Kou. Honger.
g Geen eten.
Ruzies. Ongedierte.
Geen
post.
Regenen.
p
g
g

Eriek Verpale
.Roman
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's Nachts vriezen. Verhalen over blonde
Heidi uit het café. Poepen.
Vogelen.
Pijpen.
lp
p
g
Beffen. Braken. Diarree.' De ik-figuur
kan
g
enkel dromen. Dezelfde onmacht spreekt
p
ook uit de brieven die de ik-figuur
tussen
g
schreef aan zijn
zijn
geliefde
g
Merel
s99
2 en 1997
997
6 onderbroen waarmee het relaas uit s97
ken wordt. Het onbereikbareeluk
daar
g
draait het bijVerpale
om.
Veel
verder
dan
l
p
bij zijn vakantieherinneringen
wegdromen bij
g
ezelscha
ssp elletj
aan
dees
J de boottochtp
hij niet..
l'es en wandelingen
g met Gitta komt hij
Gitta
is
Van schrijven
komt
niets
in
huis.
J
een 'klein' boek. Nietj
p eoratief bedoeld;
wel integendeel.
'Klein' naar omvang:
g de
g
roman telt 15o
bladzijden. Wie nauwlettend
5 bladzijden
ziet hoe aan de teksteschaafd
is tot
g
enkel het essentiële overblijft.
J Er staat wat
er staat, geen
woord teveel. 'Klein' ook omg
dat Eriek Verpale
teruggrijpt
gg Jp naar eerder
p
e
ubliceerde
teksten
en naar een thema
gp
dat hem nauw aan het hart ligt: de ontroeringie gewekt
wordt door het jonge
lg meisg
'e. Een boek over een - onbereikbaar - verje.
lanen
een romantische
p
g en in dat o zicht
'Klein' ten slotte, omdat
tekst bijJ
Verpale
in zijn
zijn verwoording
g bewust sober
p
blijft en de g
gevoelens niet opblaast.
Het
blijft
p
vleu e relativerende humor en ironie
vleugj
draagt
toe bij.l OnderJ
g
g daar ongetwijfeld
schat Gitta vooral niet omwille van die zelfg ekozen beperkin gen. Bovendien wisselt
Verpale
virtuoos van taalregister.
Nu eens
g
p
is de tekst teder-dromen
g,dan weer hard
en bruut. Deze 'kleine' roman vormt een interessant facet van Verpale's
oeuvre.
p
De klassieke oudheid is een schier onuitl inspiratiebron
ins iratiebron voor auteurs. Eerp
zij roman
der vond WillySpillebeen,
Y p- voor zijn
in het
levensreis van een man, inspiratie
p
put hij
hij zijn
zij
verhaal van Aeneas. Deze keerut
uit de Ilias. Hoofdpersonage in
de naar hemenoemde
monolooggis Therg
soldaat die in Hosites de enige gewone
g
meros' boek voorkomt. Spillebeen
geeft
aan
g
p
Troje als onderzijn tekst 'Het bordeel van Troje'
mee. Meteen zet hijl daarmee de toon
van de rechtvaarvan het werk. De mythe
Y
zij nobele
die
Trojaanse
oorlog
en
van
zijn
Trojaanse
g
g
wordt ruw ontmaskerd. De Tro'aanl
se oorlog
voorbij. Oudstrijde
Oudstrijder
g is veertig
gJjaar voorbij.
leidt Trojanen en Grieken rond
door de nogg steeds bezette en verwoeste
gebieden rond Troje.
Troje. Hijl is één van de weig
nigge overlevenden van de oorlogg en heeft
dus recht van spreken.
En Thersites neemt
p
een blad voor de mond. Hijl neemt de begeen
zoekers mee naardeplaatse
delaatsen waar het alleis en aanvankelijk lijk
lijkt wat
g
vertelt
op
een
lofzang
op
de
helden.
J
p
gp
Maar deortretten
die hij
hijvan de helden
p
neerzet worden steeds realistischer en
grimmiger.
En zij
zijn relaas wordt meer en
gg
een ontluisterende ontmaskering
g van
machtsstrijd tussen de helde
ge machtsstrijd

den terwijl
motieven
g
J de nobele en hogere
alserechti
heid
waardigheid
en heiligg
^
g
g
g
heid slechts maskers zijn
g met
J die de oorlog
zijn
J talloze wreedheden en vele opofferinen
moeten legitimeren.
Achilleus, A
g ag
g
memnon Kalchas, Hektoor, Odysseus... alhij ze over de hekel. Ook zichlemaal haalt hij
hij slechts
zelf spaart
hij
niet,^ ook al was hij
p
'gewoon'
generaal
in
de
Griekse
oorlogg
g
g
machine. Ontluisterend is ook het beeld
van die roemruchte oorlogg zelf. Thersites

WILLY SPILLEBEEN

H etbon',,

^.^^ Troje

schetst de verveling
g die toeslaat tijdens het
jarenlange wachten in de schaduw van de
muren van Troje:
l 'Kotsbeu waren we het!
'aar frustratie van die onneemjaar
(...)Negen
bare stad boordevol vrouwen en voedsel en
goud.'
Hijl hekelt de smerigheid,
de hele
g
g
vlakte voorbij
voorbij de tenten die in negen
g Jjaar
tijds
tot
één
stronthoop
was
verworden.
p
J
'Dat is de oorlog.
godverdomme!'
g Stront,,g
uitgManThersites of Het bordeel van Troje
t (uitg.
teau Antwerpen)
overstijgt
de
articularilg
p
p
teit van de Trojaanse
Trojaanse oorlog
groeit uit tot
geng
een aanklacht van de eeuwigg zich herhalenoorlogsgruwel:
de oorlo
sruwel: 'Maar de ggruwel is
g ebeurd. Deruwel
zal
opnieuw
gebeuren.
g
p
g
Altijd
J hallucinante slot) weer (..).' En in zijn
toespraak schreeuwt Thersites 'Godverdomme de wereld wordt nooit meer anders... ik heb te veelezien...
De wereld
g
staat nog
maar
in
haar
kinderschoenen...
g
(...)Waar zijn
wij eigenlijk
g
l mee bezig
ggeJwij
wij mee
weest al die jaren?
En waar zullen wij
J
bezig
g zijn? Lijken.
Lijken.
Lijken.
Lijken.' De kracht van
Trojaans
g van de Trojaanse
pillebeens 'Umwertung'
ligtg vooral in de gespierde
taal, de
oorlog
g p
brutaliteit en nervositeit, deebalde
verontg
waardigg
in van de verteller. Daardoor
krijgt
de monoloog de kracht van een
lgg
schreeuw. Een tekst die vooral de lezer die
vertrouwd is met de Ilias zal bekoren.
Een totaal ander boek is de nieuwe roman
esp rek in
van Kris Peeraer. In een vraagg

Omtrent stelde de auteur dat '(...)wie lang
op
verblijft,
gee reisverJ ,een
p eenzelfde plaats
p
schrijft
J^ maar romans.' Peeraer is
geen
passant,^ maar schrijft
schrijft van binnenuit,p
vanuit zijn
liefde
voor
én kennis van het
l
Verre Oosten. Daarmee sluit zijn nieuwe roman nauw aan bijJ
verschenen werk
als Margaretha
Sidonja
en De konin $s 993
1 (1993)
$
tuin (1995).
schetst hij een wereld
995 Opnieuw
p
waarin droom en werkelijkheid,
oost en
J
west elkaar ontmoeten en in elkaar over-

Onder de tropen
KRIS PEERAER

I }.n

iclsl'nrul>/(I,uu acrl

vloeien. Onder de tropen
uit Davids.
p(uitg
Clauwaert Leuven) baadt in een
mysterieuze
sfeer. Maar de toon blijft
blijf lichtY
n
omdat
Peeraer
zijn
verhaal
oor
dgJ
weeft met humor en ironie. Hoofd P ersona g Hij
Hij is
g es zijn Ezra Doren en Anna Reiger.
een Engelsman die India heeft doorzworven eng
igeworden.
is
Anna is van DuitY
se afkomst en doet zaken. Zij) koopt
p oosterse kunstvoorwerpen
in voor een importbep
drijf.
l De twee ontmoeten elkaar opp een
boot die van Indië naar Maleisië vaart. Toezijmet twee andere reizigers
valkgdelen zij
g
een kajuit
l opp het tussendek. Het verhaal
navertellen is schier ondoenbaar. Er is het
verhaal van Es en Anna, eenassionele
rep
latie vol sensualiteit en erotiek. Maar terzelfderti'd
zij samen
J vertelt de auteur hoe zij
én afzonderlijk hun wegg zoeken in die oosterse smeltkroes, bevolkt door Maleisiërs,
Indiërs en Chinezen. Onder de tropen is ten
slotte ook het verhaal van deersona
p
ges
waarmee Anna en Es in contact komen.
Personages die verhalen vertellen, die zonder verhalen niet kunnen leven; wier leven
vorm krijgt
t door verhalen. Navaratman,
Amina, Dilla, Fatima, Hassan.... allemaal
zij een stem in Peeraers kleurrijke
kleurrijke
krijgen
lg zij
van vertelsels. Rode draad doorheen de roman is de wajang,
eeuwenl g^
oude schaduwpoppenspel met zijn
zijnm
Ythische verhalen, waardoor Anna Reiger
g ge-

fascineerd wordt. Dit liefdesverhaal midden een werveling
g van mythisch-religieuze
en ma
magische
verhalen boeit van begin
g
g tot
einde. Kris Peeraer brengt vitaal en verfrissendroza
waarin niet de auteur maar de
P
werkelijkheid
centraal staat. Het resultaat
J
is eeneslaa
de
g kruisinggtussen avonturen g
roman - filosofisch sprookje
p
l e en liefdesverhaal. Kris Peeraer is een auteur in de
schaduw; zijn
werkJg
krijgt bij het
verschi'J
J
J
nen meestal niet de aandacht die het verdient. Toch beschouw ik hem als de belanrijkste
auteur die de voorbije
voorbije tien jaar
gJ
l
gedebuteerd heeft.
g
Wie over mediabelangstelling
g
g zeker niet
kan klagen isY
Tom Lanoye. Zijn bewerking
g
van Shakespeares
verzamelde koningsd ra p
ma's voor De Blauwe Maandag
g Compagnie
groeide uit tot hét theaterevenement van
1997.
goddelijk
997 En aan Het $
1 monster(uitg.
g
Prometheus Amsterdam) werd in Vlaanderen en Nederlands door elke krant die zichzelf respecteert,
p
g aandacht besteed.
^ uitvoerig
Terecht? Weeserust
méér dan terecht. De
g
openingsparagraaf is ijzersterk.
ijzersterk 'Katrien
Deschryve
ver schoot haar man dood. Per onZe wist dat g
geen mens haar zou
g
g eloven maar het was een malheur - dom,
abrupt
Typisch iets voor
p l Yp
p en onherroepelijk.
jou zou haar man hebben gebruld.
Indien
jou,
g
hijJ nog
g had kunnen brullen.' Van dan af
houdt Lanoye
Y de lezer in de ban.
Hoofdpersoon
is Katrien Deschryver,
een
Hoofd
Y
P
schoonheid van begin
g Verwend van
g dertig.
kleins af aan, vindt zij
zij het vanzelfsprekend
p
zijn Het onheil
het middelpunt
van alles te zijn.
p
Katrien aanricht, wordt haar telkens
omwille van haar mooi
weer vergeven
g eg
kindj
zicht'e.
J De dood van een oom,^ het kindje
teletter
valt in een zwembad dat
p
Katrien net heeft laten leeglopen,...men
bedekt het allemaal met de mantel der
liefde. Want niemand wil zien dat achter de
façade van de mooie vrouw een monster
schuilgaat. Wanneer Katrien na een uit de
handelo
echtelijkeruzie per
p echtelijke
p ongeluk
g
g en
haar echtgenoot
Dirk voor een wild varken
g
aanziet en hem neerknalt, keren de kansen.
Onderzoeksrechter De Decker bijt zich in
de zaak vast als een terriër en arresteert
hij de familie treffen.
Katrien. Via haar wil hij
Want Dirk Vereecken was hoogleraar
fiscaal
g
gebruikte
de
rijl recht. In die hoedanigheid
g
g
ke West-Vlaamse christen-democratische
Deschr
familie
Yver hem om de mazen in
het net van het belastingsrecht
te kunnen
g
benutten. Nu hijJ dood is dreigen
g tal van
onfrisse zaakjes
J boven water te komen.
De clan Deschryver
sluit de rangen
Y
g en stelt
alles in het werk om dat te verhinderen:
emaakt
bankkluizen worden stiekem leegg
verdwijnen.. Toch
schriftelijke bewijzen verdwijnen...
ze niet verhinderen dat de onderzoeksrechter fotokopieën
in handen krijgt
lg
p
zij
van de blocnotes die wijlen
Wim over zijn
J

bijhield Het
J (louche en andere) bijhield.
veren dubieus
gesjoemel met zwart
g geld
kregen
subsidie... het dreigt
g allemaal aan
g
het licht te komen. Onderzoeksrechter De
Decker wordt door Lanoye
Y gelukkig
gg niet
geportretteerd
als
de
'rechtvaardige
gep
g rec hter'. HijJ heeft zijn duistere geobsedeerde
g
kantjes.
Die ambiguïteit
komt de complexiJ
g
teit van het boek slechts
De p g oede. tenor
tretten die Lanoye
van
de
leden
van
de clan
Y
kleurrijk. Er is tapi
neerzet zijn
en kleurrijk.
ta is
J spitant
P
plain-baron Leo, oom van Katrien: 'In hem
komen alle kwalen van ons volk tot bloei.
Naijver.verheerlijke
Naijver. Kleingeestigheid. Het verheerlijken
wat scabreus is, het koesteren van
kitsch, van dialect. Leo zwelgt
g daarin. HijJ is
de harde werker maar daar is dan ook alles
meeg
g eze d.' Haar vader Herman is ex-kabinetard en samen met Katriens broer Steven actief in het bankwezen. Zus Gudrun
stond en staat altijd
verdomhoekje
J in het verdomhoekje.
zij homoseksuBruno die uitkomt voor zijn
verstoten,, ter, wordt zonder pardon
p
wijl
gehuwd is en
gg
l Steven als homo,^ 'deftig'
stiekem z'nan
en
kan
en
mag
gaan. Het
gg
g g
goddelijk monster is méér dan een familie$1
ortret méér dan een psychologische rop,
man over een amorele vrouw. Het is ook
hetortret
van een land: België,
p
g- een land
van arrangeurs
waar morele principes
p p als
g
politieke p
pasmunt worden gebruikt.
Wie
g
p
het boek leest, wordt voortdurend herinnerdolitieke
aan de p realiteit van de voore jar
n. De bedekte verwijzingen
naar
bije
g
J
J j
bestaandeolitieke
figuren
en schandalen
g
p
plannen
en
zijn legio.
Geknoei met gewest
zijn
p
g
g
subsidies, echo's van Agusta-,
g
, Beaulieu- en
Superclub-affaires,
het is allemaal subtiel
p
aanwezi en door Tom Lanoye
aanwezig
Y handigg en
zinvol in zijn
J roman verwerkt. Doorheen de
personages
herken je
J
l moeiteloos de trekjes
g es
van bestaande bekendeolitici.....
Net als
p
bijl Katrien verbergt
g de fraaie Belgische
g
façade
veel maatschappelijke
en politieke
fa
^
p
pp l
verrotting.
dat de auteur
g ep
g Het taalpalet

Tom
Lanoye
Het
goddelijke
monster
IN EN OM DE KUNST
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bruikt is rijk
Waar nodig
J geschakeerd.
g
g grof
g
en komisch; elders subtiel en ernstig.
g
Lanoye
geeft
daardoor aan elk personage
Y g
g
p
Zij
op
p virtuoze manier een eigen
g stem. Zijn
waarbij
hijl niet schuwt zelf aan
J^ waarbij
het woord te komen, is zonder meer meeslepend. Door de vermoorde Dirk Vereecken commentaar op
de gebeurtenissen
te
g
p
lateneven
creëert
Tom
Lanoye
een
sfeer
g
Y
van dubieuze luchtigheid die het hallucinant karakter van het boek nogg verhoogt.
g
Sommige
Sommi e critici verwijten de auteur dat hij
hij
al te dicht bij
bi' bestaande politieke
toestanp
den blijft; dat het anekdotische hindert, dat
iedereen intussen wel weet hoe verrot en
vermolmd ons land is. Ik ben het daar niet
mee eens. Die herkenbaarheid is eenlusp
roman is meteen ook een
p unt. Elkegrote
g
'streekroman'. De realiteit van Hetoddeli'ke
^
1
monster is niet fraai. Tom Lanoye
Y laat ons
erin zien wat er wordt van een samenleving
die g
gebouwd is oppscheefgetrokken
g
waarden. De laatste zin onderaan bladzijde
J
kij alvast uit
337 luidt E INDE DEEL EEN. I k kijk
het vervolg.
g
Zes boeken uit het ruime aanbod... Zes interessante boeken van Vlaamse auteurs. En
dan is er nog
g al het fraais van Nederlandse
auteurs en de vloed boeiende romans in
vertaling.
8 evenveel te bieden heeft,
g Als 199
dan staan er de lezer mooie da gen te wachten.

René Magritte na honderd jaar
NIMIBISMOXISINONEEN

FERNAND BONNEURE

Honderd jaar
geleden
werd de kunstenaar
l
g
René Magritte
in
Lessines,
g
- Henegouwen
g
geboren.
eboren.
Hij wordt dit jaar
geëerd
met twee
l
l
g
grote
rote tentoonstellingen
en met reproducties
g
p
o een postzegel
op
bankbilje van
P
g en oppeen bankbiljet
frank.
Hij
kreeg
g
zijn
zij eerste
J
)
in Chátelet verhuisde in 1912
9

In dit herdenkin
hij twee schitherdenkingsjaar
'aar
kreegg hij
s
terende tentoonstellingen:
een overzichtelijl g
ke in Brussel 1 met ruim 25o
schilderije
5 schilderijen
tussen 1920
en 1967,zl Jn sterfjaar,
9
)
en aangevuld met ,
documenten, films,,
foto's, tijdschriften, en een boeiende, confronterende thematentoonstellingg in Oostende2 waaretoond
en bewezen werd hoe
g
Magrittes
denk- en vormentaal in het werk
g
van een zestigtal
hedendaagse
g
g kunstenaars
uit de hele wereld verder leeft.

René Magritte,
Het Spaanse
^^
P
luchtkasteel, 1959,
959 olieven o^ doek,
200 x 145,
45 The Israel Museum,
Jeruzalem.

hij
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reanimeren
Dagelijkse
dingen
g l
g
Na experimenten
in
de richtingg van kubisp
me en futurisme, liep hij aanvankelijk,
l,
maar toch stevig,
p van De Chig^ het spoor
hij hoe persoonlijker
rico. Hoe langer
p
g werd hij
J
g Hij
Hi' werd de uitvinin thema en uitwerking.
der van de blauwe hemel met de witte wolken en van een hele serie echt surrealistische voorstelling^
en zoals een locomotief
die uit een schouw in de kamer te voorschijn
netjes uitgedoste
J dendert,^ tientallen netjes
g
heren die zo maar uit de lucht vallen, uitvergrote
paardenbelletjes,
l^ranen
tu es
g
p
ba's versneden lichamen, zwevende rotsen,
schoenen die voeten worden. Nu en dan
schilderde hij daar nogg woorden bij;J^wij
wij
zouden denken aan titels voor zijn schilderijen
maar hij
hij zette de kijker
hiermee niet
l
J
weinig
op het verkeerde been. Men heeft
gp
hem dan ook een farceurenoemd
g
- terwijl
l
hijJ eenvoudiggewone,
g dingen
gg
^ alledaagse
g
trachtte te reanimeren en terwijl
hij zijn
zij
Jhij
J fantasie via een eigen
ideeënteelt aldoor aan
g
depraa
deraat hield. Het was daarom wel te verdat wereldwijd en tot in de huidizij invloed zou
e
artiestengeneraties
zijn
g
g

naar Charleroi,, nadat zijn
) n moeder door ver drinkingin de Samber zelfmoord had
g ewerd door verwanten
endiensteleed.
g HijJ wer
meisjes
opgevoed
en kwam uiteindelijk
uiteindelij in
J
pg
terecht, waar hij van 1916 tot 1920
opgeleid
werd aan de academie. Om den
pg
brode maakte hijJ tekeningen
voorpartitu g
ren ontwerpen
p voor behangpapier, affiches
voor handelszaken en modehuizen. Pas in
1927
1 2 hield hij
hijzijn
) n eerste individuele schilderi'ententoonstellin
g en raakte op
J
P de duur
opgenomen
in het progressieve,
combatieve
pg
p g
surrealisme met Parijs
t als kern en draaischijf.
hij bleef in Brussel wonen als
l Maar hij
de burgerman,
op
hij zo vaak en graag
^ die hij
g
g gzijnschilderijen,
riepn
zijn
geklede
P
J - de keuriggg
man met bolhoed en elke dag
op wandel
gp
met de hond.

Surrealisme als levensvervulling
René Magritte
heeft met het alledaagse
g
g van
zijn
thematiek,
tegen
alle
conventies
in,, een
^ g
J
eigen
revolutie ontketend, de revolutie van
g
zin
J eigen
g verwarrende beeldentaal. Zijn
l
vriend Louis Scutenaire zei het kernachtig:
g
'Hij bestudeertggeen voorwerpen,
'Hij
p ^ hihij eze. HijJ stelt ze niet voor, hij voert ze
op.'
vereen P Met andere woorden: Magritte
g
hij voorstelde;^J
zelvigde zich met wat hij
hij
was zijn
eigen
'Verfremdun
seffekt'.
En
zo
J
g
g
zijn schilderijen
komt het dat zijn
schilderije vanuit een
zij ontstaan, maar
ge fantasie zijn
steeds de werkelijkheid
bleven weer)
e figur n^zijn
Zijn
toestanden
bestaan
zijn
g even. Zijn
g
in feite, of kunnenedroomd
worden. Hem
g
g zijn
zij kunst te verklawerd vaakevraa
d
g
altijdbijpogingen,
Het bleef altijd
zei hij
hij
l
zelf,, net zoals men poëzie
zou willen 'uitp
le
leggen'.
en'. Eenmaal heeft hij
hijzich goed
bloot
g
gegeven
e even in een lezing
in
g in Antwerpen
P
Hijhad 244lichtbeelden mee en sprak
193
8. Hij
p
vijftig
vijfti minuten voor vijfhonderd
vijfhonder toehoorde toegangsprijs was 600 fr. Hij
Hijbegon
g
met 'Dames en Heren, Kameraden'. Bij
Bi dit
laatste woord, dat hij in latere versies niet

meer uitsprak,
p ^ verlieten maar een paar
p
mensen de zaal. Magritte had toen al stevim athieën zoals
g e communistische sYp
haast alle surrealisten; hij werd maar in
'september
z 945 ' effectief p
Zij
partijlid.
Zijn
p
)
kwam neer op
e
p een vurige
gverdediging
in van het surrealisme als levensvervullingen ook als maatschappelijke
pp l correctie,
vooral dusericht
tegen
het
burgerdom,
g
g
g
dat hijJ namelijk zo cynisch
en striemend in
Y
zijn
zijn schilderkunst aan het bestrijden
bestrijde was.

',^

, ,,

\\,,,,,a,^;4t,,,^

^1
r ^ „ , ^,^
^,
,^`^^
^ \^^
^^,^^,,,;
\^,,

^^,^,,

Marc Maet, De muze en de Belgische
g
kunst, 1
99 6, acryl
5o.
y op
p doek,5o x

peut,
geest
p ^ die in drie dimensies vooral de g
van Magritte oproepen. Conservator WillyY
Van den Bussche heeft het schitterende idee
gehad
die geest van Magritte
op
g
p oren
g
P te sporen,
te stimuleren en uit te dagen
bij
kunsteg
l
naars van de jaren
tachtigg en negentig.
l
Aanleidingen
met een
g werden aangereikt
g
kleine lichtblauwe reproductie
van een Ma p
g ritte-schilderi'l^ dat de hedendaagse
g artiest
kon inspireren of vice-versa. Soms is de beschouwer voor een raadsele
laatst; ^hij
hij
gp
ziet zo waar een repliek
of een kopie,
p
p^ of
zelfs een reproductie
in zwart-wit; soms is
p
het verband ver te zoeken terwijl
J in andere
kunstwerken de titels corresponderen
of
p
zelfs de weglatingen. Al deze verg
eli'kinl
kan men terugvinden
g en of samenspraken
p
g
in hyperrealistische
schilderijen,
schilderijen in voorYp
werpen in verfavonturen van Nieuwe Wilden in minieme mythologieën, in installaties,ready-mades,
in kitscherige read -mades in kleurenfoto's computergrafieken, anderepostmoderne creaties en regelrechte
pastiches.
astiches. Deg
ze tentoonstelling,
jaa
g^
g ritte honderd jaar
werd een verrijkende,
vergelijkende
J
g J
tocht. Zo'n expositie
zou moeten kunnen
p
rondreizen en is alvast een voorbeeld van
wat een museum kan betekenen als inleider, oleider,
wegbereider
voor het grote
p
^
g
g
publiek.
p

Wim van Petegem en Elckerlyc
11011111•11111111111111111111111

WILLY COPMANS

De wisselwerking
g tussen de sterk uiteenloende
disciplinesin
de kunst leidt vaak tot
p
p
merkwaardige
g scheppingen. Vooral als de
kunstenaar, dieeïns
ireerd wordt,, zich
g
p
niet zomaar laat verleiden tot een letterlijke
J
weergave van het
kunstwerk dat genoegg
g
indruk heeftemaakt
om het vanuit een
g

NOTEN

Hij citeerde zelfs Lenin die de arbeider
gouden urinoirs beloofde, eenmaal de revolutie een feit zou zijn...
'Probeert zelfs de
J
ewone
schilder,
binnen
de hem opgelegde
g
grenzen, al niet de orde te verstoren,, waarg
in hij
hij de objecten
objecten steeds waarneemt?'gooizijn toehoorders voor de voede
gritte zijn
ten. Wilde hijl zeggen:
zoveel te meer ik,
gg
met mijn
J verschuivingen
g,
g en versluieringen,
met mijn raadsels,^mysteries
en gewaagde
Y
g
g
zijsprongen. Alles laat vermoeden',- zo stelde hij
hij ten slotte, 'dat er weinigverband bestaat tussen een object en de
voorstelling
g
van een object'.
Deze beste verklaring
J
g van
zijn
levensideaal
p
l pplastisch en picturaal
werd in de Brusselse expositie
enin de bep
g eleidende monumentale catalogus
g met
honderden schilderijen,
J ^ gouaches,
g^ collages,
g
objecten tekeningen,
objecten,
g ^ reclames,grondig
g
g
verduidelijkt.
J
Voorbeeldige
g confrontatie
De stap
van
Magritte
naar de pop
p
g
pp art, de
conceptuele
kunst, de installatie,, het briefp
schilderijl is niet groot,
en in
g
- is zelfs logisch
g
Oostende voortreffelijk
geïllustreerd. Als
Jg
link dienen de sculpturen
die in 1967
97 door
p
Magritte
werden geconcipieerd
en
die in
g
g
p
Italië in brons werdeng
g e oten. In die tussenti'd
J was de kunstenaar overleden. Het
zijn tastbare voorwerpen
zijn schilderijl p uit zijn
en zoals Madame Récamier of de thera-

1 Magritte 1898-1967 in Brussel, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten van België, Regentschapstraat 3.
Tot 28 juni 1998. toegang 35o F. Catalogus, 336 p.,
1200 F.
2 René Magritte en de hedendaagse kunst, in Oostende,
PMMK, Romestraat. Tot 28 juni 1998. Toegang 300 F.
Catalogus, 24o p., 690 F.

1
Grafisch kunstenaar
(°1931).
Wim van Petegem
^^

andere visie te herscheppen,
of visueel te
Pp
maken. Het blijft een avontuur
om de brug
g
te willen leggen
van
een
verleden,
naar het
gg
moment waarop
p de kunstenaar niet meer
aan de drang
g kan weerstaan zijn
J n persoonli'
lke stempel te drukken
op
een
reeds
diep
p
p
geworteld
idee
of
een
voorgespiegelde
g
waarheid of een reeds onuitwisbare voorstelling.
g Het is bovendien eveneens boeiend
voor de toeschouwer als het opnieuw
mop
eli'k wordt de vergelijking
gelijk
g te maken tusg J
sen het 'oorspronkeli'ke'
werk en de nieul
we vormgeving
g g ervan.
verscheen in Delft De sp ie Omstreeks 1495
495
y^c waarschijnlijk
S hel der salicheit van Elckerl
geschreven door Pieter van Diest, alias
aat
gaathet om
Petrus Diesthenius.
deod
Petrus Dorlandus (of Pieter
g eleerde
g
Doorlant van Diest, 1454-1507),vicarus van
de kartuizers in Zeelhem. De tekst moet
min of meer beschouwd worden als een
spiegel van de moraliteit — van wat zondig,
gIN EN OM DE KUNST
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misdadig
voor een
g en kwaad is - typerend
YP
stuk
datre
eschreven
is
in
de
tijd
tij
van
de g
De allegorische
figuren
zijn
zij er
l
g
g
het bewijs
zoJ van. Elckerl
Y c betekent
veel als `iedereen'. Het is een beeld, te beschouwen vanuit de leer van de Kerk en
het stuk behandelt het verzet van 'ieder
mens' die deedachte
aan de dood opzij
pl
g
zet, maar zich daarentegen
g overgeeft aan
de aardseenoe
gens.
g
In het verhaal zelf krijgt
Elckerl c na het
lgY

Wim van Pete^em, ElckerlYc 1

bevel van God zelf, de aanzegging
gg g van 'de
Dood', dat hijp
hspoedig grekenschappzal moeteneven.
Het sterven opP zich wor
wordtvoor g
gesteld
als
zou hij
hijop
ver g
p pelgrimstocht
Pg
trekken een terugkeer
is
niet
mogelijk.
g
gl
ElckerlYc zoekt tevergeefs
steun bijJl
zijn
g
vrienden en familieleden. Rijkdom
kan
l
hem bovendien niet meer redden. Alleen
ee
`De Deugd'
wil hem helen
g
P^ maar die steun
is dan weer veel te zwak. Vervolgens
moet
g
oe
haar zuster 'Kennis' hulpp bieden. Zijl maakt
a
Elckerlyc bewust van zijn
zonden. Automazijn
tisch komt hij zo terecht bijJ 'De Biecht' en
e
pas daarna krijgt
'De Deugd' de kracht o
om
p
Jgg
hem te begeleiden
oppl
zijn ultieme tocht.
g
c
Wijsheid Schoonheid, Kracht en Kennis
verlaten de man. Maar na zijn dood wachtt
hem desalniettemin de eeuwige
g vredeeinde
hemel. Uit Elckerlycs
gebed
onthouden
wij:l
Y g
'wil mij vergeven
mijn
misdaden,
want
mijn
ik
g
begeer
van U ggenade ... bid voor mij,l z o g
dat ik mag
gaan in den rechte pade'.
gg
e
Het lijkt mij volkomen logisch
dat precies
g
p ec es
de thematiek in een stuk als Elckerlyc,
Y c, het
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zoeken naar de uiteindelijke
J waarheid, in
hoge
mate
inspirerend
werkt
bijJ de kunstep
g
naar Wim van Peteg
gem.Hij
Hi' is een zeergevoeligwaarnemer van het `leven en sterven' van de mens. Het kon reeds herhaaldelijk
geconstateerd worden dat de voorl g
keur van deze kunstenaar uitgaat naar literaire werken die naar de kern van het bestaanons
tre en
de tep eilen. In zijn
J werk treffen
enstellingen
tussen
vooral
de
maatschapp
elijke conflicten en situaties en de religieuPJ

Wim van PeteSem, Elckerlyc
Y 8

ze beleving.
g De twaalf lino's diehihijeheeft naar het middeleeuwse toneelstuk Elckerly
c leggen
hiervan getuigenis
af.
gg
g g
Het is overigens
zeer belangrijk
g
gJ te weten
dat Wim van Pete g
gem,^ in de p
periode
hijJ
aan deze reeks werkte, in totale eenzaamheid leefde:ersoonli'k
hij na een
P
J was hij
zwaar ongeval
immobiel en bovendien
g
werd hij
hij geconfronteerd met de on g enees lijke ziekte van zijn moeder. Het heeftto
zonder twijfel
invloed g
gehad op
inhoud en
J
p de in
de expressiviteit
van zijn
p
) werk. Het is op
vallend hoe op twaalf lino's
vooral de grote
t
goe
e
handen, maar ook hetezicht
van de fi
g
guren uitgebeeld
worden. De rest van het
g
lichaam blijft
belang.
J van ondergeschikt
g
g
Wim van Pete ggem zorgt
er
op
die
manier
g
p
bewust voor dat de toeschouwer al zijn
l
aandacht moet concentreren op
e handen en
gezicht. Die handen vooral drukken de ge
g
voelens uit van deersona
es
van
God,
,
gvan de Dood, van Elckerlyc.
y Met bijzonder
veel kracht werd in de verschillend taferelen hetemis
n,
^de onmacht, de berusting,
g
hoop en
angst,
De uitvoering,
g
, uitgebeeld.
g
ing,

streng
g zwart-wit, accentueert daarenboven
de onrust en zorgt
g ervoor dat de spanning
p
g
wordt opgedreven.
Overigens heeft Wim
Pgg
van Pete ggem zich trouw aan de eigenlijke
g
l
tekstehouden.
g
Opvallend
in de eerste lino is de bijzonder
bijzonde
p
typering
l
Ypg van God, die aan de
Dood - de figuur
met absolute macht, die
g
niemand spaart
de opdracht
geeft
om
p
g
p
ElckerlY c te verwittigen
dathij
hij 'op
g
p Pelgri-

Wim van PeteSern, Elckerlyc
Y9

mage' moet gaan.
Bedoeld is hiermee dat
g
ElckerlYc zich moet voorbereiden op
p de ultieme tocht. Niets in deelaatsuitdrukkin
g
g
van de twee figuren
wijst
wijstop
p een zo wreed
g
bevel. De ogen
en en de mond van God drukken helemaal niet uit dat het om een eis
gaat. De blik drukt veeleer een wens uit.
g
Ook derilns
van de Dood is niet zo afg
schuweli'k
l als we zouden verwachten en
zijn
lijkt
p een wui l handgebaar
g
J eerder op
vend aanvaarden, menseliJ,
k maar toch
bewust van zin
l macht.
In de volgende
lino's, die te maken hebben
g
met de boodschap,
we hoe Elckerlyc
p^
Y
aanvankelil k verrast,- verwonderd,^ reageert.
g
Hijhij
Hi' begrijpt meteen dat hij rekenschap
p zal
moeteneven van
zijn
daden,
ofschoon
hijJ
l
^
daarop
niet
is
voorbereid.
Angst,
onzekere
g^
heid en radeloosheid zullen zich langzamerhand van hem meester maken en ook
dat wordt zichtbaar in de uitdrukking
g die
Wim van Pete
g geeft
em aan zijn personaersonaterwijl in die eerste lino de twee sterke
es terwijl
gzegenende
de kracht bezitguren a.h.w. een ze
g
ten.

In een tweede reeks van vier lino'seeft
de
g
kunstenaar nog
g duidelijker uitdrukkingg aan
de stijgende
wanhoop. Elckerlyc
is
er uitlgp
Y
eindelijk
hij van niet van overtuigd
g dat hij
mand hulpP magg verwachten. Niet van zijn
zij
niet van de 'Ma he en de,
Neve',
die wellicht reeds op
p een erfenis zitten te
wachten. Uit de figuur
van 'De Deugd'
lig
g
no acht) leert de toeschouwer dat alle hoop
moet opgegeven worden. De Deugd
g staart
voor zich uit, ziet duidelijk
geen uitkomst
lg
meer en heft de handen opp in een gebaar
g
dat zoveel betekent als: 'ikeef
het oP'.
g
Elckerlyc beseft
reeds dat hij voor eeuwig
hij
g
'verloren' is. Hijl
als het ware de
groeiende wanhoop
l oge staat
g
p uit en in zijn
smeekbede te lezen. Eengebaar om
hulp
blijk eveneens uit het
p van buitenaf blijkt
handgebaar.
g
In de laatste vier lino's wordt een boodschap
scha gebracht van vrede (aanvaarding)
gen
bekering
bekerin (verzoeninggmet Gods wil). De
Biecht staat Elckerlyc
(negende
lino) en
%
Ybijl
troost hem, hoewel in deelaatsuitdrukg
kin noggaltijd
altijdradeloosheid en ontzetting
g
te lezen staan. Elckerlyc
Y wordt enkel
g etroost omdat 'ghi
g met Kennisse tot mi sijt
l
comen'. Deugd,
Wijshei en
g ^ Kracht,^Wijsheid
verliezen in de volgende
lino's
g
elkeree
en dat leidt tot
g op
phet
pgebeuren
g
de volledige
g berustingg in wat komen moet.
Telkens weer blijven
blijven de handen en de
g ezichten de weespiegelingvan de innerlijke
innerlijke
gevoelens.
De boodschapp die Wim van Pete gem
g
brengt in deze sterk getekende
en met veel
g
krachtesneden
reeks lino's is dat we het
g
lot van ElckerlYc als het onze moeten beschouwen: 'neemter exempel
Feitelijk
p aan'. Feitelijk
het niet mogelijk
gl de ene lino los te maken
van de andere. De kunstenaar heeft inderdaad zeerewetensvol
de tekst van het
g
middeleeuwse toneelstukevol
g gd. De
twaalf lino's moeten daarom als eengeheel
beschouwd worden. Dat heeft voordelen,
maar uiteraard ook nadelen, vooral voor de
verzamelaar. Maar hetast
p volkomen in
het oeuvre van de kunstenaar, die zich bij}
herhaling
g aan een dergelijk
gl indrukwekkende reeks heeftewaa
d:
g
g Voorlopig
pg vonnis,
Sint-Jan Berchmans, De Werken van Barmhartigheid
g
j Exodus.
De eerste schetsen die aan de uitvoering
van het werk vooraf zijn
gegaan, dateren
J gg
reeds uit deeriode
1978-1979. Het werk
p
altij in een
van Wim van Pete ggem wordt altijd
beperkte
oplage uit
uitgebracht. Elckerlyc
pg
y
198o bestaat in twee uitvoeringen,
en waar gvan één op
p linnen. Het is trouwens deze
reeks die in 1997
geschonken werd aan de
997g
Stad Diest. Daar zal zeermanent
te bep
wonderen zijn
in
de
monumentale
traphal
J
p
van het stadhuis. In 1982
9 werd de reeks

trouwens een eerste keer tentoongesteld
in
g
Diest. Van de achtste lino, waarin de Deugd
g
haar onmacht uitspreekt,
en de
P
^ 'vercrepelt
p
al ontzet', ontvingen
van het
g de gevierden
g
C.V.K.V.tijdens
tijdens del jaarvergadering
16
g
g in 99,
een afdruk alseschenk.
g
Wieoed
kijkt
g
J^zal ontdekken dat Wim van
Peteggem in dit werk, met veel kracht en
overtuiging,
een stukjel van zichzelf heeft
gelegd.g
hij
Verder komt het tot uiting
dat hij
alseen
g ander de techniek beheerst om het
geschreven
woord om te zetten in degrafig
sche uitbeelding.
g

Mai 98

In de Josef-Haubrich Kunsthalle, Kenn
MARK DELRUE

Van 21 mei tot 19
1998 vindt in deJosef9juli
J99
Haubrich-Kunsthalle in Keulen een tentoonstellingplaats
met de naam 'Mai 98
9 gp
Positionen zeitgenossischer Kunst seit den
boer ahren'. Een honderdtal kunstwerken
van 25
s kunstenaars uit Europa
p a ende Ver-

Twee berichten uit het
Van Gogh Museum
MARK DELRUE

Juwelen uit een fotocollectie
19de-eeuwse
foto's uit de collectie van de Rijks9
1
universiteit Leiden
Het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit
l
Leiden beheert de oudste collectie fotografie van Nederland. Deze verzameling
g omvat negatieven,
1839
^ foto's en albums van 18
g
tot heden. In het Van Goh
g Museum was
van half april
een tentoonstelp tot half juni
J
lip gte zien van topstukkenl
uit deze
bi'bijzondere verzameling.
Bijl de selectie van 1155 fog
to's uit deeriode
1860-1 00
de
9 (ongeveer
p
g
tijd
J waarin Vincent van Goh
g leefde werd
vooralelet
g op pde technische en artistieke
kwaliteit. Tevens werd erekeken
naar verg
rassende details die een nieuw licht weren
p
.
op
samenleving.
ten9
p de 19de-eeuwse
gDe
toonstellingbeoogde
volledig
g over g
g geen
zicht teeven
van de fotografie
van de
g
g
19de eeuw,^ maar bood een boeiende kijk
kijk oop
het 19de-eeuwse veranderende wereldbeeld en de rol die de fotografie
daarin
speelde.
De bezoeker werd meegenomen
p
g
naar een tijd
l waarin de industrialisatie zich
ontwikkelde naar een hoogtepunt, het
stadsbeeld veranderde, het toerisme opp
bloeide onbekende exotische oorden en
volkeren door de westerlingen
in kaart
g
g ebracht werden. Naar aanleidingg van de tentoonstellinggaf
gg het Prentenkabinet van de
Rijksuniversiteit Leiden een catalogus
g uit.

Verbouwing
Vanaf 1 september
1998 wordt het Van
p
Gogh Museum wegens verbouwing
g en uitbreidin
breidm gesloten. Een deel van de vaste
zal te zien zijn
J
J in het Ri'ksmuseum. De heropening
is eland voor mei
g
gepland
P
1999.
999 De openingstentoonstellingzal
g ewijd
J worden aan Theo van Gogh
g 18 571891)
als handelaar, mecenas en broer van
9
Vincent.

Richard Artschwager,
S Gorilla, i 961/62,
beschilderderskarton
en hout oop
p
metalen wielen, 119,4
94 x 81,33 x 82 cm

enigde
Staten wordt er getoond.
Twee
g
g
Keulse vrouwen, Brigitte Oetker en Christiane Schneider, namen het initiatief. Beide
hebben filosofie, literatuurkunst
en geschiedenisestudeerd.
Die
dames
waren
met
g
Mai8
toe. Samen
9 niet aan hun proefstuk
p
hadden zijJ van 1994
tot 1997
het project
997
994
p J
'Kunst in der Leizier
g
pg Messe' gerealiseerd.
Wat was hun idee en concept
9
p voor Mai 98?
Zij
Zij wilden onderzoeken op
wijz de
P welke wijze
kunstvisies van de jaren 6o op
p vandaagnog
weerklank
vinden
en
hoe
hieraan
g g
vandaagg vorm gegeven
wordt. Die tentoongg
stellingbrengt
g een visie in beeld die deze
kunstenaars onderlingg verbindt. Tevens
kon men zien hoe zij
zij zich van elkaar onderscheiden en in welke mate zij elkaar aanvullen.
Alle brachten een democratische kunstopvattingn
zij
zij
g beeld. Hiervoor gebruikten
g
banale voorwerpen,
alledaagse
dingen.
De
g
g
P ^
wijze
waarop
zij hun zienswijze
zienswijz vertolkten
J
pl
anders. Mai8
pléiade van kun9 is een p
stenaars die de kunst opnieuw voor de modale man vrouw toe g ankelijl k willen maIN EN OM DE KUNST
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ken. Daarom zien zij kunst veeleer als een
gebeuren,
minder dan als een eindproduct.
p
g
Zijj betrekken de toeschouwer in een kunstvormingsproces. Het beeld, de vorm, wordt
een functioneel voorwerpen
ruimte waar
p,
de toeschouwer in binnentreedt en aan wie
een handelinggofg
gebaar gevraagd
g wordt.
g
duidelij het
Zo brengt
g duidelijk
g deze tentoonstelling
inzicht van de jaren
6o in beeld:
J
de betekenis van een kunstwerk wordt
mee bepaald door voorwaarden en omstandi gheden bi
bijhet schouwen. Die overtuiging
gg
wordt vandaagg met nieuwe accenten verder uitgediept.
een overzichtstenMai8
9 is geenszins
g
toonstellingvan de laatste o
jaar (zoals de
3J
Westkunsttentoonstelling
nu
bijna 20 jaar
l
g
eleden
die
een
uitstekend
overzicht
bood
g
van de Westerse kunst na de Tweede Wereldoorlog. De verdienste van deze expositie is wel dat werken worden samengebracht van kunstenaars die sceptisch
staan
p
tegenover
onveranderlijke
kunstprincipes
te
^
J
en kunstmodellen. Het zijn tevens kunstenaars die logischerwijze
g
g
J ook hun eigen
werk in vraagg blijven
blijven stellen. Bijl deze expoPo
sitie verscheen een verzorgde
g catalogus
g bijJ
de uitgeverij
4 DM).
J Oktagon
g in Keulen (48
g
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Eeuwig kwetsbaar
Hedendaagse kunst en religie
MARK DELRUE

Als enig museum in Nederland voert het
Museum voor Religieuze
Kunst in Uden
g
een actief aankonPbeleid voor moderne religieuze kunst. Het bezit dan ook een uit ebreide collectie modernen, waaronder een
aantalrote
namen. In samenwerkingg met
g
de Faculteit der Godgeleerdheid en GodsRijksuniversiteit
dienstwetenschapan
de Rijksuniversiteit
p
Groningen heeft het museum in het voor'Eeuwig
kwetsbaar'
'aar de
g
g
Jtentoonstelling
Er werd werk getoond van
georganiseerd.g
eïnsp i488 kunstenaars die door dit thema
g
reerd zijn
J en in hun werk opp de een of an dere wijze
zijn met de zinvraagg van
gJ
J bezig
het bestaan.
Bijlg
de selectie is het uitgangspunt ehanteerd dat een werkeen
godsdienstigg ong g
derwerPhoeft te behandelen om religieus
g
te zijn.
J De idee was dat elk kunstwerk reliieus kan zijn voor zover daarin de ervagJ
ringan een
zijn'
laatste 'zin en zijn' tot uiting
g
komt. Een veel voorkomend motief is de figuur van Christus, al dan niet in combinatie met het kruis. Aan beide worden door
diverse kunstenaars nochtans verschillende
zij er veel
betekenissen toegekend.
Ook zijn
g
die een weerspiegelingvormen
van een ingrijpende persoonlijke
g
l ervaring.
p
najaa in
Deze tentoonstelling
g zal komend najaar
te zien zijn.
l

Albert de Longieprijs 1998
1111111111111111.110111•

Het bekroondeedicht
werd geschreven
g
g
door Marianne Van Remoortel uit Sinaai.

g zij
urenlangg volgt
de schaduw die
langzaamaan
g
de daggafglijdt
gl
tot zelfs
de slanke cederhaag
alleen nog
uitgedachten
oogt
g
g
plek
as dan zoekt zij
zij een P
pas
om moe te worden
daar waar overdag
zijn
l huis staat
laat zijl 's nachts
haar adem rusten

Kunsten
en Letteren
Gelieve inv berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van liet tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 870o Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 8164. Berichten voor het volgend nummer
(nr. 272: sept.-okt. 1998) kunt ii insturen tot 31 aug. 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
p - Muziek
Festival van Vlaanderen
N.a.v. deeboorte
van
Tomas Luis de Victoria in
g
.
1548
van Filips
598 staat
54 en het overlijden
l,
P II in 1
augustus
het Laus Polyphoniae-festival
(22-3o au
g
P
8) in het teken van het muziekleven opP het Ibe'98)
rische schiereiland in de 15de en 16de eeuw en
van de kruisbestuivingg tussen de Vlaamse cornJordi Savall
p onisten en hun Spaanse tijJg
is 'dirigent
in residence'; de volgende ensembles
g
verzorgen avondconcerten: La Capella
Reial de
P
Cataluna,
Y Hesperion XX, La Colombina, het
Huelgas Ensemble, La Capilla
Penaflorida,
P
Capella Currende en Currende Consort, Ensemzij
ble Clementane
J uin
q en The Sixteen. Verder zijn
naar jaarlijkse traditie lunch- en matineeconcerten, inleidingen en rondetafelgesprekken,
lezingen en workshops.
het
g
P Ten slotte organiseert
Festival van Vlaanderen-Antwerpen
van5 se P P
tember tot 11 oktober een reeks Herfstconcerten
met muziek uit de barokperiodeg
tot vandaag
(creatie van Credeva
Y Kaarten:
. van L. Brewaeys).
'de Singel', Desguinlei,
2018 Antwerpen.
P
g
Info op dit adres:
Tel. 03/248 28 28.
P
'Festival van Vlaanderen-Antwerpen',
P
Hessenhuis, Falconrui,
53 B-2000 Antwerpen.
P
Peer - Muziek

Internationale Da' van de Oude Muziek
De 15de Internationale Dag
g van de Oude Muziek
heeft plaats in Alden Biesen (Bilzen) op 28 'uni
1998. IDit is een van de grootste klassieke-muziekfestivals in België.
l lokt het evenement
g Jaarlijks
meer dan 2000 muziekliefhebbers die, vaak in familieverband, het charmante historische kader
van Alden Biesen opzoeken
om te genieten
van
g
P
een ruim aanbod kwalitatief hoogstaande binnen- en openluchtconcerten.
Dit jaar
hopen
J
P de
P
organisatoren
opP,een nogg grotere
opkomst.
De
or
P
g
g
1, dan ooit. Drie
Programmatie is immers rijker
thema's staan centraal: muziek uit de middeleeumuziek van
wen (rond Hilde gard von Bingen),
g
de Sefardische JJoden en muziek op
P het raakvlak
tussen Oriënt en Occident. De affiche zal zeker
niet alleen de 'klassieke' muziekliefhebber lokken, maar zal ook de bredereïnteresseerde
luisg
teraar of de wereldmuziekliefhebber enthousiasmeren. Programma
en info opP dit adres:
g
'Musica' vzw, Postbuso
45 399Peer.

l

Schoten - Letterkunde en Muziek

Poëzie en piano
De Schotense dichteres en textielkunstenares
Renée Van Hekken (1954) probeert een harmonische uiting
g in deze
g van schoonheid te brengen
chaotische tijd door middel
van een verweving
g
textielschilderijen
van haarpoëzie
met haar textielschilderijen.
P
ontstaat er zowel een letterkundige
g als
een visuele expressie
g
P
..
..in kleur en geschreven
zijn:
woord. Haar belangrijkste
l 'Het
g J kste publicaties
P
rijs voor vergesloten oor', waar ze de StreuvelsPJ
halend proza voor kreeg, 'De aansteker' en 'Leven op
P het lemmet' (UitgeverijJ Elsevier-Manteau
zijn er elf ..
Antwerpen-Amsterdam). Daarnaast zijn
dichtbundels van haar hand verschenen. DitPoëzie- eniano-o
treden
is een poëtisch
concert.
P
P
..
.
Enerzijds bestaat het uit een collectie ggedichten
De
uit de diverse bundels van Renée Van Hekken,
door het
kt
anderzijds zijn
J ze volledig
g verklankt
l g Schotense pianiste
P
P ianos Pel van de 22-jarige
Charlotte Klima, die werk vertolkt van o.a. C. Debussy,W.A. Mozart, E. Grieg,
p
g, Satie, F. Chopin.
Zodoende ontstaat er een integere
continuïteit
g
tussen de twee kunstvormen, een harmonie

waarbijf thema's als dans, leven, dood, liefde, verdriet, strijd
J en verwachtingg centraal staan. Er is
een uitvoering op
3 uur in 'CenP 17/9/98 om 20.30
trum Elzenve d', 0.-L.-VrouwekaPel, Antwerpen.
Info: Renée van Hekken, Alfons Servaeslei
64,
4 2900 Schoten.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Varia

geboorte Keizer Karel
500 1
5
jaarS
zijn
zij dat Karel V
In 2000 zal het00
jaargeleden
5 jaar
g
geboren werd. Naar aanleidingg van deze verjaaridag wordt in diverse Vlaamse steden een cultureel themajaar
P
J
ggeorganiseerd. Het zwaartepunt
i t in Gent, waar Keizer Kavan de festiviteiteng
releboren
werd.
Maar
ook
in
Mechelen,
waar
g
hij opgroeide,
en in Brussel, waar hij
hijregeerde,
g
hij
g
wor en evenementen
opPhet getouw
gezet.
Daar,
g
g
naast organiseren
ook Antwerpen,
Oudenaarde,
g
P
Leuven, Dendermonde en Olen activiteiten. De
inzet zal zijn:
J via een brede waaier aan culturele
manifestaties de brug
.g slaan van de 16de naar de
21ste eeuw. Het project
Keizer Karel 2000 wordt
PJ
méér dan een geschiedenisles. Het is een reflectie
over het verleden om bewuster de toekomst in te
stappen.
Info: 'Secretariaat Keizer Karel 2000',
04 15,
Grasmarkt 61,10oo Brussel. Tel. 02/504
5
544
46 7
70.
fax 02/503
534

Limburg
Hasselt - Beeldende kunsten

Petitie voor hedendaagse kunst
Meer dano3J
jaar was het Begijnhof in Hasselt
waar hedendaagse
een uitstekendeunst
g kunst
P
in alle sereniteit, stilte, historiek en neutraliteit
getoond
werd. Hasselt werd zelfs 'the place
to be'
P
g
voor vele Nederlandse, Franse, Duitse, Amerikaanse liefhebbers. Een hardwerkendeloe
P g
o.l.v. Urbain Melkers, nadien Piet Vanrobaeys,
Y
zorgde voor nationale en internationale spraakmakende tentoonstellingen.
Er
gaat
eenpetitieP
g
g
lijst
l rond te ondertekenen door de mensen
die van hedendaagse
kunst
houden.
De
'Verenig
ingvoor culturele informatie & actueelP,
rentenabinet' vinden dat hedendaagse kunst
nodig
g
is als spiegel van de maatschappij,
J g
PP l als verrijking
van eenprovincie, als communicatie met de
wereld. Alleen zo kan Limburgse
g kunst bloeien.
Zi
cultuurafbraak, geen
Walt
Zijl willen geen
g
g.
- ret arken maar een schitterend .
Disne YP
uitstralend PCBK-Hasselt. Info en petitielijst
J
P
op
P dit adres:
'CIAP', Zuivelmarkt0o
44 35 Hasselt

Oost - Vlaanderen
Aalter - Muziek
gepromoveerd
e
August
De Groote tot DoctorR
^^
Op
97 promoveerde August
g De Groote tot
P 10/6/97
' Doctor in de Kunstwetenschappen,
PP musicologie
g ie
met de ggrootste onderscheiding
op een roefgP
schrift 'De motetten van Ivo de Vento'. Een biobibliografische
en analytische
studie'.
g
Y
Info: August
De Groote, LodorpP 26,
g
9 880 Aalter.
Gent - Theater

De Parochiezaal
'Arca' pakt in het seizoen89 99uit met een o P merkelijk
project,
l P
J. 'De Parochiezaal', een idee bedacht en geregisseerd
door de huisregisseur
g
g g
Hu o van Laere. In de voorstellingg worden zo à
15
gebracht van 10 a 155 Vlaamse
5fragmenten
g
klassiekers, zoals bvb. Leentje
l
J uit Het Hemelrijk,
De Familie Klepkens,
enz.; een reis langs
P
g de
schrijvers Rohoogtepunten van onzerootste
schrijvers:
g
ac , Teirlinck, de volksschrijver
Henri Van
J
Daele, CYriel Buysse, Lod. Lievevrouw-Coo man, P. Lan gen Y k, Gaston Martens... Dit alles
ebracht door 3jonge acteurs (Frank Hofmans,
eerle Malschaert en Benjamin van Tourhout). In
kri' t het publiek
de inhoud van de diprincipekrijgt
P
verse stukken. Deze worden door deersona
ges
P

g esitueerd. 0 Peen ander inhoudsniveau is er de
evolutie van relaties tussen
g es derP ersonadeon
ling(die al de rollen spelen).
De bedoelinggisop
o
P
verplaatsing
spelen en niet in een officiële
gte P
P
schouwbur of cultureel centrum. Arca gaat
schouwburg
g naar
de mensen toe en wil optreden in hun zaal (Parochiezaal, Volkshuis, Feestzaal waar een vereniin samenkomt en activiteiten organiseert).
ging
g
promotie,
romotie
Info: 'Arca'-theater, Luce Premer, P
Sint-Widostraat000
/22518 6o,
39 Gent, tel. o9
fax 09/223
90.
9 3009
Lede - Muziek

Kringen
1
S van Tijd
ging
In oktober 1997
997
g nieuwe Vlaamse creatie
gde
aar
'd' in première
in Groot-Bijlggaar'Kringen
P
g van Tijd'
den. Dit is een Cantate waarin de tover van het
woord en de mysterieuze
Y
. kracht van de muziek
op
wijze verenigd
g worden. Na
P een harmonieuze wijze
deremière werd de compositie
nogg,onder grote
g
I?
uitgevoerd
in de kerk in Groot-Bi'J belangstelling
g stelling
g
in Aalst en het CulP l
g aarden, de Kapucijnenkerk
tureel Centrum 'de Plomblom' in Ninove. De
grote successen die de uitvoeringen kenden en de
unanimiteit waarmee zowel deoëtische
als de
P
vocale en instrumentalee
gg edeelten werden
loofd, bevestigde
in de waarde van het
g
g het geloof
oPzet. Meteen groeide de hoopP dat deze creatie
ook bij een brederubliek
zou geraken.
Dat is heg
P
lemaal niet evident.
Info: Julien Librecht, PaPe gemstraat 71,
9340 Lede, tel. 053/8088 8.
9343
Ninove - Letterkunde

Point o1 p Internet
'Point International' heeft nu ook een stek op
het Internet: httP: / /www.point-ediditions.com.
P
U vindt er de fondslist,
J maar ook poëzie van
belangrijke
gl buitenlandse dichters die speciaal
voor hetroject
hebben
g
PJ 'Planetair geweten'
geschreven.
eschreven.
Info: 'Point' vzw, Germain Droogenbroodt,
g
9402 Ninove,
Brusselsesteenweg 356,
35 94
8, ax 054/32 6 6o, e-mail:
tel. 054/32 57 48,4
elPoeta@Point-editions.com.
Sint-Niklaas - Varia
Art Deco ill Sint-Niklaas
'Art Deco in Sint-Niklaas'ezamenlik
is eenj roitiatief van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
het Stadsbestuur, de Culturele Raad en het Cultureel Centrum van Sint-Niklaas. De tentoonstellingArt
Deco & modernisme' toont unieke
g
meubels, voorwerpen
P en kunstwerken uit het
interbellum. De tentoonstelling over architectuur
toont foto's van de opmerkelijkste huizen uit het
interbellum in Sint-Niklaas. De tentoonstelling
'Art deco in detail' toont een selectie van de foto's ingezonden
voor de Cultuurprijs
g
J van de Stad
Sint-Niklaas 1998.
99 De tentoonstellingen kunnen
worden bezocht tot 16 augustus
1 8 - dinsdagg
99
tot zaterdag:
g van 10
g van 144 tot 177 uur - zondag:
tot 17
gesloten. De Kleine Cultuur? uur,^ maandaggg
g ids 'Art deco in Sint-Niklaas' kost 25o frank en
tentoonstellingeen veris voor de duur van de tentoonstellin
Daarbuiten
P
gbaar in het Museumcomplex.
ook bij
bij de Dienst Monumentenzorgg en Cultuurpatrimonium van de Provincie Oost-Vlaanderen,
73, of
Gent - tel. o
W. Wilsonplein 2,^9000
7 73
9 /26772
9
door storting
g van het bedrag
g+
5 o frank Portkosten opp rekeningnummer
0 1-0059890-7o
t.n.v.
9
g
Provincie Oost-Vlaanderen, Centrale Bibliotheek
en Culturele Activiteiten, Gouvernementstraat 1,
99000 Gent.
Info: Cultureel Centrum Sint-Niklaas, Grote
100 Sint-Niklaas, tel. 03/766 2 42.
Markt 47929

Vlaams-Brab ant
Gooik - Muziek

Volksmuziekstage
'Volksmuziekgi de' en 'Volksmuziekfederatie'
organiseren
in Gooik hun twintigste
g volksmu g
i998. Er worden
ziekstage van 21 tot 26 augustus
g
cursusseneor
g aniseerd voor draailier, harmonica fijfer, viool,instrumentenbouw, mondharmonica, doedelzak,itaar, hommel,
dans, zang
g
en samenspel.
zijn er kinder- en ljeugdateP Verder zijn
KUNSTEN EN LETTEREN
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Tiers en ook een sessieodiumtechnieken.
InlichP
tingen en inschrijvingen:
Volksmuziekgilde
g it e vzw, Ontmoetin g scen Gooik,
trum De Cam, Dorpsstraat
6 7, 1755
755
P
tel. 02/532
28 38.
3

wee,
de ConiPa^irons. Deze brochures
^^ tempeliers,
P
plaatselijke
zijn
J VVV-kantoor.
J te verkrijgen
lg in het P
Info: VVV-Lissewege,
S aniënPlein
^ P

Buitenland

Leuven - Varia

Boerenkrijl^^g zoektocht
Jaarlijks organiseert
het Davidsfonds metgroeiJaarlijks
g
end succes een cultuurtoeristische zomerzoektocht. De 12de editie verkent het rivierenland van
Klein-Brabant. Dezeittoreske
streek, gelegen
P
g g in
deezelli
egzuidwesthoek van de provincie
Antg
P
weren,
dat typisch
is
g
YP
P is een uniek natuurgebied
voor eenetijdenrivier
als de Schelde. Klein-Brag l
bant behoort tot de mooisteaaf
streg gebleven
g
ken in Vlaanderen. Het is op veelplaatsen, vooral
lansg de waterlopen
P een echt meersenland met
waterzieke en humusrijke grond,
waaropP de Cag
nadeseoPP
ulier en de struikvormigeg katwilggwe'wijDeze
laatste levert nog steeds
de 'wi
li ^ groeien.
g
)
g
men' of 'wissen' nodigg voor de mandenvlechterij.l
Weert mag
l
^ men terecht het dorpP van de wijmenteelt noemen. Rond 1g00 woonden er in heel Bornem een i000-tal mandenvlechters. Klein-Brabant heeft ook een rijk geschiedkundigg verleden.
In 1798
was Klein-Brabant een
79 (200 ljaar geleden)
g
tegen
gunstig
^
gggebied voor een ' uerilla-oPstand' te
de Franse Bezetting met als uitschieter de Boerenkrijg.
8 werden de troepen
lg POp
5november 179
van Emmannuel Rollier verslagen
g in 'De Slagg om
landbouwgebied
er
hBornem'. Het bomenrijke
t
g
bentg veel historische gebouwen.
Het bekendste
g
is het kasteel van Marnix van Sint-Aide oude
gelegen
aan de Oude
Schelde
in polder
dor '
^
e
^
P
1
Weert. Dit kasteel was ooit eigendom
van e
g
graven van Vlaanderen. Andere bezienswaardigg
heden zijn:
t het Sas in Weert, het oudste waterkundigonument van
Vlaanderen;
de
erg
g
omstreden Sint-Bernardusabdi j in Bornem; de
Sint-Pieterskerk in Puurs; het Hof te Melis in Li P P elo (in 1 745 het hoofdkwartier van Lodewijk
XV); het Reuzenhuis in de wijk
l Buitenland; het
kasteel d'Ursel in Hingene;
het fort van Liezele;
g
de oude boerderijtjes
boerderijtjes met elk een eigengeschiedenis; de vele veldkapelletjes... Ti'
Tijdens
de zo l
mermaanden zijn
l er verschillende manifestaties,
die de vroegere
en folklore opnieuw
^ gebruiken
g
P
tot leven wekken: de boerenkrijgmarsen
en de
Jg
loo km dodentocht in Bornem; de Maria-Ommegangn
in
g Kalfort (Puurs); de Paardenprocessie
P
St.-Amands;
deg st in het oude vissersP alin gvan
dorp Mariekerke. Op
P de Puurse Kermismarkt
'Pukema' maakt u kennis met bijna
J verdwenen
^gebruiken en oude ambachten... daarnaast zijn
l er
ook nog
arlijks terugkerende kermissen en
ja
g de jaarlijks
jaarmarkten. De zoektocht loopt
P nog^ tot 277 se P tember1
enbe. 998. Deelnemingsformulieren
g
schri'vin
3 /8
9928 68. Info
l g en op
P dit nummer: o
op
P dit adres:
.
'Davidsfonds', Blijde
79-81,
J Inkomststraat 79
32.
33000 Leuven, tel. 016/22 01, fax 0 16/22 2552
3

West- Vlaanderen
Knokke-Heist - Muziek

Pastorale voor Beiaard
Het werk 'Pastorale voor Beiaard, op.128' van
Prof. Jozef A.M. van Maele, stadsbeiaardier van
Tielt, werd g Publiceerd in het 'Alban, YCarillon
Book', naar aanleiding
leidin g van de zeventi
zeventigste ver ljaardag
g van het Carillon in Alban
Y (U A/New
York). Het boek zal een eerste oplage kennen van
meer dan000
3 exemplaren.
P
Info: Prof. Jozef A.M. van Maele, Bayauxlaan
Y
/ 17, 8300 Knokke-Heist.
34
Lissewege
g - Varia

Nieuwe brochures
Johan Ballegeer
publiceerde een drietal brochures
g
waarin de kunstschatten van hetolderdor
P
P in
het daglicht
worden gesteld.
Helemaal nieuw is
i
g
g
Dan zullen de stenen spreken.
Dorpswandeling
P
P
^^ in en
rond de D.-L.-V -Bezoekin^^skerk (o
5 fr), waarin de
bouwmaterialen, 17de-eeuwse
grafzerken,
sluit?
^
stenen, brandramen,etui genka itelen,
vloeren,
P
enz. aan bod komen. In herdruk verschenen nu
ook weer Ontdek Lissewe e en De kerk van Lisse162
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Kaaster - Taalkunde

g
Derde Guldensporenherdenking
P
Werkgro
Op
juli 1 99
8 or aniseert de Werk
roei de NeP5)
voor e derde keer een Gulc.ens P oren herdenkingn
om i15
J
g Frans-Vlaanderen, dit jaar
uur in deemeenteli'ke
) feestzaal in Kaaster (Caëg
stre tussen Belle en Kassel). Zo'nuldensorenP
g
herdenkingordt
telkens opgevat
als een goodg
..g
inbreng
van
de
willactie met zoveel mogelijk
gl
Frans-Vlamingen
1 eedities kenden
g zelf. De voorbije
qua
telkens
eenen
q
Popkomst weerg root succes
sla^in de Frans-Vlaamse pers.
Voor de or^anisaP
tie van de vorige
g de organisatog editie ontvingen
ren een Gulden Spoor
in het kader van
P
Vlaanderen-Europa
1
P 2002. De herdenkingg dit jaar
..
is bijzonder,
omdat op
l
P die herdenkingg het eerste
oude
teke
inBel
isch-Vlaanderen
op
basis
van
an
.
P
.
g
nip
en
schilderij Jvan de Drieg gereconstrueerde
g
Maagdenkapel van Kaaster door de goeverneur
^
van West-Vlaanderen Paul BreYne aan het Kaasterseemeentebestuur
wordt
overhandigd.
g
g Het
wordt een volksfeest met Vlamingen aan weerszijden
van de Schreve. Vorige
J
g keer waren er in
Kaaster een vijfhonderd
Vlaamse feestvierders.
)
Ter herinnering
het Steunfonds
g aan die dag geeft
g
van de Drie-Maagdenkapeleen grote foto met
tekst van hetereconstrueerde
schilderij
schilderij uit. Dit
g
aandenken is te verkrijgen
door storting van een
Jg^
steunbijdrage
) g vanaf 500
5 frank op
P het nummer
446-9626389-55 van vermeld steunfonds. Er zijn
l
immers nog
no fondsen vereist voor een tweede restauratie en twee reconstructies. Op
juli is er de
P5J
inhuldiging
gg van een Vlaamse huisnaam in
Noordpene
en Hondegem.
Dit gebeurt om 10.30 u
g
P
aan de hoeve Van den Berghe,
g Schaeckenstraat
en om 11. 30 u aan de herben
herberg
709 in Noordpene
P
't Wethuys
Deze
Y in het centrum van Hondegem.
g
Guldens orenherdenkin wordt meegeoraniGuldensporenherdenking
g
seerd door Euvo, het Steunfonds Drie-Maagdenkapel,
Kortrijk, het gemeente
beP het Zangfeest
g
g
stuur van Kaaster en de Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen. Deze Vlaamse dag
g kadert in
hetro'ect
Pl van Vlaanderen-Europa
P 2002.
Info: Werkgroep
g P de Nederlanden, Johan Van
Herreweghe, secretaris, Jan Van Aelbroecklaan
16,9050
tel. 09/230 2.
95 Gentbrugge,
5
gg35
Londen - Beeldende kunsten

Vlaamse zaal in National GallerJin Londen
Op
Luc Van den
P voorstel van minister-president
P
Brande besliste de Vlaamse regering
^ g een subsidie
van ioo.000 Engelse
pond
(6. 300.000 frank) toe te
P
g
kennen aan de National GallenY in Londen, als
bijdrage
in de kosten verbonden aan de restaura)
tie en inrichtingg van een Vlaamse zaal of 'Cabinet
of Flanders', waar de schilderijen van een aantal
Vlaamse meesters zullen wordene
roePeerd.
gg
The National GallenYis één van de belangrijkste
gJ
musea voor schilderkunst ter wereld. Het museum biedt een breed overzicht van ruim 2000
werken die vijf eeuwen schilderkunst beslaan,
van de Italiaanse en Vlaamse Primitieven tot de
impressionisten.
De National GallenY bezit één
P
van de belangrijkste
collecties
. van de Vlaamse
g .l
school. De National GallenY is ook één van de
van Londen.
ggrootste toeristische trekpleisters
P
Gelegen
in hartje
g aan Trafalgar
g Square,
q
l Londen,
trekt het museum jaarlijks
jaarlijks ongeveer5miljoen
be)
zoekers. In de zaal 'Cabinet of Flanders' komen
de werken van onder meer Peter Paul Rubens en
David Teniers deon
1 gere ,die tot nu toe verspreid
P
in het museum hangen
)
g of niet te bezichtigen
g zijn.
Deze zaal zal aansluiten op
P de zaak met grotere
werken van Rubens. Door deze herschikkingg zal
de Vlaamse kunst in de National GallenY beter tot
haar recht komen. Naast de Vlaamse regering
g g
treedt ook een consortium van Vlaamse bedrijven
)
op
van de inrichtingg van de Vlaamse
P als sponsor
P
zaal. Dank zij1 de subsidiëringg van het 'Cabinet of
Flanders' zal Vlaanderen ookebruik
kunnen
g
maken van de ruimten voor activiteiten zoals lezingen,
optredens
van kleine muziekensemble,
g
P

ontvan gsten en nocturnes. Het 'Cabinet of Flanders'ast
P in de zeer goede relaties van de National GallenYmet Vlaanderen. In 19 9
6 or^
7aniseerde het museum de succesrijke tentoonstelling
'Rubens' landsccPes'. Het is ook zeer nauw betrokken bij de voorbereiding van de grote Van
Dijcktentoonstelling in Antwerpen
P in i 999 . Met
deze beslissinggg
geeft de Vlaamse regering
g ^ verder
vorm aan haar beleidsintentie om de Vlaamse
kunst en cultuur opP een kwaliteitsvolle, zichtbare
en structurelewijze
) voor het internationale voetlicht te brengen,
zoals dat in het recente verleden
g
ook het geval was in Barcelona (musea en kunstgalerijen), Göteborg
l?
g (literatuur) en Bologna
leugillustratoren).
Info: Vlaamse regering, tel. 02/227729
9 11,
e-mail:persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be.
P
DIRO

Prijzen, wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat
van het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op liet nummer (051) 40 8164.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 272 (sept.-okt. 1998)
moeten die berichten ons bereiken vóór31 augustus 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
- Letterkunde
P

Hu^^cues C. Pernath1pri1js 1998
De driejaarlijkse Hu ^lues C. Pernathprijs
P) voor
g van75.00o frank zal in 1998
P oëzie ten bedrage
voor de achtste maal worden toegekend. In aanmerking komen ingezonden onuitgegeven dichtbundels en dichtbundels uitgegeven ncj
3 o juni
1996
g dichters die op 115au99 van Nederlandstalige
niet he ben beleeftijd van 43 l
8 de leeftijd
^ ustus i 99
dieun
uitgegeven
reikt. De typoscripten of uit
^ even bundels
nen in zesvoud (originelen of fotokopieën) onder
eigen
te worden in ^ ezon P
^ naam per
P gewone post
den met vermelding
g e^ vanPplaats en datum van
boorte. De inzendingen
worden niet%eretourg
neerd. Inzenden vóóro
8. De uitreikingg
3 Jjuni 199
in november 199
8.
van derijsl zalplaatsgrijpen
Info: Hugues C. Pernath-Fonds v.z.w., Minderbroedersstraat 22B - 2000 AntwerPen.
Antwerpen
- Muziek
p

eis^^d en Muziekprijs
i 1 voor Cox en Dor
De 'Jeugd en Muziekprijs
^
Pl 1998' werd toegekend
jaar). De
aan de componist
Boudewijn
Boudewijn Cox (-35
351
P
debuutP)
rijs voor kamermuziek i99
8 ging
g ^ naar
het 'Trio Dor'.
Info: 'Jeugd en Muziek Vlaanderen',
Koningstraat 1o, - woo Brussel, tel. 02/507
84 35,
57435
fax 02/507 84
4 37•
Rumst - Beeldende kunsten

prijs voor schilderkunst
Vierde Lazarusf1
Deze wedstrijd (30.000
frank) staat open
3
P en voor zo wel figuratief
als non-figuratief
schilderwerk
g
^
(olieverf, acryl,
en/of gemengde
^
Y aquarel
q
g technieken). Enkel recent werk (laatste twee jaar) komt
in aanmerkin g. De deelnemers dienen drie inzendingen binnen te brengen
^ De
g voor beoordeling.
werken mogen
zijn
zijn dan één meter bijJ
^ niet groter
g
lijst inbegrepen. Er is een leeftijdséén meter, lijstgeen
l
grens, noch een beperking van nationaliteit. De
kunstenaar sluit in een envelopP
een lijst met de
volgende
gegevens:
naam - voornaam - adres g
g g
telefoon - curriculum vitae - titel en jaartal
van
l
het kunstwerk. De envelopP dient steviggvast 7e^
ingezonden
den kunstijde
van het in
hecht aan de ru
rugzijde
z
^
t oo frank
werk. Het inschrijvingsgeld bedra g g5
per deelnemer. De werken kunnen worden af gege
P
1 998. Reglement
oop
^
g
3augustus
g even opP 2 2 e n 23
dit adres:
Info: 'Kunstkringg Lazernij'J vzw, Lazarusstraat 8, 2840
4 Rumst.

Limburg
Hasselt - Cultuur
Briljanten Leeuwtjes
1 1997
1
De Limburgse provincie bekroonde Axelle Red
(muziek), Guido Wevers (theater), Leonard Nolens (letterkunde), Liliane Vertessen (Beeldende
Kunsten) en deroe
Claey (Media).
g PClaes

Brugge
gg - Beeldende kunsten
Scul tuur voor bestuursgebouw Boeverbos
Marc Cordenier (° 1959
Po erin
959
Pe)
guit Alveringgem is laureaat van de open
P wedstrijd die de P ro vincie uitschreef voor het ontwerpP en de realisatie van een monumentaal kunstwerk voor
het Bestuursgebouw
Boeverbos (St.-Andries).
g
Hij kreeg
g voor de totale realisatie van het bekroonde kunstwerk — een 6 meter hoge scul
sculptuur
tuur
'Zonder titel' in baksteen — een forfaitaire som
van.000.000
fr. Alle West-Vlaamse kunstenaars
3
konden met één ontwerpP deelnemen. In totaal
stuurdenWest-Vlamin
en een ontwer
ontwerpmama 45 West-Vlamingen
in. De jurYbestond uit voorzitter Ludo
Valcke (Directeur Provinciale Dienst voor Cultuur), waarnemeraak
J Fontier (Voorzitter van de
Provinciale Commissie voor Beeldende Kunst) en
technisch adviseur Werner Vandemaele (Provinciale Technische Dienst), Flor Bex (MUHKA),an
J
Hoet (Museum voor Hedendaagse
g Kunst Gent),
Luk Lambrecht (kunstcriticus Brussel), Ineke
Spaander (Zeeuws Museum Middelbur)
g en
Veerle Van Durme (Academie Duinkerke).
Info: 'Provincie West-Vlaanderen',
ProosdijJ 2, 8000 Brugge,
tel. 050/40
5 61,
gg1
fax 050/
4 05601.

l

Brugge
gg - Muziek
ste Festival Musica Antigua
^ ua
De 12de editie (24
1
4 J juli tot 8 augustus
998) rond
g
het klavecimbel en deianoforte
vertoont de volP
krachtlijne .. een concours klavecimbel en
g ende krachtlijnen:
een Mozartwedstri dianoforte.
De deelnemers
P
worden beoordeeld door Fran ^oise Lengelle
g
(L
(Lyon),
Wolfgang
es er
Y
g Brunner (Salzburg),
g JJesper
(Basel), Johan Huys
voorzitter
Y
(Gent), Gustav Leonhardt (Amsterdam), Davitt
MoroneyY (Paris), Ludger
g RémyY (Bremen). Er is
een tentoonstellingg van klavecimbels, klavechorden, •P ianofortes (Hallen Belfort: 26/7-31/7).
En
er zijn
J seminaries, demonstraties en recitals. De
middag$ en avondconcerten stellen
3 ointernationaleroducties
productie voorop rond volgende
thema's:
g..
enoten, Eu klavecimbel,
pianoforte,
noforte, Bach en tijdgenoten,
P ,lg
ro ese herdenkingen
g en de eeuw van Memlingg
tot Pourbus.
Uitslagen
q
g van het 'Concours Musica Antigua
Brugge
gg1 997 ':12de Orgelconcours - Eerste prijs:
Pl
Francis Jacob (Frankrijk);
tweede prijs
ex-aequo:
J
Pl
cl
Rie Hiroe (Japan), Damien Simon (Frankrijk);
J
derderijs:
im
Winters
(België).
Uitslagen
van
g
g
PJ
'Concours voor twee toetsinstrumenten': eerste
prijs: Edita Keglerova/Iva
Vedralova (Tsjechië);
(Tsjechië)
g
PJ
ex-aequo:
Olivier Fortin-Karoline
P
q
Leblanc (Canada) en Sébastien Guillet/Pascal
Dubreuil (Frankrijk);
(Frankrijk); derde prijs:
PJ Debora
Villani/Maurizio Stefania (Italië).
Info: Festival van Vlaanderen vzw, Collaert
Mansionstraat, 8000 Brugge,
tel.5
o 0/
33 22 83,
3
gg
204.
fax 050/34 52
Ieper
P - Heemkunde
Prijs
voor Cultuurhistorische Monografie 1 8
J99
Sinds 1988
Stedelijk Culturele
9 wordt door de Stedelijke
e
Ieper
jaarlijks
een Monog rafie.Prijs
g
P jaarlijks
l uitgeschreven. Voor het verlenen van prijzen
en of
Pl
remies wordt
door het Stadsbestuur een bedrag
g
van0.00o
fr. beschikbaar gesteld.
De Prijs
Prij is
5
g
aan in het Nederlandsestelde
g
studies die handelen over om het even welk facet
van
. het cultuurhistorisch Ieper.
P Dat kan zuiver
.
historisch zijn,
archeologisch
of
g
.1 maar evengoed
. g
kunsthistorisch, biografisch,
eo
of so g
ggeografisch
eiaal-economisch, heem- of fami iekundig, militair of religieus,
taal- of volkskundig.
g Elke mee lt
dia gende monografie
moet minstens dertigg met
g
tussenregel
bladzijden
langg zijn,
n de illus g getypte
gYP bladzijden

l

traties en voetnoten niet meegerekend.
Degeg
raadpleegde bronnen of documenten moeten
vermeld worden. Reedse
scripties
g ubliceerde
P
P
komen in aanmerking,
g maar slechts indien de
plaats
997
P had. De
P ublicatie ervan na 1 maart 1997
inzendingen worden tegen
uiterlijk15 december
g uiterlijk
1998
99 ingewacht op dit adres.
Info: Stedelijke
l Culturele Raad leper,
P
Romain Vinckier, Vaubanstraat0,
4 890o Ieper,
P
tel. 057/20 112.
3
Ieper
P - Letterkunde
'Ambrozi'nwedstri'd
i 8'
1 99
1
De 'Culturele Kring
. 1 en het 'Artistiek
g Ambrozijn'
Tijdschrift Ambrozijn' ..
Tijdschrift
organiseren
n.. de Internatiog
nale Ambjnwe
rozi t stri d Jvoor Poëzie 1 99
8, de Internationale Ambrozijnwedstrijd
Ambrozid voor het Kortverhaal 1998
99 en de Ambrozijnjeugdwedstrijden
Jl g
l
voor Kortverhaal en Poëzie 1998.
99 Afsluitdatum:
I /11/98.
Men moet vóóraf het reglement
aang
vragen.
Info: 'Kulturele Kringg Ambrozijn v.z.w.',
Mevrouw Marleentje
75,
J Nys,
Y Sint-Jacobsstraat 75
890o
tel. 057/20
9 Ieper,
P97
7 1.

l

Ieper
P - Letterkunde
Creativiteitswedstrijd
Creativiteitswedstri
1
van de oe In september
1
, ter gelegenheid
999
P
g g
ningvan de Toogheda gen , onthult het stads estuur van Ieper
Boomgaardstraa
aardstraat een nieuw
P in de Boom
Daartoe organiseert het stadsbestuur
nu een creativiteitswedstrijd, waaraan alle
Vlaamse kunstenaars kunnen deelnemen. De opP
dracht bestaat erin een beeld te ontwerpen
P dat
hougstens 0.00o
fr. maggkosten en aan volgende
45
g
criteria moet voldoen: het beeld dienteïnteg
reerd te worden in een buurt die enerzijds winkelstraat is en anderzijds deel uitmaakt van een
uitgaansbuurt
en verzamel
verzamelplek
lek is voor de schoolg
jeugd.
d. Het beeld dient van een uiterst steggaande jeu
vi ge constructie te zijn,
zijn want het moet bestand
zijn tegen actieve, soms zelfs onbeheerste behandelingoor
een jong
lon
uitgaanspubliek.
g
Deelneg
mers aan de wedstrijd dienen schetsen. van hun
compositiebij
bihet
le Ppers stadsbestuur integen
teen 1
l
oktober 1998.
Eenljury
99 wijkY van deskundigen
l
g en wijk
bewoners selecteert het uit te voeren ontwerpe tePJ voor
g en het eind van dezelfde maand. De prijs
de winnende kunstenaar bestaat uit het materialiseren van zijn
zijn ontwerp,
van het
g
P het signeren
kunstwerk en het door hem/haar begrote kunstenaarsloon. Het volledige reglement
kan men beg
komen opP dit adres:
34,
Info: Stadsbestuur Ieper,
P Grote Markt 34
8900
9 Ieper,
P tel. o57/20 3569, fax o57/21 97 442.

l

l

Info: S.F.A. vzw, Ingrid
Spilliaert,
President
g
P
KennedPark 2, 850o Kortrijk, tel. 056/22 67793
93,
fax 056/22 667 93.
PoPerin, e - Letterkunde
Wedstri' schilderkunst
Wedstrij
het doel Jjonge kunstenaars aan te moedigen
g
en hun werk dichter bijJ de bevolking
g van de
Westhoek te brengen, richtten enkel voortrekkers
Kunstkrin
in i 939 de 'Konin like
l
g Ho
PPeland'
in PoP
erin g
e o .PDit jaar
de KKH
g
l z organiseert
l prij
haarde
(z enpot: 220.000 frank).
9 wedstrijd
Regg
lement en inschrijvingsformulier aanvra en
bijJ een van de info-adressen:
.
Info: 'Kunstkring
gHo
PPeland', Katrien .
Van Walleghem,
Casselstraat
48,
8
0
Po
erin
4
97
P
ge
g
erin
of KKH, Polenlaan 20, 8970
97 PoP
ge,
tel. 057/33
43,
012, f ax o
57 33 50
57/ 69
33 9
43e-mail:
alinia@unicall.be.
Tielt - Heemkunde
Pri'svraa
Prijsvraag
voor Heemkunde
1
0 Pinitiatief van Franz Thiers en van de heem(Wingene)
kundige
ene), 'Den
g kringen
g 'Ons Win ene' (Win
(Oostrozebeke), 'Oud Ruysselede'
Y
(Ruiselede), `De Roede van Tielt' (alle gemeenten
van de voormalige 'roede van Tielt'), 'Het Bourondisch Erfgoed' (Wakken) en de 'Juliaan Claertweejaarlijk een
outkrin g' (Wielsbeke) wordt tweejaarlijks
( .00o frank prijzenpot)
uitgeloofd
voor de
g
PJ
J 37
bijdrage.
ra g BijJ onuitgegevenJ
even
heemkundige bid
este onuit
e
dragen
g die in aanmerkingg komen voor bekro- .
(in de ruim ning: studies van heemkundige
e
gaard
ste zin van het woord) zoals o.m. over een
historisch, archeologisch,
kunsthistorisch, taalg
kundi g, volkskundiggof biografisch
onderwerp.
P
g
Ruimtelijk moet de studie handelen over een of
gemeenten:Aarsele, Denmeer van de
gende emeenten:
Egem,
Gottem, Kanegem, Lotenhulle,
tergem,
g
g
Marke gem, Meulebeke, Oeselgem,
Ooi gem,
g
g
Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve,
Tielt, Vinkt, Wakken,
J
Wiels eke, Win gene, Wontergem
g en Zwevezele.
Het onderwerpe magg ook regionaal zijn.
zijn Academials dusdanigg worden niet
P
aanvaard, wel indien herwerkt in de vorm van
zij en
een artikel. De bijdrage
zijn
g
J
g moet origineel
zijn
mag
ingeen enkele publicatie verschenen zijn.
moet systematisch
verwezen worden naar de
Y
bronnen of documenten waarop
P de studie steunt.
Wedstrijdreglement
Inzenden tegen
l g
g 1/1o/1999.
op
P dit adres:
Info: 'De Roede van Tielt', Stoktmolenstraat
8
332/2, 8 70o Tielt, tel. 051/40 18 338.

l

DI RO

Izegem - Letterkunde
Negende
Ize8
enisepoëzieprijs
X
De Stedelijke
Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid organiseert met medewerking
.g van het Stadsbestuur van
Izegem
de lode poëziewedstrijd.
oëziewedstrijd. Iedere deelneg
mer moet driegedichten
in vijfvoud
vijfvou insturen ong
schuilnaammet
identificatie-envelop,
P tegen
.
18/9/96. De prijs
rijs bedraagt
geg 20.000 frank. Re
ment op dit adres:
Info: Stad Izegem, Stadhuis, Korenmarkt 10,
8870 Izegem.
Kortrijk
l - Letterkunde
Poëzie rond Pasolini
De Soc. Filmactie organiseert
oëziewedstrijd
l
g eenP
met als thema — in de ruime zin —'Pasolini': dichter, romancier, anarchist, beeldenstormer,... De
wedstrijd
staat o
en voor iedereen die zich door
open
hij voor stond en staat, gg
die man en waar hij
e re P en voelt. De ggedichten moeten niet specifiek .
over
.. Pasolini ggaan, maar moeten aansluiten bi
deel-zin ideeën- en gevoelswereld.
zijn
Er magg per
g
P d
be(een cyclus
nemer slechts eengedicht
g edicht
.
Y us
schouwd als een gedicht)
ingestuurd
worden.
g
g
gedichten, onderteDe niet eerderPubliceerde edichten,
kend met schuilnaam, dienen voor 1 september
P
1998
99 ggestuurd te worden naar het info-adres
waar ook het volledigg
reglement
kan gevraagd
g
g g
worden. De naam van de winnaar of winnares
zal bekendgemaakt
worden op
P 331 oktober 1998
g
'Pasolini, Flashback' in
tijdens de gebeurtenis:
g
het Aulacomplex
9
P van de R.U.G., Volderstraat 9,
Gent.

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van liet tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 8z 64. Berichten voor het volgend nummer
(nr. 272: sep.-okt. 1998) kunt u insturen tot31 augustus 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen - Beeldende kunsten
i 6-1986
Van Goelag
°^ tot Glasnost, 95

De Norton en Nancy
YDode
g collectie, bestaande
uit meer dan 12.000 werken van meer dan00
9
verschillende nonconformistische kunstenaars uit
Zij
de Sovjet-Unie, is derootste
in haar genre. Zij
g
wordt bewaard in Theane Voorheer Zimmerli
Art Museum, Rutgers,
The State UniversityY of
g
een over Newerse
.YDeze verzamelingg geeft
)
g
zicht van de artistieke activiteiten van de nonconformistische kunstenaars uit Moskou, Leninsovjetsteden van
g rad en andere sovjetsteden
. ,1956 tot 1 986, of
j
van de culturele 'dooi' onder Nikita Chroestsjov
tot de 'glasnost
en perestrojka'
onder Michaiel
g
P
l
Gorbatsov.
Tijden het stalinisme moesten kunj Tijdens
zich strikt houden aan de steriele doctrine van het Socialistisch Realisme. Elke vorm
van autonomie ofersoonlijke
was
P
P
l interpretatie

J
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uit den boze. Zijl werden 'gevrijwaard'
van elke
l
g
creatieve band met het verleden, de toekomst, relig
ie, spirituele
waarden of hedendaagse
g artisP
tieke ontwikkelingen
g in het buitenland. Ondanks
j j bleef het Sode destalinisatie onder Chroestsov
kunststij
cialistisch Realisme de enige
kunststijl
g
g toegelaten
kunstenaars die zich daar niet aan hielden riskeerden een celstraf, verbanningg of armoede. De
kunstwerken illustreren de
200 uiteenlopende
P
verboden abstracte, surrealistische, expressionisstijleen alsook
tische, conceptuele
bewegingen en sti'
P
• verboden onderwerpen religie en erotisme.
Sommige
g tentoongestelde weren, met name van
Jevgeni
Roechin en Elie
VladimirN'emoechin,
}
J ..g
Beloetin
werden sterk beïnvloed door Amerij
kaanse kunstenaars zoals Jasper
P Johns en Robert
terwijl anderen de invloed onderg, terwijl
in en van
en congingen
P
. het Russisch suprematisme
structivisme. Kunstenaars zoals Vitali Komar en
Alexander
Melamid drijven
drijven de spot
P met het sov.
J g ans
P
J•etregime door in politieke affiches partijslogans
en eïdealiseerdeeldenfi uren
te manipuleren.
P
g
Erik Boelatovebruikt de taal van het SocialisRealismeginzijn
zin
landschapsbeelden,
maar
P
l
be Plakt ze met familiaire slogans.
IljaJ Kabakov,
g
een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van
gJ
het Moskous conceptualisme,
combineert verbale
P
commentaar met beelden van eenzame indivizijn politieke
P
duen. Viatsjeslav
Sysojev
Y J drukt zijn
l
boodschaPP
en uit in komische stripverhalen
P
waarin de satire opP het sovjetsysteem de aandacht trekt.
Info: Stad Antwerpen,
'Culturele promotie
P
P
en internationale culturele betrekkingen',
g
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
P
/206
tel. 3
0 206
4 5 79.
4 65003,,f ax0 3
Antwerpen
- Fotografie
P
g
Zomer van de Fotografie
Voor de zevende maal wordt in Antwerpen een
'Zomer van de fotografie'georganiseerd.
Vier
g
openbare
instellingen verzorgen
g de centrale tenP
toonstellingond
het thema identiteit. Het Mug
seum voor Fotografie, het MUHKA, het Hessenhuis en het Elzenveld werken samen aan één
tentoonstelling die op vierplaatsen kan bezocht
worden. Rond deze kern brengen
g een veertigtal
g
culturele instellingen fotografietentoonstellingen
gespreid over de stad. Deze gevarieerde kunstinitiatieven zongen ervoor date verschillende asrafie
o een kwalitatieve maop
Pecten van de fotografie
nier aan bod kunnen komen in deze 'Zomer van
Het publiek
ubliek kan de folder met het
de fotografie'.
g
ramma van de manifestaties in het kader van
programma
dede'Zomer
van de fotografie'
verkrijI^en aan
7
g
de balie van het info-adres. (Open van
dinsdag
g
uur), tel. 03/242 00.
t/m zondagg van 1 0 t ot 17
793
Info: 'Museum voor Fotografie',
Waalse
g
tel. o3 /216 2211,
Kaai,
47 2000 Antwerpen,
P
fax 03/24852 28.

i

Bornem - Beeldende kunsten
Monumental8
9
.,
Deze tentoonstelling
uit Italië
g van sculpturen
P
uitsluitend
op wo.,
do., vr.
lootP nogg tot 2/11/98,
P
.
en zo. van 14
in
4 tot 18 u, in het ppark en de galerie
g
Bornem.
77, 2680 BorInfo: 'Monumental', Lui
peem
77
g
nem, tel. 03/869
6 , fax 3o /889 0169.
9 30 9
3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Beeldende kunsten

Het avontuur van de planten
Ditaar
l vindt vanaf eind mei in de Portugese
g
hoofdstad Lissabon een Wereldtentoonstelling
plaats, die ongetwijfeld
een grote
menigte
g zal
J
g
P
aantrekken.N.a.v. deze tentoonstellingg wordt in
de Koninklijke Bibliotheek van België
g in Brussel
een tentoonstelling
g met als titel 'Het avontuur
van
en de Portugese
ontdekkingen
gde'
g
P
aniseerd, die eerst in Portugal en vervolgeorganiseerd,
i Brazilië en Thailand heeft
g ens onder meer in
P laats gehad. Hetgaat
g om een initiatief van de
Koninklijke
J. Academie voor Overzeese Wetenscha en, in nauwe samenwerkinggmet het 'Instituto de Invests áo cientifica tropical' van Lissabon. Deze boeiende tentoonstellingg laat het
164
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uitzonderlijk
publiek kennismaken met het uitzonderlijke
p
bij
bij ons zeer be
van
eeng root aantal
kende eneliefde
planten
(tomaten, tabak, aardP
g
ppelen, bananen, peper,
ananas, aardnoten,
a Pp
P
prinsessenbonen, ara ica-koffie...), maar ook
meer 'exotische'lanten
(, zoete aarda g ember,
P
pelen,
mano's avocado's ofpassievruchten)
op
P
^ mango's,
men aan bod. Dit avontuur is intercontinentaal
en in de meesteevallen
waren de Portugezen,
g
g
talrijke ontdekkingsreizen in de 15de
door hun talrijk
de 'bemiddelaars' tussen Amerika, Afrika,
Azië en Europa.
Info: Koninklijke Bibliotheek van België,
g
Kunstben
Kunstberg,, Keizerslaan 4,100o Brussel,
tel. 02/519 53 55,, fax 02/519 55 33.
Brussel - Beeldende kunsten

Dreainin^^s. Aboriginal
kunst uit Australië
S
0 deze tentoonstelling gJ
zijn ruim I000 werken te
Op
zien: schilderijen
schilderijen op
P boombast, papier
PP en canvas,
collectie sculpturen,
did alsook een uitgebreide
P
g
g en ceremoniële beelden en
g eridoo's, boemerangs
..raf alen. De tentoonstellingg belicht voornameWoestijn Arnhem lijk
l de kunst afkomstigg uit de Woestijn,
KimberleYen Melville Island. De expositie
P
wordt didactisch ondersteund door videofilms
en informatieve teksten over de Aboriginal culzijJ gratis
lespakkettuur en kunst. Voor scholen zijn
gP
ten beschikbaar.
Info: 'Vlaams EuroPees Conferentiecentrum', Canine Roelant, Markiesstraat 1, I000
fax o50/38 09 2.
Brussel, tel. 02/511
5 47,
034
Brussel - Fotografie
g

Herinneringen. De wandelaar die kijkt
Nog tot 12 ) uli loopt
P in de GalerijJ van de Kredietbank, Grote Markt 19,
9 Brussel, een tentoonstelvan werk van de voriggar
jaar
lipgn
J ..overleden fotoraaf Fili
Tas (1918-1997). Hi heeft zelf nogg aan
Filip
PHij
de voorbereidingg van de kleine retrospectieve
P
meegewerkt.
Hijl heeft een oeuvre nagelaten
van
g
g
meer dan0.000
negatieven
dat een halve eeuw
3
g
kunst en eigentijdse
geschiedenis
documenteert.
)
g
g
ZiJ eerste werk van de jaren
'aren
„ 440 is Pictorialisch
werd door
van factuur, waarnahijg
hgeïnspireer
d
P
de abstracte kunst en het surrealisme. Intussen
bleef hijl de vakman die schitterende
reportages
..
en P
portretten maakte. HijJ reisde de hele wereld af
en maakte voor de Vlaamse televisie thematische
poëzieprogramma's en (met Ludo Bekkens) documentaires over beeldende kunst. FilipPTas: een
oeuvre vanrote
g technische kwaliteit en van een
heel frisse verscheidenheid.
Info: Galerijl van de Kredietbank, Grote
Markt 19,
9 Brussel.
Brussel - Multidisciplinair
P

Visionair Oostenrijk
1
Met de tentoonstelling
g 'Austria im Rosennetz'
(nog
g tot 2 jjuli) schetst curator Harald Szeemann
aan de hand van historisch en hedendaags
g werk,
eenersoonli
•k en onorthodox beeld van de OosP
tenrijkse
ggeschiedenis en cultuur, van de 18de
J
eeuw tot nu. Eigenzinni gheid en non-conformisme lopen
PJ
P als een rode draad door het project.
In een thematisch parcours vindenrote
namen
g
als Gustav Klimt,
g Schiele
.. Oskar Kokoschka, Egon
of Arnold Schonbergeen plaats
naast minder beP
kende, maar des te verrassender figuren.
'Austria
g
im Rosennetz' is opgevat
als een multidiscs liPgP
naare manifestatie met naast beeldende kunst ook
aandacht voor architectuur (Josef Hoffman, Adolf
Loos, Frederick Kiesler...) en film (Erich von
Stroheim, Georg
g Wilhelm Pabst...). Er is werk te
j hedendaagse
zien van belangrike
g kunstenaars
als Franz West, Hans Hollein, Arnulf Rainer,
Heimo Zobernige.v.a., terwijl de Oostenrijkse
Oostenrijks
en literatuur op
eenoogst originele maP..
nier worden benaderd. Bijzondere historische fiuren als keizerin Sissi werden niet over het
oofdezien.
g
Info: 'Paleis voor Schone Kunsten', RavenB russel, tel. 0 2/ 5749
0 84 69,
steinstraat 23,
3
fax 02/511
o ba@netPoint.be.
5 05 89, e-mail: exPP

Limburg
Hasselt - Beeldende kunsten

Zinnen-Beelden
Het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof
organiseert
van 16 mei tot en met
gJ
g
juli 1998 in het Provinciaal Museum de tentoon5 J99
stellingZinnen-Beelden'
met veertien beelden,
g
afgietsels
van het lichaam van de kunstenaar
g
tonen een breed
JJoshua Rozenman. De afgietsels
g
scala aan tinten, variërend van zwart tot wit, van
geel tot bruin en van lichtgroen
tot donkerblauw.
g
et evenbeeld van de kunstenaar strekt zijn handen naar voren en lijkt
g
g te houl er iets in gevangen
den. De handeling zweeft ergens
tussen geven,
g
g
kri'
en en behouden. Naar aanleiding
van zijn
krijgen
g zijn
roectheeft de kunstenaar veertien auteurs evraagd. een tekst te schrijven uitgaande
van de
g
materialen.oshua
Rozenman werd geboren
in
J
g
woont hij
hijin
Tel Aviv, Israël in 1955.
979
955 Sinds 1979
Amsterdam. HijJ studeerde er aan de RijksacadeJ
mie van Beeldende Kunsten. Nog
tot juli 1998.
g 5
zo. van 147. u, zo
Openingsuren: di. tot za. van 10-17
i 7U. Toegang:
5 fr. (reductiehouders) /
g ioo fr./5o
ratis (-1 j.).
) voor
J Er is ook een educatief project
zij rondleidingen voor
et basisonderwisj en er zijn
g . ublicaP aanvraag.
J eren en volwassenen op
tie: het boek 'Zinnen-Beelden' bevat kleurillustraties van de veertien beelden. Teksten in het Nederlands en het Engels.
Inleidende tekst van
g
1.25 fr.
Prijs: 1.250
Gar Schwarz. 644P
pagina's. Prijs:
Gary
Info: Provinciaal Centrum voor Beeldende
'Begijnhof',
Lieve Vanhoyland,
Kunsten - 'Be
Y
gJ
Zuivelmarkt0o
5 9o,
33 35Hasselt, tel. 011121 15
fax 011/2 323349
49, e-mail: pcbk@limburg.be.
g
P

l

Vlaams-Brabant
Leuven - Beeldende kunsten

Broeder Max - grafisch werk
Broeder Max werd in 1903in Turnhout geboren
als Victor Van Meerbeeck. In 1917
97 zette hijJ als
juvenist
zijn eerste stappen
pP bijJ de broeders van
J
Liefde. In1921 werd hijlingekleed
onder de naam
g
zij
van Maximinus. Een Jjaar later volgde
g zijnprofesVanaf 1926,
een Jjaar na zijn eeuwige geloften,
9
g
startte zijn
J carrière in het onderwijs. Van 1929 tot
studeerde broeder Max aan de Sint-Lucas1935
935
school in Gent, waar hij onder meer René De
Craemer en Gerard Hermans als leraars had.
Die laatste bracht hem in contact met de schilders
tijdelijk zouden
van Sint-Martens-Latem, die hem tijdelijk
beïnvloeden. Gust De Smet leerde hem de verworvenheden van de moderne kunst kennen.
groe
Vanaf het midden van dearen
bJ
931 0 kreeg
Hij
der Max bekendheid buiten de eigen
g kring.g Hij
maakte naam als illustrator,ortrettist
en muurP
schilder ennamgeregel
namere eld deel aan tentoonstellinNa de Tweedeereldoorlo gparticipeerde
P
P
christeJi' aan de zoektocht naar een eigentijdse
J
g
li' e kunst, maar hij
hij was niet te vinden voor venreggaande experimenten.
In die eerste naoorlogse
g
P.
aren legde hij ..een grote activiteit aan de dagg en
jaren
e
ontwikkelde hijl zich tot een van de toonaa p gvende religieuze
kunstenaars van Vlaanderen.
g
waren 'De gekruisigde
Zijn ggeliefde thema's
g
..
Christus' en 'Piëta' – hij
hif schilderde trouwens ver'De
schillende kruiswe gen –, naast 'De Judaskus',
J
enfiguren.
leerlip en van Emmaus' en heilig
hij was
Vanaf het midden van dearen
1 960, toen hij
J
,g zijn
zijn
ontlast van zijn onderwijsopdracht,
kreeg
JP
schilderkunst een nieuw elan. Hij verruimde zijn
J
thematiek, legde
g meer 'wereldse' accenten en
de hij zich
schilderde veel landschappen.
Ook legde
PP
opnieuw
toe op
i 6 werd
p
pggrafisch werk. Eind 99
zijn
65ste verjaardag
g ggevierd met eenggrootsereJ 5
J
Max overtros ectieve tentoonstelling.
.
gBroeder
leed in 1973.
973 De KADOC-tentoonstellingg wil in
een inleidend deel de bezoeker laten kennismaschilderije
ken met broeder Max. Een 25-tal
schilderijen
5
zij artisgen een summier overzicht van zijn
loopbaan.
Het hoofdaccent ligt
g echter oop
P
vijftienta
zijn
J tekentalent. Het betreft vooral een vijftiental
lino's. Die
5
gen en een 50-tal
linosneden zijn
Zi} dateren
J het minst bekend. Zij
vooral uit de tweede helft van dearen
1930 of
J
het begin
van dejaren
jaren
1 0 en werden vaak
g eg
94
maakt in functie van eenpublicatie. Zo illus-

l

treerde hij' enkele werken van Anton Van de
Velde en de dichtbundel 'Brood' van Karel Vertommen. HijJ zorgde
g eveneens voor het omslagg en
de tekeningen
g van Gerard Walscha ps
P 'De S P aan sche Gebroeders' (1937)
937 en `De Wereld van Soo
Moereman' (1941) en van Ernest Claes' 'De moeder en de drie soldaten' (1942).
94 Deze en nogg vele
andereublicaties
die hij
hijillustreerde zullen ook
P
op
zijn evenals een
P de tentoonstellingg te zien zijn,
affiches die broeder Max in deJ jaren 93
10
ontwierpP voor de KAJ en voor de toneelvoorstellinen
g in het Sint-Victorinstituut in Turnhout. De
tentoonstellingg `Broeder Max: ggrafisch werk'
199
8 in depandgangen
loot
tot 29 augustus
g
P nog^9
van het KADOC. Zijl is vrij
vrij toegankelijk,
g
J van
. 0 uur en o Pmaandag
za
g tot vrijdag
9 tot 173
l g van
terdag van 9tot 12.3 0 uur. ZijJis ggesloten op
P 21
juli en op
15 augustus.
P5
Info: KADOC, Vlamingenstraat
39, 3 000
g
01,
Leuven, tel. 016/32
00,
fax 016/32
3535
e-mail:ostmaster@kadoc.leuven.ac.be,
HomeP
htt :/ /www.kuleuven.ac.be/kadoc.
P age:
gP

i

West- Vlaanderen
e - Beeldende kunsten
Brugge
Renaat Bosschaert 6o
De Brugse kunstenaar Renaat Bosschaert, bekend
als kunstschilder,raficus,
keramist en als sag
mensteller van diverse documentaire en bibliofiele tentoonstellingen
zijneigen
g in zijn
g woningg in
zijn zestigste
Brugge,
g
gg brengt,
g naar aanleidingg van zijn
verjaarde
verjaardag,, een tentoonstelling
g in het kunsthuis
Claes,
gg e De tentoon Y Zonnekemeers 1 in Brugge.
1998, dastelling
loopt
e van 1 juli
1 tot 3 september
P
gelsl ks van 10-12 en van i 4-18 u, zo. niet. In deze
schilderije
expositie
stelt hij een twintigtal
grote schilderijen
g g
P
onder de titel 'De Vlaamse Kust', eenersoonli'ke,
historisch verantwoordekijk
kijk op
PaJ
vens,eulen,
zeilboten van Breskens, Knokke,
g
Blankenberge,
g Zeebrugge,
gg Oostende, Nieuwpoort.
Info: Renaat Bosschaert, Sint-Annakerkstraat
6, Brugge
gg
Oostende - Beeldende kunsten
Edgard Tytgat
René Ma ritte en de HeNa de tentoonstellin
tentoonstelling
dendaa gse Kunst wordt in het P.M.M.K. in de Romestraat in Oostende van 18 juli
5 november
J tot 15
1998
tentoonstelling
g ggebracht
99 een retrospectieve
P
van Ed ggard TYg
t at en van .Armand Vanderlick,
terwijl
g l ook keramiek van Betty
Y Woodman
J tegelijk
wordt in hetzelfde
wordtP
999
g eëx oseerd. Voor 1999
museum een tentoonstellingg voorbereid over het
Neo-Academisme in de wereld. Het C.V.K.V. or- als provinciale actizat.
g aniseert opPP
viteit - eeneleid bezoekg
aan de tentoonstelling
in dit nummer.
EdSgard TiJS
t at. Zie inlegblad
g
Info: 'Provincie West-Vlaanderen', 'Museum
voor Moderne Kunst', Romestraat 11, 840o Oostende, tel. 059/50 81 18, fax 0591.806 526.
Oudenburgg - Kunsten
Africana
jaarlijkse traditie vindt deze zomer o P Naar jaarlijkse
nieuw een tentoonstellingg plaats
in het Stedelijk
l
P
Archeologisch
Museum van Oudenburg.
g Het
g
kijkoop
wordt een boeiende verkenninggen andere kijk
de kunst van zwart-Afrika. Vooral voorwerpen
P in
aarde en vezel zullen er centraal staan. De tengeest
en
toon gestelde voorwerpen
voorwer en symboliseren
g
Y
macht. Zij
Zi brengen
g ons vanuit het verre verleden
naar de geest
van onze voor(2200 jaar geleden)
^
g
ouders, vangoden
en godinnen
die macht en
g
g
ener ie uitstralen in terracotta's uit Nigeria,
energie Mali e.a., in voodoo-potten
uit Togo
g en
P
Benin, in beeldjes van magie en initiatie uit Tang anië. Daarnaast komen allerlei vezel Pproducten
uit Congo:
kleurrijke wikkelrokken van de Kuba,
g kleurrijk
vezelmatjes van de Mbole, weefsels van de
Ndengese
en boomschorsvellen van de P Yg.. g
meeën. Het wordt een interessante expositie die
in de magische
wereld van
inwijdt
de bezoeker inwijdt
g
zwart-Afrika.
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg,
g
g Weststraat 24, 846o Oudenburg,
tel. 059/26
6o 27.
59

Oudenburg
g - Muziek
Festival van Vlaanderen
Op
P 17
7 oktober 1998 heeft in het kader van het
Festival van Vlaanderen een concert plaats in de
0.-L.-Vrouwekerk van Oudenburg.
g Het vocaal en
instrumentaal ensemble 'Ex Tempore' o.l.v. Florian Heyerick,
brengt
Y
g werk van Bach, Mozart en
Ha dn. Zie ook inlegblad in dit nummer.
Haydn. Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg,
g
g Weststraat 24, 8460 Oudenburg,
71.
tel. o 59 /266 o227,,faxo 59 /26 71
77

keuken en bedienden, de gedekte tafel, en andere. De tentoonstellingg wordt begeleid
door een
g
videofilm. Deeli'knami
g l
ge catalogus
g wordt eubliceerd door Waanders Uitgevers
in Zwolle.
g
entoonstellin en nevenproducties
komen tot
Tentoonstelling
P
stand in nauwe samenwerking met de
Stichting
g
PHB. Deze tentoonstelling
P van 26/9/98 tot
gloopt

PoP
eringe - Varia
Viering
$ St.-Bertinus (t 698)
Dit Jjaar is het 1300jaar
jaar
geleden dat St.-Bertinus
g
abdij van
isestorven.
Hij
Hijwas abt van de abdij
g
St.-Omaars en hij
hij is dePpatroon van Po1? eringe.
De feestviering
g omvat: tentoonstellingg in de
St.-Bertinuskerk van/
3 over de rol
47 t/m o/8
van St.-Bertinus en de monniken in de 'Gulden
eeuw van onze Christianisatie; vant/m
27/9:
4
expositie
over St.-Bertinus en zijn tijd in de GastP
huiska Pel; 6/99P
patroonsfeest met mis en feestzittin g(om 11.155 u) in
i de Gotische Zaal van het
Stadhuis en P ublicatie van een opnieuw bewerkte brochure 'Bertinus, Atleet van Christus'
(G. Billiet).
PoInfo: E.H. P. Mol, Priesterstraat 18, 8970
970
o /33 33 5 o .
P ering e, tel. 57

's-Hertogenbosch,
Nederland, Varia
g
Pop in Beeld
ontwerpers, fotografen
en kunsteVeel bekende
g
naars hebben hun cratieve talenten in dienst van
deopP
muziek gesteld.
Vanaf de tweede helft van
g
'6o is rond popmuziek
een eigen
dearen
g beeld PP
)
cultuur ontstaan, die steeds meer een eigen
g leven
isenera
jongere
g,g
g aan leiden. Deze vooral door jon
ties onmiddellijk
J herkenbare beeldtaal is terugg te
vinden opP albumhoezen, videoclips
P en cd-roms.
Het Noordbrabants Museumresenteert
nog tot
P
8 een breed overzicht van dit visuele
5 juli 199
materiaal,erelateerd
aanpopgroepen en -sterg
ren als The Beatles, The Rollingg Stones, Pink
FloYd, Prince en U2. Nederlandse acts als Herman Brood, Claw Boys
K
Y Claw, Golden Earring,
The Nits, OsdorpP Posse en Urban Dance Squad
q
beschikkin .Tentoonstelden zelf materiaal ter beschikking
PP
gen over de beeldcultuur van popmuziek
zijn
J vanuit musicologische
J tot P heden dikwijls
en sociologische
perspectieven
opgezet.
Een naPg
P
P
g
ende benadedeel van deze voor de hand ligg
ring
swijze,
waarbij muzikale hoofd- en substroJ waarbij
mingen een voor een aan bod komen, is de aan
hetnomeen
popmuziek
inherente versni
e
PPePP
ring.
J
g Veel verzameltermen worden na korte tijd
zijn niet
als te beperkend
of als te ruim ervaren of zijn
P
eenduidig van aard. Musicologische
classificaties
g
vormen daardoor een te smalle basis voor een exositie over de visuele cultuur rondpopmuziek.
e makers van PopP in Beeld hebben bewust een
ander uitgangspunt ekozen.
start
gekozen.De expositie
P
inhoudelijk in het aar
jaar1967, een jaar waarin mede
onder invloed van de opkomende 'flower-Power'
en 'the swinging
^ g sixties' in Amerika en Europa
elP ee oe voor het eerst creatief sterk afwijkende
J ..
d gepresenteerd.
Daarbij Jwerden dizen worden
P
verse artistieke media en techniekenebruikt:
g
o vllende
typografie, nieuwe vormen van fotoopvallende
a
grafie,- (strip)tekenen
en schilderen, collage-tech P
g
'vreemde' materiahet toe
toepassen
nieken
envan
P
wijz hoe
len. Pop
P in Beeld toont opP thematische wijze
zijn
artistieke middelen na 1967
ingezet
en
97 zijn
g
hoe ze hebben bijgedragen tot het ontstaan van
een eigen
P
g beeldcultuur. De thema's (ortret)fotoggrafie,^ mixed media, typografie, tekenen en schilderen, censuur en engagement, hoezen
door/naar kunstenaars, Nederlandse vormgeen curiosa, worden
vers, verPakkin stechnieken
g
extra toe
. gelicht in zaalteksten. Onder de honderden. objecten bevindt zich zowel materiaal uit de
mainstream als de underground,
alsook nooit
g
verschenen of gecensureerde exemPlaren. Het beweende beeld is eveneens volop aanwezig in de
vorm van historische promotiefilms en videoclips.
g van het medium televisie, dat
P Het belang
sterk toeneemt, komt in de vorm van de
na 1975
975
nternationaleo
MTV aan bod. Recente
i
I?zender
P
fenomenen als interactieve cd-roms en internetsites kunnen door de bezoeker zelf worden aangestuurd.
estuurd.
Info: 'Noordbrabants Museum', VerwersBA 's-Hertogenbosch,
straat1
4 ^ 55200
g
77.
tel. 073/87
78 00, fax o
73/8778
7 77
73 7 7

Buitenland
's-Heerenbergg - Varia
Boeken an weekend
Stichtin
Stichting 'Gouden Handen' is een cultureelontmoetin gscentrum en heeft als doelstelling:
g een
podium te zijn voor de kunstenaar die de mens
wil helpen
zijn ontplooiing, doorgelegenheid
P bijJlg
te bieden om zijn of haar kunnen te emonstreren aan eenroot
publiek. Om zo de deelnemers
g
en bezoekers van Gouden Handen te laten zien
hoe zinvol het leven is in al zijn uitingen!
'Goug
den Handen' isevesti
dg in een voormaliggkloosg
wijz meer dan 200 kunsteter, waar op
P ludieke wijze
exposeren.
Naast deze seizoensexpositie
P
organiseert
Gouden Handen tal van andere eveg
nementen, o.m. het Boekengangweekend. Het
doel daarvan is: bezoekers en overige belangstellenden een schat aan informatie aan te bieden
over de onderwerpen
P
p creativiteit en spiritualiteit
middels boeken, literatuur, zodat geestelijke
g
l
g roei en/of inzichten bereikt kunnen worden.
Info: `Stichtingouden
Handen', Postbus
g
7040 AB 's-Heerenberg,
g tel.314/662 3 43.
7574
's-Hertogenbosch, Nederland Beeldende kunsten
Wonen in Arcadië
brengt
Dit najaar
^ het Noordbrabants Museum
l
een omvangrijke tentoonstellingg over de interieurs van Nederlandse kastelen en monumentale
zij honderden van
buitenhuizen. In Nederland zijn
historische buitenplaatsen
die particulier
P
worden bewoond. De Stichtingg tot Behoud van
Particuliere Historische Buitenplaatsen
(PHB),
P
jaa bestaat, zet zich in voor de indie dit jaar
255aar
J
Rijksmonumenten Dit
standhoudingan deze Rijksmonumenten.
ubileum
Jjubileumis de aanleidingg tot de tentoon.
stelling.
g De interieurs vormen een belangrijk
gl stuk
nationaal cultureel erfgoed,
dat zelden of nooit
g
J is. De tentoonstellingg is erop
P ubliek toegankelijk
gericht een beeld teeven
van de betekenis en alg
lure van dit erfgoed, en daarnaast de stijl van leven en wonen van de bewoners te belichten en
hun vaakrominente
plaats
in de samenleving.
P
g
P
omvat bijna vierhonderd bruikleDe expositie
P
nen, zowel kunstwerken als historische voorwerpen. Daaronder bevinden zich stukken van zeer
hoge kwaliteit, die zich vaak al eeuwenlangg. in de
huizen bevinden, zoals portretten,
schilderijen,
l
P
meubelen, zilver,orselein
en andere interieursP
a q ua tukken. Daarnaast zijn er ook tekeningen,
g
gebruiksvoorwerpen
rellen,
g
P en docu menten die illustratief
llustratief zijn voor de 'train de vie
in deze voorname huizen. Daarom is de inrichtingg, die wordt ontworpen door architect Jowa in
Amsterdam, afgestem op Peen aantal karakteristieke thema's waaronder: de bewoners, deacht,

10/1/99.
99

Info: 'Noord-Brabants Museum', Verwersstraat1,
4 55200 BA 's-Hertogenbosch,
99.
tel. 073/687
8 78
, fax
77, o 73 68778
7 99
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Individuele &
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat liet nummer verschijnt. Bij het insturen
van berichten moeten we dus nauwkeurig rekening houden met
de tijdslimiet voor liet afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor liet volgend nummer (nr. 272: sept.-okt.1998)
31 augustus 1998. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 051/40 8164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Raymond
Allaerts
Y
'Reflecties', schilderijen, C.C. Leuven, Kapel,
P
33000 Leuven, nog
3 Brusselsestraat 63,
g tot 16/8,
open
op werkdagen
P P
^ van 10-16.30 u, weekends
van 13-18
U,^gesloten oP 11 e n 21 juli
juli en 15 /8,
3
info 016/23347
84 27.
Maurice & Robert Antony
'Ooggetuigen', foto's, Venetiaanse Gaanderijen,
Gaanderijen
Zeedijk hoek Parijsstraat,
840o Oostende, nogg tot
l
27/9, da
dagelijks
^ ) van 10-12.30
3 u en van 14-1
9 u,
vr. 10-12.3o en 14-21 u.
Baj-Jorn-Spoerri
l
p
'Modifications' schilderijen,
schilderijen, Galerie RonnyYVan
de Velde, IJzeren P
poortkaai 3,
3 2000 Antwerpen,
P
nog
no tot 1 2/ 7, info 03 /2163047.
Fred Bervoets
Grafiek, Kunstkring^Jacques
Gorus, Venusstraat
J q
52, 2000 Antwerpen,
van 1 t/m o/8,
open
op
3
P
Po
za. en zo. van 14-17
47 u en na afspraak
P
tel. 03/322 8
838 5.
Renaat Bosschaert

Schilderijen,
Schilderijen,
^grafiek, documentaire begeleidende
^
tekst, Kunstwerkhuizen Claes,
Y Zonneke Meers
1, 8000 Brugge,
van 1/7
o/ 9
, dagelijks
7 t/m3
^ )
^^
(behalve opP zo.) van 1 0-12 e n van 14-18 u.
Breughel-Brueghel

Een Vlaamse schildersfamilie rond i600, Kon.
Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Wael, dagelijks
dag
elijl
P laats, 2000 Antwerpen,
P nogg tot 2 77
van 10-17 u, opP wo. van 1 0-21 u,^gesloten op
P ma.,
info 03/23878
8 09.
Broeder Max
Grafisch werk, KADOC (Pandgangen), Vlamin enstraat 39,
3000 Leuven, nog tot 29 /8, open
^
P en
van ma. t/m vr. van-1
9 730 u, opP za. van9-12.
30
u, gesloten op
2 0 en 21/77 en op
15/8, info
P
P5
016/32 35 01.

JJozef Constant
'Schone handen', schilderijen,
Prov. Centrum
J
voor Beeldende Kunsten, Begijnhof,
j
Be inhof,
Zuivelmarkt
33, 350o
Hasselt, nog
tot 19/7,oen van di. tot za
gope
5
10-17 U, Zo. van 14-17 u.
Raf Coorevits

Grafiek, Kunstkringg
Jacques
Gorus, Venusstraat
J q
52, 2000 Antwerpen,
van5P
t/m 27/9,op
0 en 0
P
za. en zo. van 14-17
47 u en na afspraak
P
tel. 03/322 83
8 8 5.
Zoë D'Cré
Fotografie,
Galerie 'Cum Laude', Achterpad
12
g
P12,
2400 Mol,P
o eno
op do.&vr.vanl4-17u,op za. &
zo. van 14-18 u.
Stef De Belder
Fotografie,
Galerie 'Cum Laude', Achterpad
^
P 12,
240o Mol, open
op do. en vr. van4
1 -1
o za.
P P
7u,P
& zo. van 14-18
4 U.
SuzyY De Laet
Schilderijen, GalleryY4
40, Veerstraat 8, 9140
94 Temse,
nog
5/7, open
^tot57
p opp za. en zo. van 1 4-18 u en na
afspraak
tel.
03/771
8
.
P48 74
Pierre Declerck
'Vol & Hol',orseleinsub'ecten,
Bogard
^ar Art, SiJ
mon Stevinplein
10, 8000 Brugge,
gg van 12/7
P
7 t/m
21/8.
166
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Paul Decq
Aquarellen,
gouaches
en lavis, C.C. Anto Diez,
g
q
Bosduivestraat 22, 8450
45 Bredene, nog
7
g tot 12/7,
open
van di. t/m za. van 1
4 -1
9 u, oPzo. van
P
10.30-12
en van 14 -18 u, ^gesloten op
3
p maandag.
g

Luc en Ingrid
Mestdagh
g
g
'Dipinti
di luce', retrospectieve5J
o' jaar
aar
KunstP
lasramen Mestdagh', Leone XIII-Instituut, Via
Leone XIII 12, 20145
Mi lano, van3 t/m 18/11,
45
dagelijks
van 10-18 u, info9 o /22
34127.
g )

Paul Delvaux
Grafisch werk, Art GalleryY De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat6,
7 86 70 Oostduinkerke,
jaardoor, dagelijks
hetehele
jaar
^
g l open
P van i 4-18 u
en na afspraak
tel. 058/51
P47
57.

Nucha
Sculpturen,
Art GalleryY De Muelenaere & LeP
fevere, Polderstraat6, 86 70 Oostduinkerke, nogg
totna
af9 /8, dagelijks
P van i 4-18 u en
g l open
spraak,
tel. 058/51
P47
57.

Sam Dillemans
Monumentaleortretten,'t
Elzenveld, Lange
P
g
Gasthuisstraat,
St.-J orisPand,
45 2000 Antwerpen,
P
van 12/99 t/m 11/10, open
van
do.
t/m
zo.
van
P
12.30-17.3o u, info 0 /2235
56 20.

Raphaël
A. Opstaele
P
P
Retrospectieve
monumentale, mobiele
biele me P
cano-scut
turen,
op
P
1 van Middelkerke,
.
P, de Zeedijk
in ljuli en augustus,
info 059/31 016.
g3

Roland D'Ursel
Kunstenaarsportretten
1
8-i95 2 en fotoassemm94
P
blages over het leven in de )jaren 5o, Rossaert,
Nosestraat,
nogg tot 20/8, info
7 2000 Antwerpen,
p

j Art GalleryY De Muelenaere & LeSchilderien,
fevere, Polderstraat6, 86
70 Oostduinkerke, nogg
tot/8,
9 dagelijks
P van 1 4 -18uen na afg l open
spraak,
tel. 058/51
P47
57•

03/213
32.
3
3263

Jacky
Duck
Y Duyck
Schilderijen, Abdijhoeve
Ten Bo
Bogaerde
de, Ten BoJ
12, 8670
nog
/ , dage7 Koksijde,
ge
l
g tot57
iJ ks van 15-18 u, opp zo. van 1 0-12 e n van 15-18 u,
info 058/53
0 35
6.
Edgard
Fonteyne
g
Y & Fove
Respectievelijk
beeldhouwwerken
enschildeP
J
rijen,
Romaanse Kerk in Ettelgem
(Oudenburg),
J
g
g
van 11/77 t/m 26/ ,7dagelijks
g l van 1 4-18 u, info
050/382
2982.
West Franz
Beelden, Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Mid elheim, Middelheimlaan 61, 2020
Antwerpen,
nogg tot 16/8, open
juni en juli
jul van
P
P in juni
u, in augustus
van 10-20 u, info
g
o3 /827115 34.
Beth Gali
Architectuur & design
g 1966-1998, Het Kruithuis,
Sted. Museum voor Hedendaagse
g Kunst, (tijdel
lijk)
nogg tot 1 2/ 7.
J Hekellaan 2, 's Hertogenbosch,
g
Isa Genzken en Caroline van Damme
Respectievelijk
schilderijen, Museum
P
J beelden en schilderijen
Museumlaan 4,9
i81
3 Deurle
nog
tot 57
5/7, open
g
P opP wo. t/m vr. van 1 4-18 u, za.,
zo. en feestdagen
g van 10-12 en van 14-18 u, info
32 52.
09/282
9
35
Jan Haen
'Gay
Y and Sacred', schilderijen,
l en Galerie Ruach Hedendaa gse Religieuze
Kunst, Pa pestraat
31,
1
3- 253
g
P
AV 's Gravenha
2 / t/m o/8,
open
o
g e, van47
3
P op
do.-vr.-za. van 11-17
54.
7 u, info tel./fax o70/3451654
Ilya
Y Kabakov
16 Installaties, Museum van Hedendaagse
g Kunst
Antwer Pen, Leuvenstraat 32,
3 2000 Antwerpen,
p
no^tot 2 359
/8, info 03/238
6o.
WillyY Kessels (1889-1974)
'Fotograaf
in het land van Verhaeren', Prov. Mug
seum E. Verhaeren, E. Verhaerenstraat1,
7 2890
St.-Amands, nog tot13 / 10, open
U op
P van 12-199,
za., zo. en feestdagen en van 1/7
1 / ook oop
7 tot 59
di., wo. en do., into 052/33
5 3o8
3 0 5.
Pol Lemaire
Openluchttentoonstelling
P
g met beelden (die 's
avonds verlicht worden), Tuin van de St.-Nicolaaskerk, St.-Nikolaasplein
5,
Brussel,-nog
g
5
tot1/
3 3/1
999 , info 02/216 667 47.

Luba
l
Schilderijen,
g evoor
Schilderijen,
Stichting Veranneman,
Vanddeweg
2, 977
9770 Kruishoutem, nog
e
da ^ tot 11/7,
lijks
ma. en feestdazo ma
a
l van 14-18 u, behalve opp zo.,
5 87.
g en, info 09/3832

Rudi Pillen

Valère Prinzie
Foto's, Balieruimte van het Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein, 840o Oostende, juli, da g e lijks
-1 u (niet opPdi.), info
J van 10-12 en van i47
059/80
53 35.
59
GeorgesrY
Rickery
Sculpturen,
Stichting^ Veranneman, VandevoordeP
weg
2, 9770
977 Kruishoutem, nog tot is /7, dagelijks
1? J
open
van i 4 P (behalve op
P zo., ma. en feestdagen)
^
18 u, info90335
/ 8 287.
Joshua Rozenman
Beelden, Prov. Centrum voor Beeldende Kunsten
- Begijnhof,
Zuivelmarkt 33, 35 0o Hasselt, open
gJ
P
van di. t/m za. van 10-17
7 u en
7 u, op
P zo. van 14 -1
na afspraak,
tel.
011/21
15
0.
59
P
K. Szekessy
Fotografie,
Stichting
g
^ Veranneman, Vandevoordewe^
2, 977
9770 Kruishoutem, nog tot 11 /7, dagelijks
K1
open
van 1 4 ^
P (behalve opP zo., ma. en feestdagen)
18 u, info 19/3838 5
21 .
Rudi Trap
'Gay
schilderijen Gale^g en
Y & Sacred', tekeningen
,. schilderijen,
Ruach Hedendaagse Religieuze Kunst, Papestraat 31, 251
2 / t/m
3 AV Gravenha^ge, van47
op do., vr. en za. van 11-17 u, info
3 0/8, open
P P
tel./fax 070/345
1654
54.
7 345

Stefaan Van Biesen
'Een oor op
het ggras', openluchttentoonstelling
P
P
^ in
het Park Ter Beuken, Groendreef 8,160
Lokeren,
9
van 20/6 t/m 18/10, dagelijks
u,
9
^ J open
P van 9-21
info 09/3405059.
Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Theaxus Galerij
kunst,
Galerijeigentijdse
^
1
Omme gan g straat39
6 o 9Kluisber en-Kwaremont, van/
5 7t/m 1 3/8, info 0 5 5 3 8 6o 53.
53
Antoon Van Dyck
RetrosPectieve, Kon. Museum voor Schone Kunsten, Leopold
de Waelplaats,
2000 Antwerpen,
P
P
P
van 15/5
t/m 15/8/99, info 03/238 8 09.
5 578

Jef Van Grieken & Leo Vandijck
l
Schilderijen,
Galerij
Schilderijen,
tekeningen^
eng
grafiek,
Galerij
Exelmans, Zandbergerstraat
10, 368o Neerg
oeteren/Maaseik, nog
^ tot 26/7,oen za. en zo.
van 14-18
u of na afspraak
089 /8 45 558.
4
P
Jozef Van Ruyssevelt
Y
Overzichtstentoonstelling, Het Markiezenhof,
Steenbergsestraat
Bergen
op Zoom,
nog
48, 60o
g
P
g
tot 25/10,
open
5
P van di. t/m zo. van 11-177 u;
vanaf 1 / 1 o van 14-17
47 u.
Gerard Verdik
Verdij
3 jaar
aar tekenen, Noordbrabants Museum, Verwersstraat1,
5200 BA Hertogenbosch,
2
45
^
nieuwbouwzalen, van 18/7
7 t/m 6/ 9, info
073/687
78 00.
73 7 7

Walter Vilain
Schilderijen,
Elzenveld, ^Lange
1
g Gasthuisstraat
45, 2000 Antwerpen,
P St. -JorisP and, nog
g tot 26/7,
open
P van do. t/m zo. van 12.30-17.30 u info
03/223
56
20.
3
35
Guy
Y Voet
Foto's (in het kader van de Zomer van de Fotoggrafie), Bernarduscentrum, Lombardenvest 223,
2000 Antwerpen,
van 10 t/m 28/8, open
P
P van ma.
tot vr. van 9-12 en van 13-16
u, info 03 /202 42
95.
3
4 95
Gerard Walschap
Chronologisch
overzicht van leven en werk n.a.v.
g
zijn
zijn geboortedag
VC Min g
g 100J jaarg geleden, A.M...
derbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen,
P ^nog
g tot
29/8,
van
di.
t/m za. van 10-17
(gesloten oop
9
7u g
zo., ma. en feestdagen).
g
Luc Wets
Beelden, C.C. Brussel, Oude Sint-Nikolaaskerk,
St.-Nikolaasplein
5,
B russel, van 18/9
5
P
9 t/m
25/10,
info 02/262004 33.
CindyY
Wright
g
Schilderijen,
Bernarduscentrum, Lombardenvest
J
23, 2000 Antwerpen,
van 37
3/7 t/m77/8, open
P
P van
ma. t/m vr. van-12
9 en van 1 3-16 u info
03/202
42
4 95.
3
Wunderlich
Schilderijen en sculpturen,
Stichtingg VeranneP
man, Vandevoordeweg 2,
9770 Kruishoutem, nogg
977
tot 11/7,
dagelijks oPen (behalve op
zo. ma. en
P^
feestdagen)
van 1
-18 u, info 09/3832
8.
g
45
7
Robert WuYtack

Grafiek, Kunstkringg
Jacques
Gorus, Venusstraat
J q
52, 2000 Antwerpen,
van3 t/m 25/10, open
0
P
P op
za. en zo. van 14-17
7 u en na afspraak
P

10.
3/235 71
9
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- `Kritische elegantie' met werk van Wim DelvoY e, Anne -Mie Van Kerckhoven, Erik Neirinckx
e.a., Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan
14,9831
93 Deurle, van 20/99 t/m 6/12, open op
p wo.,
do en vr. van 14-18
u, za., zo. en feestdagen van
4

10-12 en 14-18
u (gesloten
op
4
p ma. en di.), info
g
09/282
123.
9
51

Stallaert, open
P van di. tot vr. van 10-12 en van 1 4 17 u (wo. tot 199 u), za. en zo. van 14-1
7 u,
^gesloten op
P ma. en feestdagen.
g
- Keramiek 'In de welriekende dreef', Vossestraat

23,
8 0 In g
ooIg
em met gastland
Frankrijk
3 57
g
1
(Pierre Dutertre en Marriane Requena)
en 28
q
Bel
Belgische
kearmiekers, nog
5/7, en opPvr.,
g
g tot57^P
za. en ma. van 15-19 u, op zo. van 10-12 en van
15-19
6/ 71
5 9 u en na afspraak
5o 35
7 56.
P
- 'Arte Skol', oudleerlin gen van de Sted. Academie voor schone Kunsten, Hasselt, Kunstlaan 12,
Ku ken, Lin
35 0o Hasselt, met werk van Rita Kuyken,
en Steff Driessen, nog
g tot 29/9.
- 'Van Maria tot Sit An'. Roomse leven in het Zuiden, Museum voor Religieuze
Kunst, Vorsten g
burg
1, 54
5401 AZ Uden, nog
g tot 1/8/98^open
P van
di. t/m yr. van 10-17
7 u, op
7u
P za. en zo. van 13-i
en op
gesloten.
P maandaggg
- 'Zoektocht naar het figuratieve',
Galerie Bastien
g
Art, Magdalenastraat
61, woo Brussel, met werk
g
van Boisrond, gebroeders Di Rosa, Wesselman,
Bayard,
Boas, Olivier Leloup,
non
Collignon,
Y
P Georges
g Colli
•
Caterina, nog
i 25 63.
g tot 6/9, info tel. 02/5353
- Juryleden
van de Anto Diez Prijs:
Prijs Paul Van
Y
G se em, Luc Verstraete en Jan
J D'Haese,
C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450
45 Bredene,
van 28/8 t/m 13
39,oen
P van di. t/m za. van
14-19 u, op
P zo. van 10.30-12 en van 14 -18 u,geslo ten op
P maandag.
g
- Tiende Zomertentoonstelling
g (thema 'schilders
van het expressionisme')
met werk van
un
P
440 kstenaars, waaronder Gust De Smet, Octave Landu Yt, Constant Permeke, Frits Van den Berghe,
g,
Jan Brusselmans, Floris J esPers, Luc Peire, Rik
Slabbinck, Godfried Vervisch e.a., C.C. Anto

Diez, Bosduivestraat 22, 8450
45 Bredene, van 17/ 7
t/m 23/8,
open
u, op
o
3
P van di. t/m za. van 14-19^
zo. van 10.30-12 en van 14-18
u, ggesloten op
4
P ma.,
info 059/33
59 3391
9 91.
9
'Zomersalon' nog tot0/8,
met schilderijen
schilderije van
3
•
Courjaret, Muzette De Roovere, Lew
Leshem, Johan Messely,
Y Arnold Philips,
P keramiek
van Klara Renders
en beelden van Luc Van
Y
RuYssevelt, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 2022,0
934 Lede, open op
g van
P za., zo. en feestdagen
12-22 u en na te efonische afspraak
0 /80 51
53
5 30.
P
RD

'Zeven kunstenaressen uit Noord -Brabant':

M. Buskes, E. Imkamp, W. Deroo, R. van EYck,
M. van Heeswijk,
Zijlmans
l A. Reevers en S. Zijlmans,
Museum, Verwersstraat1
4,
520o BA's Hertogenbosch,
van 47
4/7 t/m3 o/8,
g
info 073/687
8 700.
'4 kunstenaars': Natacha Boon (keramische
sculpturen),
Pierre Van Holsbeeck (Synchrone
P
Y
dansfig uren in airbrush), Inge
g Van den Bossche
(olieverfschilderijenen
Erwin
Peeters (brons)
sculpturen),
Kunst en Wijnhoeve
Elzenbosch,
P
l
Ri'nrode
66,
3460 Assent-Hag eland, nog
34
1
g t/m
dagelijks van 11-1 u
331/10, in )juli/augustus
g5
(zo. tot 18 u) en na afspraak
01
/
20
o6.
3 44
P
- Sculpturen
98,groepsexpo met meer dan5 o
P
kunstenaars, Galerij
GalerijExelmans, Zandbergerstraat
g
10,68o
Neeroeteren- Maaseik, nog
3
g tot 6/9/98,
open op
en
za.
van
1
-18
u
en
zo.
afspraak
na
4
p
P
o 9 /86 45 5 8.
- 'Photographs and Filmstills' met Carl De
Keyzer,
Stan Douglas,
Noritoshi Hirakawa, Maria
Y
g
Serebriakova en Luc Tuymans,Y,
Zeno X Gallery,
Leopold De
Waelplaats 16, 2000 Antwerpen,
nogg
P
P
tot 10/7,
7open van wo. t/m za. van 14-18 u en na
afspraak
03/21616 26.
P
- 'Beeld /Taal - Papier
P beeld & basis',^nog
g tot
27/9: kunst/taal in C.C. De Werf met JJoseph
P

Semah, Amikam Toren en Till Velten; Kunst/
Cartoon in Oud-Schepenhuis (Belfort) met Glen
Baxter en Benoit; Beeld /verhaal in Museum
Oud-Hospitaal
met Ferry,
P
Y André Geerts en Dirk

Met excuus...

Op
zijn in twee
1 zij
p voor ons onverklaarbare wijze
van Aleidis Dierickr(Dichter te gast,
S
g
nr. 27o,
7 ^ blz. 105)
5 telkens twee verzen weggeval^^^evallen. Daarom drukken we hier de cyclus integraal
opnieuw
af.
p
WINTER IN WICKLOW
INIMMIIMINMININMINNINKUN

De vos

Sneeuwbuien over Mount Laraagh.
g
Maart en de vogels
klagen.
g
g
Schapenwol
klauwt aan de draden.
P
Noodsant
een
strik in de wei.
p
Bedachtzaam als onkruid mager
g
jaagt
g hij.
hij. Een onbarmhartigg
en bladerloos jaargetij
l
g 1 kantelt
naar de laatste week van de vasten.
In de ijzige
J g nanacht langg aarzelt
het daglicht.
Uit bukshout
g
de vonk. In de dieprode
vacht
p
insla van hagel.
inslag
g
Deast
g

Als een lam op
P de schouders gedragen.
g
g
Als eengod
^ aan de dwarsbalk genageld.
g g
Door de keuken zijn
zijn voetstap.
p
Een wal van turvenesta
g Peld.
In het stro slaat de vlam.
zij schaduw
Deloed
rekt zijn
g
hem
zwart
en schrikbarend
P
als een wolf aan de wand.
De schotwond een aanklacht.
Vuur schroeit de huid de haren.
Gewekt door de hitte die oplaait
de honger
g onstilbaar van vroeger.
g
De man

ZOEKERTJES
• Te koop:
volgende
P
g jaargangen van
'West-Vlaanderen/Vlaanderen': 1 957
à 1966.
Gebonden, inerfecte
staat. Mevrouw Simone
P
De Stecker-Hillewaert, Beukenboslaan 6,
8310
Sint-Kruis/Brugge
o) 35 32
56).
3
gg (tel.: (o5
35
• Te koop:
nummers van
Pvolgende
g
'West-Vlaanderen'. Nrs.:,
39 10, 15, 21, 23, 2
4,
2 5, 27, 29, 3 0 , 3 2 , 34, 39, 4 0 , 4 2 , 43, 44, 45, 47, 48,
8, 59
59, 6o, 61, 62, 63, 6
49, 50, 52, 53,
3 55,
55 6,
5 57,
57 5
4,
65, 66, 67, 68,0,
71,7
72,73747 57
76,77778,79
79,
7 7
8o, 81, 82, 83,
8 . R. De Jon
1 at,
3 4
g he-DeYg
Ten Hove 17,
7 8800 Roeselare (tel.: (051) 22 47 25).
• Te koop:
nummers van 'Vlaanderen':
Pvolgende
g
1 3 8 , 1 44, 171,172,174,186,187 ,188,189,190,
191,193,194,195,196,198,1
,204
,205,20
99
7,
208,209,210,211,212,21
4 ,220,223,22
9 ,2
30,
240, 248, 260, 265.
5 Gerard Vanhulle,
Rumbeeksesteenweg
g 3 ,78800 Rumbeke/
Roeselare (tel.: (051)
5 22 o6 46).
4

Werkvolk kwam over de drempel.
p
Zij
Zi vulde de borden de bekers
zette thee schikte lampen
P lepels
P
ophet laken. Wit ongewapend.
Hijl schoof bij1 waar de anderen
al zaten zwijgend
de P
porridge
Jg
g aten
de rashers de scones de broden
heet uit de oven. baden
groetten
en gingen
in
'Een dag
gg
g
om teloeg
en Mistress'. Hij
zag
Hij
g
hoe het bloedspoor
zich spreidde.
P
P
Hij
Hi reikte. Zij1 duwde zijn
l hand weg.
g
Aleidis Dierick
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (o56) 35 78 66

Wij huldigen / Wij gedenken
Polyvalent kunstenaar

Joseph-August Swinnen go
In de serviceflats
Ter Wieke in
Wiekevorst (deelgemeente
emeente van
Heist-op-denBerg)oont
een
g
merkwaardig
merkwaarde
man, een kunstenaar in hart en
ziel, maar vooral
eengoed mens,
een echt voorbeeld van een Christen.
zijn mooie leeftijd
Ondanks zijn
leeftijd(geboren
o
op
g
hij
16 april
nogg
ergg actief.
p 1908 in Lier) is hij
Hij
Hij schrijft
schrijft namelijk
namelijk nog
gg
gedichten voor
het bewonersblaadje
tijdschrif voor
J (een tijdschrift
bewoners van het Rust- en verzorstehuis en de Serviceflats). Ook is hij
hij
ging
gewaardeerd verslaggever
bijJ allerhande
g
gg
gebeurtenissen in het huis bv. bijJ vierin g
jubilea van 5o of 6o jaar
gehuwd
g en van jubilea
J
g
ofriesters
of zusters in het kloosterleven).
p
Mijnheer
Joswin (want dat is zijn
l
ln kunstenaarsnaam is hier eenelukki
g
gman,
steeds tevreden, steedsoed
g
geluimd, en
steeds actief bezig. Als vader van 12 kinderen krijgt
hij uiteraard veel bezoek en hij
hij is
Jg hij
terecht fier op
zijn
mooie
familie.
pJ
De kunstenaar Joswin heeft in zijn
zij bepsleven toneelstukken geschreven,
g
naast vele verhalen en novellen ,• hij verdiende verder zijn
J brood met plastisch
p
werk, allerhande restauraties van kunstwerken in kerken en musea. Als kunstschilder kun J'e nog
g vele werken bewonderen in zijn flatje,
waar
zijn belangrijkste
l^
gJ
werktuig
onmiddellijk
p
werktui onmiddellijk
opvalt:
een oude
t Yp
ypemachine. Hij werkt er nogg
dagelijks
g J
op.
Sinds zijn komst naar de serviceflats,^ is hij
hij
ook nog
g actief in de bewonersraad: eerst
als voorzitter en verslaggever,
gg
^ nu als goed
g
mens om aandacht te hebben voor al het
mooie van het leven, dankbaar enelukg
ki g•
Joswin wil ookezond
leven, zowel lichag
168
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meliJ k (sobere levenswijze
levenswijze, gezonde buialseesteli
kJ (lezen, vertellen,
g
schrijven,...)
l
We kunnen van zo'n kunstenaar van het
leven nog
hij
p dat hij
g veel leren en we hopen
nog
gelukkig
gezond
g vele Jjaren zo g
geng
bi'J ons mag
g vertoeven...
(Ter Wieke 6, 2222 Wiekevorst)
H. CEULEMANS

Letterkundige
g

Herwig
Verleen
g Verleye
honoris causa in Canada
Herwig
Verleen
g Verleye
1946)
94 heeft reeds
een hele ristpu
blicaties op
zijn
Pl
naam staan,rote
g
en kleinere, maar
altijd over literatuur, streekgeschiedenis volkskunde en monografische werken
over o.a. Karel
Foto: Jan Vernieuwe
van WiJ nendaele
Julius Callewaert,
Omer-Karel de Laey,
Raf
Seys,
Y^
Y Jan
Vercammen Paul Snoek, Jef de Belder.
Hij is of was lid en bestuurslid van
Hi'
verschillende culturele en literaire vereniin en.
Hij trad opp als figurant
in films,
gg
Hij
g
schreef zelf scenario's voor documentaires,
schreef teksten voor liederen en wenskaarten en is een fervente haikudichter.
In 1992
zijn25ste
5
boek: 'In
99 verscheen zijn
Flanders Fields. Het verhaal van John
McCrae,^J
zijn ggedicht
en de klaproos'. Dit
p
boek was meteen de allereersteublicatie
p
van de Westhoekse uitgeverij
g
l De Klaproos,
p
naar ditzelfdeedicht
dus genoemd.
In dit
g
g
boek dat fraai werd uitgegeven en mooi
geillustreerd,
Verleen het verhaal
g
^ heeft Verleye
ditedicht
op peen boeiende en toe g an g
keli'ke
Zijn
Zij werk
Jwijze neergeschreven.
g
bijzonder
goed
gedocumenteerd.
John
J
g
g
McCrae werd in Canadaeboren
in
18
2
7,
g
hijl overleed in Wimereux aan de Franse
Kanaalkust in 1918.
De McCrae's hebben
9

hun wortels in Schotland; er zijn
l meer dan
driehonderd Schotse McCrae's in de Eerste
Wereldoorlog
g in Vlaanderen gesneuveld.
g
Zi' hielden allemaal enkele universele
Zij
waarden hoog:
g dienstbaarheid aan het
ei en vaderland,
inzet voor de medemens,
,
liefde voor de literatuur o.m. de Keltische
poëzie)
en een diepe
pggehechtheid en trouw
P
aan deresb
teriaanse kerk, de calvinistiP Y
sche versie in de angelsaksische
wereld. De
g
luitenant-kolonel,g
geneesheer en dichter
John McCrae bleef bekend met ééngedicht
'In Flanders Fields theo
ies blow', een
p pp
het vuur en het bloed
l
g edicht dat tijdens
van de tweede slagg om Ieper
p is ontstaan.
McCrae had een verpleegpost aan de voet
van de dijk
dijk van het leperleekanaal. Nu is
daar de Essex Farm CemeteryY met 118
1185
graven.
In
deze
dug-out
de
kanaalaan
g
g
berm schreef McCrae pop3 m ei 19 i5zijn
zij
g
^ dat de wereld rondging
gg
en zelfs tot op
o een Canadese postzegel
p
g
werd afgedrukt.
g
zij boek ook
Herwig
Y heeft het in zijn
g Verleen
re lies d e P
de replies,
poëtische antwoorden
van andere dichters en de talrijke
talrijk vertalinIn
het
Nederlands
zijn
zijn
vertalingen
en
g
gbekend van Bert Decorte, Eugène Mattelaer,
,
Karel Jonckheere, Anton van Wilderode,
André Christiaens.
Prij voor
Op
p de uitreikingg van de Prijs
1997
van de provincie
West997
p
Vlaanderene
Popering Stadhuis,
^
^229 no vember 1997)
huldigdeg deze provincie
de
997
P
in Bruggeschrijver
wonende schrijver Herwig
g
Verleen
zij promotie
Y naar aanleidingg van zijn
'Doctor of Letters, honoris causa'.
Deze belangrijke
uitverkiezing
g J
g werd hem
toegekend
door
de
Wolfe's
University
g
Y in
Toronto, Canada, voor de jarenlange
l
g inzet
waarmee hijJ leven en werk van John
McCrae bekendgemaakt heeft in
Vlaanderen en elders.
(Gouden Boomstraatbus
6, 8000
Brugge)
9gg
FERNAND BONNEURE

Julien Vermeulen
Fulbright Award
De Commission for
Educational
Exchange
g between
the USA Belgium
g
and Luxembourg
heeft aan onze
adjunct-hoofdJ
redacteur Julien
Vermeulen, een
Fulbright Award
1998
99 toegekend.
g
Die beurs stelt
onze medewerker in staat een studieperiode door te brengen
g aan de UniversityY of
Massachusetts in Amherst waar hijl in de
komende maanden een module American
Studies zal volgen.
Wij twijfele
Wij
twijfelen er niet aan
g
dit verblijf
voor
onze
redacteur een crel
atieve stimulans zal zijn
l die indirect ook
ons tijdschrift ten goede
zal komen. Julien
g
Vermeulen is sinds 1988
aan het tijdschrift
tijdschrif
9
verbonden. Beroepshalve
is
P
hij
hij lector aan de Katholieke Hogeschool
g
Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk. Hij
Hij stu deerdeermanistiek
in Leuven (1975)
en
g
975
afrikanistiek in19Gentn
80 . Zijn
Jpublicaties situeren zich meestal in het verlengde
g
van zijn
en bestrijJ 19
J doctoraat (Gent,^1986)
ken het domein van de koloniale enostP
koloniale literaturen. Hij
Hi is de auteur van
monografieën
over o.a. AndréClaeys,
Claes Paul
g
Brondeel en Jac. Berg eYck. HijJ nam deel
aan seminaries in binnen- en buitenland
(o.a. Londen, Warwick en Oxford) met lezin g en in het kad
kader van de vertaalwetenschap^het literair comparatisme
en de g en p
repproblematiek. Voor ons tijdschrif
tijdschrift stelde
J diverse themanummers samen o.a. over
Hetostmodernisme
in de Vlaamse kunst
p
(nr. 258).
5
(Bellegemkerkdreef
14,
85
10 Belle gem)
g
g
ROBERT DECLERCK

William Vermeesch 75
Bijna
was men
J
in Vlaanderen
vergeten
dat
g
William
Vermeesch
driemaal vi'fenl
twintigordt.
g
Jong
g van hart,
rustig
g en met
veel liefde voor
het vak schildert
hij zijn doeken.
Deze 'ras'-echte
Leuvenaar,- zoals hij zich definieert,, stu deerde aan de Vrije
1 Kunstacademie van
Brussel,,J
bij M. Bollé en J. Dufour. Zijn
Zij door

door Vlaamse stijl,
l^ waarin degelijke
techniek en een voorliefde voor het landschap met rivieren,
ru ^ bomenrijen
l en endrukkende wolkenmassa's centraal staan, beletten hem niet zijn
l horizon open
P te trekken.
Hij
Hi' ondernam buitenlandse studiereizen en
nam deel aan tal van tentoonstellingen
en
g
wedstrijden.
Hijl was lid van vele artistieke
J
organisaties waarvan De Leuvense Kunstkamer, de kunstkring Apollo
(Heverlee),
p
,
het M.A.E.K.V.(Brussel) hem sterk aanspraken. Maar ook buitenlandse kunstkringen
rekenden hem onder hun leden:
g
het Centre de Liaison des Artistes, de
Académie des Arts-Sciences-Lettres (beide
uit Parijs)
en de Arts etY
Création uit Oisy...
J
De International Artistic Club (Brussel),de
Gentse Kunstgroep
en de Arts et
p
g pSpectraal
Cultures uit het Bretoense Roscoff, dat hem
'nauw' aan het hart lig,
recieerden
g ^a
pp
Hij houdt er een lijstje
hem als jurylid.
Hij
lijstj
JY
na
van
niet
minder
dan
vijftig
op lg medailles erediploma's,
trofeeën
en prijzen.
p ^
pl
Hij
Hi' verdiende het Ridderkruis A.B.H.,
werd verheven tot Titularis-Meestergezel
g
M.A.E.K.V. ontving
g de Gouden Medaille
Albert II. Met de jaren
lijkt
lijkt zij
zijn creativiteit
l
nogtoe te nemen: zo behaalde hij
hij in 1
996
de Grote Internationale Gouden Medaille
I.A.C. met de Great Cristal Trophy
py (Veurne)
en in '97
de Grote Internationale Prij
Prijs met
97
Trofee(Géroux les Bains in de
Provence). HijJ
tientallen individuele
enroe
stentoonstellin
en
g p
g in binnen- en
buitenland. Ooit was hijl revolutionair, niet
uit opdringerigheid, maar
om de `'grijze'
gJ
schilders van zijn
generatie
Franse kleur en
lg
licht bijJ te brengen.
De
heeft
weinig
tijd
g
g vat
gehad
P zijn
op zijn werk. Hij is op
g van
P de weg
hij sinds zijn
de figuratie,
zijn elfde insloeg,
^ die hij
g,
doorgegaan
zonder
veel
zijsprongen
e
s
te ma
gg
Jp
g en
ken. Zijn
Zij hart bleef hem dezelfde onder-^or
aanbevelen: marines,^figuren,
p p
g
tretten en bovenal de natuur in bewegin g
in de Westhoek, de Kalmthoutse heide of
het Meerdaalwoud. Hij
Hi evolueerde echter
wel. Er kwam meer
)
vrijheid
van borstelstreek en nog
van toets
g meer gevoeligheid
g
g
in zijn
hand.
Hij
Hij
schildert
contrastrijker,
J
J
luchtiger
g en met meer atmosfeer dan voorheen. Hijl
een hekel aan bluf en
artistiek charlatanisme en dit weerspiegelt
zich in de eerlijkheid,
verfijnd een l
^ de verfijnde
en de authenticiteit van zijn
l werk.
Vermeesch is ook levenskunstenaar, die
deezelli
heid
van een smaakvolle wog
g
nip g^
een goede
maaltijd
g
l en het warme
gezelschap
enfamilieg
p van echtgenote
g
leden op prijs
l stelt. WijJ wensen hem nogg
tal van boeiende ontmoetingen
zijn
g toe oppl
zoektocht naar `schoonheid die vreugde
g
schenkt', zoals hijJ zelf verwoordt.
(Atelieradres: Leeuwerikenstraat22
47
3 001 Heverlee).
MARK MEEKERS

In memoriam
Dichter & kunstcriticus
Remi de Cnodder
Op
p juli
juli
1997
1
betreurden wijJ
het overlijden
J
van Remi de
Cnodder. HijJ
nu naast Herman
de Coninck op
het Erepark
van
p
het kerkhof
Schoonselhof
in Antwerpen.
p
De Cnodder
Foto: Ludo Geysets
(Antwerpen,
P199
99 debuteerde
in 1941
pseudoniem Frans
94 onder het p
Swerfgeest
met de dichtbundels Klein boeg
ket en De ring
g om het hart e n kreeg
g van de
toenmalige
literaire
gezagscritici
Raymond
g g
g
Y
Herreman en Karel Jonckheere meteen lof
toegezwaaid.
Na de oorlog
publiceerde hij
hij
g
gp
- onder zijn
naam - Krans der kleine
g
J eigen
liederen 1 94 8 en S ilhouetten 1 949 .Hij
Hij
werd lid van Sabam en de VVL. Leek de
schrijver
op
P weg
g om een notoir dichter te
J
worden, in de jaren
vijftig
gingg hij
hij merkkl
l gg
g
zij
waardiggenoeg
zijn
creativiteit
meer
en
gg
richten op
PJjournalistiek en vooral
kunstkritiek. Hijl liet zich meteen o p mer ken door monografieën
over belangrijke
g
gl
kunstenaars als Willy
Kreitz(1955),Octave
Y
LandutY(1959),
Remi
Jan
61
959
^ Dries (1961).
9.
zaaide a.h.w. zijn
schrijfdrif
J onstuitbare schrijfdrift
in kranten, weekbladen en tijdschriften.
J
Van die enormeroductiviteit
getuigden
p
g g
ook een viertal ljeug dboeken enkele documentaire films en televisiescripts.
p De
rootste
merite
van
de
inmiddels
tot de
g
Association Internationale des Critiques
d'Art
q
toegetreden
criticus was toen ongetwijfeld
toe
g
g
J
hetromoten
van Vlaamse artiesten in
p
Italië. Ik denk hier aan zijn
zijn werk als jurylid
JY
- in 1972-73-74als voorzitter - van de jaar'en uitli'kse
Internationale Prijs
Prijs voor graficu
ra
l
van de Stad Diano Marina. De bekrog
nip gen van Jo Delahaut,^ GuyY Vandenbranden Paul Ibou André Goezu, Jan
Vanriet, Pol Mara, Jean Bilquin,
Pjeroo
q
J
Roob'ee
ontegensprekelijk zijn
gl
l e.a. droegen
signatuur.
Dit buitenlands renommee heeft
g
Remi de Cnodder naderhandeen windeierenele
g Hij
Hijwerd redacteur voor
g d.
Vlaanderen van het toonaangevende
tijdg
l
schrift Arts, Antiques,
q
, Auctions. Van overal
kwamen nu vragen
g om in een jury
JY te
zetelen, een tentoonstelling
te openen
of
p
g
een monografie
over
een
kunstenaar
te
g
schrijven.
De officiële erkenning
J
g bleek uit
zijn aanstelling
g in 1982 tot lid van het
Werkcomité van het Openluchtmuseum
p
voor Beeldhouwkunst Middelheim en
zijn opname
in de Commissie van Advies
P
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voor de Plastische Kunsten van het Provinciebestuur Antwerpen.
In 11979
p
gaven een tweede huwelijk
huwelijk en degeboorte
g
g
van een zoon Erik een nieuw elan aan
De Cnodders dichterschap. De voornaamschrijven van poëzie
ste aanleiding
P
g tot het schrijven
ver.
was duidelijk de verwondering.
gDie
wonderingom de schoonheid,^ het geluk
g
hij via een eenvouen de vriendschapp uitte hij
g Zijn
Zij
die
maar
fijnzinnige
verwoording.
g
g ^
l
kondenelukki
g
gbij l'small p ress uitgevers'
terecht: Weerspiegeling 1 979
g
Middelheim 1 986
^ Hontenisse i9 86)
La Roca(1992)en 0Op
de stengel
$ van de dag$
(1994). Remi de Cnodder laat echter vooral
een kunstkritisch oeuvre na dat een stemvan na de
g
p het kunstgebeuren
p el drukte op
Tweede Wereldoorlog.
g
Italiëlei 219,
9 ^7, 200 0 Antwerpen)
p
GERD SEGERS

In memoriam
Musicus-organist
g
Willy
Y Snellings
g
Op 20 oktober
0
1997
overleed
997
Willy
o
g op
Y Snellings
82-jarige
leeftijd
l g leeftijd.
kijken
met
l
dankbaarheid terug
dit lang
g en
gp
intens leven dat
hij tot de laatste
hij
dagen
met on
g eg
temde moed heeft
geleefd.
Een schoon mens en een gewaar-g
deerd artiest. Deze klassiekevormde
mug
sicus heeft heel zijn
zijn artistiek talent ingezet
g
voor het koorleven en de orgelcompositie.
hij met
Gedurende bijna
dertiggljaar leidde hij
J
'naar-perfectie-strevend'
enthousiasme het
P
befaamde Sint-Martinuskoor van Beveren,
dat hijJ tot een hoog
g artistiek niveau o p voerde. Dit resulteerde in twee langspeeleelkoorwerk en een
g
p laten^ één met religieus
tweede metrofane
muziek, door de BRT
p
herhaaldelijk
gebruikt
voor het programma
J g
p g
`Koorleven in Vlaanderen'. Maar meteen
schreef hij
hij voor dit koor ookzijn
zij
l eerste vo cale composities:
liedbewerkingen,
p
g^ motetten een Nederlandstalige
g mis en een
groots
mots
opgezette p
psalmbewerking
pg
g ' uravit
Dominus', waarin de leerlingg van Jules
Van Nuffel herkenbaar is.
De talrijke
talrijke kerkconcerten die hij
hij in de jaren
l
'6o en' 0 met hetg,
Sint-Martinuskoor gaf,
getuigeng
van een degelijke
J vakkennis als
dirigent
en
van
een
enorme
ervaring
g
g en beheersingvan de interpretatietechnieken.
p
MuziekpedagoogWill
Snellings stichtte
Willy Snellip
eigen
houtj in Beveren een muziekP
g houtje
vrijJspoedig
gofficieel erkend als
p
muziekacademie, die onder zijn leiding
g
170
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uitgroeide
tot een bloeiend kunstcentrum.
g
De laatste vijftien
Jjaren van deze leerlingg
van Flor Peeters waren nog
g uitsluitendgewijd
en orgelcompositie.
g
l aan orgelmuziek
Hi
Hij werd trouwens tweemaal bekroond
met de 'Compositiewedstrijd
l Flor Baron
p
Peeters'. Achtereenvolgens
componeerde
p
g
hijJ 'Toccata Paschalis' 'Gaudium Paschale' ,
'Koraal en vier variaties' op
p het lied
'Tussen Licht en donker' (bekroond 1986)
9
en 'Zdwana PolkYtis Klolowa',
^ een Ymfonischearafrase
oppeen Pools Marialied
p
(bekroond in 1996). Zij
Zijn werk verwent ons
zijn rijke
gamma van klankgehoor door zijn
g
kleur en zijn
p
J expressie.
p
J sterke persoonlijke
Dit rijk
rijk gevuld artistiek leven werdgedramet rechtlijJ g en door een persoonlijkheid
p
J
ni gge christelijke
christelijke beginselvastheid
en trouw.
g
ijde woord,
Trouw was voor hemeen
ijdel
g
dienst aan de kunst, vooral aan de
kunst in liturgisch verband:
één lofzang
g
hij
aan Godsgrootheid
gewijd.
Daar
was hij
g
g
l
derote
g meester die creatief met de ivoren
zij
toetsen speelde.
Hij
Hij speelde en schreef zijn
p
op
de
tonen
van
eeuwige
muziek.
g
p
Gedreven als hij
hij was door de passie
voor
p
hij tussen licht en donwat schoon is, heeft hij
ker zijnpaschale-geloof
g
kunst vereeuwigd.
g Wie hem kende werd
etroffen door de adel van zijn
zij gemoed en
getroffen
de humor van heel zijn
zijn wezen. Zijn
Zij
zorgvoor mens en dingen
g maakte hem
g eliefd voor wie hem mocht ontmoeten.
Aan zo iemand zeggen
weeen
vaarwel
g
gg
want hijJ blijft
blijft
leven in onze
^harten,
zijn
in zijn
eeuwige muziek.
pelstraat 1133,
9051 St.-Denijs-Westrem)
95
J
RICH. WEEMAES

In memoriam
Kunstschilder

Vincent Van Den Meersch
0 29 november
Op
1996
99 overleed in
Hasselt de kunstschilder Vincent
Van Den Meersch.
Twee maanden
later zou hijJJ
zijn
vijfentachtigste
J
g
gevierd
verjaardag
J
gg
hebben. Het is niet
zo eenvoudig
g om
binnen dit korte bestek iets zinnigs te vertellen over de mens en over de kunstenaar.
In heteval
van Vincent Van Den Meersch
g
hoeven we er echter niet voor te vrezen onrecht te doen aan deersoon
of aan het
p
werk dat hijgeschapen
J gp heeft. Het valt immers moeilijk
J te betwisten dat bijJ deze artiest de twee vrijwel
naadloos in elkaar
J
overvloeiden. Toch bevrijd
bevrijdt die vast-

p
gons niet van het heikele probleem
facet van zijn
zijn - letterwelk domein,
lijk - levenswerk in welke mate en in welke volgorde
te belichten. Vincent als leraar
g
eneda
oo
Vincent
als gangmaker
van
g g
p g g^
de contemporaine
kunst in Limburg,...
g^
p
Vincent Van Den Meersch werdpop
5 Janu geboren
in
het
Oost-Vlaamse
ari 1912
9 g
Ninove. Na zijn onderwijzersopleiding
g en
p
l
zijn
specialisatie in tekenonderricht behaalt
l p
hijJ het diploma
Sierkunsten aan het Sintp
tot
Lucas-Instituut in Brussel. Van 1949
949
zal
hij
zelf
plastische
kunsten
doceren
hij
1955
955
p
aan Sint-Lucas in Schaarbeek. Op
P dat
hij
stijl die hij
ogenblik
schildert hij
hij nogg in een stijl
g
later als 'Postex pressionistisch' omschri'J ven zou. In dat vroege
g werk valt deProminente aanwezigheid
op
g
p van een doorvoeldem
Ystiek-religieuze thematiek die later blijvend
blijd
steeds als
J
pliciet substraat
door de abstractie op
een
ander
en
hoger
g
p
wordt
niveau zaletild
worden. In 1955
955
g
Vincent - aanvankelijk
aanvankelijk
tegen
g zijn
l n zin naar Limburg
gggezonden om daar aan de
opbouw
van het kunst- en ambachtenonp
derwi's
J mee te werken. Al snel verzamelt
hij een g
groep
hij
p wier
p studenten rond zich op
vorming
impact
zal hebben,
hij een grote
p
g
ghij
dit echter zonder ooit epigonen te creëren
(velen hebben diteduid
als een van de
g
voornaamste kenmerken van zijn
J oprechte
p
aanpak). Langzamerhand
pedagogischeg
evolueert hijJ in zijn p
persoonlijk
l werk naar
een steedsrotere
geometrische
abstractie
g
g
om aansluiting
g te vinden bijJ het constructivisme. Hijl zal daarin een unieke plaats
bep
kleden omdat zijn
schilderijen
schilderije
doorheen
J
fascinerend vormenspel
en hungep
durfd koloriet een intieme en aan-trekkende warmte uitstralen. Niets kouds, mathematisch of berekend-cerebraals is in hun
mysterie
aanwezig.
g Vincent Van Den
Y
Meersch zal deionier
worden van de hep
dendaa se kunst
in de provincie Limburg,
g,
p
als docent van het atelier schilderkunst aan
het Provinciaal Hoer
g Instituut voor
hij deg eKunstonderwijs in Hasselt was hij
waardeerde leermeester van enkeleenerag
ties studenten (van wie een flink aantal
vandaag
g een nationaal en internationaal rehij
nommeeeniet
als
^ kunstenaar mocht hij
g
het
laatste
decennium
- vooral tijdens
J
bogen
waarderingg en erg
g op
P een groeiende
hij een bron van
kennis gen als mens was hij
tederheid, warmte en fijnzinnigheid voor
allen die het voorrechtenoten
hem te
g
het zien, het schouwen als
kennen. Hijl
leidraad had, moe
eenheid
Y
g nu in mystieke
Gods eeuwige
g Licht schouwen.
Zwartvennestraat 1 5, 35 0o Hasselt)
WOUTER VAN DEN MEERSCII

In memoriam
Roer Geer ts
Redactielid Vlaanderen
'Hetoë
Saat in de p zie om de zoektocht
naar
ebor
de8 en
g
heid in het woord.
Dichten is vanuit de
ziel eengesprek
voeren met het woord.'
(Uit eengesprek
gP
met R. Geerts)
Roger
Geerts,ge
g
boren in Verrebroek op
1919,verliet ons oop
p27
7augustus
g
2 april
8 in Sint-Niklaas. Als classicus
p 199
was hij leraar aan de Rijksnormaalschool
Rijksnormaalschoo
Lier. Als criticus en recensent begeleidde
g
hijJ het werk van kunstenaars in ontelbare
publicaties en toespraken.
Hijl was lid van
p
p
tal van kunst- en literaire verenigingen.
Verliefd als hij
hij was op
hij
p de taal,^ waagde
g hij
de uitdaging
om
transposities
te
schrijven
schrijve
gg
p
Nederlandseedichten
in het Latijn
Latij en
g
Grieks: Carmina Neerlandica (1979)n
979
De dans der metaforen 1 9 88 . Van zij
zijn hand
drie dichtbundels: Ademloos
in 1986,
8 en
9 ^ Een klank van water in i99
Aardkleurig in 1994
. De bundel Ademloos
$
mag
worden als de bundel van
g bestempeld
p
deeboorte
de
bundel
van na de stilte.
g
Waar de dichter voordien leefde a.h.w. met
'ingehouden
adem', grijpt
hij hier het
g
g Jp hij
woord aan om zijn
zijn die P J ervaringen
g en zijn
ste ik uit te spreken.
Uiterst
gevoelig
p
g van
g
natuur als hijJis, verwoordt hij
hij de mist en
de eenzaamheid van het bestaan, het
onuitsprekelijke
geluk met zijn
zijn geliefde
g
p
J g
vrouw de verwachting.
g In de bundel
Ademloos hoopt
hijop
p bevrijding
phij
l g in en
door het woord. Schroomvol en aarzelend
schrijft hij
schrijft
hij: 'Wie blaast de woorden adem in
neus?' In de bundel Een klank van water
wordt de dichter zich nog
g meer bewust
van de kracht van het woord. Het woord is
zijn adem,^zijn
zijn merg,
g^ zij identiteit. Deze
zou ik willen omschrijven
als de
l
bundel van de 'hunkering',
g ^ hunkering
g naar
geluk maar.
vooral naar vervulling.
g
Trouwens, hier staat het woord metafoor
voor vervulling:
g
g het 'woord is vervulling'.
Deze metaforische duiding
g wordt door de
dichter als volt
g verwoord: 'Door de straten
van hetaradi
's
p
1 verrijzen
1 verre woorden,
kwetsbaar als een klank van water.' (Uit: Een
klank van water). Oudereworden
blikt
g
Roger Geerts
vaker dan voorheen terug op
gp
zijn
speelt
rijkdom
J levenskrans,^ waarin de rijkdom
p
van de herinneringen.
Vooral de gevoelige
g
g
g
gehechtheid aan het geboortedorp
g
g
p vormt
het stramien van een aantaledichten.
g
`Aardkleurign
gerimpeld
zijn
zij beide: de man
p
S ^
het dorp.' Uit: In lichaam van aarde).

Terwijl
blijf koesteren
J de dichter het leven blijft
'een roemer wijn'
li
t
in
de bundel
l , g
Aardkleurig
S d e eindverwachting
g niet meer
ver. Hijl beschrijf deze termen van 'licht'
'wit', waarbij dit epitheton
verwijst
verwijs naar
p
en volkomenheid. 'Wij 1' leven in
een schaduw van witte woorden I 1bij intrede
van het avondlicht.'(Uit: Een roemer wijn)
1 'Ik
zal verdwijnen
verdwijnen in de witheid van onuit Sg
e even dromen I en in de letters van mijn
woord.'
1
(Uit: Voorbij).
1 . Diepe
p dankbaarheid en een
doorvoelde hulde spreken
wijJ uit aan
p
Roger
Geerts.
Hulde
aan
zijn
rijk g
gevuld
g
leven, zijn inspirerende
leven
persoonlijkheid:
p
p
J
rechtgeaard
en authentiek,^ respectueus
en
g
p
minzaam. Hulde aan zijn
J niet aflatende
werkkracht en vrucht ervan opp zovele domeinen. Hulde aan zijn
poëzie, die ademt
lp
wie hij was en wie hij
hij blijft.
blijft

lativeerde Patrick de Rynck
de zo g enaam Y
de 'hausse' in de belangstelling
g voor de
g
Griekse en Latijnse
literatuur. In een met
l
humor doorspekte
benaderingg van deze
P
materie, onderstreepte
het
Y
p De Rynck
belang
belan van de invloed van Anton van
Wilderode aan wie hijJ deze lezing
gopdroeg
p
g
en hijJ benadrukte de rol van het onderwijs
onderwij
het literatuuronderwijs
l (de tekst van deze lezing
wordt
in
een
volgend
nummer
g
g
van Vlaanderen gp
e ubliceerd .

VANDER CRUYSSEN

Zonovergoten Al
m
Algemene
Vergadering
in Alden Biesen
esen
Op
8 waren de vrienden van het
p 3o mei 1 99
C.V.K.V. vzw teast
in de Landcommang
deri'l Alden Biesen voor de traditionele
Algemene
Vergadering
g
g en de Culturele
g
hoogdag
van
ons
tijdschrift
en het C.V.K.V.
tijdschrif
g g
het zonovergoten
kasteel met deprach g
tigge tuinen in een nogg onbeschadigdd
g landschapvertoeven was hartverwarmend!
Voeg
daarbij nog
g daarbij
g de culturele activiteiten
doorprovinciaal medewerker Robert
Nouweneor
aniseerd met
een geleid
beg g
^
g
zoek aan Alden Biesen en daartussen een
verzorgd
smakelij vriendenmaal, met
g en smakelijk
bovenophet toetje
toetjevan de vriendschap,
p,en,
hadden groot
ongelijk.
Jjuist: de afwezigen
g
g
gl
De g rote afstand die nogal
g wat C.V.K.V.leden moesten overbruggen naar
Limburg,
g,
werd immers opp een bijzondere
bijzonder manier beKwamen de Hoge
g Heren vroeger
g
ook niet van heinde en verre om in Alden
Biesen teenieten
van zoveel moois?
g
Voorzitter Jean Luc Meulemeester verwelkomde en bracht in herinnering
g de
C.V.K.V.-leden die er sinds de vorige
g
Algemene
Vergadering
g
g niet meer bijl kong
den zijn. Pas heel kortgeleden
ontviel ons
g
Raf Deltour (Roeselare),adviserend lid van
eli'ks Bestuur, lid van de Raad van
het Dagl
Beheer en de Redactie. Ook redactielid
Roger
(zie het In
g Geerts (Zwijndrecht)
l
Memoriam in dit nummer) is ons ontvallen.
Musicus Willy
g Sint-Deni'Y Snellings
ls
Westrem Gent en de beeldende kunstenaars Robert Arens (Zele), Jan Flameng
(Turnhout),Maurice Jonckheere
Alsemberg Beersel Hendrik Sulmont
Moen Zwevegem Erik van Biervliet
(Brugge)
van Wynendael
gg en Sylvain
Y
Y
Halle gedenken
we eveneens.
g
In zijn
gewaardeerde lezing
J zeer g
g 'De nieuwe Apollonios
van Rhodos alg gelezen?'rep

1carver aderin >, Alden Biesen s 998 .
Foto: C.V.K.V.

Albert de Lon
s8
g ie
Prijs
l 99
Stefan van den Bossche mocht een jonge
J g
dichtereselukki
maken!
Hij Jlas het jjuryur g
g
verslagvoor: 'De jury
van
de
Albert
de
JY
Lon ie prijsJ stond onder voorzitterschapp
vanrof.
p dr. G. Keersmaekers, en had als
leden de dichter Fernand Florizoone, de
essayisten
en/of literaire recensenten Luc
Y
Daems Dirk Rommens, Chris Torfs, Geert
Swaenepoel en Stefan van den Bossche
zelf, terwijl
l Vlaanderen-redactiesecretaris
Robert Declerck ook secretaris was van de
jury.
recair beY Literaire kwaliteit is eenprecair
rij . Het valt niet zomaar te definiëren.
gp
Erover spreken
of oordelen is als laveren
p
ijs En om dit kwalitatief karakter
o glad ijs.
op
een literaire tekst te herkennen en te
isoleren, wordt nogal
g eens een beroep
pgedaan op
p het consensusmodel: de rode
draad in een discussie omtrent literaire
kwaliteit zou misschien het dichtst de voor
het overige nogal
'liteg
g absolute categorie
raire kwaliteit'e
aan
benaderen.
In
ons
g
g valin
het
nogal
snel.
Uit
de
in
het
totaal
g
gg
171
gedichten van 9 o verschil? ingezonden
g
g
lende auteurs,,p
puurde de jury
J Y slechts enkeuit
een
vijftal
— die de noele verzen —
vijftal
g
art
konden
kondmer 'literatuur' voor
onsver
g
dragen. En in deze
rode draad stak nog
g
een donkerder draad: die van de laureaat:
vrouwelijk,
81 177
nogg maar,,
^ggeboren in 19
uit
het
goede
hout
maar duidelijk
g esne J
g
den. Later bleek trouwens dat zijJ reeds een
aar p
poëziepl
rijzen in haar kast heeft staan.
P
bij ieder juryedicht
dat
wonderwel bij
Hetg
lY
lid bovenaan bleef liggen,
gg ^ viel op
P door
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traagte,
g
g,
g ^ langzaamheid,
g
- rust- en zingeving,
gecondenseerd
taalgebruik
en een verso g
g
berde zegg
ing . Poëzie dus. En mooie beelden ook, 'tot zelfs de slanke cederhaag
alleen nog
oogt'.
g Woorden
g uit gedachten
g
die minimaal zijn,
die
meer
suggereren
l^
gg
dan beschrijven,
lijnen
lijne en
p
l
^ en poëticale
heerlijk
J over en in mekaar
laten lopen.
p Marianne van Remoortel, de
laureate ontvingg de Albert de Lon
Longieiefrank) uit handen van
5
P) 1 .00o
Stefan van den Bossche. Zie blz.16o in
dit nummer.

Gehuldigden
g
Voorzitter Jean Luc Meulemeester mocht
op
zijn beurt gelukwensen
uitspreken
aan
g
PJ
p
het adres van deehuldi
den.
De
jarigen
J g
g
g
kwamen het eerst aan de beurt: Peter
CabusMechelen /75Jjaar),
Creytens
y
(Wingene,
(Win
ene 855ljaar),^ Roge Ducatteeuw
ooig
em 8o jaar),
Iven (Mol,
g
g
l
^Engelbert
8o jaar),
anda (Wetteren,^85
5)jaar),,
Adiel Van DaeleTielt ,7
70 J
jaar),, Jan
Veulemans (Oud-Turnhout ^7
70 Jjaar) en
Herman VosEde gem ,7
70 Jjaa
r).. Robert
Declerck (Tielt) werdehuldi
zij
g
gd voor zijn
Ridderschapin de Orde van het Manneke
uit de Mane, Freek Dumarais (Tienen) voor
zijn
bekroning in de
Aarschotse
zijn
g
p poëzieprijs
pJ
1997
en Ton Luitin (Hilversum,
versum
997
g
land voor zijn
J RidderschapP in de Orde
van Oranje-Nassau.
J
Ten slotte kwamen de redactieleden aan
bod die er 255ljaar lid van zijn:
zijn Kamiel
ghe(Grimbergen),Hubert Peeters
(Sint-Genesius-Rode Adiel Van Daele
(Tielt), Arthur Verthégg
,
Bru e Herman
VosEde g
em Luc
Verbeke (Waregem)
en
^
g
Raf Seys
Y (Koekelare).
Statutair verslag
Zoals de statuten voorschrijven,
werden de
J
leden van de Raad van Beheer voorgesteld
g
en met handgekla pin hun mandaat benoemd of bevestigd.
g De statuten werden,
naoedkeurin
door
de samengeroepen
g
g
vergadering,ondertussen bijl de Rechtbank
van eerste aanleg
g neergelegd - het is nu
enkel nog
publicatie in het
g wachten op
pdep
Belgisch
Staatsblad. De leden van de Raad
g
van Beheer zijn:Y
Cyriel Coupé,
p^ Luc Daems,,
Robert Declerck, Gaston De Cock, Mark
Delrue Luc Demeester, Raoul Maria de
Puydt, Kamiel
D'Hooghe, Marc Dubois,,
g
Gust Keersmaekers, Patrick Lateur,
Jaak Maertens, Jean Luc Meulemeester,
Robert Nouwen, Dirk Rommens, Geert
Swaenepoel, Chris Torfs,
Adiel Van Daele,
,
Stefan van den Bossche, Dannyy Van Den
Bussche, Karel van Deuren/ aak Van
Holen,/ Guido Van Puyenbroeck,
y
, Werner
Vens, Julien Vermeulen, Arthur Verthé,
Christian-A. Wauters. Zoals statutair begaf Adiel van Daele een overzicht
p aald /g
172
7
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van de jaarrekening
en de begroting
g1997
997
g
l
g
voor 1998.
Beide
werden
goedgekeurd
met
99
g
g
handgeklap.
Presentatie huldenummer
Anton van Wilderode
Adjunct-hoofdredacteur
Julien Vermeulen
J
stelde het speciale
nummer voort.g.v.
t..v de
p
tachtigste
verjaardag
g
J
g van Anton van
Wilderode: 'Op
p28J juni 1998 wordt Anton
van Wilderode immers tachtiggljaar. Het
tijdschrift Vlaanderen bracht bij
tijdschrift
bij dezegeleg
editie uit om hun me p
g enheid een speciale
deredacteur en eredeken te huldigen.
In
g
deze uitgave
worden elf gedichten
van
g
g
deze auteur in de context van zijn
l oeuvre
gesitueerd
en
uitgebreid
besproken
door
g
p
g
diverse critici. Op
die
manier
ontstaat
een
p
chronologisch
beeld van de evolutie die de
g
dichter de laatste decennia afgelegd heeft,
en dit vanaf zijn
J debuutbundel in 11943.
rij
Het bijzonder
rijk
illustratiemateriaal kon
l
worden dankzij de me dewer
kingvan de dichter en van zijn
zij familie die
bereidwilligg hun privé-archief
ter beP
schikkingstelden. De technische realisatie
en vormgeving
zijn
anen van drukkeg
J in handen
gn
rijJ Lannoo uit Tielt. Het werk is bijzonder
geschikt als didactisch instrument voor het
secundair onderwijs
l en functioneert tevens
als een ideale inleiding
g tot het werk van
eenroot
hedendaagsg dichter. Het is ergg
^
bruikbaar als leidraad bijJ
acties
rond deersoon
en
het
werk
van
Anton
p
van Wilderode.' Julien Vermeulen schetste
verder de ontstaansgeschiedenis
van dit
g
nummer en onderstreepte het enthousiasme waarmee dit nummer tot stand kwam:
'Vrijwel
dagelijks
telefoneerden mensen
J
gJ
die het hunne wilden bijdragen
J
g om van
dezeublicatie
iets
speciaals
te maken. De
p
p
bijzonder foto, de
eneersoon
had een bijzondere
p
een treffende tekeningen
derde
g,
een knappe
pp vertalingg van een gedicht.
g
Deze reacties maken duidelijk
l dat Anton
niet alleen binnen de redactie veel vrienden heeft, maar dat vele anderen dankbaar
zijn
gefascineerd
zijn door dit prachtige
g
g oeuvre
p
dat hijJ ons geschonken
heeft.
Een
oeuvre
g
van een vijftiental
uitmuntende bundels en
J
meer dan vijftig
publicaties
l g zelfstandige
g p
die we binnen de beperkte
omvangg van
P
onze editie uiteraard niet alle kunnen besreken.'
p
Na het vriendenmaal konden de leden
dank zijJ een rondleiding
een
g met gidsen
g
historische tocht maken doorheen Alden
Biesen. Dit was opnieuw
een hoogdag
P
g g
voor het C.V.K.V. en het tijdschrift
J

Vlaanderen.
DIRK ROMMENS, SECRETARIS

C.V.K.V. VZW

Provinciale activiteiten:
ct
v rvol !
een vervolg!
Derovinciale
activiteiten die met succes
p
worden, kregen
een
georganiseerdJ
g dit jaar
vervolg. Voor de literaire wandeling
in
g
Gent was heel wat belangstelling!Op
0 die
dagen
zeden
heel wat leden ons: doe zo
g
g
goeie g
gelegenheden
om elverder! Dit zijn
g
J g
kaar als kunstminnende vrienden te ontmoeten. Bovendien zijn de gekozen
activig
teiten echte toppers!
Onze provinciale mePpp
voor een perfecte
orgadewerkers zorgen
p
g
ga
nisatie! C.V.K.V.-leden
abonnees
en
hun
,
vrienden worden dan ook weer voor de
volgende
activiteiten van harte uit g eno g
digd.
Brussel-Drogenbos
g
De volgende
activiteit heeftp plaats pop
g
zaterdag 2 2 augustus
199
8. Het wordt een
g
wandeling
gekoppeld
aan een
pp
g in Brussel,, g
bezoek aan het museum Felix De Boeck in
Drogenbos.
Paul de Ridder ontvangt
g
g ons
vanafuur
9 45 aan het stadhuis opP de
Grote Markt en begeleidt
ons tijdens
tijden deze
g
wandelingdoor de ongekende
boeiende
g
plekjes
lekjes in Brussel. Wijl voorzien een lichte
0 uur. Om 1
. 0 uur vermaaltijd om 12.
12.30
33
52
trekken we met de tram (lijn
J 5 tot terminus) naar het museum Felix De Boeck in
Drogenbos
voor een geleid
bezoek. Na 16
g
g
uur kunnen we nog
g wat napraten...
p
Gelieve voor deze activiteit in te schrijven
J
vóór 1 augustus
s998 met de strook op
p de
g
inligg
ende brief. Te sturen of te faxen (056)8
35 66
7 - naar Dirk Rommens,
Verbondssecretaris C.V.K.V. vzw, Sint'
..
Pietersstraat 39,8520 Kuurne. De kostprijs
p ls
is00
te betalen.
9 fr. per
p persoon,
p
^ter plekke
p
zijn het ereloon van de gids,
Hierin zijn
de toeg
gang
an tot het museum, - de museumgids
en
g
de koffie begre pen. Maar u kunt ook intekenen voor de afzonderlijke
l activiteiten.
Oostende Oudenburg
De derde activiteit heeftlaats
opP7
17 oktoP
ber 1998.
99 U wordt verwacht om 15 .1
5 uur
in het cafetaria van het PMMK (Romestraat 11 840o
Oostende,
4
^ tel. (o
59 ) 5o 8118 .
Deze dag
bezoek
g is een drieluik: een geleid
g
aan de tentoonstelling
t at in
gEd
ggard T
Yg
het Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst (PMMK) in Oostende00
4 frank
per
persoon),
ereen
avondmaal in Oudenburg(zelf
te kiezen en individueel te
g
betalen) en een concert in het kader van
het Festival van Vlaanderen in de 0.-L.Vrouwekerk in Oudenburg
g250 frank pe
Indien u deze culturele activiteit
p
wenst mee te maken, dient u de tweede
strook in te vullen en op
p te sturen of te
faxen -(056)8
35 7 66 - vóór s oktober
1998
99 naar Dirk Rommens,, Verbondssecretaris C.V.K.V. vzw, Sint-Pietersstraat
39, 852o
Kuurne.
DIRO
39
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Hugo
g Claus
Onvoltooid verleden, uitg.
g Bi'/Amsterg De Bezige
J
dam, 199
8, verspreid
door Uitgeverijen
p
g
) Singel
g
262, Schuttershofstraat,
200 x
9 2000 Antwerpen,
p
120 mm, 175blz., paperback
59o
fr.-Met OnvolP
tooid verleden brengt
nadrukkelij
g Hugo
g Claus nadrukkelijk
vervolgg op zijn succesrijke
succesrijke roman De ^eruch ten. Het boek verscheen tijdens
het najaar
najaa in
J
in de krant De Morgen. De structuur van beide werken is verschillend. Voor Onvoltooid verleden kiest de auteur voor een vraagg en
antwoordspel
p tussen ex-commissaris Blaute en
Noël Catrijsse,
één van de p
personages
l
g uit De Se ruchten. Dezequasi-monoloogvorm leent zich bi'1
zonder goed tot verknipen in feuilletonafleveringen.
Twintig
gebeurtenissen uit De
g
gljaar na de g
eruchten doet Noël - wellicht in de g
geruchten
gevangenis
evan zijn
Zijn vrouw Alice heeft hem in de
J biecht. Zij
gelaten. Zijn werk als bediende in een boekhandel is hij kwijtgespeeld,
wijt
eeld, nadat hijl
zij meerzijn
l ges
hij
dereecon
ronteerd heeft met compromitterende
g
p
naaktfoto's van een minderjarig
meisje Wanneer
l g meisje.
Noël daarna erft van de plaatselijke
l hoer Camilla
p
keert hij
hij terug
z geboorteplaats
Alegem.
g naarzijng
P
g
En via een andere erfgename
komt hij
hij in contact
g
met Algerijnse
terroristen. In De geruchten was
g l
Noël een schlemiel. In Onvoltooid verleden komt
hijl heel wat ggehaaider en verbaal sterker voor de
da g. Dat geeft
aan het verhaal een zweem van
g
ongeloofwaardigheid. Ondanks al Claus' métier
haalt Onvoltooid verleden niet echt het niveau en
de kracht van Deeruchten.
Wat rest is een hoogst
^^
g
enietbaar boek van een rasverteller, vol herkenbare elementen voor wie niet blind is voor onze soms al te droevige
werkelijkheid.
werkelijkheid
g - Belgische
g
Stefan Hertmans

Steden. Verhalen
uitg.
. Meulenhoff/
A, uit
Amsterdam, 1998, verspreid door uit g
g. Kritak,
Diestsestraat 249,
o0o
49
3 Leuven, 2 00 x 125
5 mm,
256
paperback 698 fr. - Reisverhalen zijn
zij de
5 blz., Pp
jongste
populair en veelbeoefend genre.
l
g jaren een PP
g
Wat Stefan Hertmans in Steden brengt
g behoort
duidelijk nietg
tot de gewone soort. Hijl blikt terugg
op
p zijn bezoeken aan Marseille, Gent, Triëst,
SidneY, Tubin gen, Bratislava, Amsterdam, Venetië...
is
g
.. Waarom steden? De (groot)stad
het ilproduct bijl uitstek van de modere
n tijd.
tijd Hertvoelt zich er th
thuis; de stad is zijn
zin natuurlijk
biotoop.
p 'Wat onze cultuur werkelijk is, ligt
g in
even zovele steden verstrooid', stelt hij
hij in het inleidend hoofdstuk. In de veertien teksten waaruit
het boek bestaat, tracht hij een en ander in kaart
te brengen.
Het hoeft dan ook g
geen verwon deg
ringte wekken dat haast elke stad bij
bij Hertmans
reminiscenties oproept aan een schrijver
of denJ ver
ker. Het gpg
geeft rijkdom en die
diepgangg aan het boek.
Soms liggen die associaties voor de hand zoals bij
Triëst en James Joyce en Rainer Maria Rilke of
Tubingen en Hfli erlin. Elders is dat minder het
geval. Zo tracht hijJ de mentaliteit van Wenen en
Oostenrijk
J te verwoorden vanuit het werk van
auteurs als Elfriede Jelinek, Peter Handke en
Christoph
p Ransmayr.
Y Een enkele keer vormt een
stadsbezoek het alibi om eenpolemiek uit te
vechten: Hertmans ontmaskert Re gis
g Debray's
Y
snobistisch afwijzen van
Venetië ten gunste
van
g
.
Naels.
Steden
en
reizen
zijn
confrontaties
met
p
l
het andere, het vreemde, maar stellen de reiziger
g
ook voor de vraag
naar
g naar de eigen
g identiteit,
.
deplaatsbepaling. Elke stad roet
bi'
Hertmans
p l
ook herinneringen
o : aan de eigen
g op:
g Jjeugd,
g een
geliefde,
Bliefde, eenvoorbije
voorbije p
episode uit het leven... Precies die melan ge van reisverhaal, erudiete reflectie én introspectie maken van Steden een uniek
boek. Ik zie in ons taalgebied
in het genre
geen
g
gg
enkele tekst van dat niveau. Het bevestigt andermaal dat Stefan Hertmans een van onzeelan g
rijkste auteurs is.

Eriek Verpale
P

Deatatten
zijn1geschild.
Nagelbrieven
1975-1980,
P
S
S
uitg.
998,ver g De Arbeiderspers/Amsterdam,
P
spreid
door Uitgeverijen
p
g
l Singel262, Schuttershofstraat,
blz., paperback
9 2000 Antwerpen,
p 233
33
pp
kent
799 fr. - Wie het werk van Eriek Verpale
p
weet dat hij een briefschrijver
is. Zezijn
zij
gericht
J
lg
aan familieleden, aan vrienden en kennissen, aan
verwanteer
zijn
ing eesten en aan geliefden. Het zij
l
tussen duizendenewor
en. De 'nagelbrieven',
g
g
waar hetg aat,
hier
omes
zijn kattebelletjes
)..die Ver1
ale tussen 1975
en 198o schreef aan zijn
J n toenmaige vrouw, de 'Gewezen Huisgenote',
zoals hij
hij ze
g
in het Woord vooraf noemt.g aat
Hetom
veelal
alledaag
se prozaïsche
boodschappen:
dat hij
hij het
P
PP
hij lotjes
lotje voor de tombola
ggras gemaaid heeft, dat hij
•
de kwbekocht
heeft, of zijn
zij vrouw wat
g
podloden wil meebrengen van de
winkel, of zijl zijn bril weet liggen, dat het kuiken
alweer eens is uitgebroken...
Of zoals de titel het
g
goed samenvat: Deatatten
zijn1 ^^
geschild. Kleine
P
oodschapp
en, bestemd om aan een nagel
g in de
keuken opgehangen te worden. Oninteressant oop
het eerste zicht. Maar tussendoor krijg
lg Jje - haast
terloops zicht op
waarmee Verpale
in die
pdatgene
g
P
periode mee bezigg was: de studie van het Hebreeuws, zijn fascinatie voor Kafka, zijn gezwoeg
g
om een roman af te werken... En daarachter is
de stille tragiek
voelbaar van een onbegrepene.
g
schrijven,
hij kan niet an
hij
anders.. En alfale moét schrijven,
lengs groeien
de wrijvingen
zij vrouw uit
l g met zijn
g
aanvaringen
g
g. en botsingen
.. g die hen langzaam
maar zeker uit elkaar drijven. De breuk volt
g kort
na de verhuis naar het nieuwe huis. Rode draad
doorheen het boek is de eenzaamheid. Die is
eerst heel subtiel aanwezig.
g Tussen ogeng en
schijnlijk
schijnlijk
onbelangrijke
uis
.
.
g l huis-tuin-en-keuken-bericht vrouw
es
te betrek.. door tracht Verpale
p. zijn
ken bijJ wat hem als schrijver
schrijver bezighoudt,
tracht
g
hijJ haar onbegrip
g
gp te doorbreken. Tevergeefs.
Sommi e notities spreken
in hun beknoptheid
p
p
boekdo en. 'Het is nu stil in huis. Ik zal voorzichtignaar boven klimmen en in het logeerbed
gaan
g
g
ligen. Dat heb je) het liefst, want anders val ik je
)
toch maar lastig.'
g Pas in de laatste brief dringt
g de
waarheid tot hem door: 'Ik ben moe, doodop,
p en
ik weet thans zeker dat het niet meer zo verder
kan: ik voel
mijj opgejaagd,ontheemd, niet meer
thuis.'
De briefjes uit deze bundel laten ook een ander,
minder bekend aspect van Verpale
zien. Ze worp
den afgewisseld
door soms verrassend gevatte,
g
g
ori
originele
kriebelachtige
g
g tekeningetjes, waarin de
auteur zijn
J ziel blootlegt. Eriek Verpale dringt
g
langzaam
maar zeker door tot het literaire voorg
p lan. De lezer die daarvan overtuigd is, zal dit
ego-document
zeker niet willen missen.
g
GS

Wilfried Hendrickx

Het infrarood en het ultraviolet, uitg. Houtekiet/De
Prom, Vrijheidstraat
33, 2000 Antwerpen,
33
p
997 ,
J
210 x 13o 39
mm, 329 blz.,pp
paperback 69o fr. - Nogg
e en )j aar na zijn interesse wekkende verhalenDe grote schoonmaakpubliceert journalist
ournalist
Wilfried Hendrickx zijn eerste roman Het infrarood en het ultraviolet (zijn
l literair debuut uit het
verre 1972
97 De goddelijk
^
1e etter laten we even buiten
beschouwing). Het is het verhaal van een l'ournalist die eigenlijk boeiende reportages over kunst
schrijven, maar door omgeving
en cultuur wil schrijven,
g
g en
toeval meestal verplicht
wordt zich onledigg te
p
nieuwtjes uit het decadente wereldje
houden met nieuwtjes
wereldj
•
media, mode en showbusiness. Alsewaarjournalist
deerdournalist
bij
een
bekend
onafhankelijk
onafhankelij
l
weekblad kent Hendrickx dat milieu van
binnen en van buiten. Ondanks de vermelding
met bestaande persone toedat eli'kenis
elkeersonen
t
•
is, bekroop
p me tijdens de lectuur al vlugg
hetevoel
dat hier en daar flink verwezen werd g
en niet toevallig
g - naar bestaande toestanden, instituten
en/ofmijl niet ggelaten zo
1?ersonen. Voor
langde verwijzingen
l g maar niet te opdringerig
worden of de lezer te feledwon
en wordt om
g
overal iets achter te zoeken. Hendrickx beschikt
over voldoende fantasie om derenslijn
g
) tussen
en werkelijkheid handiggil
op te heffen. Zi
Zijn
)n
vlotteen
daarbijeen niet onaardige
p is daarbij
g hulp.
p In
de betereedeelten
van het boek slaagt
g
g de auteur

erin spanning
g te creëren, de lezer te latenn uitkij) P
ken naar wat volgt.
zi
g Zowel zijn
l taal alszijn
J thema's (de vrouw in zijn
zijn leven, de inwendige
g e roer selen van eenetormenteerd
man) deden denken
g
aan Eriek Verpale, zonder evenwel diens sublieme tragische
humor te evenaren. Helaas haalt
g
het boek op
p andere pplaatsen amper
P het niveau
van een oersimpel soapscript. En dat is meteen
ri
de belan
belangrijkste
jkste
kritiek op deze roman. De schri l ver slaagt
zijn boek oop
g er niet in de hele tekst van zijn
hetzelfde hoog
g niveau van het sterke begin
g te
houden. Hetzelfdeeldt
voor zijnpsychologische
g
)
introspecties.
p Soms zijn ze boeiend of verrassend,
vaak echter oppervlakkigen doen ze denken aan
depseudo-diepzinnigheid van studentengezwets
g
in de late uren in een bruine kroeg.
g Toch mogen
g
deze randbemerkingen het boek zeker niet kelderen. Hendrickx heeft in eenedreven
stijl
een niet
stijl
g
onaardige
roman
geschreven.
zijn
Er ere
zi)
g
g
nommeerde auteurs die daar niet steeds in lukken en het doet zeker uitkijken
naar toekomend
l
werk.
FT

FOTOGRAFIE
Steven Eose
h
J
P - Tristan Schwilden Marie-Christine Claes
Directory of PhotoSP
ra hers in Belgium
- 1839-1905.
R

Uitg.
Haantjesle 8o,
g C. De Vries-Brouwers, Haantjeslei
Antwerpen,
van het
p 1997 in opdracht
p
Museum voor Fotografie/Antwerpen. Twee
delen in foedraal: I. Text,88
4 blz., I. Album,
86laten
in quadrichromie.
Gebonden in linnen;
P
q
o5x 245
mm, prijs:
45
75 fr. - Deze directoryy over
p J 55.750
de eerste 655ljaar Belgische
fotografie
is het resulg
g
taat van twintig
g ljaar opzoekingswerk en bevat
meer dan 6.200 lemma's: fotografen, camerafabrikanten en vaklui uit de fotografiebranche,
ook uit
g
het voormalie
g Bel gisch Congo. De luxueuze
publicatie bestaat
uit twee delen: I is het naslagg
werk dat geïllustreerd
is met meer dan 3 oo
histog
rische documenten; II is een fraaiedrukt
album
g
met 86 vierkleurenreproducties van originele
19de-eeuwse
foto's die grotendeels
uit de collec9
g
tie van het Antwerpse
oto
geselecp s. fotografiemuseum
. g
teerd werden. In de inleiding
g van de auteurs
wordt de integratie
van de fotografie
beschreven
g
g
.
in zes fasen volgens
de methode van Fran^ois
g
Russo (introduction à l'histoire des techniques)
q
Fase 1. (jan.1839-lente
42) is de experimentele
p
.of
).
39
laboratoriumfase. Fase 2. (maart
1842-'46) is die
.
van de financiering
de uitvindingg en het beg van
.
g in van de commercialisering.
g Fase 3.
3 (18 46-'6o)
wordtekarakteriseerd
door de oprichting
van
g
p
en hetg
geregeld
ep
de p ortretstudio's
eersteone
^
ren van octrooien. Fase.4 (186o-' 9o) is een eerste
bloeiperiode met het succes van de carte de visitefotografie
(die dateert van 1859) dat vooral in de
g
steden te zien is. Brussel is het epicentrum
van
p
die expansie.
Fase 5.
p
5 (1890-1900) wordt de kwalitatieve
met het bep
g voorwaarts genoemd
. sprong
g.
langrijke
aandeel in de beweging
l Belgische
g
g g van
het pictorialisme. De fotografie
dringt
g ook door
g
in kleinere steden en in de arbeiderswijken;
het
1
aantal octrooien stijgt
en de amateur-fotografie
Jgg
bloeit open
e de Photo p in fotoclubs. (De Ass. bel
8,
s ebie8raPhic dateert van 1891) Ook toepassin gg
den van de fotografie worden interessant zoals
de cinematografie en de röntgenfotografie.
Ten slotte is Fase 6. die van de universele integratie van de fotografie en haar toepassingen. De foto grafie als artistiek fenomeen i
is iin de behandelde periode een typisch
Belgisch fenomeen: ze
Ypg
wordt beoefend door de welgestelde
bourgeoisie
g
g
die in de stad resideert, Frans spreekt
en het estap
blishment
levert.
De
wetenschappelijke
en
induspp l
..
triële bijdrage
J
ge komt uit Vlaanderen met fifiguren
g
als Leo H. Baekeland, D. van Monckhoven,
dr. H. Van Heurck en, natuurlijk,
l Lieven Gevaert.
Hoezeer fotografie
een kosmopolitisch
medium
g
p
is, wordtoed
door deze directory
g
g geillustreerd
.
die eentalig
is, een internationale equipe
gEngels
g
q pe
van auteurs heeft, uitgegeven is door een
Vlaamse uitgever
in opdracht
van het Antwerpse
p
p
g
fotografiemuseum,
gesponsord
door de DuitsVlaamse A fa-Gevaert
roe
.
Bijna
gelijktijdig
p ) g l J g
g
met het verschijnen
verschijnen van het boek kreeg
g de
p uBIBLIOTHEEK
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blicatie de Franse Raymond Lecu er-rijs
1
P J 1997
ra^phic als het beste we van het Musée de la lp yoto^^
jaar
tenschaPP
elijke
J fotohistorische werk van het jaar.
de doorsneeeïnteresseerde
voor de geschieg
denis van de fotografie
in dit naslagwerk
niet
g
g
director) is de sivindt (daarvoor is het een directory
in de g e g van het fenomeen fotografie
g
schiedenis van kunst, cultuur, wetenschaP, techniek en industrie. Maar dat valt inderdaad buiten
het bestek van dezeids
g die onmisbaar geworden is voor iedereen die deeschiedenis
van de
g
Belgische
fotografie
bestudeert. Met dit boek
g
g
wordt daartoe het basismateriaal aangeboden.
g
Alle lof.
KVD

Willy
Y Kessels
Christine Dc Naever. Uitg.
K ra
Bhic
S Musée de la^hoto
à Charleroi- 1996 ^Avenue Paul Pasteur 11^ 6032
Charleroi, reeks Archives du Musée de la Photora hic dl. 6, geïll.
met zw.-w.-foto's, 72
7 blz.,
^^1'
g
280 x 215
750 fr. (+ Pportkosten). —
5 mm, ingenaaid
g
75
Het fotografiemuseum van Charleroi heeft een
voortreffelijke
gepubliceerd
van
P
l monografie
g
Christine De Naeyer, kunsthistorica en wetenschappelijke
PP l assistente van het museum, over de
Willy
WillyKessels (Dendermonde,
architect-fotograaf
g
1898
dankzij de
9 - Brussel, 974 ). Voortreffelijk
) dankzij
volledigheid
van de informatie en de serieuze
g
poging
o in tot verklaringgvan de dubbelheid van
leven en werk van Kessels, die ooit lid zoueg
weest zijn
J van de communistische partij
P
J en in de
ljaren 3o militant was van het Verdinaso en in
1940
o de spooktrein
werd gezet
naar Frankrijk.
Frankrijk
94 P
P
g
was een modernist in deeest
van de
g
Russische constructivisten, het Bauhaus en
Dc Stijl, was bevriend met HenryYVan de Velde,
Henri Storck en Joris Ivens, maar maakte ook
portretten van volkstypen
in eenProPag an distiP
YP
sche stijl. Kessels behoorde in het interbellum tot
de avant-garde
en was als militant de fotograaf
g
g
van het Verdinaso. Zo maakte hij o.m. het zeer
bekende
ortretP van Joris Van Severen ('een Memlip ^^') om na de tweede WO en uitgezeten
g
gevangenisstraf zich steeds meer thuis te gaan voelen
in de traditie van de Vlaamse Beweging
gg en in
(wat je zou kunnen noemen) deebor
enheid
g
van de esthetiek van het Vlaamse la p scha P. Zoals Georges
g Vercheval, de directeur van het
Musée de la Photogra Phie, in zijn
zijn inleiding^ aan stat,
alles gedaan
wat je
P heeft Kessels ongeveer
g
J
g
met fotografie
kunt doen. Met zijn
zijnopleiding
P
g
g tot
architect heeft hij
hij voor toonaangevende
architecg
ten van zijn
tijd als Bourgeois
en Van de Velde
l tijd
g
kna e architectuurfotografie
geleverd.
Hij
$
g
maakteortretten
van Paul Va. ér Y, Teilhard de
P
Chardin, Pater Pire, maar ook van Staf De Clercq
en Rachel Baes, de surrealistische schilderes die
de levensgezellin van Van Severen was, van Camille Huysmans
en Paul Van Zeeland, Au gust
Y
g
Borms en Prosper
P De Tro er... Het naakt was een
enre waarin Kessels' opleiding
P
^ als beeldhouwer
herkenbaar was. Het oeuvre bevat eenroot
aang
talublicitaire
foto's die schatplichtig
zijn aan de
P
P
gl
Zakelijkheid.P
Nieuwe Zakelijkheid.
De reportage exploiteert de
specificiteit
van fotografie,
met name haar absoP
g
lute realiteitsgetrouwheid.
Kessels gebruikt
ze in
g
g
een schitterende reeks stills voor de film Misère
au Borinage
^(1 933 ) van Storck en Ivens. De kwaliteit van deze reeks evenaart die van de Amerikaanse fotografen
die in opdracht
van de Farm
g.
P
Security.^ Administration de armoede op
P het latteland in beeld brachten. Drie jaar
later
maakt hij
hij
J
voor het Verdinaso de film Een volk treedt aan.
Deze monografie
schetst
in
een
vrij
kort
bestek
vrij
g
zeer inzichtelijk
J het tijdsklimaat, het solidarisme
en corPoratisme van het Verdinaso, dat anti-communistisch én anti-kapitalistisch
was, evenals de
P
theorieën over kunst en samenleving/politiek die
destijds
bij dit
J opgang
Pg g maakten. De illustratie bij
chronologisch
verhaal van een memorabel tijdsg
l
gewricht en de kunst die dat opleverde,
van een
P
even en een interessant oeuvre, is zeer rePresentatief. Ook op
(die
P Willy
Y Kessels is de beeldspraak
P
ik ooit ergens
las) toepasselijk:
hij stond op de ijsi'l hij
g
P
schots van de Vlaamse Beweging
die van links
g
(de Frontpartij)
P
l naar rechts (Verdinaso, V.N.V.) is
afgedreven;
uit loyaliteit
is hij
blijven
op staan.
hijerblijven
g
Y
P

l

l

KVD
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CATALOGI
Georges
g Lemmen 1865-1916
Catalogus
g van de gelijknamige
J
g tentoonstelling in
het Museum van Elsene, tekst van Roer
g Cardon,
d door een studie van Prof. Jane
gevolgd
J Block,
uit g. Gemeentekrediet, Pachecolaan 44
44, 1000
Brussel en Snoeck-Ducaju & Zoon / Pandora,
i 997
, reeks Monografieën
over Moderne Kunst,
g
1.2 0 fr. — g
Naar aanleiding van de tentoonstellingg
in het Museum van Elsene van 244april
P tot 133Jjuli
1997,
es
997 verscheen deze catalogus.
g Georges
gLem
men had noch tijdens
tijdens zijn leven
noch na zijn
zij
•
een dergelijke retrospectieve
mee
meegemaakt.
.
P
g
Dit overzicht onas
worden
P tot stand gebracht
g
ger
ingevolge het oPzoekingswerk van Roger
Cardon, die in 1990
uitgaf
g
99 een monografie
g over deze
kunstenaar en die aldus ook de hand had in deze
uitgave.
Het siert het gemeentelijk
g
g
l museum van
Elsene
om
met
vrij grote
regelmaat
vergeten
k un
g
^
stenaars een verdiend eerherstel te gunnen. Georesaanvankelijk
Lemmen, die zich aanvankelijk bij
l de kringg
van 'Les XX' en 'La Libre Esthétique'
ontplooide,
q
P
vertoefde nochtans onder de kunstenaars, die in
een vernieuwingszucht
teen
g
g het conservatisme,
natuur en licht opnieuw
lieten zegevieren.
H
Hij.
P
g.
laat zich
zich meeslepen
door de Franse im
s
P ressioniP
ten en voelt zich in topconditie
bij
bij dePointillistiP
sche experimenten
van Seurat. Vanaf 1894
zal hi
hijl
94
P
zich op
van de kunst in
P de decoratieve aspecten
P
modernistische zin richten en bij de eeuwwissemenselijke
lin^de menselijke
figuur,
het innerlijke
innerlijk leven van
g
enmimerin
j
gin animistische trekken benadrukken. Al deze aspecten
komen tenvolle tot
P
uiting
uitin in deze verzorgde
g catalogus.
g

l

RMDP

Valencia - Vlaanderen.
Middeleeuwse ceramiek
Catalogus
g van de gelijknamige
gl
g tentoonstellingg in
het Gruuthusemuseum in Brugge,
gg z.Pl., z.'.J
(1997),
997 zw.-w.- en kleurenillustr., 280 x 240 mm,
240
genaaid. — Vanaf 14
april tot en met
4 blz., g
4P
29
liep in
9 Jjuni 1997
997
P het Gruuthusemuseum in
Brugge
gg een tentoonstellingg over Spaans-Moorse
P
keramiek. Deze culturele manifestatie kaderde in
hetro
Civitas Europa,
waarbij de organip waarbij
P ramma
g
satoren 'materiaal'roberen
te
putten
uit het nogg
levendige
verleden om de
g culturele Europese
P
toekomst van Europa
P op
P een stevige
g basis uit te
bouwen. Meteen kunnenemakkelijk
g
J de innige
g
historische banden tussen Valencia en Brugge
gg
worden geïllustreerd. En niemand twijfelt aan
deze middeleeuwse contacten. De tentoonstelling
toonde ons een waaier aan Spaanse
keramiek die
P
ook in Vlaanderen tijdens
de late Middeleeuwen
J
recieerd. De meeste van die
greti
gwerd ea
gP
voorwerpen
P werden vervaardigd
g via de draaitechniek
van
deP ottenbakkersschijf.
l Daarna
gin
en ze een eerste
maal de oven in en verkreeg
g
men het zgn.
werden ze voor g biscuit. Vervolgens
g ens wer
zien van een vernislaagg met tin. Ze werden met
koperof mangaanoxYde (zwart- of
P (groen)
g
paarsachtig)
voor een
g
P
g beschilderd en vervolgens
tweede
maalze
Zo kre
kregen
hun uiteing ebakken.
g
delijk
deel van
d
l glasachtig
g uitzicht. Het overgrote
g
de stukken voor deze tentoonstellingg werden in
bruikleen afgestaan door de musea van Barcelona, Bilbao, Madrid en Valencia. Enkele uitzonJ objecte
derlijke
objecten kwamen ook uit het Louvre, uit
• Museum 0.-L.-Vrouw-ter-Potterie in Brugge
gg
en het St.-Janshospitaal
van Damme. Ter gelegenP
g g en heid van deze expositie verscheen een fraai uitgeg even catalogus. Deze studie wordt door twee
artikels ingeleid.
M. Paz Solar heeft het over het
g
Middeleeuws Valenciaans Aardewerk en S. Vandenberg
he
ber he handelt over de Relaties tussen Brugge
SS en
Vervolgens
Spanje. Vervol
ens worden
d de verschillende tengestelde kommetjes, borden, olielampjes,
PJ
kannet es, kruiken, schalen, tegels
g en albarello's
besproken en in kleur opP groot
formaat
af
gee
g
g,
beeld. Spijtig
zin de storende drukfouten die
Pl g zijn
J
misschien te verklaren zijn
door
de
vlugheid
van
J
g
de samenstellingg en de afwerkingg van het boek.
We betreuren ook de beknopte
P beschrijving
l g van
het bord van Spaans-Muselmaanse oorsPg
ron uit
het Damse St.- anshosPitaal en verwijzen naar de
catalogus
g van de tentoonstellingg 8 00 1jaar Spermap erma
lie (Brugge,
86,P31073). Naast de Negg 9
311, nr. 73

l

derlandstalige tekst werden de bijdragen
1 g in het
Spaans
en het Engels
g vertaald.
P
JLM

Marcelole
J & Marie-Anne Gheeraert

George Grard. Mono ra iel Oeuvre-catalogus, uitg.

Stichting
14,
g Steenwegg4
g Kunstboe , Blankenbergse
8000 Brugge,
, rijk geïll.,
gebonden. — Terecht
g
g s 995
kri'
krijgt dit luxueus boekwerk de ondertitel mee
zowel monografie
als van oeuvre-catalogus.
g
^
bij-Inderdaad een eerste deel bevat essayistische
J
dragen over deersoon
en het werk van de
P
beeldhouwer George
ggevolgd
Grard (1901-1984), evol d
lijs van tentoonstellin door een biografie
en een lijst
g
om in een tweede deel een volledige
e
gcatalog
ue raisonné
te geven met foto en beschrijving
g
l g
van 217
beeldhouwwerken. Heel? ggecatalogeerde
g
wati
sen vormen zijn
zij thans in de zalen van de
,gP
stichting
George Grard in Gyverinkhove
g Pge
osteld en enkele monumentale bronzen afgietsels
g
sieren de tuinen van het domein. In zijn
zijn viertalige
^
inleidin
inleidingschetst Marcel Van Jole de bijdrage
l
^ die
Grard aan de beeldhouwkunst heeft geleverd.
Als dertiger
hij Doornik om in Sintg ontvluchtte hij
Idesbald zijn
J intrek te nemen in een vissershuis,
waar hetezelscha
van
P Paul Delvaux, Pierre
g
Caille en Ed gard TY tgat hem stimuleerde. De
omschrijf van Jole als 'inbeelden die hij
i creëert,
omschrijft
J
verrassend door de uitstralende
kracht, de levensechtheid, de volumes zijn vol en
zij
compact,
de dijen van zijn fraaie modellen zijn
P
reminiscenties aan ggriekse en romeinse scul P turen'. De kunstenaar wordt in een bijdrage
g in
1
het Nederlands benaderd door Marie Rose
Bentein-Stoelen, terwijl Eugénie
De Keyser
g
Y het in
het Frans doet. Over de vorm en de materie in
het werk buigt Marie-Anne Gheeraert zich in een
tweetalige
Uitzonderlijk maakte Grard
l
g Uitzonderlij
g bijdrage.
Zijn talrijke vrouwenfiguren
g
zijn eenvoudiggg
gemodelleerd maar groots.
g
Li end of staandg
is hun sensualiteit volledig
in de natuur van de kuststreek. Ze
ggeïntegreerd
g
strelen het oog.
g Grard is steeds Grard gebleven,
g
ook na de Tweede Wereldoorlog. Voor hem was
de abstracte kunst niet voorbijgekomen.
Zijn
Zij
Jg
heeft in 195
0 ten onrechte de Doornikenareneschokt.
Nu sieren zijn
zijnlevenslustige
g
g
naaktenarken
en pleinen.
De animist van onze
P
P
beeldhouwkunst heeft hetleit
gewonnen
P g

l

RMDP

Jan de Smedt of hetetem
Perde
g
zomerlicht
Catalogus
g van de gelijknamige
gl
g tentoonstelling
van/4 t/m
C.C. A. S ino
, Minder7 2 /8/
4 in
97
P Y
broeders gang 5,
, opgesteld
5 280o Mechelen, 997
g
door RaPaë de Smedt, met voorwoord van
Rudolf van de Perre en inleidingg van André
Moerman, metedichten
van P. Buckinx,
g
Fa Claes en A. van Wilderode,
24 0 x 170 mm,
.
zw.-w.-illustraties, ggenaaid 2 50 fr (rekeningnr.
^
000-0914124-93) t.n.v. R. de Smedt. — Het is de
tweede catalogus,
die dit jaar
jaar verschijnt
verschijn naar aan g
gvan een tentoonstellinggvan het werk van
de intimistische schilder en beeldhouweran
J de
Smedt van Mechelen (1905-1954). Meteen zou
men kunnen denken dat dit overlapping
PP g betekent. Niets is minder waar. Zijn
Zijn zoon Raphaël,
P
die de promotor is van deze manifestaties, slaagt
er wonderwel in om steeds nieuwe asPecten uit
het oeuvre van zijn
zijn vader te belichten. Terwijl
Terwij de
gus van de musea in Verviers en in Doornik
hoofdzakelijk
schildersen met portretten,
land) schilderijen
P
schaPP
en en heelwat beeldhouwwerken omvatte
is deze tentoonstellingg met bijhorende
catalogus
l
g
uitgegroeid tot een..ware retrospectieve
met
P
67
6 olieverfschilderijen
en amper
g en
l
P 3tekeningen
van stillevens
3 beelden, zodat diverse aspecten
P
en landschappen aan bod kwamen. Naast tuinlandschappen
er opmerkelijke kustollen
PP zijn
derlandscha en
P te zien met zichten opP de haven
van Blanken er g
e, opPLissewege
De
g en Knokke. D
catalog
us van de werken zelf is een voorbeeld
van wetenschappelijkheid.
RMDP

Marten Melsen
Catalogus
g n.a.v. de tentoonstelling
g 'Marten Melsen. Kunstschilder, Brussel 18 9o-Stabroek 1 947 ',

uitg.
^ Archieven Marten Melsen e.a.^1997,geill.
997
met zw.-w.-foto's, 295
X , 210, z..,
95
p ggeniet. - Naar
aanleiding
aanleidin van de vijftigste
]g verjaardag
l
g van het
overlijden van kunstschilder Marten Melsen
(0 1890
Stabroek) richtte de familie
9 Brussel- t 1947
947
Melsen in samenwerkingg met
de gemeente
Stag
.
broek een tentoonstelling
g in met75waterverf,
en kleurtekeningen. Hierbij
Hierbij hoort
ggouache, pastel
P
een catalogus.
Aldus maken we kennis met een
g
volksfiguur
en schilder van boerentaferelen. Hoeg
wel hij
hi opgeleid
was in de Brusselse Académie
Pg
des Beaux-Arts vluchtte hij vrij
vrij spoedig
P
g uit de
mondaine stad naar de Nederlandse grens, waar
hij een houten atelier in de tuin bouwt, er zijn
vrienden ontvangt
g en de 'echte' mens uittekent.
Zijn
Zijn 'dorpsboemelaars opp de kermis' of 'processie
p
in de
een eigentijds
g etui gen van kerk'g ] talent. Re
den waarom zijn vriend Emmanuel de Bom hem
geregeld in de bloemetjes
zette en hem in 1
]1942
een mono
monografie
gopdroeg. Het is dan ook boeiend
dat deze uitgave
naast bio- en bibliografisch
mag,
g
teriaal een selectie brengt
g uit de kunstkritiek van
destijds. Hierbij springen de namen van Karel
van de Woestijne 'Bruxelles malgré
g lui',
. Paul van
Ostaijen
Ostaijen 'Karikatuur en gebrek
aan picturale
lop
g
ica' en Pol de Mont 'Marten Melsen vs Eugeen
aermans' in het oog.
tijd heeft zijn
zij helden.
^ Elke tijd
we ze niet te vlugg
vergeten.
g

l

RMD['

Francis Smets

Het doodsmotief bij1 Jan de Smedt, uitg.
g Vrienden
van Jan de Smedt, Mechelen, 997
1 , reeks Cimelia
Jan de Smedt van Mechelen,w
- w.g eïll. met zw..to's, 1
5 mm, 24
75 x 125
4 blz., ggeniet 1 50 fr. (rek. nr.
000-0914124-93
t.n.v. R. de Smedt). - De cimelia
93
Jan de Smedt van Mechelen zijn aan hun zeventiende editie. Bij
Bi dezegelegenheid behandelt
Dr. F. Smets, die reeds het elfde nummer voor
zijn rekening nam, het doodsmotief. Ter inleiding^
vergelijkt
ghij
] hi1.de themata in het werk van de
Smedt met die van Cézanne. Deze laatste schilderde ook hoofdzakelijk stillevens,
landschap-P
en,P
portretten en bracht slechts terloops
P
P het
motief van de dood ter sprake.
Dit doodsmotief
P
komt bij
bi Jan de Smedt als thema niet voor,
wellicht omdat dit morbide niet paste bij het
levende koloriet dat zijn oeuvre kenmerkt, hoewel, de laatstearen
van zijn
zijn leven hieropP een uitJ
zonderis gmaakten. Ziekte, tegenslagen en de
nakende dood zijn
J er uiteraard de aanleiding toe.
Dr. Smets brengt
g het doodsmotief onder in drie
cate
categorieën.
BijJ het academisch studiewerk horen
g
een vijftal
beelden van rouwklagers
g naar Klaas
1
Sluter. Bij
BI
legenheidswerk
valt de band
J het ge
g g
eros-thanatos, de erotische kracht van de voorstelling
g . PDe cirkel is rond met de eigenlijke
g l
doodsmotieven in beeld en in tekeningen
g vanaf
1949.
RMDI'

BEELDENDE KUNST
Luca Melegati

Glas, uitg.
1 6^ verspreid
door
g Tirion-Baarn, 99
P
uit g. Lannoo-Tielt, 250 x 150 mm, geïll.
met
g
kleurenfoto's, 1 9 2 blz., ggebonden99o fr. - De
reeks 'De Antiek Bibliotheek' - onder de redactie
van Jan Pieter Glerum - werd uit gebreid met een
nieuw deel. Het boek is helemaal opP dezelfde
manier uitgewerkt als zijn
die handel 'broertjes',
l
len over zilver, meubelen en aardewerk. Het
heeft dus ook dezelfde kwaliteiten, zeker wat de
presentatie betreft: Pprachtige
P
^ kleurenillustraties,
naast verhelderende zwart-wit afbeeldingen,
g
kader-artikeltjes die opPspeciale
facetten i.v.m.
P
, de
las
wijzen,
roductie wijzen, chronologische
indelingg
g
van het tekstgedeelte
e.d.m. Dit tekstgedeelte
g
leest heel vlot en brengt
eschou g indringende
g en
wingen rond de productie
van gglas alsgebruiksP
voorwerpn
sierobject
bject
door de eeuwen heen.
P
De leek, zowel als de (gespecialiseerde)
ecialiseerde) verzamelaar zal er zijn gading
daarbij zijnn
g in vinden en daarbij
die kader-artikeltjes
ij J met detailonderwerpen
P en
zonder boeiend.
ben;
' verva
voorbeelden;
eeld EenP
sin^en van Egyptisch
glas',
'archeologisch
glas
gYP
g en
g
g
de markt', 'emailleren en vergulden,
`gemong
teerdlas',
`herkennis van
g
g Venetiaans glas',
g
'las
g en aristocratie', enz. Er wordt ook aandacht

besteed aan het 'modernej
.g laswerk' (zij het
eerder summier!), waarbij
uit de
l de productie
P
..
V.S., Groot-Brittannië, de Scandinavische landen,
Duitsland, Nederland, België,^Tsjechoslowakije,
l
J,
Italië, Frankrijk
J . en JJapan aan bod komen.
Achttien bladzijden (waarvan de helft ingenodoor illustraties) likt
lijkt me toch
niet erg
g
royaal:
voor België bv. beperkt
het boek zich tot
Y
p
een notitie over Val-Saint-Lambert met Charles
Graffart als artistiek directeur. Interessant is het
glossarium (2 blz.) met verklaring
g van een aantal
begrippen
e ri. Tevergeefs
en uit de laskunst.
glaskunst.
Tever eefs zocht ik
i in
die list
J naar ` Pate-de-verre', een techniek die in
de i 9de eeuw een niet onbelangrijke
p
gl rol speelde
in de glaskunst en veelvuldig toegepast werd
door de
Franseroe
allé en de
g lasmakers
g ebders Daum (summier vermeld opPblz. 186).

uit West-Vlaanderen alfabetischeran
g
gschikt van
A t/m Y. Minderekende
namen soms, wat bing
nen het opzet
P des te waardevoller is. Toch
ontmoeten we in dit deel: Joannes Bakker, de
vroegere
bewoner van het P. Delvauxmuseum in
g
Sint-Idesbald, Louis Clesse, Georges Grard, Joris
1
Minne, Stijn Streuvels als fotograaf,
Medard
g
TYt gatg
en het ten onrechte gecontesteerde echtu dt-Canestraro, van wie de uitgaven
P aar DePY
g
zowel over hun majestueuze
beeldengroep
J
g P op
't Zand als over de ware historiek van de stadhuisbeelden ongekend
blijken
blijven.
blijkenteblijven
g

VARIA
Geert Bekaert

RD

Hugo
g Brutin & Phile Deprez
P
Achiel Pauzvels, uitg.
met
997 g
g Lannoo,^ Tielt,^1997,geill.
kleuren- en zw.-w.-foto's, 270
7 x 23 0 mm, 112 blz.,
1 2)
ggebonden 1650 fr. - Achiel Pauwels (Gent,
^ 93
is een
de pioniers
geweest
van de keramiekP
g..
in
kunst n
Vlaanderen. Hijl behoort nu nogg steeds
tot de beste kunstenaars in deze discipline.
Na
P
een voorwoord van Lieven Daenens en een inleidingan
schrijftHugo
g Gerard Gaudaen, schrijft
g Brutin
een zeereslaa
d essayYover leven en werk van
g
deze artiest. Alles is begonnen
als een spel
g
P met
verkleed
verkleedpartijen
poppenkast,
waarvoor de
P J en een P
PP
poppen
sneed. Na de mid Jjonge Pauwels zelf de P
PP en snee
del are school volgden
zeven jaar
jaarSint-Lukas. Hijl
g
behoorde tot de eerste lichting
g door deze kunstschool afgeleverde keramisten. Vóór hem stonden als lichtende voorbeelden figuren als Joost
J
Marechal, Pierre Caille, Olivier Strebelle. In 1954
was hij als sierkunstenaar afgestudeerd.
HijJ werd
g
leraar aan de Antwerpse
P Academie 1965-1992,
aan het Hoger
g Instituut aldaar 1985-1986 en aan
de Academie van Eeklo 1957-1992.Hij
Hi' werd herj onderscheiden en hield een hele reeks
haaldelik
tentoonstellingen; ook dit wordt in deze monorafie vastgelegd. Pauwels is een meesterlijk
J
oetseerder en had de technieken van de keramiek al van in den beginne
onder de knie. Zijn
Zij
g
zijnlegio
zijn
altijd des mensen: vrouwen,
g. en altijd
,
madonna's, religieuze werken, vertedering,
g sen sualiteit, mystiek. `De dood van Franciscus', 1989
99
was een van de mijlpalen.
Voorts verschijnt
verschijn de
lP
in alle staten:olitici,
generaals,
kardinaals
P
g
('De Oligarchie',
81).
Met de com posiet-instal9
g
latie 'Sarajevo' (1993),
geheel van tien beel993 een g
menselijk leed, werd hij
den van diepmenselijk
hij internationaal bekend en vereerd. Hugo
g Brutin heeft dit
allemaal voortreffelijk beschreven: de techniek,
de thematiek, de uitstraling.
ong Met diep
P inzicht
derzocht hij} hoe een Pauwels-kunstwerk tot
stand komt, wat de kunstenaar bezielt en beïnvloedt voor, tijdens
en na de creatie. Achiel PauJ
wels is een kunstenaar die dicht bij
bi de mensen
staat en blijft staan; hij
hij observeert ze voortdurend, roept
opP in de vormen
P houdingen,
g gebaren
g
en in het altijd
verfijnd coloriet van zijn
zijn sculPtuJ verfijnd
ren. Tekst en beeld (foto's van Phile Deprez) werden in een fraaie lay-out
samengebracht
tot een
Y
g
schitterendeublicatie.
P

l

FB

Lexicon van Westvlaamse beeldende
kunstenaars 5
.,

Red. Fernand Bonneure e.a., uit gg. Vereniging
gg
van Westvlaamse Schrijvers,
Sint-EuwoudsJ
straat 34, 820o Brugge
mm, geill.
55
gg 2, 220 x 155
met zw.-w.-foto's, 41 2 blz.,g genaaid
55o r.
(rek.
2 604-62).nr.het
- Het vijfde
vijfd deel
van
d
3 80-049
van de West-Vlaamse beeldende kunstenaars bevat zoals in de vorige nummers, enkele
inleidende overzichtsbijdragen.
]
g Nu zijn we
beland bij
bi' de 19de eeuw, waar het architectuurgebeuren beschreven wordt doorJ.P.
J Esther, de
g
schilderkunst door N. Hosttn, de beeldhouwkunst door R. Ramon en de kunstnijverheid,
J
waar het Torhouts aardewerk en de Brugse kant
hoge
LelouP Het zelfgtoppen
PP scheren, door W.Leloup.
portret van Leon Spilliaert
behoort echter reeds
P
P
tot de volgende
eeuw. Het lexicon is opgebouwd
g
Pg
met bio- en bibliografieën,
die een samenvattend
g
beeldeven
van een vierhonderdtal kunstenaars
g

Facetten 1 (Hoofdredacteur Geert Bekaert Eindredacteur Marc Dubois) Redactie Groeningestraat,37
8 0o
fr. 5 Kortrijjk
J] - Los nummer 35o
De 16de Biënnale van 'Interieur' zal plaatsvinden
in Kortrijk
Kortrijk in oktober 1998. Als terugblik
op
p de
g
verschijnt een nabericht in de publica15de editie verschijnt
tie 'Facetten' die hiermee aan zijn
zin eerste nummer
toe is. Het tijdschrift bevat bijdragen van Geert
Bekaert (over Design
g vandaag),
g Marc Dubois
(over C. Kieckens) en Max Borka (Over Ann
Demeulemeester). Tweetalige
g editie, knappe
PP
rijk illustraties.
laY-out, rijke

POËZIE
Gwij Mandelinck

Overval. Gedichten, uitg.
g De Arbeiderspers,
P ers Am sterdam,l 997
, verspreid
p door de Uitgeverijen
J
g
262, Schuttershofstraat,
210 x
9 2000 Antwerpen,
p
13 0 mm,43blz., genaaid
599 fr. - Het is intussen
g
alweer van 1989
dat Gwy Mandelinck
99 ggeleden
Y
nog
Acht jaar
na De
^ een dichtbundel publiceerde.
P
l
buitenbocht, toen verschenen bij
bi Lannoo, maakte
Mandelinck net als enkele illustere collega's de
overstap
P naar een gerenommeerd Nederlands
uitgevershuis; De Arbeiderspers, waar hij
hijzich bij
bij
Erik SPino
Heyman
man, Herman de Coninck,
Y, Erik He
•
Gruwez en Koen Stassijns
J kwam voegen.
g
De nieuwe bundel Overval bevat een tweetal afdelingen,
en
elkbestaat
uit twee
kwatri'1,
g
nen. Gelijkmatige
bouw dus, en in
g structuur enopbouw
J
een eerste cyclus
wordt de geliefde
opP een lichtjes
Y
g
J
ironische
j in beeld gebracht,
wize
terwijl achter
g
hoek en kant - ook in deedichten
- relationele
g
aspecten
als overvallers op
P
P de loer komen te li g gen. In het tweede deel van de bundel komt de
dichter verser
hij oop
P vers tot de vaststellingg dat hij
zijneigen
zijn
lijken,
lijken en het beeldmateg vader is gaan
g
dat hij daarbij hanteert is op
zijn
Pn
1 minst aar digte noemen, indringend, vaak verrassend. Elke
spiegelingaan de contouren
van de vaderfiguur
g
veroorzaakt min of meer ontreddering en lichamelijke
Uiteindelij hoort ook
l herkenbaarheid. Uiteindelijk
• sterveneërfd
te worden, en voelt de dichter
g
hoe zich de vaderlijke
in hem komt te maJ figuur
g
nifesteren.
Dez
oëie van Gwy
P
Y Mandelinck- ook al ubliceerd hij
hil ze met een karige
l uig regelmaat - blijft
termate belangrijk voor onze letteren. Keer op
• kri'krijgt
t men de ndruk
indruk
dat deze verzen be een zijn,
l doordrenkt van intrinsieke kracht, dooreefd, zodat ze haastrobleemloos
nieuwe beteP
kenislagen kunnen genereren.
g
SVDB

De recensies werden geschreven door:
Fernand Bonneure
FT:
Frank Tubex
GS:
Geert Swaenepoel
ILM:
Ican Luc Meulemeester
Iv:
Julien Vermeulen
KVD:
Karel van Deuren
RD:
Robert Declerck
RMDP:
Raoul M. de Puydt
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Hedendaagse architectuur in België
Geert Bekaert . Fotografie Christine Bastin & Jacques Evrard
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Architecture

Hedendaagse
architectuur

contemporaine
en Belgique

in België

Dat België `Het lelijkste land ter wereld' zou zijn is een boutade die een eigen leven is gaan leiden.
Deze publicatie wil onze architectuur uit de tweede helft van de twintigste eeuw in een eerlijk en
realistisch daglicht stellen. De auteur, Prof. Geert Bekaert, geeft zijn eigenzinnige maar gefundeerde kijk en verruimt onze blik op de recentste geschiedenis van de Belgische architectuur.
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g
Y
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gtezijn
g
g
echte fotograaf is Koen De Vriese uit Ekeren.
Met excuus voor de fout die we teoeder
trouw hebben
g
gemaakt.
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JAAK VAN HOLEN

Vier portretten en één zelfportret
van hedendaagse Vlaamse componisten

Woord vooraf
Hoort gij geene bronnen stroomen?
Hebtivl
' geen
g gezang
S
^vernomen?
Span
het
oor
en
open
oog!
p 't oo
p
Lustig,wachter, steek den horen,
Dat het Oost en West mag horen:
De lente is in het land gekomen.

eze

verzen - de slotverzen uit
Prinses Zonneschijn,
J^opera
p
(1901)van Paul Gilson opP een
libretto(1893)an
Pol de Mont - houden in
93
hun oorspronkelijke
enkele ver l context geen
g
g
wijzing
wijzin in naar het toenmalige
g Vlaamse
muziekleven maar
zijlneen eeuw later,- bil
zonder toepasselijk
op
Vlaanp
p
J p componerend
deren vandaag.
g
Sedert Karel Goeyvaerts(1923-1993),
Y
pionier
van het serialisme het voortouw
p
nam op
p de internationale muziekscène trad
voor Vlaanderen inderdaad een nieuwe
muzikale lente in. Vlaamse toondichters
(die niet langer
g 'Vlaamse muziek' schri'l ven bepalen
sindsdien mee de loop
p
p van de
muziekgeschiedenis. Ze hanteren een universele taal, hebben voeling
g met het mundiale muziekgebeuren,
g zich in de
g
- bewegen
meest diverse stijlen en richtingen,
gf hanteren de nieuwste technieken...
D

Vlaanderen componeert.
CompoP
neert veel. Enoed.
Meer
dan
ooit
en beter
g
dan ooit? Wie zal het zeggen?
Het nog
gg
g in
minder dan de kinderschoenen staand onderzoek naar de Vlaamse muziek uit deep
node 1800-1950
voorzichtig95 noopt
g
gp tot grote
heid waar hetaat
g over kwantiteit en
kwaliteit van de toenmalige
g muziekProductie en maakt iedere conclusie niet alleen
voorbarig,maar ook bruutweggonmogelijk.
g l
Harde cijfers
over de kwantiteit ontbreken.
l
Behalve in heteval
van Jef van Hoof
g
(1886-1959):
Luc
Leytens
stelde een Thema959
Y
samen
van
zijn
tische Catalogus
l werken - de
S
enige
in zijn
l soort in Vlaanderen
g totnogtoe
g
- en telde 278
7 oorspronkelijke
p
l composities.
p
Voor alle andere Vlaamse componisten
uit
p
enoemdeperiode
moeten
we
het
stellen
p
g
met benaderendeissin
en.
g
g Slechts enkele
voorbeelden: Arthur Meulemans18841966), meer dan driehonderd werken; Emile
18 -19 24 , ongeveer driehonWambach54
derdtwinti gcomposities;
het oeuvre van
p

Paul Gilson1865-1
waarschijnlijk
942 bevat waarschijnlijk
meer dan vijfhonderd
nummers.
J
Net als nu waren de Vlaamse comonisten toen nauwelijks te tellen. Een vergJ
p letterende meerderheid van hen werd
'zonder vorm vanroces'
in de bodemloze
p
ver
vergeetput
eetut van de Vlaamse muziekproductieedum
tP
of geniet
hooguit
g
g plaatselijk
p
g
l en
in uiterst beperkte
kringgenige
p
g bekendheid.
B. Isenbaert(1812-1881),F. Schermers
1822-18 79^ F. Uytenhove(1874-1923),C.
Y
van den Abeele18
-194
6 H. Van Schoor
75
(1887-1913)... en met deze enkelen honderden honderden anderen... wie kent hen
laat staan hun muziek? Oppbasis waarnog,
g^
van dan uitspraken
doen over de kwaliteit
p
van wat zijJ schreven?
Al is de situatie voor de Vlaamse
componisten vandaag globaal genomen zeker g unsti ger, toch is uiterste waakzaamheideboden.
Het cultuurbeleid ten onzent
g
kun(beleid? we zouden deze bladzijden
l
nen vullen met beschamende, ronduit belediende
feiten en toestanden die eerder het
g
predikaat 'cultuurmoord' verdienen) gaat
g
p
al te zeerebukt
onder financieel-economig
sche dwingelandij.
l Om te voorkomen dat
g
hetzelfde ontonze huidige componisten
p
erende lot ondergaan
als hun voorgangers
g
moeten de inspanningen voor de verspreip
dingn
g de bekendmakingg van hun werk
drastisch opgevoerd
worden. Opdat degePgp
schiedenis ooit het kaf van het koren zou
kunnen scheiden, moet deeschiedenis
g
daartoe de kans krijgen:
partituren moeten
Jg P
worden uitgegeven,
gespeeld
es eeld en o
pgenomen. Het werk van onze toondichters moet
op
manieren de verdiende
gl
p alle mogelijke
aandacht krijgen,
uit eerbied voor de noeste
Jg
arbeid die het kost en omwille van de menselijke
(d.i. geestelijke,
g
J^ emotionele en zin l
nenstrelende rijkdom
die het te bieden
J
heeft.

dus jong).
J g Frank Agsteribbe(°1968),Kurt
g
Bikkembergs
g(°1963), Luc Brewaeys
Y 1 959
Geert Logghe
°1
61
en
Frank
Nuts
Nuyt
9
gg
- ook verder komen ze aan bod in
957
alfabetische volgorde.
Kwestie van di plop
g
matie - vormen voor het overige een bont
en heterogeen
gezelschap.
ze
p Elk bepalen
p
g g
op
stukje van onsPlurip hun manier een stukje
elk kleuren ze met
forme muzieklandschap;
P^
hun specifieke
begaafdheid
en temperap
p
g
ment een stukje van dat landschap
p in; een
klanklandschap
p dat nog
g veel caleidoscopischer is dan het beeld dat er met de bes
p rekingvan het werk van deze vijf
vijf componisten van kane
even worden.
gegeven
Vooraf zijn
l de internationale context
en een aantal algemeen
culturele beweging
en
het
uitgangspunt
voor
een inleidend
g
futuroscopisch
artikel van Yves Knockaert
P
waarin de vraag
gesteld wordt naar de
gg
taak en de functie van de Vlaamse componist vandaagg en morgen.
Uit de opeenp
g
volgende
bijdragen
l g van Yves Senden (over
g
Agsteribbe Kurt
Bikkembergs
^
g s(over Bikkembergs Stefan
Van
Eycken
(over
Y
^
BrewaeYs ^Yves Knockaert (over Logghe)
gg
en Frank Pauwels (over Nuts
blijken
l
Y magg
dat schrijven
over muziek een genre
is met
g
J
een eigen
veelvoudigg leven, even veelvoug
digals de muziek waarover het gaat.
g
Iedere bijdrage
gevolgd
g door
l g wordt g
de opgave
van een voorlopig
p g volledige
g
pg
(één enkele keer selectieve) werkenlijst
J van
de componist
waaraan - opdat
p de tekst
p
-ook de vollegeen dode letter zou blijven
g
l
di gge (helaas niet altijd
altijd zeer uitgebreide)
disg
cogp
grafie is toegevoegd. We hoen van harte
in de kortst mogedat deze discografieën
ge
g
like
achterhaald zullen zijn.
tijd hopeloos
l
p
l tijd

Voorliggend
themanummer wil
gg
daartoe een bescheiden (want slechts vijf
l
componisten
behandelende) bijdrage
g
J ra
g bieden. Veelemeenscha
eli'ks
pP
l hebben deze
g
vijf
l allen
J kunstenaars niet. Wel dit: ze zijn
Vlaming
uiteraard
ze
zijn
allen
van
het
l
g
^
geslacht (maar dat is toeval) en
mannelijkeg
ze zijn
jonger
g (en
J allen l
g dan vijfenveertig
l
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YVES KNOCKAERT

De huidige stand van de Vlaamse muziek een blik in de toekomst
Vlaanderen is het hart van Europa, smeltkroes van culturen en volkeren, internationaler dan wie ook.
In de evolutie van de muziek naar het opgeven van haar categorisering, in de groei naar een
nieuwe eenheidsmuziek kan Vlaanderen vanuit deze bevoorrechte positie een belangrijke rol spelen.
scidenheid
e
en verscheidenheid
N et na de Tweede Wereldoorlogekende
zich in Europa
p
g
een eenheidsstijl
J in de muziek af. Onze Karel Goeyvaerts
was één van
Y
figuren
fi
uren van deze interde toonaangevende
g
nationale stijl.
gg ze uit
J Naar techniek ging
van het totaalserialisme, naar inhoudin
gg
het om absolute muziek. Het materiaal, de
klank, werd als een wetenschappelijk
object
pp J objec
en behandeld. De behandeling
van het materiaal werd in teksten verantwoord, de verbale verantwoordingg moest
de kwaliteit van de muziek bevestigen.
g
Emoties en uitdrukkingg van gevoelens,
g
en filoideeën persoonlijke
ideeën,
p
l overtuigingen
g gen
sofieën werden onderdrukt: dat was voor
korte tijd
J uit de mode.
eenheidsstij uit
Heel snel spatte
de eenheidsstijl
p
Het serialisme zelf creëerde een oneindiheid
aan mo gj
elikheden waaronder
g
zelfs het toeval. De elektronische muziek
bracht de componisten
opp een andere onp
eindigheid
aan
mogelijkheden,
-op
p nieuwe
g
g l
ideeën en werkwijzen,
zoals het klankveld.
J
gtot
vor De happenings waren aanleiding
men van muziektheater. Er werd 'simpel'
g
gewerkt.
ewerkt. Men was aan heren 'complex'
e

Eenheid

Componist
Karel Goeyvaerts
(1923-1993)
p
y
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bronningg toe,^ meenden sommigen,
g - in minimal art en in repetitieve
muziek,
P
^ of o p e enatuurlijk gg
nieuw naar de bron in het natuurlijk
ven van de klank zelf: de natuurlijke
l
boventoonreeks. Het scheen of er evenveel
stijlen en technieken als componisten
bep
stonden in de jaren
'6o
en
daarna.
Onze
l
Karel GoeYvaerts laveerde heel snel doorhij na elheen al deze mogelijkheden
die hij
gJ
kaar en zelfseli'ktijdi
beoefende.
g l J g
De vooruitstrevendste serialisten, intussenostserialisten
en intellec,gingen
g ghun
p
tualisme combineren of confronteren met
een menselijk
l element: de droomwereld,
het surreële. Lucien Goethals verbond zijn
J
klankwereld met het Zuid-Amerikaanse
exotische en met het menselijke
menselijke lijden.
lijden Luc
s
titelde
zijn
zijn
complexe
stukken
P
Y
naar namen van exquise
whisky's:
Y een (al
q
te menselijk
menselij eleJ element. Dat menselijk
bij de modernisten zou je een aanduikunnen noemen.
dip gvan postmodernisme
p
De rehumanisering
g is emfatisch door de
postmodernisten als noodzaak voor de muziek onderstreegt. En daarmee samenhanpressie is alles
g end alles wat emotie en ex g
wat traditie en actualiseringg van het verleden is (in de betekenis van het herbruiken
van elementen uit het verleden, die een actualiteitswaarde hebben of kri'Jgen. Niet
Bach omwille van Bach toen, maar Bach om
Bach nu, Bach om nu).
Waar Anton Webern de weg
g wees
voor de serialisten is het de 'menselijkheid'
van Alban Berg
tijdens de decennia van
g die tijden
overheersing
g van het modernisme, de
weg
gopen
g ggehouden heeft voor degostmodernisten. Het citaat, waarmee deostmop
dernisten zich in de )'aren '70 manifesteerden is door Bergg dik in de verf gezet.
De
g
versmeltin van de traditie en de expressie
versmelting
g
met het constructieve reeksprincige bij
bij Alban Berg
g kan model staan voor de s Y mbiose van het einde van de eeuw. Hetostg
modernisme vernieuwt en blikt vooruit,
bewust van wat in de achteruitkijkspiegel
op
g het verleden belangrijk
gl is. Hetgostmodernisme is een modernisme met zin voor
menselijkheid
(wat
de mens actueel aan(
J
preekt) en voor traditie. Hetgostmoderssg
nisme is een traditiebewust modernisme,
en deze term iseen
g contradictie opg zich,
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maar een nieuwe symbiose.
Y
Deze nieuwe symbiose
is nog
g maar
Y
het begin. Vlaanderen is het hartp van Eubepaalde beteropa en daardoor ook in een be
kenis het hart van de wereld. Vlaanderen is
een kruispunt en een smeltkroes van culturen en volkeren aan het worden, misschien
van Eu
wel sneller dan
andereg ebieden
ropa. Smeltkroes betekentPper definitiepluralisme in de zin van aanwezigheid
van en
g
vermen in van verschillende strekkingen,
vermenging
g,
meningen,
overtuigingen en visies op alle
g-p
gebied.
De muziek is op
pweg
g om haar categ
oriserin
op
te
geven:
klassiek
en nietg P g
g
experfinenklassiek, ernstig,
g,
wereldmuziek volksmuziek,
teel jazz,pop,
,
/
p p!
etnische muziek. Enkele van deze termen
zijn
J al door andere opgeslorpt: alle etnische
muziek en volksmuziek is tot wereldmuziekeworden.
g
Deze aankomende nieuwe eenheidsmuziek / een halve eeuw later dan de universele eenheid van de totaalserialisten, is
van een totaal andere aard dan hun internationale stijl.
stijl. Nu g
gaat het om de interculturele versmeltingan
alle soorten muziek.
g
Vlaanderen kan aan de wiegg staan en zelfs
zij en worden voor deze
toonaangevend
zijn
g
nieuwsoortige muziek. Omdat we als kruispunt zo 'bevruchtbaar' zijn voor alle culturen omdat we alskleine groep
g gmet een
'kleine' taal zo open
g (moeten) staan voor
zij naar
het wereldgebeuren
en zo gericht
zijn
g
g
internationale, zijn
l wij
wij meer en sneller
an
absorberen dan
volkein staatom
o te abso
a n andere
ren die met eenroot
ego
g hebg te kampen
g
ben en niet tot zo'n 'wereldversmelting'
g
zijn
bereid zijn
zijn of in staat zijn.
A e mish Round
A Flemish Round titelt André Laporte
g

een speelse
'ode' aan Tielman Susato. Frank
g
Agsteribbe schrijft
schrijf een reeks Susanna's,
hijJ Lassus' chanson Susanne un jour
Maar als we bewerkingen
van
g
Vlaamse volksliederen opnoemen,
g
1 fronsen
we onze wenkbrauwen. Vlamingen
g hebben
een haat-liefdeverhoudinget
hun
eigen
g
g
volksmuziek terwijl andere volkeren, zoals
Sgan'aarden
en Hongaren
het volksidioom
g
l
zeer hoog
g aanslaan. In de vele opzoekingen
naar volksmuziek uit de eerste eeuwhelft

kan je
namen van com l e internationaal grote
g
p onisten noemen: Bartok en Kodaly
Y in
Hongarije,
Williams in Engeland,
g l- Vaughan
g
g
enzovoort. Maarrote
Vlaamse comPonisg
ten hebben het onderzoek van onze volksmuziek aan anderen overgelaten.
Op
g
p het
wij niet chauvinistisch zijn,
punt waar wij
p
)^ staan
we weer meerogen voor muziek van buitenaf. Vele Vlaamse uitvoerders zijn de confrontatie met buiten-Europese
p musici al
aangegaan
in 'dubbelconcerten',
e
gg
^ in deels
g ecomponeerde,
stukp
^ deels geïmproviseerde
g p
ken in thema's van volkse aard met variaties door de klassieke musici, enzovoort.
Vele 'klassiek'o
g eschoolden hebben Pg inen gedaan
om met jazzmusici
jazzmusic samen te
g
g
Over de componisten
kan hetzelfde
p
gezegdJ
worden: jazzinvloed bijl Frédéric Devreese en Elias Gistelinck, buiten-Europese
p
inspiratie
bij Wim Henderickx en hetzelfde
p
meero
ulariserend (in versmeltende zin
Pp
een stap
bij Dirk Brossé.
p verder dus) bij
In een niete
ubliceerde tekst uit
gepubliceerde
het begin van de jaren
J '9o,schreef Boudewijn
Buckinx
over
zijn
zijn wending
J
g naar het
postmodernisme het volgende:
'Van s 974
P
g
tot 1983
mijn werk in deze 'nieuwe'
93 hield ik mij
eheim.
De twijfels
van veel van
%
1
mijn luisteraars hielden mij1 nachten wakker: is
dit regressie?
%
retro? is dit geen
een volstrekt 'overbodi%e' kunst (historisch noch vaktechnisch
noodzakelijk)
1^ is het %een neo of reactionaire
kunst? Een samenloopp van omstandigheden
%
hiel mij1 over deze twijfelseen.'
hielp
Buckinx
1
vindt 'gelijkgezinden' in het buitenland,
maar vooral ook in het binnenland en besluit: 'Op dat ogenblik, zeg midden jaren '8o,
waren alles en iedereen in ons land aanwezig
om een heus historisch moment van hetostmop
dernisme te krijgen,
p minded'
1% ^ en wel een 'oen
postmodernisme,
p
^ terwijl
1 in het buitenland het
conservatieveostmodernisme
doorbrak. Ook de
p
historische en culturele omstandigheden in
Vlaanderen waren buitengewoon
%
%gunstig.
%
Maar
dierote
doorbraak
is
er
niet^eko
g
men toch niet voor de Vlaamse muziek als
geheel,
componisten,
die
g
^ wel voor bepaalde
p
p
ik liever nieuwe eenvoud noem danostP
modernen.
New simplicity
e Y is de erfenis van minimale en repetitieve
tendensen die ons uit
p
de Verenigde
Staten
via
Groot-Brittannië
g
bereikt hebben. Hetaat
p
g om een soepele,
consonante en tonaal-modale muziek, die
clean
enver
gestroomlijnd
is, vlot
g erfect g
l
teerbaar enrobleemloos.
De
vormgeving
p
g g
herinnert door talrijke
talrijk herhalingen en herneming,
e aan klassieke structuren met
en
en strofes, structuren van eenvoudi ge liederen en rondo's. Het grensoverschrijdende
als genre
wordt benadrukt:
g
l
ynthesizers ,g
geavanceerde elektronische
sY
apparatuur,
elektrische instrumenten en
pp
overroet
overrompelende
geluidsversterking.
p
g
g De
muziek heeft vaak meer met swingende
g

rock te maken dan met een klassiek uitang
unt.
g
s
p Het concert wordt een 'o ptreden' en hetubliek
gaat
p
g zich gedragen
g g als
in de rocksector. Vaak wordt de classificatie
enkel nog
gemaakt vanuit de opleiding
gg
p
g die
de componist
genoten
heeft.
Een
Engels
p
g
g
voorbeeld: Brian Eno is eeno
pPmusicus
Bryar
Gavin Br
ars een klassiek musicus; het
•
hen niet belet om aan talrijke
P rojJ ec
J
ten samen te werken.
In Vlaanderen cirkelde dit fenomeen
een tijd rond de Brusselse groep
g p Maximalist! opgericht
in1984. De roe bestond
pggroep
uit klassiekeschoolde
muzikanten, die
g
zich ook aan compositie
gingen
wijden:
gg wijden
P
Hus,, Eric Sleichim (pseudoniem
p
voor Michiels),Peter Vermeersch en
Thierry
Y De Me Yy. Er waren overlappingen
met andereroe
en: X-Legged
g p
gg Sally,
Y^
P letones en Blindman Kwartet,l zodat de
rockscène, de jazz-invloed
jazz-invloed en de ietprovisatiewereld met elkaar versmolten. Terwijll
Maximalist! wel uit de klassieke achterrond^
kwam, bouwde de groep
g p een imago
go
tegen
het
verwachtingspatroon
van
op,
g
Pverschij nin van klassieke muzikanten
de verschijning
inging: vlotte kledij,
p het
J^ nonchalance op
podium,
odium foto's met gekke
poses
en s P ron p
g
en enz. Alleen de naam al was een aangen
•
g van de voortzettingg van en tegelijk
gl
de afzetting
het minimale
en hetreg tegen
g
P etitieve. Maximalist! sloot zich aan bijJ de
in het zwartgeklede,
g
g
^ wat slordiggogende,
korthan g
e jongeren
van de jaren
'8o, die in
l g
J
hun eigen
cultuur opgingen For a leather
g
jacket
zij vioolconcerto).Hun
jacket titelt Hus zijn
.
van het repetitieve
en
van de
p
nieuwe eenvoud deed hen al snel aansluitingvinden bij Jde vernieuwde dansbeweging
in in Vlaanderen, ^
bijJWim Vandekeybus
Y
What the body doesn't
remember) enp
de groep
^
Rosas deenoemde
musici vonden elkaar
g
in 1983
productie Rosas danst Rosas
93 voor de p
van Anne Theresa De Keersmaeker; Maximalist! zelf werd een jaar
later opgericht),
J
pg
wat verder uitstraalde naar de videowereld
van Walter Verdin. Hetodium
van Maxip
malist! viel dan ook buiten het klassieke
circuit en deze nieuwe muziek werdeg
ado pteerd door het Brusselse Kaaitheater
(Luna-theater) om in samenwerkingen
met
g
de dans- en de videowereld de weg
naar
de
g
internationale scènes en festivals te vinden.
Hier is derens
tussen klassiek en
g
niet-klassiekeenres
opgeheven,
hier is de
g
pg
muziek versmolten met de dans om zo bekend te worden over de hele wereld. Als
Frank Nuyts, ooit ostserialistpostserialist, hetzelfde
probeertanuit
de klassieke muziek met
P
synthesizers
in de groep
Y
g p Hard Score, lukt
het minder: de 'positionering' vanuit de
`klassiek' is waarschijnlijk nu noggteg
groot.
Maar vanuit deure
zij Vlaamse
p `klassiek' zijn
de wereld rond bekend. Twee
voorbeelden: de snelle en sterk volgehou-

den opgang
eg g van Vier opp 'n Rij,l^ een blokfluitkwartet dat nu jaarlijks
jaarlijks naarJapan
aP
uitenodi
gd wordt; het ensemble Ictus,, deels
met de beschreven Rosas-toestand verwant,
dat in het IRCAM in Parijs
Parijs hoog
g aangeschreven staat. Zij zijn
zijn uiteraard dé uitdrag ers van de Vlaamse muziek bijl uitstek. En
ook hier isenrevermen
in een feit: volg
gg
`J
end
jaar
speelt
Ictus
een
'jazzconcert'
oop
g
l
p
een onverwachtelaats:
het
Paleis
voor
P
Schone Kunsten in Brussel, met een onverwachte organisator: de Filharmonische Verenigg
in van het PSK zelf. De vonk slaat
over: Jjazz en wereldmuziek in het PSK en
in deSingel,
programma's,
g p
g ^ met ^gemengde
g
met confrontatie van uitvoerders en comP onisten.

Hoge
g en lage
g cultuur
Eén van de meestewaardeerde
g
Europese
eigentijdse
componisten,
^G
Yor
gY
P
g l
p
geworden.
Ligeti
is
alle
Ligeti,
is
net
75
g
g
g
wereldmuziek hoe langer
g hoe interessanter
aan vinden.
ke
Vele culturen met een rijke
J
of fonie (waar de westerse musicologie
polyfonie
g
vroeger
pretendeerde dat meerstemmigg p
gde wesheid
envan
een privilege
p
p ofYfonie
ge
terse muziekgeschiedenis
waren) blijven
blijve
g
nogononderzocht of zelfs onbekend. Bovendienaat
g deze muziek uit van andere
octaafindelingen
dan de onze in twaalfgeg
like
J halve tonen. Met deze middelen wil
nabije toekomst nieuwe stukgeti in de nabije
ken componeren:
complexe
ritmiek,ol
p
P Yfop
intervalindelingen,vernie en afwijkende
)
wijzend
naar bijv.
bijv. de muziek van Tsjokwe
l
l
(Angola)met
consonante
reine drieklanken
g
met reine kwinten en reinerote
tertsen;- de
g
Georgischepolyfonieet
natuurkwinten
g
pY
jodele van
enrote
natuurtertsen;
natuurtertsen;het jodelen
g
pygmeeën met natuurkwinten en nonen.
'Nu ik zoveel gamelan, Zuidoost-Aziatische
muziek van Melanesië en Nieuw-Guinea en
muziek van de Subsahara gehoord heb, kan ik
rote terts niet meer verdraeen wel etemperde grote
i'n. Ook in de volksmuziek komt
% en. Die doet pJ
nergens
gelijkzwevende
temperatuur
voor.'
p
%%
1
In alles overkoepelende
verbindingen
g ziet
p
Ligeti in zijn
zijneigen
^ muziek zowel het
ideeën oed van de wereldmuziek als dat
ideeëngoe
de westerse muziekgeschiedenis convergeren. Polyfonie
en complexe
ritmiek
p
Y
vindt hijJ immers ook in de uitbloei van de
Middeleeuwen, in de ars nova en de ars
'Natuurlijk moet ik bij1 die niet-gesubtilior. 'Natuurlijk
%e
temperde
systemen
van
de
wereldmuziek
ook
de
p
y
oude westerse stemmin%en vermelden: middentoonstemminget
acht reine grote
tertsen. Alle
%
%
stemmin%en kunnen opp synthesizer
gelegd
% % wor sy
den.'
In 1978
twee
97 reeds schreef Ligeti
g
klavecimbelstukken-tegelijk
die te eli'k alluderen
op
volksmuziek,^op
g
pJjazz
p Hongaarse
en op
rock.
Rock
en
folk
worden
in de
P
Rock
en de Hungarian
Passacaglia
%
% ungherese
%
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verbonden met deulserende
ritmiek van
p
ostinaat enassaca
lia
uit
de
barok.
Dat
g
p
gebeurt
uiteraard
op
hét
barokke
instru
p
g
het klavecimbel. Voor
ment bijl
Ligeti
zijn dit pasticcio's.
De Passacaglia
S
p
g zijn
combineert
de
barokke
u
ungherese
Passaca g ^^
lia metarafrases
oppHongaarse
folkloristig
p
Rock stuit de
sche melodietjes.
In Hungarian
A
J
rock-swin op een typisch
o
rock-swing
P balkanritme,
Yp ^ op
een onregelmatige accentueringg binnen een
regelmatig
rock
p
g
g metrum. De probleemloze
loot
opPeen langzaam
kolooptzich te pletter
g
p
raal: rock en barok, eenroter
contrast is
g
moeilijk denkbaar,^ een versmelting
g van ver moeilijk
der uit elkaar liggende
uitersten
evenmin.
gg
Voor GYorgY
Ligeti
jare
g was eind jaren
van de versmeltingg van
7o de mogelijkheid
gJ
diverseenres
al een feit. Nu zet hij
hij deze
g
tendens voort op
het gebied
van de wereldp
g
muziek met afwijkende
intervalsystemen
Y
J
altijd een
en octaafindelingen.
Hier ligt
g
g nogg altijd
vernieuwingstendens
van
'klassiek'
met
g
elementen uit de wereldmuziek, een
'kunstmatige'
ingreep. In de voorspelbare
gp
versmelting^
en die uit de wereldmuziek en
de klassiek zelf zullenroeien
zullen deze
g
systemen
uit de 'roots' van elke muziek in
Y
dewor
g rote smeltkroes binnengebracht
g
den zonder kunstmatige
g ingrepen.
Versmeltingen van alle soorten muziek zouden een vervlakkingg kunnen betekenen. De kwaliteit van recente realisaties
in Vlaanderen en door Vlaamse musici hebben het tegendeel
bewezen. Het neerhalen
g
van de onoverbrugbaarheid
tussen hoge
g
g en
lage cultuur hoeft geen
'uitverkoop'
g
P van de
hoe cultuur te zijn.
hoge
zijn. Hoge
g cultuur is wat
klassiek door de term cultuuredekt
werd,
g
lage
g cultuur (een term die door het milieu
van de hoge
beg cultuur is uitgedacht)
g
hoorde vroeger
niet
tot
de
cultuur,
maar tot
g
de zuivere ontspanningssfeer of tot de p
puur
commerciële sfeer:o
ppmuziek -videoclips,
p,
soap,
stripverhalen,
de mode en het culip^
P
naire. Volksmuziek is folklore, cultuur van
het volk, van de massa. Dit iser
p definitie
'lage
g cultuur'. Enkelingen
g uit het gebied
g
van de 'hoge
`hoe cultuur', ^zoals de genoemde
g
componisten,
com
^ hebben zich ermee bezig
P
ge
g
houden en onderstrepen
p de waarde ervan
zonder zelf in het bizarre onderscheid tussen hoge en lage cultuur te verdwalen.
Bizar, want voor een volksmens is folklore
uiterst waardevol, voor een lid van een
etnische stam is (was)) zijn
J muziek de enige
g
die er bestaat (bestond): hijJ kende er de
hoogste
waarde aan toe. Is het onderscheid
g
tussen hoge en lage cultuur een late eurocentrische misvatting?
g MijJ lijkt
l het een reactie van zelfverdediging
g
te
zij
zijn
van iemand
g
zich bedreigd
voelt
in
zij
cultuurwaarzijn
g
l
hij
dering-waaraan hij
noggsteeds gehecht
is
g
als de enige
g echte-1juiste en waardevolle.
Wie zo reageert
heeft nog
altijd niet
deronderg
g altij
dat hijJzijn
zijneigen
waarden
niet
aan
g
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hij
een ander kan opdringen, zoals
hij toch verwacht dat de waarden van iemand anders
niet aan hem worden opgedrongen.
Is de lage
g cultuur aan
g cultuur dan de hoge
er heeft alhet verdrin gen? Helemaal niet:
tijd enorm veel zogezegd lage cultuur betij
volkscultuur. Het enige
g verschil is
dat die lage
g cultuur aan de elitaire hoogcultuur onbekend was. Wie van de hogere cultuurwereld kwam ooit in een volkscafé, op
een oogstfeest,
op
In het
p een dorpsbruiloft?
P
g
volkscafé werden spelletjes
nu
g P
p
l gespeeld,
worden diezelfde spelletjes
l opp de televisie
p
es eeld. Het verschijnsel
verschijnse televisie heeft de
gp
overgenomen,
g
- de lage
g cultuur.
Met één verschil: televisie dringt
g door tot in
elke huiskamer, dus ook tot in de milieus
waar de hoge
g cultuur heerst. En deze gro lage
tere bekendheid van de la
gcultuur is om in een angst voor de overspoeling
geslageng
p g
erdoor, omgeslagen in een overdrijven
overdrijve van
aanwezigheid
ervan. Ik zie niet in dat
g
het fenomeen van lage
g cultuur in de media
de waarden van dekleinegroep
kleineroe met hoge
g
cultuurnormen in de maatschappij
Pp l (want
klein is dieroe
geweest)
aantast. Ik
g altijd
P altijd
g
keneen enkele
verdwijningg
van een hoog
g
l
cultuurfenomeen omwille van de overheersingvan de lage
g cultuur. Televisie is als medium in een overgangsfase: er moeten zo
snel mogelijk
g l nog
l
g veel meer zenders bikovrije zenders,/ zodat
men, ook vrije
het televisiezo
landscha identiek wordt
aan het radiolandschap.
In
het
radiolandschap
plaats
p
Pis p
voor veel klassieke zenders, ingJ
elijkhetaar
die
zijn
zij voor
g televisielandschappzal plaats
p
cultuurzenders. Deze evolutie is volop
bezig.
gTegelijk
g l wordt het medium anders
gebruikt: men gaat
televisie gebruiken
zoals
g
g
g
radio,
wijze: enerzijds
radio op een dubbele wijze:
enerzijd als
anderzijdsopp bepaalde
mo grond en anderzijds
p
menten als aandachtigg luisteren en kijken.
kijken
hier is het Vlaamse landschap
eenrachti
voorbeeld
van veelheid: veelg
P
heid aan eigen
hoog en laagg culg zenders,-g
tuur-minded en alle buitenlandse zenders
waarvan wij
wi' de talen verstaan. Dus zou in
Vlaanderen de vervlakkingg
nogg veel sneller
moeten toeslaan dan elders. Dat is blijkbaar
J
niet heteval.
Wijk
Wij ik af van het verhaal
g
de Vlaamse muziek? Ik meen van niet.
Eenpleidooi
voor goede
producten
opp alle
p
g
p
Vlaamse muziekniveaus moetevoerd
g
worden. Onze regering
g g heeft onlangssubsig s su
dies voorpopmuziek
goedgekeurd.
oed ekeurd. Princie o muziek
p Teel hoeft commerciële muziek die als
economische
p roduct leefbaar is en winstgeg
vend is, zekereen
subsidie. Maar als de
g
subsidiekraan opengaat voor Vlaamse musici, die tot nu toe tussen de mazen van het
net van deenres
en de classificaties vallen,
g
maar met kwaliteitsvolle `nieuwe' muziek
bezig
g aan
gzijn,
J^ kan die subsidie niet genoeg
g
hen besteed worden.
Zo komen we onvermijdelijk
onvermijdelijkbij
1 de
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vraag
g van de cultuur,
g van de vervlakking
de cultuur in Vlaanderen, de muziek in
Vlaanderen. Zal derote
smeltkroes een
g
vervlakking
grotere
gg
g betekenen? Een nog
zap-partij dan alle tot nu toe voorstelbare?
Schrijven
alle componisten
hier binnenkort
p
J
verdwijne de
drie-minuten-stukjes?
Of verdwijnen
J
componisten
volkomen in het
p
niets in derote
smeltkroes? Vele vragen
g
g
die ineens opgeroepen worden.Op
0 de laatste kan de actuele toestand reeds het antwoord voor de toekomst zijn.
l Wie zich als
componist
in een bepaalde
situatie p
plaatst
p
p
en 'complexe'
muziek
wil
schrijven,
l
^ zal blij-J p
enkel ' com vend moeten verdragen
gdat kel
P lexe' oren deze muziek kunnen a pprecië Hij heeft en
ren en niet hetrote
publiek.
Hij
p
g
hij heeft
houdt zijn
zijn bestaansrecht,^ maar hij
geen enkel recht om zich benadeeld te voeg
len, aan zelfbeklagg te doen,, of met de vin die wel resg er te wijzen naar diegenen
g
zij
ons
krijgen,
dank
zij
hun
aansprekende
p
Jg ^
P
kwaliteit en bijgevolg
hebben.
g ook publiek
p
Jg
Karel Goeyvaerts
nog
Y
g eens als voorbeeld.
Zijn werken uit de laatste tien jaar,
J
-Aquarius
^
vooral wilde hij
hij niet meer voor eenpuschrijven. Hijl
bliek-van-klassieke-muziek schrijven.
meende het klankmedium te hebbeneg
vonden om iedereen te kunnen aanspreken.
p
Waarom luistert de massa dan nogg niet
juist de grote
naar Goeyvaerts?
Omdat nu juist
g
Y
smeltkroes nog
g maar aan het ontstaan is,
omdat de oren van het Vlaamseubliek
P
nog
pend
g naar alleggenresgeo
g niet ggenoeg
zijn,
l omdat de gelegenheid tot kennismaen
wordt. Te king
noggsteeds niet geboden
g
recht moet dezelfde vraag
herhaald
worg
den: voor wanneer de eerste scenische
uitvoering
q
g van Aquarius?
En dan,, hét fenomeen van de lage
g
cultuur verbonden aan televisie is het zapp
en
p en^ door velen vervloekt en gehaat
g
telkens aangebracht
als voorbeeld van
g
de verlaging
gg van de cultuur en het totale
opheffen vanp
de concentratie. Wat is zap-en
anders
dan
een krant doorkijken
doorkijke of een
p
doorbladeren? Op
g
p elke volgende
pagina
van een weekblad staat een totaal
a
pg
ander onderwerp.
P Wordt er iemand ziek
van als hij
hij een weekbladdoorzap
doorzat en enkel
de foto's kijkt?
En wat dan met de
l
krant met zoveel verschillende items en zoveel foto's op
Zappen
pp is
p één enkele pagina?
p g
een vorm van ontspanning,ontspannen
en
p
inderdaad nieteconcentreerd
met televisie
g
omgaan niet verschillend van een weeken is een onderblad doorbladeren. Zappen
deel van het mens-zijn,
g de mens bel zolang
staat. Als ik met de trein of de auto rijd,
zapt
p voortdurend. Zelfs als
p het landschap
ik naar een klassieke radiozender luister,
worden verschillende muziekstukken en
-genres
in zo'n opeenvolginge laatst dat
ggp
en doorheen de muvan voortdurend zappen
zijn. Het enige
kan
zijn.
ziekcultuur sprake
g ver-g

is

schil is dat van het actieve en hetassieve
p
zappen:
ik moet het landschap
gedurende
pp
pg
mijn
l treinreis 'aanvaarden', net als de muziek van die ene radiozender. Als ik voortdurend van radiozender of televisiekanaal
overschakel, zap
p ik zelf, actief. Maar is het
resultaat uiteindelijk
J verschillend?
exZappen
wordt ookggezien als de
PP
p onent van de niet-concentratie: de mens,
en meestal zegt
g men dan de jeugd,
J g^ kan zich
niet meer concentrerenedurende
lange
g
g
tijd. Hun leven is één zap-partij
tijd.
pp
l van 'ss ochtends tot 's avonds. Een song,
op
item o
g^
televisie moet van uiterst korte duur zijn
J
om de concentratie aan te houden. Alles is
bestudeerd: hoe langg kan iemand zich concentreren hoe snel verslat
p de aandacht?
In functie daarvan wordt de lente
g van een
songgemaakt,
g
gg
^ wordt televisie gemaakt.
Maar hoe lang
g is een kind bezig
g met een
computers p^
el waarvan de volwassenen
met hun hoge
g cultuur zeggen
gg dat ze er
niets van verstaan? Dit is een ander soort
concentratie, een nieuw soort concentratie,
die tot vóór enkele jaren
totaal onbekend
J
was. De snelheid en de concentratie in dit
'sPl
el' zijn een aanboren van nieuwe menselijke
Deze 'snelle concentratie'
l capaciteiten.
p
tijd en is geen
een verloedegen aan onze tijd
ringan
waarden
of
cultuur,
maar het reg
sultaat van een steeds sneller evoluerende
werelduister
gezegd:
J
g g niet het resultaat,
maar een volgende
stap
g
p in de evolutie van
deze wereld).

Boudewijn
1 Buckinx
(Foto: Laurent De Prez)

Eén van derootste
zap-com ponisg
ten van Vlaanderen is Boudewijn
l Buckinx.
Hijl schrijft Tooi Sonates voor viool en piano,
p
evenveel ideeën zonder uitwerking,
g
van de meeste om en bijJ
minuut duren.
Natuurlijk blijft
blijft hij
hij daarbij
daarbij binnen één idioom maar met zo'nrote
verscheidenheid
g
dat het zappen
g
pp wel degelijk
g J hoog-cultureel
is. Ook in zijn grotere werken is hij
hij een
zapper, omdat
hij
nooit
een
situatie
lang
^
hij
g
aanhoudt, maar snel van sfeer en inhoud
wisselt. Maar de wijze
J waaropp hij wisselt is
even belangrijk
gl als het wisselen zelf: het
gaat
aat telkens om het onbevestigd
g verlaten
van eengegeven, waardoor
het zappen hier
pp
meer vragen
oproept dan bevestigende
gg
zijn
antwoordeneeft.
Inderdaad, ^zijn
Negen
g
g
Onvoltooide Symfonieën zijn werkelijk
werkelij
m
ze de luisteraar
totaal
e
aal
o tda
onbevestigd
g in onzekerheid achterlaten. Ze
zijn
ppen
on
l ook onvoltooid,^ zoals elk zappen
voltooid is: men kent nooit het vervolget
g,
geheel, de volledige inhoud enzovoort.
g
Dergelijke
onzekerheden zijn
zijn in feitepostp
gJ
modernistischer
P definitie. Of hoe het
postmodernisme van Buckinx een antzappen
woord ggeeft aan allen idie
za
pp e afkeu renswaardigveroordelen.
Zappen
J g ewor pP is zelfs noodzakelijk
den in onze huidige
maatschappij,
pp l^ omdat
g
van
is. Er is
zappen
a kiezen
e
pP n het'prestadium'
presta
één essentieel verschil dat zich tijdens
het
J
laatste kwart van deze eeuwemanifesg
teerd heeft en dat een totaal nieuw wereldbeeldescha
en
g
p heeft: de veelheid en het
pluralisme. Veelheid aan informatie en moeliJ kheid tot communicatie over heel de
g
wereld veroorzaken de eerste reactie (van
we worden
den over vori generatie):
e
de vorig
g nogg tot
poeld met informatie,^ niets dringt
ons door. Het antwoord is hetzelfde als
hierboven: dit is een schijn
J Probleem door
een reactie vanuit een situatie in het verledenl
g esteld. De juiste reactie is: als er vroeer
één
mogelijkheid
gelijkheid was, dan moest de
g
mens enkel daarmee leren omgaan. 'Kiezen' moest hij niet leren.g
Als er nu oneindig
zijn, dan is een allereerveel mogelijkheden
g J zijn,
ste verplichting
d en p g
p
g van een progressief
kende opvoeding: het leren kiezen (wat
inmeteen het antwoord op
ppen
p het zappen
houdt). Opvoeding
is proces-leren
in plaats
p
p
P
g
van feiten-lereneworden.
Tegenover
g
plug
ralisme staat dan in de allereerstelaats
top
lerantie: het aanvaarden van de veelheid,
meningen, om over te
van de verschillende
gaan tot het onderkennen van de verschillen en om ten slotte tot het zelf kiezen van
een mogelijkheid
te komen.IIsdat
da de 'u
se
ljuiste?
g J
a omdat het een verantwoorde keuze is. Is
e juiste? Nee, want alle keuzes
dat de enegl
die verantwoord zijn
l^ zijn
zijn juist. Wat is de
verantwoording?
g De waarde die men aan
iets hecht. Dus straks kies ik een andere
juiste?
Ja,^ straks is de andere even juist
als
l
J

de vorige
g juist was. Bijgevolg
lg
g leven we ieen
wereld, die niet meeredicteerd
is door
g
één waarde en één waarheid voor iedereen,
maar in een wereld die bevolkt is met zeer
veel waarden en waarheden, alle even
waardevol en even waar en waarachtig.
g In
het Nederlands liggen
gg deze woorden merkwaardi dicht
bij elkaar: waar,^ waardig,
bij
g,
waarde,, waarheid, waardigheid,
, waarachg
tigheid merkwaardig,
g, waarmerk, enzovoort.)

Ni eu
weenheidsstip
e
Ondanks alle tegenkanting,maar
met eengrote
aanhanggin Vlaanderen, ^ blijf
blij
g
de termostmodernisme
gebruiken.
p
g
'Pomo' daaraat
uiteindelijk om:postP
g het uiteindelijk
modernisme in zijn
breedste
betekenis.
l
Postmodernisme is immerseen
stijlbegrip,
l g p,
g
dat beperkt
blijft
blijf tot één kunsttak, het heeft
p
in alle kunstuitingen:
archizijn aanhangers
g
g
tectuur plastische kunsten,
muziek, dans,
,
literatuur, en ook in deebieden
buiten de
g
kunsten: filosofie, sociologie,
g , enzovoort. BijJ
uitbreidingg is het hele maatschappijbeeld
pp J
postmodern: met onze vooruitstrevende
technologie
g hebben we de industriële era
verlaten voor het technologisch,
,postindusg
trieel ofostmoderne
tijdperk.
Hetpostp
p
Jp
modernisme is een feit, een nieuwe maatschappelijke
situatie die onontkoombaar en
pp J
m ontonomkeerbaar is. Het ppostmodernisme
kennen is derhalve nonsensicaal. Deostp
moderne mens is de mens van het laatste
kwart van de toste eeuw: hijl leeft in de
postmoderne maatschappij,
p
pp J^ hijJ denkt postp
modern^l
hij uit zichPpostmodern,
hij
wil-J is
lens nillensostmodern.
p
In ditostmodernistisch
beeld tep
kent zich op
van de menseg
p alle gebieden
lijke
ontplooiing
p
g universalisme af. Multinat
tionals zijn
over de hele wereld.
J verspreid
P
Dezelfde 'merken' van kledij tot voeding
g
vind ik over de hele wereld. Een jeans
is
l
uitgangspunt
was
dat
de
n
universeel . Mijn
l
muziek in de nakende eeuwwisselingg aan
een nieuwe eenheidsstilj toe is, een eenheidssti'l
J als smeltkroes, universeel door de
verzameling
gg van alle
g en de vermenging
mogelijke
muziekgenres.
De Vlaamse kan
g
g J
daarin een zeerrote
rol spelen.
De
p
g
Vlaamse muziek is veel meer dan de comom muziekmakers en
g
p onisten: hetgaat
uitvoerders, hetaat
g om het muziekleven
in zijn
zijn totaliteit met organisatoren,
,plateng
makers en consumenten in alle domeinen.
die
Het g
gaat om die openheid, d
e de toekomst
alle kansen laat. Hetaat
p
g om die openheid,
die Vlamingen
door hun typische
situatie
Yp
g
als het ware eigen
is: verplicht
door onze
g
P
kleinheid tot universalisme.
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Epiloog
p
g
Dit

is waarschijnlijk
l l niet wat de lezer verwacht: een klassieke inleiding
op de
gp
situatie van de nieuwe muziek in Vlaanderen. Nochtans zijn
feiten
g
J alle genoemde
reëel en bestaand, uit het Vlaamse muzieklandscha geplukt. Alleen het perspectief
is
landschap
p p
anders: niet vanuit het verleden de huidige
g
toestand belichtend, maar vanuit het heden
de toekomsto
end in te kijken.
gg
l
Onderhuids is de vraag
gesteld wat
gg
een componist
van nieuwe muziek in
g
Vlaanderen nogg als functie of taak heeft?
Hi' kan natuurlijk
Hij
J antwoorden met het 'rohij
mantische inhoudsideaal': hij
hij denkt dat hij
iets te vertellen heeft aan de maatschappij
gg l
en doet dat dan via de muziek. Persoonlijk
l
vindt hijJbepaalde
dingen
mooi,
Jg eg
^ is hij
g
troffen door bepaalde
gebeurtenissen
en
g
g
acht hijl het de moeite om dat mee te delen
blijft
blijft het hYaan anderen. Dat standpunt
P
erindividualistische
van
het
verleden.
g
Hier klasseer ik de vertellers van kleine en
gers
grote verhalen,
^ de waarheidverkondigers
en diegenen
die nog
g
g steeds menen met hun
muziekverhaal de wereld te kunnen verbeteren, de diepe
g denkers onder onze comgonisten. De vraag
g
g is of er dan landgenoten
zijn in het g
potentiëlepubliek, die de mezijn
delen,^geïnteresnip gvan de componist
g
seerd zijn in zijn
zijn benadering
g en die daardoor waardeaan
J muziek.
g hechten aan zijn
De Vlaamse comeonist kan ook anthij
woorden op
g die vraagg door te stellen dat hij
abstracte klankconstructies maakt, dat hijJ
absolute muziek maakt, die niets meer
is dan de kunst van de klank, in sommige
g
met de klank. Dan
g evallen zelfs het 'spel'
g
komen we in het vaarwater van deostg
serialisten de spectralisten,
p
, de nieuwe corng lexiteit^ de formalisten^ de doorgedreven
g
computergebruikers, enz. Deze
componisten
g
lijken
mij
mij meer te mikken op
g een aansluiting
g
J
bijJ buitenlandse tendensen dan wel opg een
aanspreken
van een Vlaams publiek.
ZijJ
g
P
mikken op
g eerst in het buiteng de oude weg:
land bekend worden en dan zal het wel in
Vlaanderen vanzelfaan.
Wie in de voor
g
handen liggende
bronnen
de biografieën
g
gg
van degelijke Vlaamse componisten
bekijkt,
g
kan nagaan
dat wijJ stilaan zelf in staat zijn
l
g
om kwaliteit te onderscheiden en dat de
kreet van het buitenland onze oren niet
meer zoeweldi
verdooft
als voorheen.
g
g
Er zijn
J ook Vlaamse componisten
g
die zich richten naar één begaalde versmeltingmet een andere genre
of met wereldg
muziek zoals hierboven in het toekomstbeeld beschreven is. Je ziet ze wat snel,
omdat de mode nu eenmaal zo tendeert,
een contact met een anderenre
opzoeken.
g
g
bij
Ook daar moeten we nu een vraagteken
bij
g
zetten. In alles wat eerdereze
d
is,
is
niet
g g
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de vraag naar de aard
van de versmelting
g
gesteld.
Het
kan
uiteraard
niet dat de verg
een
geforceerde
of kunstmatige
op
smelting
g
g
g
wijze ggebeurt. Daarop
wijze
g
P heb ik gealludeerd
met het voorbeeld van G
Ligeti.
Het
Y^r
g
gY
volstaat niet dat de Vlaamse componist
een
p
buiten-Europees
gebied
muzikaal
gaat
ong
P g
mengderzoeken en dat dan in zijn
g
g
l eigen
ot giet.
Hiermee bedoel ik dat de werkg
g
wijze
l van Olivier Messiaen niet meer van
onze tijd
l is. Wat Messiaen deed, was een
g rote verzamelingmaken van alles wat
hem boeide: zijn grote belangstelling
g voor
g
de Hindoe-cultuur, voor de muzikaliteit
van de vogelroepen, voor
het opkomend
g
serialisme, voor een religieuze
houding
g van
g
verwonderende vereringoor
een muziek
gdie woorden in klank omzette (via een
overeenkomst tussen lettertekens en toonwerd duihoogtes). In zijn g
grote mengpot
gg wer
deli'k
g
l niets gemengd,
g- de diverse elementen
bleven 'rauw' naast elkaar staan en betoekomstperstaan. Ook ditg een
is zekerer
g
sgectief voor de muziek: het gaat
om een
g
echte 'versmelting'
g en niet om een zomaar
verzamelen, bijeenbrengen
en pogen
g
l
gg te vermengen.
Wat is dan wel de taak en functie
van de Vlaamse componist?
Het inleidend
g
artikel heeft op
dat
punt
natuurlijk
g
l een heel
P
gemakkelijke
taak: het kan verwijzen
naar
J
g
l
de volgende
teksten die op
P één componist
g
g
focussen en derhalve telkens een antwoord
op
(zouden moeten)geven, een
g
g deze vraag
letterlijk
g
J antwoord of een tussen de regels
duidelijk
J te verstaan antwoord. Maar dat
zou niet heel eerlijk
eerlijkzijn,
J en staat het verwachte antwoord er wel?
Een afdoend en 'afmakend' antwoord zou neerkomen opg het dicteren van
wat de Vlaamse componist
moet doen.
g
Zo'n cultuurdictatuur kan niet. Het antwoord op
g de vraag
g moet dus verschoven
worden naar wat de maatschappij
gg J van een
Vlaams componist
nu en in de toekomst
g
verwacht. Goedecom
oneerde muziek in
g
g
de allereerstelaats
met een uitzonderlijk
g
l
hoge kwaliteit. Niet kwantitatief veel muziek: alhoewel, dit is natuurlijk
J ook een
strekking,eer
veel
schrijven,
waaruit de
g
kwaliteit dan wel door hetubliek
en de
g
tijd
geschift wordt en zal worden. Maar dat
Jg
schiften kan de componist
natuurlijk
g
J ook
zelf doen. De fenomenen 'kwaliteit' en
'kwantiteit' hoeven echter niet (meer) als
opponenten
gezien
te worden: kwantiteit
g
gg
als tijdsduurelement kan de kwaliteit immers opdrijven
en de muziek volledigg tot
g J
durf g haar recht laten komen in haar 'lap g
heid'.
De componist
stelt zich ook terecht
g
merendeels op
g als 'creatiecomgonist': niet
de heruitvoeringg van eerder geschreven
g
muziekstukken, maar de exclusiviteit van
het nieuwste stuk interesseert hem het

DE HUIDIGE STAND VAN DE VLAAMSE MUZIEK

meest, en dat is ook zo voor hetubliek
en
p
de maatschappij.
Het
daadwerkelijke
antJ
pp l
woord van de functie van de componist
P
zou de 'maatscha pPelijl ke relevantie' kunnen zijn.
l Die relevantie is echter niet te
identificeren met de 'economische relevantie', zoals die een rol speelt
in de zuiver
p
die de muziekwecommerciëleroducteng
reld dagelijks
g Maatscha gge g l voortbrengt.
lijke
relevantie
betekent
niet: wat brengt
g
l
mijn product de maatschappij
o ook niet
mijn
ggJg^
mijn product
g
wat kan de maatschappij
ggl met mijn
aanvangen.
Maatschappelijke
gg l relevantie
g
betekent: hoe kan de maatschaggi' lals leefwereld reageren
opg zichzelf, bij en na het
g
horen van muziek. Dat is dus ook verschillend van: hoe reageert
de maatschappij
o
ggl op
g
een bepaalde
muziek.
De
taak
van
de
comg
onist lijkt
mij derhalve
zo
intens g
mogelijk
lijkt
mij
l
g
k
marggvan
zijn inleving
J (van
g in de maatschappij
g finaal tot hedonist, van mistevreden tot
kritischenieter,
g
^van nostalgist
g tot utopist)
te verklanken. Dit zal uiteindelijk
J niet een
bevestiging
het eigen
zijn
gstandpunt
g l
g van
g
(zoals hierboven ontkend is),maar veel
meer een(postmodernistische)
bevragg
in .
(g
Zo 'draagt'
de onzekerheid
g
g de componist
ij lveel meer dan eenvan deze maatschagg
der wie. Zo is de componist
in staat tot
g
componeren
als
hij
tot
'dragen'
in staat is.
hij
g
g
Dit algemene
antwoord weer specfiek
oop
g
g
Vlaanderen toepassend,
g
- kan ik aanknopen
g
bi
bij het begin
g van deze tekst: Vlaanderen is
een kruispunt
in Europa,
van
g
g- een kruispunt
P
culturen, onze kleinheid maakt ons internationaler dan wie ook. Bijgevolg
Jgg is onze
'draagkracht
potentieel
veel
hoger
g dan in
g
g
g
eender welk ander land. Bijgevolg
zijnwij
wij
lg zijn
in een bevoorrechteositie
en kunnen wijl
g
cultureel en muzikaal veel meer toekomstgericht
en maatschappelijk
ln
g
gg l relevant zijn.
Vlaanderen kan muzikaal in de toekomst
een bijzonder belangrijke
gl rol spelen.
g
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YVES SENDEN

Frank Agsteribbe: een zijdelings portret,
met enkele bedenkingen bij het postmodernisme
Een porno in hart en buik. Toegankelijk. Welluidend. Onvoorspelbaar. Frappant eenvoudig. Maar zeer subtiel.
Met opvallend parallellisme tussen de oude muziek die hij speelt en de nieuwe muziek die hij schrijft.

hebben in muzikale milieus heel sterk de neiging
gg
om
e iets of iemand te willetterlijk
len 'plaatsen',
'laatsen' figuurlijk
J en zelfs letterlijk.
g
willen weten waar iemandeboren
is,
g
waar hij woont, werkt, musiceert, ... en
hij
verder bijJ wie hij heeft g
gestudeerd,^ wat hij
aleschreven
heeft,
wat
'men'
er
van
denkt
g
in de (vaak ten onrechte) gezaghebbende
g g
p ers. Dat is dermate evident dat we er niet
meer bijl stilstaan waarom dat zo is: blijkl
baar moet elke muziek kunnenesitueerd
g
worden. Meer nog:: als we de muziek kunnenlaatsen
kunnen we er ook een waarp
deoordeel aan koppelen.
pp
Eenedeeltelijke
verklaring
dgaar
J
g
voor schuilt in de actueleostmoderniteit.
p
Precies omdat in hetostmodernisme
de
p
richtlijne
duidelijke,
haast
categorische
richtlijnen
ong
J^
systematisch
en
onweerhoudbaar
vervagen,
Y
g,
willen we toch weten met welkenre
we te
g
maken hebben. Is de muziek waarnaar we
luisteren klassiek of licht, ernstig
g of vri'bli')l
vend ,p
professioneel of amateuristisch (om
maar iets te zeggen)? Een relatief recent
voorbeeld hiervan vormt de muziek van
'Die Anarchistische Abendunterhaltung':
hun muziek heeft al een hele collectie etiketten opgeplakt gekregen
ekre en (amateuristisch,jazzachtig,
folkachtig,
g^
g, rock...),,
l
waarbij we niet echt iets méér te weten ko-
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wij die het
men. In dat opzicht
is de klare wijn
p
schenkt een stevige
g houvast:
wie zich houdt aan de welomschreven eisen van 'moderne' muziek rhoort erbij;), de
niet-goed-genoegrest valt eraf als zijnde
l
bevonden. Dat zoiets bestaat als 'welomschreven eisen' die aanspraak
maken op
p de
P
enig
zaligmakende
waarheid,
is
een
fictie
g g
die terecht door hetostmodernisme
als
p
een illusie werd ontmanteld. Inrinci
p Pe is
er niet één waarheid, maar kan elke compositorische stellingname opp diezelfde waarheid aanspraak
maken. Op
p
p die manier heeft
(porno)
te kampen
hetostmodernisme
p
p met
p
een andere maar evenevaarli'ke
illusie:
g
J
ook sterke voorstanders vanomo
moeten
p
met een zekere irritatie toezien hoe heel
wat componisten de meest waardeloze althans in hun ogen)
gewrochten produceren
p
g g
onder het vaandel van ' ieder-zijn-ei
g enJ
waarheid'. Terecht rijst er oppositie
tegen
g
pp
een dergelijk
gl allesvervlakkend relativisme.
Tot nader order blijft
on
gJ de cruciale vraag
beantwoord en zelfs onbeantwoordbaar:
'wie kan er nu oordelen welkomo-werk
p
goed of slecht is ?'. Wat niet belet dat volblij gelden:
g ende wijsheid onverminderd blijft
deomo
hploegde
voort.
p
- hijp g
waarschijnlij af
U vraagt
g zich nu waarschijnlijk
dit alles met Frank Agsteribbe
heeft te
g
maken. Of sterker nog:
u
hebt
al
getracht
te
g
g
achterhalen of hijJ nu al dan niet een pomo
p
is ... waarmee wordt aangegeven dat ook
u, geachte
lezer, niet aan de classificatieg
dran gontsnapt.
p En daar was het om te
doen. Aan uw twijfel
l komt nu een einde:
Agsteribbe is een pomo
in hart en buik.
p
Uit de inleidende tekst komt naar
voren dat eenomo
oppzijn
zijnpersoonlijk
J ma p
p
Hij
nier omgaat
met het muzikale verleden. Hij
g
beschouwt de muziekgeschiedenis
als een
g
rote g
grabbelton waaruit hij
hij naar believen
grote
kanutten.
De
manier
waarop
pdie keuze
p
lijk wel Zola —
geschiedt,^ wordt — en dit lijkt
g
een deel bepaald
door het milieu
p
waarin deomo
is
opgegroeid.
p
In zijn
zij
Neem nu Agsteribbe.
J curricug
en clalum wordt vermeld dat hijJ organist
g
vecinist is. De opleiding
houdt
g als organist
g
p
gee
hij met circa zes eeuwen muziek g
in dat hij
Hij speelt oop
schiedenis in aanrakingg komt. Hij
orgel
g muziek van de twing evenwel weinig

tigste eeuw — tenzij
tenzij het eigen
werk — en
g
laat hij
hi ro ook het romantisch repertoire
p
onberoerd. Zijn interesse gaat
uit
g
naar de oudere literatuur. Het is op
dit punt
p
p
op
dat clavecimbel en orgel
g elkaar raken: o
beide instrumenten heeft hij
afhij een grote
g
finiteit met de oude muziek ontwikkeld, en
hij
zin
hij weet deze literatuur met een grote
g
voor subtiliteit te vertolken. Dit 'Fing
erspitletterlijk zin van
zengefiihl' (in de meest letterlijke
woord) is zijn
grootste
bekommernis. In
lg
derakti'k
l betekent dit dat jeJ hem veeleer
p
introverte of delicate composities
zal horen
P
spelen dan imposante,
eclatante 'kaskrap
kers'. Niet dat je in dat laatsteeval
niet
g
subtiel zou moeten sgelen maar de uitdais groter
bijl de eerst genoemde werken.
ging
g
Er is een opvallend
parallellisme
te
p
p
ontdekken tussen de oudere muziek die
hij
Agsteribbe
speelt,
- en de muziek die hij
g
p
schrijft:
er zijn
zijn in zijn
zijn opuslijst
p
J nogal
g wat
J
kleinere composities terugg te vinden die alleen met eengrote zin voor subtiliteit kunnen worden uitgevoerd.
De speelen denkp
g
wijze
is dezelfde gebleven,
alleen de
g
l
muziek waarop
p beide worden toegepast, is
anders.
Er is aan deze ingesteldheid
een
g
mooie anekdote verbonden. Agsteribbe stubij
compositie
bij
deerde tussen 1990
994
99 en 1994
p
de Amerikaan Frederic Rzewski in Luik.
Hijl had net een aantal kleinere composities
p
laten zien's ring
bowin 'g,
cello, 'Ode III',,
piano
allemaal
p
^
^ 'Bossuniana'piano/orgel,
1990)
aan de meester,^ waarop
p deze zei:
99
schrij nu
'goed,
^ we weten dat je
) dit kan;^ schrijf
g
ietsroter'.
Toen Agsteribbe
dit aan
g
g
Boudewijn
Buckinx
vertelde,
antwoordde
J
'e moet echt wel een
dieevat:
'heel ggoede
g
-1
groot
schrijven; je moet goed
o werk kunnen schrijven;
g
g
weten
weten, kunnen en kennen wat je
) binnenkort zal laten...'. Dit lijkt
) een boutade, maar
eraat
p
p
g een fundamentele princiepskwestie
kijkt
u
aan vooraf. Voor veel mensene
gJ
wordt het 'kunen
ruts eens in het eigen
ghart)
nen schrijven',
met andere woorden de
l
compositorische
kunde beschouwd als een
mpo s
co
basisvoorwaarde om van kunst te kunnen
spreken. Een componist
die niet weet hoe
p
hijJ moet schrijven voor orkest,^is g
geen
oede componist.
Als hij
hij niet in staat is om
goede
p
eenroots
opgezet
vioolconcerto te maken,
g
pg
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gJ zijn.
dan zal hij
zijn. Of
hij wel niet echt belangrijk
e
nog,
redenering
wordt
om
geg
g
gdraaid: als hijl zo'n indrukwekkend werk
kan schrijven
voor symfonisch
orkest, dan
Y
l
zijn De
zal hijJ wel een goede
componist
zijn.
p
g
opmerking
van
Buckinx
gaat
laconiek
tegen
g
g
g
p
j standpunt
in. De kwaliteit
een dergelik
p
noodzakelij vervan een compositie
is niet noodzakelijk
g
met het technisch kunnensommi•
g en noemen het 'het metier'). Wat niet wil
zeggen
dat het niet belangrijk
g l is (dat is een
gg
andere even extreme en verkeerde stellingg
J zij
name),het zou alleen moeten duidelijk
zijn
het niet meer en niet minder dan een
•
middel is: de ware betekenis van een kunstwerk ligt
g elders.
Het heeft lang
geduurd, maar
gg
Boudewij
uiteindelijk is de naam van Boudewijn
Zonder overdrijving
J g mog
gg dat Buckinx een cruciale im g en we zeggen
act g
heeft gehad op
p onist
l g componist
p de jonge
A steribbe. Aan het conservatorium van
Agsteribbe
en volde
Antwerpen
g hij bij
lJBuckinx de lessen
muziekgeschiedenis
over de negentiende
g
g
en twintigste
eeuw,^ die niet alleen opp een
g
historische, maar ook sociologische
en
g
vooral filosofische wijze
l werden benaderd.
Buckinxaf
de gelegenheid om
g Agsteribbe
g
over de muziek van deze eeuw enkele radio-uitzendingen
gen te maken. Buckinx was
het die hem aanraadde om bijJ
compositie
te volgen.
In zijn
zijn eerste compog
p
sities is de invloed van Buckinx overduidelijk
Y for
l(bijvoorbeeld in 'Another short story
^hij
Michiel', fluit eniano
199o):
hij maakt
p
nog
gebruik van de (wat je
J zou kunnen
gg
noemen) Buckinx-cadensen, toegankelijke
g
J
slotformules die altijd net even anders eindi gen dan je
l zou verwachten. Het is met de
schrijfwijze
'Pianosonate I's 99
o dat hijhij
de schrijfwijze
van Buckinx achter zich laat (met uitzonderingvan de openingsmaten). Directe
aanleiding
g voor die ommekeer was een
opmerkin gvan Rzewski, dat de Buckinxcadensen zodanig
typischzijn
zijn dat
ze all e je
g Yp
tijd
zal associëren.
J met die ene componist
p
Wat niet wil zeggen
dat een andere com
p ogg
nist ze niet zou mogen
maar het
g gebruiken,
g
'aha'-Erlebnis zal blijven.
J
Wat Agsteribbe
in de stijl
stij van
g
•
zo treft (naast de nu opgegeven
cadensen),
) is de combinatie van het toe ankeli'ke
J - het welluidende én tegelijk
g J het
g
onvoorspelbare.
Bijl Buckinx krijg
lg Jje niet de
p
kans om te denken: 'en nu moet zeker dit
of dat komen', want op
p dat moment verandert er iets. Om die reden heeft Agsteribbe
g
ook zijn
J bedenkingen
g bijJ een aantal werken
van bijvoorbeeld Arvo Part,^ Dominique
q
Lawalrée Robert Moran en anderen die
zich te zeer toespitsen
op
p
p het welluidende,
verwij
het behaaglijke
g J voor het oor. Hijl verwijt
•
componisten
dat zij
zij enkel op
p
p het behaa like van de J,
welluidendheid uit zijn,
en niet veel meer dan dat. Het comfortabele
184
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luisteren op
niet
g
p zichzelf vindt Agsteribbe
voldoende. Hetevaar
dat
je
in
dat
geval
g
l
g
namelijk
naargemakkeli'kheidsJ
g l
J afglijdt
oplossingen en commercialisering
g - velen
associëren deze muziek met New Age
g - is
altijd een
vrij groot. Voor hem moet er nog
g altijd
aspect van het onverwachte, van het onbehaagJ
lijke aanwezi
aanwezigzijn.
zijn.Dat kan je
J al vaststellen bij
'Bossuniana'
z
o
voor
orgel,
J
99
g
stroom
van
klanken
letwaar een lieflijke
J
terlik
j verstoord wordt door onverwachte,

Componist
Erik Satie (1866-19a5),
p
tekening
S van Picasso

korte bijgeluiden.
Eerst denk je dat de uitJgl
voerder een fout maakt, enas nap
verloop
van tijd
J besef lje dat het de essentie van de
compositie
is. Agsteribbe
vergelijkt
gl deze
p
g
schilderij van
denkwijze graag
g g met een schilderij
Jean Bilquin,
duidelijk herkenbaar
p duidelij
q - waarop
realistisch een kathedraal staat afgebeeld met daarrond felle verfstreken, alsof
iemand lukraak een aantal strepen heeft
schilderij
aangebracht.
De kracht van het schilderij
g
komt Jjuist voort uit de confrontatie van het
herkenbare en het storende element.
Een andere onloochenbare invloed
van Buckinx is diens bewondering
g voor
Ca gge en Satie. Wat Agsteribbe
van Ca ge
g
g
overneemt is de notie van 'indeterminatie'.
Cagge kwam op
gegeven moment in
p een gg
aanrakin met het Oosterse denken, waarin
aanraking
niet causaliteit maar simultaneïteit centraal
staat. Even een voorbeeld, in mensentaal.
Ins1995 schreef Agsteribbe
samen met Bucg
kinx 'de hand van Guido', voor sopraan,
,
p
viool, cello, contrabas,,p
piano en twee recitanten. Beide componisten schreven muziek waarvan het de bedoelingg is ze in één
p verruimte uit te voeren,
, maar ook vanop

schillendeodia.
Tijdens
Tijden de muziek worp
er teksten van Guido Gezelleedeclag
meerd. Hetubliek
kan van het ene naar
p
het andereodium
wandelen en opp die
p
manier zelf kiezen waarnaar het luistert. De
estukken
worden niet meer achter elkaar g
speeld maar samen; wat de toehoorder uiteindelijk hoort, bepaalt
niet de componist
p
p
dit is een aspect
van
indeterminatie),
maar
p
hetubliek.
p
De indeterminatie zit soms op
p een
andere manier verweven in de compositie,
p
zoals in 'het optreden' voor klarinettenkwartet1 1
stukje werden met be99: 24 4stukjes
van het Chinese
orakelboek I Ching
g
es
geschreven.
De volgorde
van de stukjes
l
g
wordt vrij
vrij gelaten (wat strikt genomen
g
een indeterminatie is,- maar veeleer alea geen
torische schijnvrijheid).
l
J
De invloed van Satie is niet alleen
dacht u
merkbaar in sommige titels (wat
(
van '55 dernières chances pour
éviter le
p
modernisme' klarinet, viool cello, piano,
,
1991),maar
ook in een frappante eenvoud
pp
cf. hetzelfde werk) en niet te vergeten
een
g
anti-establishment-houden
p
g^als componist,
musicus én als leraar. Die mentaliteit ligt
g
ingebed
in zijn
zijn visie om zo veel mogelijk
gl
g
recies dat te doen wat hem juist
lijkt,
precies
J^ zon l
der rekening
g te houden met conventies, en
zelfs wetten. Van dat laatste vormt de volende anekdote een treffende illustratie. In
gende
zijn studententij
studententijd werd er een niet al te inromantische compositie
o pge p
led
vond
g
g Agsteribbe
g als examenstuk orgel.
het stuk zodanig
op voorhand
g slecht dat hijlp
hij het niet
aan zijn
g dat hij
J leraar te kennen gaf
wenste te spelen.
Tijdens
Tijden het examen werd
p
het werk te spelen,
en dat deed
J verplicht
p
p
hijJ dan ook-p
op zicht en met een reductie
van deartituur
tot zijn
zijnbasispatroon.
Achp
p
teraf kwam een lY
'ur lid naar hem toe met
de opmerking
'hij zich zoiets toch echt
g dat 'hij
p
niet konermitteren'.
Dit incident had enp
kele turbulente deliberaties totevol
g^ een
g
hij
hoogst
g uitzonderlijk herexamen (waar hij
het stuk dan toch moest spelen)
en een
p
bij sommige
wrap ge nasmaak bij
g ljuryleden.
Y
r
geestesverwantgrote
Beste
a nt
Ondanks de g
g
schaptussen beide componisten
mogen
g we
p
heteneratieverschil
niet uit het oogg ver lieg
zen. Buckinxeboren
ins945
) heeft de nag
tionale en internationale muzikale ontwikkeling
en g
gevolgd
g
g Jjaren zestig.
g vanaf begin
hij echte moderConcreet betekent dit dat hij
nistische avantgarde werken heeft geschre ven composities
met toevalsoperatoren,
p
p
waarbij
op de voet
g eJ de actualiteit steeds p
g
hij
werd.
In
de
jaren
zeventig
is
hij
als
volgd
J
g
een van de eersten naar eenostmodernisp
tische ingesteldheid
geëvolueerd.
g
g
in i 968) daarentegen
Agsteribbe (geboren
g
g
komt uit een 'lichting'
g die in hetpostmodernisme is opgegroeid. Voor hem is het
modernisme evenzeer verleden als de Re-

naissance of barok. Met andere woorden:
als het zo is dat eenporno
graag
p
g g kiest uit
het muziekhistorische verleden, dan komt
ook het modernisme in aanmerking.
g Vooral
in vroege
werken
(bijvoorbeeld
'die
avond
l
g
en die roze',
fluit is een sspelend
elend omg aan met het modernisme hoorbaar.
Vele van Agsteribbes
werken zijn
zij
g
in
o
dracht.
De
cantate
'In
de
g
p
schoot van de honger'
(1993)
is
een
com
993
g
positieopdracht voor 'Broederlijk
'Broederlij Delen' de
6 een opdracht
van (u raadt
99
p
(juist).
Het
spreekt
vanzelf dat
het nooit)
p
l
de manier waaropPlje als porno
omgaat
met
p
g
het verleden, wordt beïnvloed door de aard
van die opdrachten.
Voor 'Broederlijk
'Broederlij Dep
j
schrijf
je
anders
dan
voor
de 'Harmol
nie Kunst na Arbeid' (de 'mars' voor harmonie-orkest dateert van 1995);
voor het
995
ACV anders dan voor deeboorte
van een
g
kind. Deeboorte
van
Michiel
leidt
tot
g
'Another short storyY for Michiel', fluit en
maar
p
p iano- 1990 - niet echt een 'opdracht',
toch... - en klinkt haast kinderlijk eenvoudilt^
en alleszins zeer ingehouden.
Een anlt
dere opdracht deze keer voor en door kinderen was 'de schalmei' (voor kinderkoor

zij
en instrumentaal ensemble, 1993).
993 Tot zijn
grote verbazing
kreeg
de
nietsvermoeg
g
dende dirigent
geen complex,
modern en
p
g g
dissonant werk toegestuurd,
maar een
zog
danigtonaal werk,- dat hij
er
haast
on
e
J
gmakkelijk
van
werd.
Op
enkele
noten
na
J
p
klinkt 'de schalmei' alsof het vorige
g eeuw
werdeschreven
terwijl
g
^ terwijlje tegelijk
g J weet dat
re
het ook alleen maar vandaag
g eschg kan
ven zijn.
J
J 1994
Voor de Tenuto-wedstrijd
1
schreef Agsteribbe
het opgelegd werk voor
g
Bij deze compositie
merk
orgel
g 'Susanna I'. Bij
p
goed
hoe
de
uitvoerder
van
oudere
mu•e
l g
ziek de componist
van nieuwe muziek
p
beïnvloedt. Agsteribbe neemt het harmonisch verloop
p van Lassus' chanson (voor
orgel
getoonzet
door Andreas Gabrieli) als
g g
leidraad voor een orgelcompositie. Hijl
schrijft
l evenwel het tegenovergestelde van
wat je
van een wedstrijdcour
J
Pol doorgaans
g
sitie verwacht: inplaats van virtuositeit
(die nochtans moet bewezen worden) en
hetrote
komt een delicate afwisseg
lt gebaar
noten,
bijzonder fragiele salip ltvan trage
lt
menklanken in een zeer rustgevend
g d ver loop. Het resultaat tijdens
wedstrij was
tijdens de wedstrijd

opmerkelijk:
het
l elke kandidaat speelde
p
p
werk te snel en durfde de confrontatie met
de subtiele sonoriteiten niet aan.
Een bijzonder
interessant en mooi
l
werk is 'd'Amouri
ué d'une mouche à
piqué
sopraan,
contratenor,
miel' uit 1995,
995
p
cello en clavecimbel. Dezeroductie
kan je
l
p
beschouwen als een bescheiden symbiose
Y
van dans en opera,
in zakformaat. In veel
p
opzichten
is
dit
werk
barokg getint. Het
g eP
heel van dans en muziek doet denken aan
de Franse barokopera.
Stilistisch vraagt
g de
P
muziek omJYp
de typisch Franse barok-uitvoerings p
raktijk, zoals onder meer in de zangj naar voren komt. De instrumentale
p artien
gedeelten zijn een reminiscentie aan, of, zoals u wil, een actuele herdenkingg van renaissance- en barokdansen. In deze compositie komt Agsteribbe
naar voren als - zoals
g
mooi kunnen zeg-de musicologen dat zog
en
een
'historischepostmodernist'.
Je
P
g
denkt als toeschouwer vaak dat je
J naar een
Frans barokwerk zit te luisteren, maar dat
klopt
p slechts ten dele, want telkens weer,, en
je
kan
echt niet voorspellen
hoe, waar en
p
J
wanneer,g
gebeurt er iets dat het historische
kader doorbreekt of in vraagg stelt. Het is

I
FRANK AGSTERII3BE
1994
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bijvoorbeeld
tegen deze manier vanpostbijvoorbeeld
p
g
modern denken dat er nogal
g wat kritiek
wordteuit
vooral vanuit een modernisg
tisch standpunt.
Tegenstanders
van deze
p
g
'historischee
p omo' stellen de ontstaans
gschiedenis van een werk als dit als volgt
g
voor: Jje neemt wat renaissancedansen,
speelt
af en toe een fout, laat hier en daar
p
iets onverwachtsebeuren
en voilà, weer
g
een compositie.
Men
stelt
het
voor alsof de
p
componist
uit
ve
l
p
ggemakkelijkheidshalve,
gebrek aan originaliteit,
g
g nog:
g uit
^ of erger
g
onkunde een bestaand genre
overneemt (of
onkunde,
g
la
ieert)
hier
en
daar
wat
verandert
om
p g
het 'modern' of actueel te laten klinken, om
te resulteren in iets dat al bijl al maar m a ert'es
lijktop
P het
g
l en déjà vu klinkt. Dit lijkt
eersteezicht
hout
te
snijden,
maar
toch
g
)
klopt het niet. De geformuleerde
kritiek
g
vanebrek
aan originaliteit
is namelijk
namelij met
g
g
toepasbaar
opp bijvoorbeeld
bijvoorbeel
g
P
de
modernisten,
op
zovele
Belp
g
g
diena
de Tweede Weg ische 'grootheden'
g
2
reldoorlogde dodekafonie uit 1923
ontdek93
ken en oppProkofiev,, en opp Stravinsky,
y,
op
p Sjostakovitsj.
l
l Het feit dat een componist
p
gebruik maakt van iets dat voordien al beg
stond, in een of andereedaante
wil nog
g
niet zeggen
dat
hij
dat
doet
uit
gemakzucht
gg
g
of compoistorische armoede. Wanneer iemand in eengesprek
terloops
gp
p vermeldt dat
hij een God in het diepst
hij
van zijn
n edachP
lg
ten is, dan wil dat toch niet zeggen
hij
gg dat hij
niets beters of originelers
te
zeggen
heeft.
g
gg
Hetaat
hij het opp een
g er veeleer om of hij
smaakvolle manier citeert, als een kwinkslag,
een ontboezeming,
g^
g^ om pedant
P
te zijn. Het is uiteindelijk toch de wijze
waarop
verwerkt
p een bestaand gegeven
gg
wordt die bepalend
zal zij
zijn
p
l voor het k wa liteitsoordeel. Om terug
op
g te komen o
`d'Amouripiqué
ué d'une mouche à miel' : als
hebt
lje als luisteraar toeschouwer geboeid
g
kunnenenieten
van klank en choreografie,
g
g
zal dat méér waardebepalend
zijn
zij dan het
P
dat je die sarabande al wel eens meer
gehoord hebt.
Tot slot: de ene denkt dat 'Agsteribbe' eenpseudoniem is; de ander meent
dat hij Amerikaan iseschreven:
'A gsteribg
ble' uitgesproken: 'Extewibbel' . Zijl achten
het blijkbaar onwaarschijnlijk
onwaarschijnlij dat iemand
werkelijk Frank Agsteribbe
kan heten en
g
van Vlaamse afkomst kan zijn. Toch is
dat zo.

JAAK VAN HOLEN
1991

Werkenlijst
(met discografie)
van Frank Agsteribbe

i.o.v.: blaaskwintet studenten K.V.C.

De chronologisch
geordende lijst
lijs bevat
g
g
en,
opgave
ave van titel, bezetting,
en
g,
waar nodigg (en voor zover beschikbaar),
ook tekstauteur t. opdrachtgever
,(i.o.v.),
i.o.v.
gegevens
e evens i.v.m. creatie cr.^
uitgave
(ed.) en
g
o
opnam
name (cd.)

cr.: 13/4/1991; Torhout; Els Dedecker en

Frank Agsteribbe
Cinq dernières chances pour éviter le modernisme voor klarinet, cello en piano (7')
cr.:

1992; Luik; studenten Conservatoire

Royal de Musique de Liège
Het Optreden voor klarinettenkwartet (3 Bes,

i basklarinet) (14')

Nocturne voor piano solo (3')
cr.:

i.o.v.: Het Vlaams Klarinettenkwartet

1984; Frank Agsteribbe

cr.:

1987

Wiegelied voor Wouter en Hannes voor fluit
cr.:

1991; Antwerpen; Vlaams Klarinetten-

kwartet

en orgel, of fluit en piano (3')

With love from Greece voor mannenkoor,

1987; Jan Van den Borre en Frank

bassolo, piano, contrabas en slagwerk (6')

Agsteribbe

t.: Jean Cocteau, Homeros (in Duitse vertaling), Koen Van Damme en reisbrochure

1989

Die avond en die roze voor fluit solo (5')
cr.:

Griekenland

1990; Antwerpen; Els Dedecker

1.0.v.: Noordlimburgs Mannenkoor

Beter 3 duivels in de hand dan io in de lucht

cr.:

voor fluit solo (2')

mar Feyen, Jeroen D'Hoe, Pascal Schepers,

De Profundis voor (alt)stem, fluit, klarinet,

Noordlimburgs Mannenkoor o.l.v. Herman

gitaar en klavecimbel (13')
cr.:

Baeten

1990; Hulste; Goedele De Belder, Els

koor (3')

Dedecker, Peter Merckx, Jan Huib Nas en

t.: Eustache Deschamps

Frank Agsteribbe

i.o.v.: koor De Tweede Adem
BRTN-koor o.l.v. Vic Nees (studio-

Drie zegenwensen van vader voor mezzo,

cr.:

fluit en klarinet (7')

opname)
Partiti per violino solo (is')

t.: Gandhi, vertaald door Stroobandt
cr.:

1990

12/5/1995; Lommel; Paul Mertens, Dag-

Adieu Beauté voor vierstemmig gemengd

t.: Federico Garcia Lorca

1990; studenten K.V.C. Antwerpen

1.0.v.: BRTN - Radio 3

Spring-Bowing voor cello solo (5')

cr.:

cr.: 1990; Antwerpen; Jan Sciffer

december 1991; Ternat; Wim De Moor

Missa ad augmentationem ... amoris voor

Another short story for Michel voor fluit en

sopraan en orgel (8')
cr.: 24/8/1991; Aarsele; Hilde Korthoudt en

piano (4')
cr.: 1990; Antwerpen; Els Dedecker en Frank

Frank Agsteribbe

Agsteribbe
cd.: - CASSA NOVA RECORDS - CNR

cr.:

ribbe

Parafrasen voor fluit / piccolo*, fagot en piano
(4'30')
cr.: oktober (?) 1990; Antwerpen; Trio I Midici
Ode III voor fluit solo (ook piccolo)* (6')
Ode I voor gitaar solo (achtsnarig) (7')
1991; Antwerpen; Jan Huib Nas Huib

Bossuniana voor orgel solo (4')
cr.:

Pas de cis voor fluit en klavecimbel (1o')

Johan Bossers
Koen Kessels

cr.:

1992

950821; Janna van Mechelen en
- PHAEDRA - 92009; Jan Raes en

1990; Céroux; Frank Agsteribbe

1992; Luik: Els Dedecker en Frank Agste-

It is like a big tree voor fluit en piano (1o')
cr.:

1992; Luik; Els Dedecker en Frank Agste-

ribbe
Tallis-variations voor fluit en orgel (15')
i.o.v.: Logos Studio
cr.:

1992; Gent; Karen Defleyt en Mark Maes

7 ad libita voor houtblazer solo (15')
cr.: 1993; Deurle; Takashi Yamana

Les Demoiselles de Fontainebleau voor piano
solo (12')

Bossuniana voor piano solo (4')

cr.:

Pianosonata 1 (12')

Royal de Musique de Liège

cr.:

cr.:

1990; Luik; Geneviève Foccroule
1990; Antwerpen; Geneviève Foccroule

Sieben Uhr vorbei voor strijkorkest (7')
i.o.v.: La Squadra
cr.:

19/12/1990; Buggenhout; La Squadra

o.l.v. Wim De Moor
1990 (?) Par-Court voor piano solo (1'10")
FRANK AGSTERIBBE

piano's (5'35")
Haydn-variaties voor blaaskwintet (15')
Parafrasen voor fluit en klavecimbel (4'30")

Ode II voor piano solo (3')
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Pavane pour un Défunt voor 2

1994; Luik; compositieklas Conservatoire

Erst um die sechste Stunde voor stem, altviool
en harp (is')
t.: Kafka
i.o.v,: Openbare Bibliotheek De Warande,
Turnhout
cr.:

31/10/1992; Turnhout; Hans De Volder

en Isabelle Kerckhove

Cantate Domino voor vierstemmig gemengd

1 993 (?) Sonority Coda for flutes voor 6 altfluiten,
3 basfluiten, piccolo, fluitenkoor (3')

koor en 2 harpen (7')

1.0.v.: Jan Raes

i.o.v.: Cantabile

cr.: Antwerpen: ca. 6o studenten conservato-

cr.: 22/11/1995; Gent; Cantabile o.l.v. Jos Van
den Borre

ria en muziekscholen uit Vlaanderen

La mouche à miel voor viool (of fluit) en piano
1 993

(of klavecimbel) (2')

Het kleine, wilde dier voor blokfluit, cello en

cr.: - 19/5/1998; Aalst; Els Dedecker (fluit) en
Frank Agsteribbe (klavecimbel)

klavecimbel (io')
t.: Med Reventberg

- Paul Klinck (viool) en Gunther Broucke

i.o.v.: KJT Antwerpen
cr.: 22/1/1994; Antwerpen; Marleen Leicher,

(piano) - studio-opname Radio 3
D'amour piqué d'une mouche à miel voor

Caroline Courtois en Frank Agsteribbe

mezzo en contratenor, cello en klavecimbel (40')

Dan mocht ik op de beiaard spelen voor fluit

t.: Remi Belleau, Pierre de Ronsard

en piano (7')
cr.: 1993; Brussel; Adelheid Sieuw en Yutaka

i.o.v.: Muziektheater Transparant

Oya

cr.: 1/12/1995; Gent; Lynda Lee, Steve Dugardin, Mark Lambrecht en Frank Agsteribbe

Cinq dernières chances pour éviter le modernisme voor fluit, viool en piano (7')

De hand van Guido voor sopraan, viool, cello,

De Schalmei voor kinderkoor, blokfluit,

contrabas, piano, en recitanten (55')
t.: Guido Gezelle

dwarsfluiten, klarinet, tenorsax en piano (4')
t.: Jan Jacob Slauerhoff

i.o.v.: K.V.C. (collectieve compositie met Bou-

cr.: 23/10/1993; Londerzeel: Leerlingen van

dewijn Buckinx)

de muziekschool o.l.v. Hubert van Hellemont

cr.: 30/3/1995, Antwerpen; Stan Milbou, Bert
Caekelbergh, Hilde Korthoudt, Koen Kessels,

Variatio Hieronymo voor piano solo (1')

Francis Reusens, Steven Caeyers en Lode Leire

i.o.v. en cr.: Jeroen Raedschelders
ed.: Belgian Music Print (93PMo18)
Should for voice and big band voor recitant,

1996

ACV-mis voor vierstemmig gemengd koor en
koperkwintet (20')

vrije bezetting (5')
t.: Frank Agsteribbe

i.o.v.: ACV-Antwerpen

cr.: 1993; Antwerpen; studenten K.V.C. Ant-

cr.: 16/5/1996; Antwerpen; Koor 'Alauda',

werpen o.l.v. Frank Agsteribbe

koperkwintet 'The Art of Brass' o.l.v. Johan
Van Bouwelen

3 Songs voor mezzo, fluit en gitaar (8')
t.: Indische teksten, Erik Satie

...wenn die B1atter treiben voor bas, fluit/alt-

cr.: 1994; Antwerpen; Katrine Druyts, Adel-

fluit* (bespeeld door dezelfde instrumentalist)

heid Sieuw en Jan Huib Nas

en cello (12')

In de schoot van de honger voor sopraan,

t.: Rainer Maria Rilke en Arthur Rimbaud

recitant, vierstemmig gemend koor en kamer-

i.o.v.: College Sint-Niklaas

orkest (60')

cr.: 1/12/1996; Sint-Niklaas; Ludwig Jansegers, Berten D'Hollander en Michiel Dutré

t.: Herman Verbeeck, Roos Maes, Johnson

Susanna IV voor fluit solo (io')

Gnanabaranan

cr.: 19/12/1996; Elsene; Els Dedecker

i.o.v.: Broederlijk Delen
cr.: 24/2/1994: Aalst; Danny Van Hoof;

Tenebrae: 3 Responsoria voor vijfstemmig ka-

Sandra Naelaerts; Els Dedecker; Koorcollec-

merkoor en koperkwintet (12')
t.: Plato

tief Leerhuis en Liturgie, Prima la Musica

i.o.v.: K.V.C.

o.l.v. Dirk Vermeulen

cr.: 26/3/1996; Antwerpen; Kamerkoor
1 994

K.V.C., koperkwintet Theo Mertens o.l.v. Vic

Susanna I voor orgel solo (5')

Nees

i.o.v.: Gemeentekrediet
cr.: 1994; Brussel; opgelegd werk wedstrijd
Gemeentekrediet

1 997

Cantus Prius Factus voor 2 violen en altviool
(11')

ed.: Editions Chantraine (EC 68)
Susanna II voor blokfluit solo (is')
1.0.v.: Stichting Orpheus
cr.: 1995; Antwerpen; opgelegd werk
Orpheus-prijs

1998

Strijkkwartet (werktitel) (ca. 12')
i.o.v.: Ensor Strijkkwartet
cr.: najaar 1998

Susanna III voor melodie-instrument en klave-

ERU-project (werktitel) voor achtstemmig

cimbel (io')

mannenkoor (ca. 12')

cr.: 11/11/1994; Lille; Els Dedecker en Frank

i.o.v.: Radio 3

Agsteribbe

cr.: oktober 1998; Capilla Flamenca; studio-

opname Radio 3
1 995

Mars voor harmonie-orkest (6')
i.o.v.: Harmonie 'Kunst na Arbeid' - Velde-

Werk voor viool solo (werktitel)
(ca. 20')

gem

1.0.v.: v.z.w. Compagnie Coup Contrecoup

cr.: 7/10/1995 Veldegem; Harmonie 'Kunst

cr.: 20/10/1998; Vooruit - Gent; Paul Klinck

na Arbeid

bij dansproductie Samyrra Bafdel
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KURT BIKKEMBERGS

Onvoltooide autobiografie
Een autobiografie zal ik nooit schrijven, omdat ik een uitermate vergeetachtig persoon ben.
Mijn visueel en auditief geheugen stelt mij gelukkig muzikaal niet voor problemen, maar feiten en namen...
Een marteling dus om op aanvraag van 'Vlaanderen' deze voorlopige autobiografie te noteren.
Hierbij excuseer ik mij bij iedereen die ik zal vergeten en voor vele andere onvolkomenheden.

1963-1981
E en wonderkind ben ik nooit
geweest
en zeggen
dat iederg
ggen
een (mezelf incluis) steedseg
weten heeft dat muziek hetrootste
deel
g
mijn leven zou vullen,^
van mijn
is gelogen.
g g
Muziek kwam mijn
mijn leven — althans het
g edeelte wat ik mij
mi' er van herinner — binneneslopen in het muziekconservatorium van
g
Hasselt. Vader en moeder zelfeen
muzig
kanten maar wel met een ruimeraktische
p
kunstzinnige interesse)
vonden het belangg
rijk
J dat hun kinderen naast de dagelijkse
gJ
schooltaak muzikale en lichamelijke
lichamelijk vorkregen.
En
zo
volgden
wijl allen naast
g
g
g
gymnastiek, zwemmen en atletiek, les aan
'de Hasseltse muziekschool'. Maar mijn interesses lagen opp een heel ander vlak: middeleeuwse ridderverhalen, astronomie en
atletiek vulden mijn
vrije
vrijetijd,
J
l^ en muziek
was een eerder hinderlijk
hinderlijk tijdverdrijf.
Vader was reeds jaren
lid van het
J
laatseli'k
Sint-Maartenkoor
en
sleurde de
p
l

kinderen mee. Als jonge
p was deel) g knaap
name aan een zanggezelschap
gg
p met een
meerderheid aan meisjes
l een trede naar
omhoog
op
de
sociale
ladder, maar muzigp
kaal stak ik er niet zoveel van op.
Mijn
p Mij
vorderinge
en in het muziekconservatorium
ook niet specifiek
gevolgd;
qua
p
g
g -q
notenleer nooitroblemen
(trouwens
ook
p
nooit iets voorgedaan)p
en trompet kreeg
g
een vervolg
g in 'de Hasseltse Harmonie
St.-Cecilia' o.l.v mijn
Emiel
l trompetleraar
p
Swijzen
Swi'zen.
vonk kwam in 1976
97 met de
komst van een nieuwe, jonge,
voor
l g ^ dirigent
g
het Stevoortse koor: Ludo Claesen, toen
nog
aan het Leuvense
g student slagwerk
g
Lemmensinstituut. Zingen
g in het koor, en
in het algemeen muziek, werd ineens belangrijker
boeiender, en wekte mijn inteJ
resse op
voor
een studie in deze kunst. Het
p
schooljaar schreef ik mijJ in voor
volgende
schooljaar
g
piano en harmonie aan het Hasseltse conservatorium om mijl
te bereiden voor

Componist Kurt Bikkember s in actie als dirigent ...

het toelatingsexamen
in Leuven (voor de
g
muziekhumaniora ,waarvoor ik in juli
J
s97
8 slaagde.
g
Een totaal nieuwe wereldin
gg er
voor mij open;
kennismaking
met
de klasp ^
g
sieke muziek door de cursus analyse
Y van
Pater Michel Van Reeth, literatuur I. Stravinsky,H. Berlioz, E. Varèse),
psalm
p
van J. Van Nuffel door het Lemmenskoor
o.l.v. Paul Schollaert, en de uitvoering
g van
de Mattheus ppassie vanJ.S.Bach,^J
zijn enkele
belangrijkemij
belan rijke hoogtepunten die mijnoen en
En zo com
componeerde
en
de ik
penden.
p
kele kleine experimentele
werkjes,anal Y p
seerde ik 2oste-eeuwse Franse orgelmuziek
g
van 0. Messiaen, J. Langlais
en J. Alain en
g
terroriseerde ik kerken uit de omgeving
g
g
met die orgelcomposities. De belan
belangstelling
g
g
voor compositie
werd groter
en groter
en
p
g
g
die voor trompet
p kleiner en kleiner. Dat
had zeker niets van doen met leraar Leon
Petré, die mijl
motiveerde — wat later
resulteerde in een aantal composities
voor
p
ko
koperblazers
—
maar,
'de
lippen
wilden
niet
p
pp
mee' zeggen
en ze dan. Van deze humaniorazijn mijl vooral de typetjes
tijd
Jzijn
Yp J van de leraren algemene
vakken bijgebleven;
muzikaal
g
Jg
jaren
betekende diearen
een
goede
voedin
voedingss3
g
voor de toekomst.
1981-1986
Directeur Jozef Joris wenste niet toe
teeven
aan mijn
mijnsolitaire compositie-gril
g
p
g
en koppelde
mij
edagogieafdeling.
pp
l aan dep
Op
0 een drafje
drafjeheb ik de hogere
ere
Mu gstudie
ziekp
eda
o
ie-com
ositie
doorlopen,
wat
gg
p
p
resulteerde in een einddiplomapedagogie
p
in 1985
koorleiding
95 en einddiploma's
p
g en
fuga
g in i 986. Enkele 'verrassende' docenten
bleken een onuitwisbare indruk nagelaten
g
te hebben zoals Marie-Rose Vangerven
g
(koorleiding)
bijmij lhet vuur voor
gdie bij
koordirectie heeft aangewakkerd,
Jos Van
g
LooY(contrapunt),Frans Ge
sen harmoGeyse
Jos Lerinckx(begeleiding)n
Edmond
g
g
Saveniers (orkestratie) die op
p een zeer
eigenzinnige manier hun 'dingg verkochten'
en Paul Schollaert die mijl
liefde voor
koorzangg èn koorcompositie
bijbracht.
Via
p
l
hem was ik reeds in 1983
93 in het Vlaamse
koorlevenesukkeld
en dirigeerde
ik elke
g
g
donderda avond in Hasselt
het
Heilig
g
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Hart-koor. Samen met medestudent,
vriend, organist
Jo Hermans werkte ik
g
ambitieus aan de uitbouw van het koor en
het muziekleven in het algemeen
rond de
g
Hasseltse H.-Hartkerk.
Het is ook daar dat wij
wi' voor de eerste maal afgeremd
werden door de starre
g
houdin van de plaatselijke
houding
p
l clerus. Maar ik
had de vocale smaak teakken.
Ins1985
95
kreeg
g ik aanvragen
g om in St.-Joris Alken
een kinderkoor op
p te starten en in Tienen

97

van
René Geldof, (mede - )tekstschrijver
1
diverse composities
van Kurt Bikkember^^s
1'

een Jjeugdkoor
over te nemen,- twee belangg
grijke
beslissingen
in
mijn
leven.
Het
goede
g
J
g
werk in Alken leverde ins 86
9 het dirigeerg eer
stokje
g St.-Joriskoor oop
g
l van het gemengd
maar spijtig
'enoe
genoeg
g moest ik toen afscheid
nemen van hetezelli
e
g zanggroepje onder
g
de H.-Harttoren.
Het werken met religieuze basiskoren en met kinder- en jeugdkoren
bracht
J g
voor mijJ de nood aan nieuw 'eenvoudig'
g
materiaal aan het licht, en hier heb ikeg
ik nogg steeds) als
p robeerd (en dit probeer
p
componist
g enpedagoog-dirigent een ver nieuwende rol te spelen,
schrijve
p
^ door het schrijven
nieuwe composities,
nieuwe
p
^uitgaven,
g
bewerkingen en cursusdagen
g in binnen- en
buitenland.
Voor mijn
J collega's-componisten
van het zogenaamde
ernstige
genre is dit
g
gg
eenrote
fout gebleken;
door deze activig
g
teiten heb ik mijlgp
geplaatst bij de 'lagere
g
klasse' en daar zal ik waarschijnlijk
waarschijnlijk tijdens
tijden
zeker niet
g
J leven niet meer uit geraken,
als het van hen afhangt. Ikzelf
kan gelukkig
g
g
leven met deedachte
naast
het
schrijven
schrijve
g
elitaire muziek, eveneens aandachteg
schonken te hebben aan de basis van het
Vlaamse muziekbeleven.

1986-1991
Een keerpunt
mijn muzikaal lein mijn
p
ven werd de deelname aan de 'Internationale Chorakademie Krems' in Oostenrijk.
l
Via een foldertje
J vernam ik de medewerkingvan docent Heinz Kratochwil
aan de Chorakademie, een componist
voor
p
wie ik viaartituren
reeds een grote
bep
g
wonderin had. Kratochwil
bracht mijl vrijJ
heid in het compositorisch
denken (voor
p
koormuziek bij,
bi' Robert Sund meer aandacht voor een zuivere dirigeerstijl,
g
l^ ik vond
er veel nieuwe internationaleeestes
g
genoten en heb vooral veel Duitseleerd
als
g
enige
In de com
p og Nederlands-sprekende.
p
sitieklas viel mijn
mijn bewerking
g van een Frans
comme un coupable
op,
o
^
^
p aaslied Le seigneur
(een opdracht
van de Bob Boon Singers)
g
P
en Kratochwil en Sund zorgden
ervoor dat
g
ikzelf dat lied mocht creëren op
p het deelnemersconcert met de bariton Claus
Kiihbacher als solist. Tijdens
mij
mijn tweede
mij Psalm
aan Krems in 1987 werd mijn
7,
Deus meus do or het voltallige
g
Akademiechorecreëerd
tijdens
tijden de slotvieg
g
gonder leidinggvan de Deense dirigent
Im Nebel o
Steen Lindholm. De compositie
op
p
tekst van Hermann Hesse was mijn
J eerste
'nieuwe' koorcourpositie. De modale toonp
raak werd
enigszins
verruimd en eni szins verlaten naar de vrije
l atonaliteit toe, met akkoordkleuren als 'leidend' thema. De twee
ik telkens een
jarencomponeerde
p
gende aren
nieuw werk in de klas van Kratochwil,
in '88 en Oktober in '89^en dat
Morgenrot
g
laatste werk, mijn eerste compositie
met
p
o
het
ro
aleatorische inslag,
p
g^
p
genomen door de Oost-Duitse dig ramma g
zij studio in
rigent Gert Frischmuth voor zijn
`o
waar trouwens mijn
mijn
eigen
gCaen
9^
ella
te
gast
was
met
een
'Vlaams'
koorp
g
concert in het mooie Stift Gëttweig.
Met Kratochwil is steeds een warme
leerling-docent
vriendschap
blijve bestaan
g
p blijven
hijJ jammerlijk
jammerlijk p
plots overleed in s1995.
Een vriendschap
g steeds voortduurt
p die nog
is die met collega-dirigent Marcin Mazur
uit Warschau. Dagen
vol muziek werden
g
meestal verderezet
tot
in de late uren
g
met veel 'gp
es ritze Wei gwein' en zalige
g
discussies.
Dat ik na mijn
o ische
peda
gg
J muziek
studie verder zou studeren lag
g voor de
hand. Aan het Lemmensinstituut studeerde
bij Luc Van Hove
ik nog
bij
p
g steeds compositie
rijs met
en sloot deze af met eenprijs
eersteon
derscheidin
o hetzelfde
jaar
dat ik
^
l
g ins 99
het hoger
koorleiding
p
g bekwam
g diploma
o.l.v. Erik Van Nevel. De meeste aandacht
in de compositieklas
ging
ingnaar instrumenp
tale werken, koormuziekaf
g niet zo veel
problemen. De lessen resulteerden in enkele verrassende composities
zoals Two
p
voor
bastuba
en
orgel
Impressions
^
g (een o p zij
dracht van Stephan
van Aenrode voor zijn
p

hoger
diploma)
en L iederen van Verlangen
A
p
voor mezzosopraan
en kamerorkest,ge
p
creëerd tijdens
het Ars Musica-festival in
l
Brussel in 1989.
Ins 88
9 werd ik voor de eerste keer
uitgenodigd mee te werken aan Muzikamp,
p,
een samenwerking
opde dagg van
g die tot
vandaag
g duurt,^ maar die mijl ook in contact
Desmet. Uit gebracht
mete
g
p ianist Stefaan
g roeid tot een niet enkel muzikale vriendschapkan jel hier zeker spreken
van
p
wederzijdse
inspiratie
door onze hechte
p
J
samenwerkin
samenwerking
en gesprekken
tot in de
g p
uurtjes
'latere' vroege
g uurtjes.
september
s99
o mocht ik in o p p
dracht van Bisschop
p P. Schruers een koor
oprichten
voor de Hasseltse Kathedraal,
p
waarvan ik dirigent
bleef totjanuari
januari
z 8.
99
g
Er is jammer
jammer
genoeg
geweest
g
g nooit sprake
p
g
van een vruchtbare samenwerkingg tussen
het Bisdom en mijzelf,
maar het koor is
l
steeds eengoed
instrument geweest
bijl het
g
g
experimenteren
met nieuwe koorklanken.
p
En zo ontstond een rijke
oost
g aan vocale
l
vernieuwende religieuze
muziek.
g
s99
1 gaf
g een hele nieuwe stimulans
aan mijn muzikaal en persoonlijk
p
l leven;
huwelijksbootje
niet alleen stapte
p ik in het huwelijksbootje
met J
jeugdvriendin
Heidi, maar tevens werd
g
ik bekroond met de eerste Hasseltse Burgemeester Meers
rijsl voor 'het promoten
p
Y p
van Hasselt door mijn
J muzikaal werk als
dirigent
en componist'.
Op
gg van
p
p uitnodiging
g
Prof. Mark Delaere mocht ik actief meewerken aan de eerste editie van 'Nieuwe Stemmen' op
p 26/27/28 februari aan de Katholieke Universiteit van Leuven met werk
van V. Tormis en K. Nystedt
en mijn
mijneigen
g
Y
Oktober een werk dat veel succes met zich
meebracht.
In september behaalde ik het einddip loma orkestleiding
g waarbij ik in één adem
de creatie mocht brengen
van Romania I,
g
met zeerositieve
reacties
bij
bij de juryleden
l Y
p
Frits Celis en Fernand Terby.
Y Romania is
mijn eerste symfonie,
g e com Y
^ een vierdelige
positie, telkens voor een verschillende beorkest(1991),
zettin
Y
g^ I voor symfonisch
II voor harmonieorkest (1994),III voor
pianokwartet 199
8 en IV ...
> dat zullen we
p
later wel zien.
1992-1998
Op
p 2 februari s992 mochten wijl ons
eerste kindje
kindje verwelkomen,^ en hij
hij inspischrijve
reerde mijl onmiddellijk bij het schrijven
min
l eerste o pdracht voor beiaard (van
Luc Rombouts). Jammergenoeg
g heeft ons
g
zoontje niet lang
zoontje
Jg zijn;
g in ons midden mogen
Sebastiaan
daags
na
de
overhandiging
van
gg
g
g tij
overleed hij.
die mijl lange
tijd
g
J Een tragedie
creatief werk zette, tot een opdracht
p
vanoede
vriend Jo Hermans mijl een uitg
laat bood voor mijn
J emoties, en zo kwam
orgel,
aeternam voor groot
er Requiem
g- een
g
q
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lang
g meditatief werk waar Jo de belangrijkgl
ste orgels
in Europa
heeft,
g
g
p mee geteisterd
van Altenbergg tot in Riga.
g In Altenbergg bevond zich onder de toehoorders de Keulse
uitgever
Christian Dohr die prompt
p P voor g
stelde het werk uit teeven.
g
Sinds het tweede semester vans
992
ben ik in het Lemmensinstituut ingeschakeld bijJ de voorbereidingg (en soms ook als
uitvoerend dirigent)
van de oratoria. Met
g
erbij magg ik
de jaarlijkse Bach-producties
erbij
P
blij zijn
zijn te mogen
werken met muziek van
g
deroten
der aarde.
g
jul in
Tijdens de eerste week van juli
Tijdens
fungeerde
ik voor de tweede maal als
1993
g
gastdirigent bij
bij het BRTN-koor, maar ditgg
maal met een zestal eigen
g werken. Een
oede
opname,
zo
werd
me verteld,, maar
p
ze werd nooit uitgezonden
opp de nationale
g
radio. Fragmentarisch
werd er wel eens een
g
andere programwerk
p g ram
g ebruikt voorvanbi het 'Muziekkabinet', maar
ma's zoals bij
nooit in 'het koorleven van Vlaanderen' —
eenprogramma van Simonne Claey
Claes en
Verdonck door wie ik de laatste jaren
l
uiten
gesteund
word met het opnemen
p nemen
g
zenden van mijn
l koorwerken. Toch een
vreemde situatie: koorzangers en een koorleider een week laten werkenen daarvoor
betalen) en dan nadien niets meer doen met
het resultaat... In oktober van datzelfde jaar
mocht ik de Cera- eugd & Muziek Vlaanderen Prijs voor Compositie
in ontvangst
p
g
telnemen
nemen, nadat ik de twee vorige
e
gedities
kensenomineerd
was. Ditmaal had ik
g
mijn nominatie, waaro
waaropik apetrots was natuurli l^
k te danken aan Vic Nees en Willem
Kersters, twee Vlaamse coryfeeën.
Naast de
y
werelcreatie van mijn
l Triptiek-aquarellen
vooremen
dg koor op pteksten van René
g
Geldof, een werk dat ins1994 de prijs
p J van
de vocale muziek kreegg in Waregem,
g - werd
er ook een concerteor
g ganiseerd in Leuven
met mijn
J muzikale stamboom,^ naast eigen
g
mij leraar Luc
werk ook composities
van mijn
p
Hove en werk van diens leraar Willem
mij Missa in
Kersters. Ins1993 voltooide ik mijn
Sancti Norberts een opdracht
van
p
het vocaal ensemble Musa Horti en dirigent
g
Peter Dejans
Dejans. Peter was student harmonie
bij
de koorleidingklas)
l mij
l en met deJ a'g
ren is er een mooie vriendschap
gegroeid
pgg
met als hoogtepunt deze Norbertusmis, een
traditioneel ordinarium vooremen
g
gd
koor en orgel
g doorweven met psalmteksten
p
rond Norbertus. Een behoorlijk
l 'nieuw'
werk met naast hetebruik
van aleatoriek
g
een herkenbare toonspraak.
Deze samensa
p
werken culmineerde
in het plan
een cd-opP
p
name te maken met eigen
g werk, financieel
ondersteund door de Cera- &Mrijs
plo en
geruggesteunddoor
de aandacht van Vox
gg
g
Temporis.
Deze cd — Kurt Bikkembergs
p
g
Vocal Music — mochtdadelijk
dadelijk op
g heel wat
bijval
rekenen en werd nadien met zeer
l
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gunstigerecensies
(zie Vlaanderen nr. 262
g
g
bedacht, zowel wat uitvoe(1996),blz.
2
54
ringls
betrof. Naast de
p
g wat composities
en nog
Mis de Triptiek
g andere composities
p
p
een staalkaart vans989tot 1994),is Stultorum infinitus est numerus de afsluiter: een
compositie
in opdracht
van Alumni Leuven
p
P
s 993 voor het Leuvens Universitair Koor,
eenroe die mij nauw
aan het hart ligt.
eengroep
g
l
De comgositie opp tekst van Erasmus veroorzaakte door zijn
karakter
J experimenteel
P
nogal wat opschudding,maar wat wil je
l
Euro Cantat
in Hera
met zo'n inhoud? Europ
mee
p
g(DK) bracht nieuwe inspiratie
met de creaties van composities
van
p
E. Rautavaara en B. Holten, maar voor de
een jaar
rest was 1994
994
l van vruchten plukken; vele composities
werden gecreëerd
en
g
p
de recensies bijl nieuwe uitgaven
waren
g
zeer lovend.
kreeg ik
In januari
1995
januari
995
g de opdracht
p
een oratorium te schrijven
schrijven voor het opeo egsconcert voor de Hasseltse Virg a- esseFeesten ins99
6. Na overlegg werd het
sopraan-solo,
concept
vastgelegd
voor so
,e
g pp
men ggd koor en meisjeskoor,
g
l
l
^ strijkers,
^ orgel,
piano
iano en slagwerk.
Nu op
naar
p zoek gaan
g
g
teksten en bronnen.
Vantot
en met september
z1995
7 p
5
was ik teast
g
g in Wolfenbtittel (als Belgisch
componist
van kinderleu
com
gdliederen oop
P
een colloquium
rond de problematiek:
hoe
p
q
ondersteunen organiseren
en
promoten
we
g
P
nieuwe koormuziek voor de jeugd?
l g De
Duitse organiserende
federatie kwam tot de
g

De 0.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk aan de Grote
Markt in Tienen. In delasramen
van deze
S
voor
kerk vond Kurt Bikkembergs
p
ginspiratie
Mirjam
(s996)
zijn compositie
p
l

^^,^,,
,^'
`^\^^
^,;^\v^^^,^\;^ ^^a^^,
\,\ \
^.,
^^
°,a , 4 C ^,
;ati
^
^.

,\ `\,,, ,,,

‘4

,%

,;^^^^a

conclusie, om het x-aantal Jjaar,, componisten de opdracht
te geven
nieuwe werken te
g
P
schrijven
en deze opdracht
te verbinden
p
l
met een aantal specifieke
koren,
een idee
p
dat reeds een decennium in Israël veel bij-l
valenoot.Voor
mij lwaren de nieuwe cong
tacten met o.a. de Israëlische componist
p
Yehezkel Braun en het Finse l
jeugdkoor
g
Pohjol en
Tapiola,
Erkki Pohjola
^ met de dirigenten
g
p
Ala-Pdllanen zeer waardevol; in 1997
Het meisje
namen zij
zij mijn compositie
1 en de
p
hun
repertorium
en
brachten
er in
zee op
p
p
s1997 de tweede uitvoeringg van in België
g (na
mijn eigen
Tiens ljeugdkoor
in 1994). Ondermijn
g
g
tussen had ik een structuurevonden
voor
g
Geïnspireerd
door Brittens Saint
Mirjam.
p
1
Nicolascantate (die ik het Jjaar voordien zelf
uitgevoerd
had) en de glasramen
in de
uit
g
g
0.-L.-V.-ten-Poelkerk in Tienen, kwam ik
tot een negendelig
g werk met Maria's leg
en de
venslooPals leidraad. Na de geboorte
A
kinderjaren
van Maria(waarvoor ik met veel
1
hulp
goede vriendenos en Annemie
p van g
een tekst kon laten schrijven
door René
l
Geldof), de annunciatie en het bezoek aan Elisabeth, kwamen we tot het belangrijke
gl midde g
geboorte,^ kinderjare
kinderjaren en
delpunt ^namelijk
namelijk
van Jezus, om dan af te sluiten met
Pinksteren, de hemelvaart en kroning van Maria. De titel van elk deel, een Latijnse frase,
vond ik deelsg lasramen
in deenanderzi'ds stelde ik
die
zelf
samen met de hulp
P
van deastoor
van
de
0.-L.-V.-kerkvan
p
Tienen, E.H. Evrard Vandervelpen. Na
lang
g
zoeken in boekenwinkels en bibliotheken
kon ik toch een zestal teksten destilleren uit
het werk van M. Gilliams, P. Van Veen en
A. van Wilderode. De rest schreef R. Geldof
in afspraak
met mij.
van het
p
J Een opdracht
P
vocaal mannenensemble Arc Sonore bracht
mijJ tot het Stabat Mater. En zo ontstond de
idee om Latijnse
'standards' zoals het Ave
l
Maria, het Magnificat
, het Stabat Mater en
g
desalm
Jubilate
Deo
te laten samensmelp
ten met Nederlandse teksten. Als slot van
het Magnificat
latiniseerde ik mijn
g
l vroegere
g
Glory
compositie
y be to the Father als doxolop
gie.
De laatste maanden vans1995 kon ik
testen o
op
reeds enkele delen van Mirjam
1
concerten, en de resultaten waren zeer bevrediend.
g
was voltooid, een
Eindelijk! Mirjain
1
op
uitschrijven en o
maand langpartijen
g P l uitschrijven
au
ustus
s
6
was
het
dan
zover.
99
9 g
De aanwezigheid
en appreciatie
van
g
pp
vele collega's
en directeur P. Schollaert
g
deed mijl p
plezier...
anderhalf jaar labeur
J
was op
zeventig
minuten
voorbij.J . Dolle weg
P
ken volgden
met
het
verdere
verloop
p van
g
de Virgaesse-Feesten met concerten, radio- en TV-missen, en telkens met veel
e' muziek.
'j
'jonge'
In september
reisde ik op
p uitnodig
in van Vladimir Zenevitsch naar Minsk
gg

voor een lezingg over Vlaamse 2oste-eeuwse
koormuziek en ik mocht ook werken met
lieveling,
het koor aan mijn
Sf
J Lieve Magnolia
g
werd
Terplaatst Tervoor
het Nederlands!
d ik
aan
alle
prominenten
o
op
muzikaal
g
p
vlak en meegesleurd
naar concerten,^repetig
ties en evenementen; van het staatskoor
naar het staatsballet. In het vliegtuig
g g kon ik
mijl reeds voorbereiden op
p
p Swerts' opera
mijn eerste en hopelijk
Liaisons dangereuses,
p J
S
^
niet mijn
g deelname aan het Vlaamse
J enige
operagebeuren. De ervaringe
ervarin en van deze
jaren
deden mijJ als componist
inzien
P
J
toch nauwer verwant te zijn met het oratorium en veel minder met de oeera • misschien zal dat in de toekomst veranderen;
een idee voor een kinderteug
do pera sluimert reeds.
De Jjaarlijkse
weekends met de
J
Tiense Capella
in 'Kloster Steinfeld' in het
p
'stille' Eifelgebied
ggaven mijJ zoveel inspirag
tie dat ik nu meermaals jaarlijks
jaarlijks terugkeer
g
o zoek naar mijn
op
J muze. Zo ook na een o p dracht van het Duitse festival 'Orgel
g Plus'
schrijve
in Bottrop
P om een mis voor ze te schrijven
aanleiding
van
hun
tienjarig
g
J g bestaan.
Dit resulteerde in de Missa in honoagemengd
achtstemmigg
rem Cordis Jesu voor
g
koor drie trombones en orgel.
g Ook het Eurogees Muziekfestival voor de jeugd
J g vermi met een opdracht.
Het eerste
eerde mij
p
moeilij voor de
werkje Pater noster was te moeilijk
blijk in de
de
categorie
(aleatoriek
blijkt
g
g
Europese
landen
toch
nog
g steeds
P
aversies op
P ^ zeker opp het vocale
P te roepen,
forum) en belandde in het concert p ro samen met
p
g ramma van de Tiense Capella,
hens
de Peste
de nieuwe Missa. Remediee
1S
daarentegen
werd aanvaard en zorgde
o
g op
g
het laatste festival voor verrassende uitvoedie er ontstaan
ringen
p
g -; maar de problemen
door hetebruik
van
ratels,
het
voorschri'l g
ven van stampen
met de voeten,- en hetgeP
(op
bruik van een octotonische reeksrenst
o
g
het einde van de toste-eeuw aan het ongeloofli'ke.
l

JAAK VAN HOLEN

1997

ed.: ANZ-Limburg

Selectieve werkenlijst van
Kurt Bikkembergs

Priester zijn
t.: René Geldof
Missa in honorem Cordis Jesu (gemengd

Uit zijn
werkenlijs selecteerde
gl werkenlijst
J omvangrijke
Bikkembergs
com
o
p gJ
g de belangrijkste
sities.
Ze werden systematisch
en chronologisch
g
Y
eordend.
Naast
jaartal
titel
en eventuele
l
g
specificatie
van de bezettinggl
zijn vermeld:
P
tekstschrijver
voor de vocale composities
p
J
(ed.).
t. en uitgaven
g

i. COMPOSITIES VOOR KOOR

koor, 3 trombones en orgel)
Remedie jeghens de peste
t.: Lucas d'Heere
ed.: MJF Neerpelt
Bloemen van as (III) (gemengd koor en piano)
t.: René Geldof
Benedic, anima mea
Emitte Spiritum tuum
1998

Aanwezigheid

t.: Gerrit Achterberg
1.1. Gemengd koor

Diptiek
t.: Jan van Ruusbroec

1987

Im Nebel
t.: Hermann Hesse
ed.: Harmonia (Nederland)

1.2. Gelijke
1 stemmen

Domfine Deus Meus - Psalm 4 (gemengd koor
en orgel)

1987

Kinderwensen (SSA)
t.: René Geldof

ed.: Triangiel (Polen)

ed.: ANZ, Musicerende Jeugd
1989

Oktober
t.: Hermann Hesse

1 994

Het meisje en de zee (SSA)
t.: René Geldof

ed.: ANZ-Limburg

cd.: ANZ

1991

Missa in honorem Sancti Quintini (gemengd
koor en orgel)

1 995

Stabat Mater (TTBB)
ed.: Harmonia (Nederland)

1992

Laudate Dominum - Psalm 117
ed.: De Notenboom

1996

Alleluia, Jubilate Deo (SSAA)
ed.: Musicerende Jeugd

Dubbele Jan (bewerking)
ed.: Euprint

Glory be to the Father (sopraansolo, gemengd

1998

Daar boven uit het vensterke (bewerking; SSA)
ed.: Euprint (in voorbereiding)

koor en orgel)

Miniatuur (SSA en piano)
1993

t.: lenne Biemans

Venite ad me (gemengd koor en orgel)
ed.: Euprint
Schoon jonkvrouw ik moet u klagen (bewerking)

1.3. Kinderkoor

ed.: Euprint
Stultorum infinitus est numerus

1987-1992 Kind'ren hadden genoeg van de straat
(bundel)

ed.: Euprint (in voorbereiding)

t.: René Geldof, Jan Wouters, Annie M.G.

Triptiek. Aquarellen

1998Vele mensen moet ik bedanken
voor hun steun en toeverlaat en voor hun
Hope(meestal onbewuste) beïnvloeding.
pe
g
lijk
mag
ik
er
op
blijven
blijve
rekenen
en
zal
ik
p
J
g
mij muziek verder
nieuwe impulsen
mijn
p
ontwikkelen.

Repleti sunt spiritu sancto

t.: René Geldof

Schmidt, André Sollie

ed.: Euprint

ed.: Euprint

Missa in honorem Sancti Norberti (gemengd
koor en orgel)
1995

1987-1996 Wat heeft ie't druk mijn vader (bundel)
t.: Jan Wouters, André Sollie, René Geldof,

Alchera (gemengd koor, klein slagwerk en

Wim 1pers, Denise De Veylder, Lea Smulders

piano)

ed.: Euprint

t.: samengesteld door de componist met fragmenten van John Keats, Rainer Maria Rilke,

1 995

't Prinsesje
1 met de blauwe ogen (cantate)
t.: René Geldof

Fernando Pessoa en Pablo Neruda

ed.: VFJK
1996

Suite (gemengd koor en piano)
t.: Paul van Ostaijen
ed.: Harmonia (Nederland)

1.4. Grotere samenstellingen
ó

Pater poster
ed.: ANZ-Limburg

1992

Rorate coeli (voor 4 koren: SSA, SATB,
SSATBB, SSATBB)
ed.: De Notenboom
KURT BIKKEMBERGS
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1996

Lieve Magnolia lieveling

Mirjam (oratorium voor sopraansolo, 2 koren:

Vocale en instrumentale ensembles van het Lemmens-

SSA en SATB, orgel, piano, strijkers en slag-

instituut o.l.v. K. Bikkembergs

Vocaal Herenkwartet Sequens

werk)

Lentekerk 15

AS-010696-CD

cd.: René Geldof; Maurice Gilliams, Piet van

Veen, Anton van Wilderode

en
Kinderwensen

Pro Musica Geraardsbergen o.l.v. Dirk Biesemans

de Konsinjoorkes o.l.v. Trees Rohde

Axis 970103

Ispahan 93/001
2. INSTRUMENTALE COMPOSITIES

Momento SinfonicoMuziekkapel van de Belgische Zee-

Klik

macht o.l.v. Peter Snellinckx

COHE-koor o.l.v. Paul Thijs
ANZ 20.005

1987

Two Impressions (voor bastuba en orgel)

Dana Records MUMU 3011

1989

Fata Morgana (voor HAFA)

Im Nebel

Dubbele Jan

Ad hoc-koor o.l.v. Frank Hameleers

Vocaal Ensemble Cantando o.l.v. Luc Anthonis

Harmonia Cassette

Canta 97001

cd.: Musica Mundana (Nederland)

Liederen van verlangen (voor mezzo en
kamerorkest)
t.: Luuk Gruwez, René Geldof, Paul van

Ostaijen

Sebastiaan
Luc Rombouts
GRE 1594

1991

Romania, part I (voor symfonisch orkest)
Voices (voor saxofoonkwartet)

Choral works: Missa in honorem Sancti Norberti; Do-

Altomobiel (voor altviool en piano)

Dubbele Jan; Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen;

mine Deus meus: Venite ad me; Triptiek. Aquarellen;
1992

cd.: Euprint

Lieve Magnolia lieveling; Oktober; Two romantic

Sebastiaan (voor beiaard)

part-songs en Stultorum infinitus est numerus

Requiem aeternam (voor orgel)

Verdin, orgel Vox Temporis CD 92 021

Vokaal Ensemble Musa Horti o.l.v. Peter Dejans; Joris
1993

cd.: Dohr (Duitsland)

Laudate Dominum. Psalm 117
1 994

De wens van de wind (balletmuziek voor

Komorni zbor "AVE" o.l.v. Andraz Hauptmann

10 instrumenten)

MDC CD 003

t.: René Geldof

Tabor (voor stem en piano)

Wanneer zal de vrede komen; Cantate Domino cum

t.: Magda Van Cleynenbreugel

Gaudio; bewerkingen van: Przybiezeli do Bethlejem;

cd.: Chantraine

Maria door een doornwoud trad; Het was een maged

Romania, part II (voor harmonieorkest)
cd.: Musica Mundana (Nederland)

Katelijne (voor beiaard)
cd.: Weerter Beiaardboek (Nederland)

uitverkoren; Maria die zoude naar Bethlehem gaan;
Kerstsprookje; Herderszang; Fum fum fum, Als ik in
een kerstbal kijk
Capella Beatae Mariae ad lacum o.l.v. K. Bikkembergs
KB 5604

1 995

Thoughts (voor tenorsaxofoon en HAFA)
ed.: Musica Mundana (Nederland)

Boomhut en In de Pop-Marijkestraat
Kadeeke

1997
1998

Apocalypsis (voor koperensemble)

Musicerende Jeugd SIG 95 001

Romania, part III (voor pianokwartet)

De Wonderknaap

Johannes (voor beiaard)

Kinderkoor van de Vlaamse Opera o.l.v. Hendrik
Derollez
DHR 13 002-3/JM 9601

DISCOGRAFIE
Teddyberen stappen naar de zon; Nessie; OpgekikPlayboy

kerd; Vissenhospitaal; Woensdag; De klacht van treur-

The Gabrieli-Brass, Soloists of the Belgian National

wilg; Vroeger; Een kasteel van zand; Eet je bord leeg;

Orchestra

Fietsen I; Voor de broek...; In de Pop-Marijkestraat;

Mudo-records 8711/5482

Fietsen II; Boomhut; Huiswerk; Visite; De wonderknaap; Druk; Kunnen apen gapen?; Goedenavond

Ja Heer, hier ben ik (uit Jong en vro); Magnificat,

speelman

Amen dico vobis; Wintersuite

Jeugdkoor O.L.V.-Ten Poel o.l.v. K. Bikkembergs
g

Jeugdkoor O.L.V.-Ten Poel o.l.v. K. Bikkembergs

SONO E 296

Poketino 0013
0 Moeder der moeders; Dit beeld, hij wou het voor
Bewerkingen van: Przybiezeli do Bethlejem; Joseph

een glimlach geven; Glory be to the father

and Mary; Maria die zoude naar Bethlehem gaan;

Capella Sancti Quintini o.l.v. K. Bikkembergs
g

Wat, Bethlehem en Chionia sto kambanario

VJ 5660
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Il flume del tempo passava...
Een traject doorheen de muziek van Luc Brewaeys
Het door en door modernistische cruvre van Brewaeys is een ononderbroken inventieve en 'wetenschappelijke'
zoektocht naar de akoestische eigenschappen van de klanken; een zoektocht die niets buitensluit,
die als verwachting voor de toekomst enkel het onverwachte inhoudt.

H

et kan op
o het eerste gezicht
g
trajec
vreemd lijken
lijken om een traject
het oeuvre van
Luc Brewaeys
Y `-'1 959 aan te vatten met de
bespreking
g van een crisissituatie, doch
p
zij muziek
wanneer men de topologie van zijn
is dit een voor de hand ligende
zaak.
Af
gezien
van
het
feit
dat
een
g
g
crisis musicologe
musicolo en voorziet van een onmidhulpmidi bruikbaar historiografisch
g
p
del bij
bij het uitzetten van p
'erfodes' binnen
het werk van een componist,
is het een
p
uiterst interessant fenomeen op
p zich. Paul
de Man schreef ooit: 'We can speak
p of crisis
when a 'separation'
takes
place,
p
P
-by
Y selfreflection between what is in conformity
with the original intent and what has irrevocablYfallen awayY from this source."
Brewaeys
greep
In heteval
van Brewae
ys g
p de
g
ineenstorting
plaats naar het einde van
gP
193
8 toe. De explosieve
fermentatie van
P
ideeën en de (re)constructie van een
coherente,,y
synthetische totaliteit leidde uiteindeli )jk tot de adoptie van het boventoonspectrum
als het fundamentele com ositop
rischerinci
e.
zij om de
p
p Het zou zinloos zijn
input
die
Brewaeys
gedurende
Yg
p
dezeeriode
kreeggvan Tristan Murail te
p
ontkennen,, maar het moet toch onderstreept
J n con p worden dat het belangg van zijn
tacten met laatstgenoemde
eerder
ligt
in het
g
g
catal tische effect dan in om het even
catalytisch
onmiddellijke invloed op
zijn daarpJ
opvolgende werken. Alhoewel het woord

Componist
Luc Brezvaeys
^
y
(Foto: David Sam n)

inmiddels spontaan
bijJ de lezer opgekomen
pg
P
kan zijn
l is het een massief reductionistische zet om Brewaeys
Y te classificeren onder
het label 'spectralisme',
is
g
p
^ zoals het geval
voor vele componisten
en niet het minst
p
voor diegenen
die de term lanceerden.2
g
Wanneer dit woord of een afgeleide
ervan
g
in onderstaande tekst verschijnt
l^ wordt het
enkelehanteerd
in etymo-technische
zin,
Y
g
fi
los van de historische, esthetische,
, g eo
g rasche en andere connotaties die er recent aan
zijn
vastgemaakt
zijn.
g
per-extreme beperking
g van ons
p
spectief opp datgene
wat vóór Brewaeys'
Y s arg
tistieke reoriëntatie tot stand kwam, maakt
het zeer moeilijk om de esthetische positie
p
van deze vroege
in te schatten.
g composities
p
Eenigg
antische hoeveelheid jeugdwerken
J g
Michel Strogow,
(waaronder de opera
g ^ ,e
p
schreven op
l zowel
p achttienjarige
l g leeftijd)
zijn
tijdens
als muziekeschreven
tijdens
zijn studie bijJ
g
André Laporte,
Franco Donatoni,, Brian Ferp
neY
hou gh en lapnis Xenakis werden terugggetrokken, en dit verklaart waarom slechts
twee composities de crisis overleefd hebben: Parametric Permutations voor fagotsolo
g
piano,^ ringmodulator
en 1
en Tra1jet voor p
g
instrumenten beideecoco
g
poneerd in
1982.
9 3 Ook al is de term 'structuralistisch
post-serieel'
opgeworpen in verband met
P
deze werken, de muzikale realiteit is iets
complexer.
De koele, wetenschappelijke
pP l titel,- de
zuiver mathematische constructiemethode
en de concentratie op
bep
p wat de componist
schreven heeft als 'extreme fysische,
haast
Y
zij
transcendente uitvoeringscomplexiteit' 4 zijn
die Parametric Permutations
een marginale
plaats
in Brewaeys'
Y oeuvre
g
p
even. Het is eveneens atypisch
in die zin,
geven.
YP
dat het het enige
g werk is waarin de invloed
van een andere componist
in dergelijk
gl
p
rote mate te onderscheiden valt. Het
grote
g ebruik van onorthodoxe maatcijfers
3 10 ,
J
plotse temp owi'zi
2/12,
,5 20
^ ... di e p
l ginverraadt
inderdaad
5
en
tot
stand
brengen
g^
g
een zekere schatplichtigheid aan Brian
1981
FerneY
hough's Lemma-Icon-Epigram
pS
voorianosolo
een
die
^ compositie
p
p
tijdens de
BrewaeYs intens bestudeerde tijdens
Darmstadter Ferienkurse 1
in92.6
8

i

Een veelersoonlijkere
compositie
l
p
P
dan Parametric Permutations is Tra jet,
1, g e schreven in opdracht
van en opgedragen
p
aan Lukas Foss, één van de invloedrijkste
Amerikaanse componisten van de naooreneratie. Het hele stuk kan begsegeneratie.
schouwd worden als de auskomponierun 8
van een enkel vijftoonsakkoord,
^afgeleid
g
J
van de naam 'Lukas' volgens
een strikt per-g
soonlil k ggematria-systeem
Vb.1 . Deze idée
Y
ecoco
lementeerd
door een dofixe wordtp
g
decafonische reeks, die echter zelden als
dusdaniggg
gebruikt wordt, en die functioneert als een soort van anti-materiaal dat
obstakels op
deP
P de weg
g van het parcours
poneert. De functie van het akkoord en het
compositorisch
g
ggebruik ervan - regerend
p
eerder danenererend
- is in zekere zin
g
verwant met de spectrale
grammatica
van
g
p
de daaropvolgende werken,
werken en toont bovenal dat trans P
positionele en registrele
g
zij in Brequivalentie entia non ^^grata zijn
eeq
g tot
Ys' vocabularium. Met betrekking
tijds- en ritmische organisatie kan men oop
tijdsmacro-niveau drie stadia onderscheiden:
(i) non-ritmisch non-metrisch: stasis met
'klankgebeurtenissen' (2) ritmisch nonmetrisch: een combinatie van de voorgaande
staat met ritmische contouren afgeg
leid van de morsecode van de naam 'Lukas
Foss';,3 ritmisch metrisch. Twee cadenza's
voor deianosolo
overbruggen
gg de conce p p
tuele kloven tussen deze drie stadia. Omende redenen,
wille van voor de hand ligg
zijn
van
g
J de eerste twee stadia doordrongen
aleatorisch materiaal, d.i. kleine reservoirs
dieenummerde
klankobjecten
klankobjecte bevatten
g
(gespreid
over
het
volledig
g ensemble en de
g p
tijden de uitde dirigent
tijdens
solist),,
g
objec (nummer)
géén willekeuriggobject
en waarna de uitvoerders de cyclus
Y
doorlopen
p in numerieke orde. Dit circulair
rincipe - bekend van Pierre Boulez'
p
6 - wordt eveneens
orkestwerk Eclat 1 95
gereflecteerd op
het
niveau van de totaalP
structuur, aangezien
het aankomstpunt
p
g
hetzelfde is als het vertrekpunt.
p
Doorheen de hele compositie
wordt
P
een anamorf effectecreëerd
door
het
geg
bruik van een ringmodulator,
die
depiano^
p
g
klank breekt en vervormt. De vijf
J frequenals 'carrier input
ties
gebruikt worden
die'
p
Luc BREWAEYS
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de weinige
wiens project
in
zijn op
van het basisakpl
p
g componisten
g
p hun beurt afgeleid
derond
door
en
door
'modernistisch'
is.
koord maar de ruimte wordt als het ware
g
praxis
de
opengetrokken: de centrale toonblijft
blijft inpo - In die zin is zijn
p
p
J compositorische
uitdrukkin van een fundamenteel geloof
uitdrukking
sitie terwijl de afstand tussen de daarrond
g
in de validiteit van de onophoudende behangende
tonen telkens met één octaaf
g
trachtingom de totaliteit te omhelzen, een
vergroot wordt. De keuze van frequentie
q
totaliteit die niets categorisch
buitensluit en
wordt aan de discretie van de uitvoerder
g
die het hele veld van consonantie tot disso^zij
overgelaten;
enkel de wijzigingspunten zijn
g
nantie, van sinus golf tot witte
ruis omvat,
in de partituur.
Op
,
p die manier
P
gebruikmakendvan
zowel
harmonische
als
eigen
'vervreem
controleert de solist zijn
g
g
J
niet-harmonische spectra.
g hij een dimendip g' in zekere zin, ^ en voegt
p
s abstractcholo
sie toe aan het
psychologisch
gisch tra
Wanneer men Brewaeys'
ject
dat
reeds
impliciet
in
de
muziek
Y oeuvre in
p
J
zijn
totaliteit
overschouwt,
springt
de
aanwezi is, d.i. een traject
van geleidelijk
aanwezig
traject
g J
J
^
kleine hoeveelheid vocale werken onmidopgedreven
agressie
en g
gewelddadigheid
g
g
pg
dellijk
Tra 'et is
(vooral vanaf de tweede cadenza). Traje
g Alhoewel deze drie coml in het oog.
osities
geschreven
zijn
unieke compositie
in
Brewaeys'
oeuvre,
g
p
J in een zeer korte
Y
p
tijdsspanne(1989-'91),is
elk ervan echter
in die zin dat het - tot op
o heden - het enige
J
P
g
geconcipieerdvanuit
een zeer verschillend
echte oeuvre-de-bord is, een werk dat toont
g
p
standpunt.
zijn
Voor zijn eerste vocale essayY
dat elke doodlopende
steeg
zijn eigen
o ep
g opeg zijn
wou
Brewaeys
tekst,
verhult
naar
wat
achter
de
muur
ligt.
Y een niet-syntactische
Y
g
g
nieterelabestaande
uit
fonemen
en/of
Tijdens de compositorische
Tijdens
crisis
die
g
p
teerde multilinguïstische
woordconstructies
Trajet
g
t volgde, werd de esthetische efficiënBrewaeYs is zelf een soort van multili p guïstie en de mogJ
eli'kheden van een vocabutisch mirakel). Na lang
speurwerk vond hij
hij
lariumebouwd
oppde boventoonreeks
gp
g
(1959)
en dit
Hans Helms' Fa:m Ahniesgwow
uit getest in de soundtrack voor de anima959
g
werd dan de basis voor het werk Réquialm
tiefilm Het Raadsel van de Sfinx (1983)van
9
en kamerorkest. Na het
(1989)voor sopraan
Jef Cornelis. Danlots
p
p
l van ab^na een jaar
beëindi gen van deze compositie
richtte Bresolute creatieve stilte, trad Brewaeys
y voor
p
was Ys zich opp de muzikale zettingg van een
het voetlicht met Symphonyno.i '...e poi
p
syntactische,
narratieve tekst,, een onderc'era...'s 8
voor orkest, het eerste in een
y
95
nemingie
zij meest
verderlopende
stroom van werkengebap
g leidde tot één van zijn
werken:
Non
lasciate
ogni
seerd op
de
akoestische
eigenschappen
van
g
p
speranza... (1989-'9o)voor so
saxo klanken. Het antwoord opp
het gigantische
sopraan,
p
gg
foon s en orkest. De dramatische apovraagteken dat deze partituur
besluit, werd
p
theose van deze reeks vocale werken werd
twee jaar later gg
gegeven met Symphonyno.2
J
Antigone
(1991),met
dan de kameropera
'Komm! Hebe dich...'s
8
vo
or
groot
or9 7
g
p
g
een libretto van Dirk Opstaele,
voor vocaal
kest. De ondertitel verwijst
J naar het kleine
p
kwartet acteurs, twee slagwerkers
en tape.
citaat uit Mahlers Achtste Symfonie, in
g
p
e
gvoed
De cantate Non lasciate... isebaseerd
g
gg
g tussen de tweede en derde beweging
(echter attacca gp
op
es eeld) twee dagen
p Dino Buzzati's bekende roman Il Deserto
g voor
dei Tartarí s 94 o ^ waarin de gedachtenwede eerste uitvoering. Eén van de hoofddoelen van de componist
in dit werk was om
reld van de jonge
J g luitenant Drogo
g - die
p
'een duidelijk
ekwartierd is in een afgelegen woesti'J nom
l voelbare emotionele kwaliteit gaan hetvrij
vrij 'wetenscha
sloten fort, waar hijJ wacht opp een onbetoe te voegen
g
ppeli'ke'
gebruik
van het orkest'. Dit verklaart
kende vijand
- geëexploreerd
wordt. Na
l
g
p
g
veertig
zij
wellicht ook het ietwat exuberante karakter
g Jjaar wanhopig
pg wachten,^ wordt zijn
levensproject
gewelddadig
aan
stukken
van dit stuk: naast de meerg
an
bare
ing
p l g
g
strumenten maken ook een brandstoftank,
wanneer hij gepensioneerd wordt.
geslagenhi
watertobben, e.d. deel uit van het orkest.
van eenlorierijke
g
l dood opp het
slagveld,
gevecht tegen
Het bovenstaande citaat wordt eveneens
hijzijn
zijneigen
g^ voert hij
g g
g
van
de
ritmibevestigd
door
een
analyse
een
sluipende
ziekte
in
een
obscure
kamer,
g
Y
p
n d in de verte naar het
sche vormgeving
partijen,
die
en ziet hijJ 'de vija
vijand'
p
g van bepaalde
p l
g
toegaan.
De sublieme slotzin - 'Poi nel
boodschappen
duidelij amoug
pp met een duidelijk
inslag
g in morsecode 'scanderen'. Voor buio benchè nessuno lo veda, sorride...'
een meeredetailleerde
bespreking
(Dan in het duister, alhoewel niemand hem
g
p
g van
beide werken verwijzen
zag,
glimlachte hij...)
- schildert de sterwe naar de uitsteg^ g
l
l
vende Drogo
wijze die gelijkenis
kende analyse
gopp een wijze
Y van HarryY Halbreich. 7 Het
g l
vertoont met de verscheurende, vroege
volstaat in deze context om te wijzen
wijzen
op het
g
p
feit dat deze eerste twee symfonieën
reeds
poëzie
uas odo8
Sa lv
a tore Quasimodo.8
Y
p o e avan
De titel van de compositie zelf refepositie
van Luc Brewaeys
de marginale
s
g
p
Ybinreert naar Dantes Divina Commedia, waarin
nen de Belgische
hedendaagse
g
g muziekwede inscriptie
boven de hellepoort
luidt:
reld markeren. Als witte raaf in een land
p
p
'Lasciate
ogni
s
eranza'.
Brewaeys'
bevolkt vaandeldra
door lters van het mo9
g p
Y negaga
tie van dit aforisme ('Geef niet alle hoopop'
dewoord 'postmodernisme',
^ishij
hij één van
pp
p
1 94
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-ani
edeclameerd
door basdrum en timpani
p
in 'slow motion morse' in het begin
g van het
stuk iserfect
gerijmd
g l met de existentiële
p
ondertoon van de roman, want het isrep
cies de hoop
toeYp
p op
p een hypothetische
komst die Drogo
g levend houdt. Zonder
heverleden zonder herinnering,
g,
den , is Dro go enkel in staat om te leven in
functie van de toekomst en de verwachting en die hij heeft van die toekomst. Men kan
eonmiddellijk
'tijd' op
P dit ge geJ de notie van 'tijd'
ven toePassen want centraal in het - literaire zowel als muzikale - werk staat de
observatie van de menselijke
J conditie zoals
dieedetermineerd
is door het onverbiddeg
tijd
lijke
en onherstelbare verloop
l
p van de tijd.
om
te
be
rij dit licht is het niet moeilijk
gl
J
en waarom
een componist
als Brewaeys
Ys
p
voor wie temporele
structurering
g vanprip
mair belang
g is10 - zich aangesproken
voelde door Buzzati's tekst.
Het is interessant om op
p te merken
dat Non lasciate... oorspronkelijk
J bedoeld
p
was als een saxofoonconcerto voor Daniel
Kientzy.
g
Y Het was pas toen laatstgenoemde
de integratie
van een vocale solist verzocht
g
dat het stuk de vorm van een dubbelconcerto aannam. De relatie tussen deze twee
vrijcomplex,
muzikalerota
onisten
is vrij
p
p
g
omdat de ene als het ware licht werpt
o
p op
de andere wategp
aard gaat
g met veel materiaaluitwisselinlt
. Tegenover
deze dYnamig
sche interactie functioneert het orkest - dat
zij in
ook tien musici diee
ositioneerd zijn
gp
zaal omvat - als een soort van sonore
achtergrond,
en subtiel,
p
g
^ uiterst transparant
waarvan de input echter niet minder belangrijk
geheel dan die van de
g J is voor het g
solisten.
Twee representatieve
fragmenten
g
p
omwille vanraktische
redenen
beperkt
p
p
tot de solopartijen)
uit Non lasciate... illusp
J
treren het bovenstaande. Vb.2a is een uittreksel uit het eersteedeelte
van de derde
g
sectie, 'Darkening'. Als atomische representaties van delobale
technische constructie
g
worden multiphonics
- veel voorkomend
p
werken
- zeer nauwgezet
in Brewaeys'
g
Y
g eselecteerd in functie van hun toonhooltteinhoud en timbrale kwaliteit, en niet
effect op
gebruikt
p zich, als de 'domig
nant-se tiem-akkoorden van de hedendaagse
g muziek' om Helmut Lachenmanns
op
uitdrukkin
o
uitdrukkingte citeren. Hun gebruik
g
zij door de
dezelaats
lijkt
te zijn
lijktgemotiveerd
p
g
en alhoewel Harry
ver eY Halbreichs vergeJ gmet Monteverdi's recitatiefbe gelei11 dient
dingen
g inderdaad zeer treffend is
het toch benadrukt te worden dat de functen o p tie van de saxofoon-multiphonics
p
zichte van de sopraan
danigg verschilt: in
p
ondermijn het
plaats
van te ondersteunen,^ ondermijnt
p
de melodische vocalelijn
lijngecentreerd rond fa). Merk eveneens op
p dat
voor het overgrote
gedeelte
van de tijd,
l^ de
g
g

Trajet : ^
generating^ name-system.
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precies dat territo sopraan
ginp
p raan zich beweegt
rium dat ongedefinieerd
gelaten
wordt
g
g
van de multiPho door de componenttonen
p
nies. Vb.2b isenomen
uit de slotsectie van
g
het werk, 'The New Serenity',
y waarin
sopraanen
altsaxofoon
simultaan
bespeeld
p
p
worden eerst in 'ba
i ep
bi hon
gp
p Y 'altsax
terwijl
p
speelt
pedaaltoon
mi,^ terwijl
sopraansax
p
13
melodisch materiaal ontwikkelt), daarna in
'waarbij de twee instru'aulodian biphon YJ
menten onafhankelijk
l van elkaar actief
zijn
l^om ten slotte bevroren te worden in
een lang
aangehouden
tweeklank (si-sol
g
g
kruis . 12 Deze 'instrumentale schizofrenie'
wordtedurende
6 minuten onophoudend
p
g
volgehouden
door middel van circulaire
g
ademhalin g. De eigenlijke
g
J tekst van de
compositie
is
een
gecondenseerde
versie
p
g
van Buzzati's novelle - door Brewaets veraccordion'
g
g Bleken met een 'samengedrukte
- en bestaat enkel uit Drogo's
reflecties.
g
Deze abstractie en distantiëringg ten o p zichte van het origineel
wordt nogg ver g
sterkt door het toevertrouwen van de
woorden van het hoofdpersonage aan een
vrouwenstem .) Alhoewel de intense concentratie op
geeno np g
p het melodische aspect
middellijk
daaro volg had voor de daaropvoll ggevolg
werken bleek Non lasciate... wel het
g
beginpunt te zijn
zijl van een vruchtbare samenwerkingmet Daniel KientzyY - de meest
geniale exponent
van hedendaagse
g se saxo p
g
foonmuziek en de enige
instrumentist
die
g
het volledige
gamma van sopraninotot
p
gg
contrabassax beheerst. Zijn
l baanbrekend
onderzoek (aan het IRCAM en elders) ligt
g
ook aan de basis van Brewaeys'
Y relevante
composities
sindsdien,- met name Very Sax y
com
p
voor bassaxofoon en het danswerk Vent
d'autan voor saxofoon(s) en 2 sYnthesizers
(beide van 199o),
Dirge
99 ^de sopraansaxsolo
p
S
for Dina (1991)en Kientzyphonie(Symphony
yp
blan°4, 1991-92)voor saxofoon(s) en groot
g
zersensemble. Uitgeput door deze intense
focus op
p het instrument markeert Attention:
Al to Solo! 1 994 het(voorlopige?)einde
van Brewaeys'
van
Y anatomische exploratie
P
de saxofoon.
Het eerste orkestwerk dat Non lasciate... opvolgt, is
m honyn°3'Homma^e'
JSt1'
199
1), geschreven
voor
het 'Arturo Toscag
nini' Symfonie-orkest.
De ommagio
e eS aan gg
Y
ven door de ondertitel verwijst
J naar Aaron
Co land een componist
Copland,
voor wie Brep
was Ys altijd
gehad
altijd enorme bewonderinggg
heeft. Laatstgenoemde
was vooralgefrusg
treerd door het feit dat Coplands
muziek
p
'nietenoe
gekend
is - choreografische
g
g
gg
muziek uitgesloten
- en bovenal,, niet volg
doende uitgevoerd
wordt', en besloot
g
daarom om zijn
eerste beweging
te ko
PpeJ
g g
len aan Coplands
Short Symphony St
p
J mJ n °2^ 1931-33),een sleutelwerk in
1' hon1
diens oeuvre,g
gekarakteriseerd door een
196
9
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bijzonder
subtiele ritmische constructie. In
l
zijn
bezorgdheid
om de gemakkelijke
l en
J
g
g
vaakoedko
epcitaatstrategie
g te vermijden,
l
g
opteerde
Brewaeys
p
Y er voor om de macrostructuur te recycleren,
pper
Y
^ eerder dan oppervlaktedetails te kopiëren.
Afgezien
van de
g
p
zuiver muzikale redenen, is er ook een asp ect van ironie verbonden aan de keuze
van dit specifieke
model: ook al is
p
CoPlands symfonie
kort,^ die van Brewaeys
Y
Y
is zo mogelijk
g l nog
g korter (± 10 minuten), in
totale veronachtzaming
g van aanvaarde
noties met betrekking
tot
het genre.
De
g
g
op
tweede beweging,die
o geen
enkele ma g
nier refereert naarCopland
Co land is één van de
magische
momenten in BrewaeYs'
g
oeuvre. Als 'één trage,
p g
g - brede progressie
naar het slotakkoord toe' is deze sectieeg
baseerd op
waarmee meteen
p
p het ruisaspect,
habitat van
duidelijk wordt dat de spectrale
P
de componist ook niet-harmonische fenomenen (in de wetenschappelijke
pp J betekenis)
omhelst.
Dit laatste wordt eveneens bevestiggd door de klokachtige
g texturen die veel
van Brewaeys'
g en
Y werken doordringen
de ondertitel van zijn
J zesde symfonie
Y
...breathing beyond the shadows of bells...'
(inro
lijkt
een verdere
995
lijk
p ress
g sinds 1995)
diepere
concentratie op
p
p deze specifieke
p
sonore marge in de toekomst aan te kondivan deze
g en. Het archetypischearakter
Yp
affiniteit weerhoudt er mijJ
om zelfs een
o in gte ondernemen om de basisredenen
pg
voor het terugkerend
compositorisch
g
p
g ebruik van deze texturen teeven.
Desalg
niettemin zijn
l er een aantal kenmerken die
de saillantie van deze belklanken verklaren.
Eerst en vooral dientewezen
te worden
g
op
p de uiterst rijke
l en hoogst
g onregelmatige
klankstructuur zelf, die - zoals Jonathan
zij
Harvey
Y schreef met betrekking
g tot zijn
compositie
Mortuos Plango,
p
^^Vivos Voco
(198o) voor comp
uter gp
e rocesseerde con crete klanken - 'neither tonal, nor dodecap honic nor modal in the Western or Oriental
manner, but utterly
unique' 13 is. SpectrumY
p
analyse
dat deze uniciteit
Y heeft aangetoond
g
eworteld
is in het feit dat de frequentie
uentie
q
van deartieeltonen
niet in een natuurlijke
natuurlijk
p
getalsrelatie staat tot de frequentie
van de
q
grondtoon,
rondtoon wat wel hetg geval is met
nor'male' instrumentale klanken. 14 Naast dit
spectrale
aspect
kan Brewaeys'
p
Y fascinatie
p
met metalenercussie
en bel-g
ongachtige
P
sonoriteiteneduid
worden
door
de zgn.
g
g
'lonS-deca11 'kwaliteiten
van deze instru mentengroep^
de zeer geleidelijke,
g
J ^ lap g zame ondergang
dit
p
g g in stilte. Het is precies
fenomeen vanalm
gekoppeld
aan
dat
van
g , g pp
resonantie, dat een centrale compositorische kerngedachte is in twee werken daterend van 1993:
993 Talisker voor 5solisten klarinet contrabasklarinet hoorn en twee
grootklarinettenensemble
gwerkers en root

met zes slagwerkers,
^ en La1'hroai^^g (SiJing
met dirihonl
(
^
J il
5° voor twee orkesten (elk
g ent en live-electronics. Alvorens deze
twee monumenten van wat naderbijl te
bekijken,
is het waard te vermelden dat ze
J
respectievelijk
p
p
J de tweede en derde plaats
innemen in een bijna
l voltooide reeks van
zeven composities
die de naam van een
p
single malt whiskyY
dragen.
Deze reeks, beg
g onnen in 1991 met Knockando voor sla g werk eniano
en
met Bowmore
g
P
^ voortgezet
i 6) en
(String
Strip Quartet il °z^1995 ^ OBAN 99
Card/u i 1 998^is de (allesbehalve stille) g e tui gge van Brewaeys'
Y enthousiasme voor
dezeeestrijke
J drank.15
g
in opdracht
Talisker werdeschreven
p
g
voor uitvoeringg in de
van Antwerpen
93
p '93
hal van het Centraal Station van Antwerpen. Deze specifieke locatie bood - of eerder dwongg - Brewaeys
Y om een antwoord te
altij al
formuleren op
p een vraagg die hem altijd
bezi gehouden had: als a het moment is
stopt,
waaropde klankproductie
P- en b is het
P
moment waarop
deze
klank
niet
langer
g
p
hoorbaar is, hoe lang
g duurt het dan alvorens de afstand I ab I een entiteit wordt?
Wanneer men de hoogst reverberante architecturale constructie van de voornoemde
hal - met eenalmt
dl (= I a b I)van 8 '2seg
in een vrij-conde voor middelfrequentiesJ
wel lege
ruimte
in
rekening
brengt,
g
g- beg
men onmiddellijk dat de impact
van
grijptonmiddellijk
p
deze omstandigheden
opp het feitelijke
feitelijk com g
enorm is; zeker, wanneer men
positieproces,
deze situatie vergelijkt
met een normale
g
concertruimte waar de sterftijd
2
J tussen 1 ^5
en 18 seconden ligt.
g De over-akoestische
maximalisatie van het territorium na klank
en voor stilte schept
p een nieuw 'timbraal
moment' dat - opPJ
zijn beurt - com positorisch kaneëx
loiteerd
worden, -bijvoorg
J
p
beeld wanneer dealm
van metalen
g
percussie 'verlengd' wordt door het klarinettensemble of wanneer de interactie van
galmen van verschillende (vaak coflictug
erende) instrumentale bronnen een ongehoorde timbrale legering
g g creëert.
Zoals men wellicht kon vermoeden
roectie in Talisker even beis de Patiale projectie
langrijk
als
de
temporele.
Het is evident dat
g J
p
e ro
delaats
waar
een
bepaalde
klank gp
p
p
duceerd wordt de fysionomie
van die klank
Y
zijl galm
beïnvloedt. Het is re zowel als zijn
gp
dimencies daarom dat ook de ruimtelijke
l
sie van in hetrille
begin
P
P
g in het compositieproces g
geïntegreerd
werd. Vanuit dit
g
p
oogp
unt bood de hal van het Centraal Staeli'kheden in tertion vele interessante mog]
men van variëteit in echo en afstand, dit
laatste niet alleen statisch (relatief veraf of
dichtbijJ maar ook mobiel (door middel van
roltrappen,
enz.). Het resultaat is muziek in
Pp
constante dialoog
g met zijn omgeving
g
g en

met zijn
spatio-tem 1'orele projectie,
J eigen
p l
g
en in die zin is de titel zeer relevant, aangezien single
Y - meer dan om het
g malt whisky
even welke andereeestrijke
drank l
g
gevormd wordt
door tijd
tijd en door zijn
J
n
omgeving.
Als Talisker, in zekere zin, een onderzoek is
s naar het compositorisch
potentieel
p
p
van natuurlijke galm,
dan kan Laphroaig
p fi
g ^
-getransf dare'nomlcertzaal - beschouwd worden als een exploratie van hetzelfde klankdomein metebruikg
makengvan live-electronics (zowel als
andere zuiver instrumentale technieken).
zij groot en
De aangewende
krachten zijn
g
ruimtelijk
duidelijk edefiruimtelijk zeer duidelij
een orkest van normale omvang
(met één dirigent)
is gp
gepositioneerd op
P het
g
p odium een kamerorkest (met een tweede
dirigent)
zit op
P een balkon achter het I' u g
bliek twee baritonsaxofoons zijngelokaliseerd links en rechts van hetubliek
p
1 terwijl
p
p verspreid
J de elektronische output
wordt vanuit vier luidsprekers
(één in elke
p
hoek van de zaal). Bijzonder
creatief wordt
l
gebruikgemaakt
van het enorme slagwerkgwerk
g
g
arsenaal bestaande uit 120 instrumenten,
bediend door minstens 10 uitvoerders:
een unicum in de literatuur is wellicht
het `scherzo'-fragment
voor 16 pauken.
p
g
De belangrijkste
componenten
van
g l
p
zijn
zijn twee galmI het elektronisch apparaat
pp
systemen,
waarvan één normaal is (Lexicon
Y
80) en het andere uitgerust
is met
2
444
g
'freeze facilities' (Quantec Room Simulator). Vooral het laatstgenoemde
opent
een
P
g
wijd veld van mogelijkheden:
het
wordt
wijd
g eg J
zet ininfinit Ymode' en is daardoor in staat
om de input
een akkoord
J
p (bijvoorbeeld
gespeeld
door het orkest)) onbeperkt
es p
p er te ver ,g
lenen
alsook
in
puts
die
(soms
aanzienlijk)
J
p
g verwijderd
zijn
zijntijd
in tijd te superp oneren .
verwijderd
Hetzelfde systeem
werd gebruikt
door
Y
g
Jonathan Harvey
Y in Madonna of Winter and
Spring
ge
p S (1986),één van de meest buitengewone orkestrale composities met live elektronische interactie, door Brewaeys
y erkend
als een belangrijke
gl invloed.
De inventiviteit en subtiliteit waarmee Brewaeys
g
g
p
Y die artificiële galmopstelling
gebruikt,
worden oop
g
^ kan het best gehoord
g
zich
het moment dat de eerste hoboïst
zce
laatst naarn
de backstage-ruimte
om zijn
J
g
verrijkt solo
vrijJ uitgebreide,
^ elektronisch verrijkte
g
brengen.
0 pdit ogenblik
brengt
g de com g
g
onist
ook
zaken
in
rekening
die
vaak ong
P
beschouwdelaten
worden, met name de
g
afstand tussen klankbron(in casu hobo) en
microfoon. Het manipuleren van deze afstand - door wegg te draaien van de microeli'ke meer - laat toe lontanofoon en dergJ
effecten te creëren die met traditionele
g l zijn.
zijn. Daarenboven,
middelen onmogelijk
mag
men
niet
onderschatten
in welke mate
g

het onttrekken van de 'oorsprong' van deze
klankwereld aan hetezichtsveld
van het
g
publiek bijdraagt
effect
g
p
g tot het magische
J
van dit fragment.
g
Alhoewel muzikale technologie
g
door Brewaeys
wordt opp vele
Y aangewend
g
verschillende wijzen
wijzen - zoals mag
g blijken uit
199
8 voor
composities
als Metallophonie
p
p
(1992),een
Jocaste's
rand-)dau
hter
tape
en
r
$
g
p
twee slag-satellietstuk van Antigone voor
g
zij voorkeur uit
werkers en tape
zijn
p- gaat
g
de alteratie van instrumentale klank
'in real time'. Deze rode draad loopt doorheen zijn volledige
g carrière,^ van het vroege
g
Tra1^
'et via Due cose belle ha il mondo: l'amore e
la morte... 1 986
^ herzien '88) voor piano,
p
kamerorkest en live-electronics, tot het rewerk
cente Laphroai^^. Een buitengewoon
g
dat eveneens tot dezeroe
g pbehoort, is
1988-89voor elektrische gitaarsolo.
Again
$
g
A^^ain bestaat vrijwel volledig
g uit
natuurlijke
hgelijk verspreid
l
natuurlijke harmonieken,g
p
over de zes snaren, waardoor als het ware
een constant resonerend lichaamevormd
g
en in een sus penwordt. De compositie baadt
p
sieve spookatmosfeer
die g
gecreëerd wordt
p
door de combinatie van twee elementaire
manigulaties: (i) de toevoeelektronische
gingvan een artificiële 'echo'; (2) de controle van het dynamische
niveau van de
Y
out ut (door middel
van een pedaal),/
p
waardoor de 'normale' akoestische situatie
waarbij een aanslag
waarbij
g wordt
g
g (attack)gevolgd
door eenraduele
uitsterving
y - aang (decay)
g
verwijder
ggolfenergie
ezien opgeslagen olfener ie verwijderd
resulterend in een natuurlijk
J diminuendo - omgebogen wordt om een situatie
te bekomen die toestaat een crescendo dal
niente te realiseren. Het meest intrigerende
g
aspect van deze techniek is dat men de 'e feet sound' d.i. de lange
g resonantie) hoort
feitelijk de 'cause sound' d.i. de g e zonder feitelijk
tokkelde impact waar te nemen. Het elimineren van de aanslag
g (van het veld van
auditieveerce
tie uiteraard) heeft meer
P p
dan men op het eerste gezicht
gevolgenp
g
zou vermoeden, omdat dit mechanisme de
die de geest
'e ectroceeds
rom cause'-logica
g
g
p
menselij wezen bevan elkost-Platoons
menselijk
p
danigg frustreert (cfr. Timaeus . Wat
is een sonore stof die
men hoort in Again
S
eweven wordt door klankpartikels
die
geweven
p
geboren worden. Een
schijnbaar ex nihilog
belan
rijke compositie die eveneens focust
belangrijke
op
deze
klankfysionomische
eigenaardiggg
Y
p
heid - zijl het opp een verschillende (maar
even radicale)) wijze
wijze op
pggrond van de verschillende instrumentatie en de afwezigg
beid van elektronische hulpmiddelen
- is
p
Tristan Murails Territoires de l'oubli 1 976-77
voorianosolo
'geschreven
voor de reso!g
p
nanties niet de aanslagen'.
De
aanslagen
g
g
zijn
slechts
'littekens'
op
het
vibrerende
p
J

vleesevormd
door de effectklank.
g
Het bovenstaande kan eveneenseg
relateerd worden aan BarryY Schraders concept van klank als een essentieel be geleig
dend fenomeen - 'perceived
as an aural
p
response p
or accompaniment to a visuallyY
res
gro
ived action' i6 - en het uitvoeringsproper
ce
p
ces als het creëren van een reeks betekenisvolle actie/respons-associaties. Betekenis
wordt daneconstitueerd
door de herinneg
van een gegeven
ringan
(deel-)gelijkenis
gg
g J
g
klank met de klank van een (voordien visueel waargenomen)
fysische
gebeurtenis.17
g
Y
g
Vanuit diters
ectief streeft Brewaeys
p p
Y er
naar om met behulp
p van elektronica - maar
ook andere middelen, zoals het 'onzichtbaar' maken van klankbronnen - eensplitP
singte realiseren tussen actie en respons,
p
waardoor het hierboven beschreven elementaire mechanismeefrustreerd
wordt.
g
Tengevolge daarvan bevindt de luisteraar
zich in een situatie die ontdaan is van referentie1 en dus van reproductieve betekenis.
Deze oncomfortabele en verontrustende
Ypes van reacpositie
kan leiden tot twee types
p
subjec
ties: één van resignatie,
^ waarbij het subject
g
onttrekt aan (verdere) communicatie, wat - afgezien
van een hoogst
g escapistig
sche manier van denken - een houdingg is
die de hermeneutische imperatief
negeert,
g
P
of de andere die bestaande crisis ziet als de
manifestatie van een vertragingin het vormen van een nieuwe link in de semiotische
keten, m.a.w. als eenre-communicatief
p
moment dat het subject
voor de uitdaging
gg
J
plaatst om het 'vacuum' met betekenis te
vullen en het in te kapselen
in een nieuw
p
progeconstrueerd referentienetwerk d.i. p
g
voor zich
ductieve betekenis). Het spreekt
P
dat Brewaeys'
y muziek de laatstgenoemde,
g
,
kritische eneën
a
eerde
instelling
vereist.
g
g gg
Het mag
J wezen dat
g duidelijk
Brewaeys'
fascinatie
voor
elektronische meY
dia niet zomaar een zaak is van het creëren
van nieuwe klankcontexten, maar veeleer
deuiting
inisg van een esthetische en filosofische houding
te
g
q weigert
g die de status quo
accepteren
en
die
de
definitie
van
het
bep
grip'onmogelijkheid'
continu in vraag
g
g l
stelt. In die zin streeft hijl ernaar om met
compositorische ondernemingen
g elke
zijn
zi
l comp
bestaande limiet aan diggelen
te slaan,j om
gg
aldus het oneindige
plus ultra binnen te
gP
dringen.
Om een idee
tevan de recentg even
in Brewaeys'
s te ontwikkelingen
y muziek
g
stel ik voor om zijn Second String
^ Quartet
naderbij te beki''Bowmore' 1 995 van wat naderbij
l
ken. Zijn eerste confrontatie met het strijkvrij lange
kwartetgenre
1988-'89bleek een vrij
g
g
en zware compositorische
opdracht te zijn,
p
l,
omwille van het enorme gewicht
van de
o
g
zeQuartet
traditie en alhoewel First String
A
i ker een vast een fascinerende ideeenwereld
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ontwikkelt, bezit het toch niet dezelfde
kwaliteit als Second String
S Quartet,, wat kan
beschouwd worden als zijn indrukwekkendste verwezenlijking
l g tot nogg toe. Dit
werk maakt niet alleen op
g
p overtuigende
wijze g
gebruik van Brewaeys'
hele composiYJ
tietechnische apparaat,
maar slaat eveneens
pp
enkele nieuwe — onverwachte —paden in.
Bowmore is het vierde single
g malt
stuk, en alhoewel de titel irrelevant is voor
de muziek — afgezien
van de laatste
g
(schertsende) opmerking
p
g in de partituur:
p
Bow
more!'
— dient toch
'when I if applause:
p^
opgemerkt
te worden dat er ditmaal een
pg
linkele
g dg wordt met Schotland, door
middel van hetebruik
van liederen van
g
Robert Burnss759
-1 79
6 . Het belangg van
de beslissing
g om met liedmateriaal te werken kan o.i. niet overschat worden: als het
melodische aspect
(vrijwel)
ontbreekt in
l
p
Bowmore het
alle vorige
werken,
dan
pikt
^
p
g
d.i. een
terug
Non
lasciate...
project
van
g op,
P^
P l
betekenisvolle integratie
van de melodische
g
component
in het raamwerk van despecP
trale esthetiek. Omwille van voor de hand
ligg
ende redenen wordt het melodische domeisedefinieerd
door de achtste tot zesg
tiende boventoon (vaak wordt ook de zevende ingelast),of een natuurlijk
l veelvoud
van de set: deze leveren een octotonische
ft
modus op die een #6-subset
gemeen
heeft
g
met dehe tatonische
majeurtoonladder.
J
p
Het resultaat van de transfer van de Burnsliederen naar deze nieuwe modus is een
metamorfose die toch een redelijke
J graad
g
van herkenninggg
garandeert.
De eerste beweging
gg start met twee
onderscheidende materiaaltypes:
enerzijds
J
YP
ritmisch onreg elmatig,
dynamisch
instabiel
Y
gestureel materiaal met een quasi-im
P rovi q
g
satorisch karakter(U),anderzijds
het
l
Burns-lied Afton Water in een koraalachtige
g
in artificiële
pianissimogespeeld
zetting,
g p
g^ p
harmoniekeu (H). De kernidee van deze beweging
evolutie naar een
g
gg is een graduele
ritmisch unisono toe,waarbij
waarbij H 'o
pgevreten' wordt door U, als het ware. Wanneer
men een blik werpt
p het uitgangspunt
p op
Vb.3^
a dan merkt men dat de altviool een
U-identiteit bezit (een symbolische
act van
Y
wraak),terwijlJ de andere instrumenten zich
H-wijze met de melodie van
g edragen opp H-wijze
voornoemde lied in de eerste viool. Wat
volgt, is de eliminatie van het H-materiaal
in drie stadia, wat resulteert in de situatie
voorgesteld
in Vb.3b.
3 De beweging
gg conclu g
deert met een soort van muzikale vertering,
het begin
g van een lichte disintegratie, waarbi'J moleculaire H-partikels
de U-textuur
P
lijken
aan
te
tasten.
J
De tweede beweging
gg is een uiterst
delicate sonore nevel —geheel con sordino
niveau dat
gespeeld, met een dynamisch
Y
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uitstijgt
nauwelijks bovenpiano
nauwelijks
p
Jg — waarin
autandotwee
naar het einde toe vaag
g
interpolaties
in de altviool kunnen onderp
scheiden worden,^g
gebaseerd op
p Burns'
'Then Guidwife count the lawin'. Deze sectie
is eveneens contrasterend in de afwezigg
heid van texturele dualiteit: slechts één ritmische Gestalt Vb. 4 a wordt ontwikkeld in
een variëteit aanermutaties.
Structureel
p
gesproken, is de tweede beweging
g g de meest
ri ide in temporele
zowel als spectrale
orrigide,
P
p
zijn volledigg
zijn
P
g anisatie. Deze twee aspecten
afgeleid
van de voornaam van diegene
aan
g
g
wie het stuk opgedragen is- nl. 'Godfried'
Vb.4b . Wat de tijdsreservoirs
betreft, is de
J
procedure
vrij
vrij rechtlijnig.
Jg De letter 'a` als
P
eenheid, krijgt
Jg de waarde van5 kwartnoten
toegewezen
(met metronoomcijfer48),en
J
g
de tijdsstructuur
wordt dan gegenereerd
gg
J
door het vermenigvuldigen van het cijfer
l
van elke letter met.5 De grondtonen
van
g
de acht spectra,
aan de andere kant,, worp
denedetermineerd
door het gematria-s Ysg
meer gevolteem van Tra1 'et(zie Vb.i),^
gezicht
en
heeft
dan
men
op
het
eerste
g
p
g
zou vermoeden. In alle vorige
g werken
staan derondtonen
in zuiver tonale
g
waarbij de ockwintverhoudingg tot elkaar,^ waarbij
casionele uitzondering
de
'regel'
g
g bevestigt
g
(zoals in tonale muziek zelf). Het Tra'et1
systeem
levert echter een opeenvolging op
Y
waarin dominantrelaties niet langer
g het
macrostructurele kader beheersen. Tijdens
J
de analyse
Y van Bowmore merkte ondergetekende dat de laatstegrondtoo
laatsterondtoon een technifout is: deze zou la moeteneweest
g
zijn
plaats van si. Gegeven
het feit dat de
g
J in P
volledige
J
gg in de tijdsg tweede beweging
spanne
van één daggg
geschreven werd,
p
kan men dit waarschijnlijk
JJ aan mentale
In overeenvermoeidheid toeschrijven.
l
stemmingmet zijn
zijnmeest geliefkoosde
g
uitdrukkingg— waarschijnlijk
waarschijnlijk het enige
g
—
geloofsartikel
dat hij zou onderschrijven
J
g
en eveneens de titel van een zich ontplooiende reeks van muzikale ver'aarda
s eg18g
l
beschenken(Nobody
y is Per ect.^1996 -..
sloot de componist
om
deze
'fout'
niet
te
p
'verbeteren'. Het is evident dat de esthetische waarde van de muziek hierdoor
geenszins
gecompromitteerd
wordt.
p
g
g
De derde beweging
werd
door de
gg
componist
getypeerd
als
een
'gezamenlijk
l
g Ypg
p
portret van Steve Reich en Pierre Boulez'
P
een statement dat duidelijk
J de dualistische
g g^
onderlogica
die
eraan
ten
grondslag
ligt,
derg
g
streept.
sprake
g
p
p Dit maal is er echter geen
van 'muzikaal kannibalisme', maar wel juxJ
tappositie,
g met de foto^ in overeenstemming
grafische beeldspraak.
Naarmate de tijd
l
p
d
verstrijkt,
J dat er toch
J^ wordt het duidelijk
focalerioriteit
gegeven
is aan Reich, maar
p
gg
alvorens verder teaan
is het wellicht hang
digom de twee textuurtypes
YP te identificeren waaraan Brewaeys
Y refereert als 'Reich'

(R) en 'Boulez' (B)) aan de hand van de eer van deze beweging
a
gg Vb.5).
steeelf maten
HetB-type
Y p is ggekarakteriseerd als meloh en wordt omwille daarvan gebruikt
disc
g
als vehikel voor de Burns-liederen (m.8 e.v.,
Highland
laddie; m.36 e.v. tweede
altviool:,
S
b on town). Het opvalviool: I'1 l a y ca'in by
p
1e ndste kenmerk van dit materiaal, datgegepresenteerd
wordt in duo in rite
woonlijk
l gp
misch unisono (cfr. iste beweging),is de
een techsnelle
pizzicato-arco afwisseling,
sne p
g,
niek die alomtegenwoordig
is
in
Pierre
g
g
Boulez' Pli selon Pli s 957- '62 het referentiePunt voor Brewaeys
Het R g
Y in dit geval.
type,
is gedefinieerd
als akkooranderzijds,
g
Yp ^ anderzijds
disch en zet de harmonische topologie van
de beweging
bouwt
q
gg uit. Elke sequentie
op,
geleidelijk
l een achttoonsakkoord o
g
bestaande uit veelvouden van boventonen
5van
a een virtuele of geïmpliceerde
7 tot
g p
0 15
grondtoon(mutatis mutandis is dit van toeVb.6
stelt
.
passing
op de hele compositie).
p
gp
p
de harmonische inhoud van het laatste
spectrale
centrum voor, en is interessant in
P
die zin dat hetebaseerd
is opp wat ik een
g
'infravirtuelerondtoon'
zou noemen, d.i.
g
een theoretischerondtoon
met een exg
treem lag,
subaudio-fre
uentie
(12,2 Hz in
g ^
q
diteval
.
Merk
echter
op
hoe
de
beperp er
g
P
e
kingvan de tonen sol en re tot het lage
grePPeg emeenscha
g inter hetggevoel van een
lijke
sol-oorsprong
p g versterkt. (De la-kruis
J
van het eerste akkoord is vreemd aan het
sol-speetrum maar functioneert als a o iatura naar de si van het tweede akkoord: een
voorbeeld dat aantoont dat het onmogelijk
vo
g Jk
eneraliseren over
Brewaeys'
is gom
tes
Y harmonisch vocabularium.)
Doorheen deze hele beweg ingstaat
het B- en het R-materiaal in een conceptueel complementaire
verhouding
g ten o P P
zichte van elkaar, en dearameter
die deze
p
polariteit
het sterkst in evidentie plaatst
is
p
p
ritme. Vanuit dit (zowel als elk ander)
standpunt
controleert het R-type
YP de scène
p
met zijn
J herhaalde staccato zestienden,
vanwaar de focalerioriteit
waar eerder
p
sPrake van was. De identiteit van dit type
Yp
iseïns
ireerd oppReichs The Desert Music
g p
(1982-'84),in het bijzonder
de eerste en
l
vijfde beweging,en voor Brewaeys
vijfde
Y was de
intrede in het domein vanulserin
geen
p
even betekenisvolle stap
p als het was voor
Reich zelf in het begin
len '80. Tot
g van de jar
muziek
(en
vóór Bowmore was Brewaeys'
Y
dan vooral de orkestrale werken)ekeng
merkt door een voorliefde voor statische siwaarbijl harmonischeg
regio's minutuaties,
tenlang
aangehouden
werden
teneinde een
g
timbrale exploratie toe te laten.
grondigep
In de relatief monochrome context van het
strijkkwartet
is dit ietsproblematischer, en
strijkkwartet
het isrecies
daarom
dat de restrictie van
p
éénarametrisch
element
gecompenseerd
P
g
p
wordt door de accentueringg van een ander.

"Tres légerernent en deliors",
except Viola, cdcourse F *

Vb. 3a Bowmore, iste beweging, m.1-4.

Vb. 3b Bowmore, iste beweging, ni.61-64.

Vb. 4b Bowmore, 2de beweging, harmonische en temporele structuur

0

48

38

78

86

EI

:

bar number

: fundamental
Vb. 4a Bowmore, 2de beweging,
ritmische Gestalt.

GO

7
1

(35)

15
1

(75)

43,75 93,75

D F R
4
I

(20)

25

6

18
1

(90)

I

ED

9

5
1

(25)

37,5 122,5 56,25 31,25

4

: letter
..

number of letter

•
.

number of J ( .1 = 48)

1

(20)

25

duration in secs.
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Vb.Bowmore,
3 c^e beweging, rrr.1-11.
5

Vb. 6 Bowmore, 3 de beweging,
^g, harmonische structuur 111.
95 -120.

Vb,a Bowmore, lste beweging,
^^ ^^ altviool,
m.16.

Bowmore : 3rd movement, bars 95 - 120 : harmonic structure.

Vb. 7b B owmore, 1St(' bezne^ill^^,
^^ ^
viool 1-2 en altviool, m.51.
5
Bowmore • 1st movement, bar 51 •
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2 and Viola

In de laatste beweging
g worden individuele
tonen en/of akkoorden niet aangehouden
g
voor een bepaalde
duur,^ maar wel ge pululp
seerd 'set ting
upp
a kind of rhythmic
Y
energy
ener that you'd
never et
geif the notes
Y
sustained.' 19 Een bepaald
spectraal
p
p
object
wordt, als het ware, gezien
in strobog
l
scopisch licht: de essentie wordt bewaard,
maar de stasis isebroken.
g
Nu de twee materiaaltYp
es beschreven zijn,
kijken
kijken wat er p re l- kan men gaan
g
ciesebeurt
in de loopPvan deze derde beg
wegingdie kanopgedeeld
worden in vier
pg
secties. De eerste sectieresenteert
de bap
siselementen in alle eenvoud
en duidelijkJ
beid zoals beschreven hierboven. In de
tweede sectierijt
g Jper echter een soort van
muzikale transvestielaats
de
p
^aangezien
g
twee types
in een verschillend
Ype
g gewaad
g huld worden: eerst krijgt
t B de karakteristieken van U, vervolgens
wordt vervormde R
g
vermengd met H. De derde sectie vangt
g
aan met een herstel van de oorspronkelijke
p
J
situatie, maar naarmate voortgeschreden
g
wordt, komt de onmogelijkheid
van dit
gl
project
ro'ect duidelijker tot uiting.
Niet
alleen is
g
het B-materiaal verdwenen van het toneel,
overblijfselen van de voorgaande
maar overblijfselen
g
'identiteitscrisis' verstoren eveneens de fYsionomie van het R-materiaal (wat resulteert
inol ritmische superposities).
Tij
pYl
dens de laatste subsectie verlaten de twee
violen hetodium
terwijl
p
^ terwijlze het R-type
Yp
,
blijven
s
elen
en
aan
l
p
g 'off-camera' als het
ware,,p
op zoek naar het vermiste B-materiaal. Op
dat de twee resterende
p het ogenblik
g

Vb. 8 OBAN, slotrnaten,

leden herinneringe
herinnerin en van de andere
an
ewe
ben
naar
voor
brengen,
en
men
fra g g g
gmenten van de twee Burns-liederen, vanuit
de verte...
Bij
Bij beluistering
g komt Brewaeys'
Y
tweede strijkkwartet
over als een monolil
tisch stuk, eerder dan een opeenvolging
van drie bewegingen. Deze coherentie oop
alle niveaus is één van de vele krachtpunten van Bowmore, en is hoofdzakelijk
J het
resultaat van een zeer subtiele wijze
J van
kruisreferentie, die slechts kort kan aangeraakt worden in deze context. Vb.7a
7 en 7b
7
zijn
uittreksels
uit
de
eerste
beweging,
J
g g,
waarvan de relatie met het R- en B-materiaal van de laaste beweging
duidelij is (zie
gg duidelijk
Vb.3b . Gelijkaardige
J
g bruggetjes
gg J
wordenesla
en
op
andere
momenten:
de
g g p
verschijning
op
l g van het c irculatio-motief o
cruciale momenten (eerste maat van Vb.3a
3
enen
5 elders),de flashbacks naar verschillendeunten
opphet traject
trajec aan het slot
p
de compositie,
van die
p
^ enz. Afgezien
g
atomische connecties is er uiteraard de muziek van Burns die als een rode draad doorheen Bowmore loot.
p
Dat Bowmore een uiterst belangrijke
gJ
katalysator
was om een aantal nieuwe
Y
denk
denkpisten
te volgen,
blijkt uit de composip
g ^ blijkt
ties die sindsdien tot standekomen
zijn.
zijn
g
van de indrukwekkendste opvolgers
is
p g
zonder twijfel
OBAN 199
6 voor ensemble,
J
gerealiseerd in opdracht
van Champ
g
p
P d'Action. Het stuk iseschreven
voor een comg
binatie van negen
instrumenten die opp het
g

eersteezicht
wat vreemd kan lijken:
lijken basg
•
fagot, hoorn,
trombone,percussie,,
p
p iano altviool ,cello en contrabas. De keuze
voor dit overwegend laagg klinkende instrumentarium is volgens
de componist
g
p
g emo tiveerd door het feit dat de whisky
Y in kwestie vrijJ rond van smaak is. OBAN is een
eendelige
waarin echter vier
g compositie,
p
g rote onderdelen kunnen onderscheiden
worden. De eerste sectiem.1-48 is echte
'vintage
rond de
g Brewaeys',
Y ^ opgebouwd
pg
strijkers die de natuurlijke
drie strijkers
natuurlijk harmonie•
van hun laagste
snaar (do) tot klinken
g
brengen,
waartegenover de rest van het eng
semble een variëteit aan figurele
exploraties
g
p
plaatst.
laatst. Een kort fragment
(vanaf m. 3 6
g
doet dienst als brugg naar de tweede sectie.
Terwijl het eerste onderdeel in het verlengde
ligt
vóór
g
g van de muziek geschreven
g
Bowmore is het tweede duidelijk
getekend
lg
door
van het laatst geg edachtenwerelddee
g
noemde stuk. Bowmore is ook letterlijk
J een
scheidingslijn
g J tussen die secties,^ aangezien
g
de inleidingg
eigenlijk
geschreven
994
g
g l in 1994
werd. Wat volgt
g is een snelle passage
p g
(m.49-131) in wat Brewaeys
Y g e' des)articuleerd ritmisch unisono' noemt (eerst structureel éénstemmig, vervolgens
tweestemg zij recente
migeen
^ veruitwendiging
g gvan zijn
met het begrip
'snelheid'
in
gp
muziek (zie ook Nobody's
Per
André La y Perfect!
orte Sixty-se
ive : 'Meestal is hedendaagse
g
muziek ofwel snel en 'rock'-achtigg ofwel
' geraffineerd' (in klankkleuren) maar statisch (of traag). Mijn
Mijn huidige betrachting
g g
is iets te maken dat beide elementen kan
verenigen.'
Een mooi voorbeeld uit deze
g
tweede sectie van een dergelijke
synthese
is
Y
g l
m.90-1o3,waar het tempo
p snel is, maar het
klankresultaat omwille van hetebruik
van
g
lange
g notenwaarden een traagg karakter
heeft. De echte trage
g - derde - sectie vangt
g
zijn
echteras
p aan in m.1 32 en kan op zij
•
opgesplitst worden in twee delen. De
eerste subsectie (tot m.152)
5 wordt beheerst
door `gemoduleerde sonoriteiten' zoals faaangehouden
honics
en lan aan
ehouden tolang
g p
nen in de klarinet boven eenlisserende
g
resonerendeedaal
auk.
In een tweede
p
P
fase, treedt de luisteraar terug
g binnen in
een niet-harmonisch, q
quasi-machinaal universurnevormd
door blaasgeruis
in hoorn
g
g
en trombone, waterons
bespeeld
door de
g g
p
houtblazers distortie-effecten d.m.v. verhoogde
druk op
g
p de snaarinstrumenten en
het bespelen
van de piano
als guiro
(met
p
p
g
een muntstuk opp de toetsen). De laatste sectie is zeer kort en verschrikkelijk
J snel, en
terug naar de ritmische unisoni met
grijt
lpg
in m.191(fagot
en altviool sul ponticello)
9p
een referentie aan Debussy's
Y La Mer - een
werk dat Brewaeys
Y over de radio hoorde
hijde slotmaten aan het
o het moment dat hij
op
schrijven
was (Vb.8).
J
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Als mijlpalen op
p het einde van anderhalf decennium compositorische activiteit markeren Bowtnore en OBAN — zowel
als andere stukken waarvan de inktas
P aan
het drogen
g is,- zoals Fasten Seat Belts! NightPerfect
en Nobody's ect
mare for Orchestra, 1997)
997
(Lukas Foss Sevent
ive
i
8
–
verschei^
99
y
dene mogelijke
nieuwe richtingen
g voor
g l
op
° een focus o
reedse
composities:
p
g lande
P
het lage
register,
een
interesse
in
pulsatie,
p
g g
^
een fascinatie voor snelheid, een herontdekkingvan melodie, ^een integratie
van
g
bestaande materialen, enz. Als het verleden
ons echter één zaak leert dan is het wel dat
voorBrewaeys
men g eval
invan
heteen
s
Yg
spellingen kan maken met betrekking
g tot
muzikale p
pad dat zal ingesla het volgende
g
vermen kan
wat
en
worden.
Het
enige
e
g
g
wachten is het onverwachte. Die durft,
luistert.

7

Harry HALBREICH, 'The Orchestral Works of Luc
Brewaeys', bijlage bij CYP 2609, 1995, 70-84.

s Salvatore
9

10

' 1

12

^3

' Paul DE MAN, 'Criticism and Crisis (1966)', in Blindness

and Insight: Essays in the Rhetoric of
Contemporary Criticism, New York: Oxford
University Press, 1971, 8.
2

3

Het is interessant om op te merken dat het merendeel
van de labels die heden ten dage nog gebruikt
- zij het verhit bediscussieerd - worden
('musique spectrale', 'neue Einfachkeit', 'new
complexity', ...), geintroduceerd zijn rond
1977. Het zou boeiend zijn om te onderzoeken
in welke mate die classificatorische tendens
gerelateerd is aan socio-economische en
culturele verschuivingen in het midden van de
jaren zeventig.
Partituren van deze zowel als alle andere composities
vermeld in onderstaande tekst kunnen
verkregen worden via CEBEDEM, Aarlenstraat
75-77, B-loon Brussel. Volgende opnamen zijn
commercieel verkrijgbaar: Orchestral Works
(Symphonies nos. 1, 2, 3 en 5, Réquialm en Non
lasciate...), 2CD CYP 2609; Antigone, CD WPR
col; Jocaste's (grand)-daughter, CD WPR 007; en
Trajet op CD MDC 7869.

6

In de vroege jaren '8o was Brewaeys
Y relatief actief als
pianist en bracht hij niet alleen creaties van zijn
eigen werken, maar ook van composities als
Richard Barretts Invention 6 (1982) voor solo
piano en James Erbers Seguente (1976-80) voor
hobo en piano. Het ironische van de zaak is
dat - tot op heden - Brewaeys' reputatie als
pianist in het buitenland nog steeds zijn
compositorische activiteiten overschaduwt.

Harry HALBREICH, art.cit., 8i.
Het simultaan bespelen van meerdere
blaasinstrumenten door één uitvoerder is een
techniek die allesbehalve nieuw is uiteraard.
De ontwikkeling ervan is grotendeels het
resultaat van muzikale excursies van de meer
avontuurlijke jazz-musici, w.o. Rahsaan
Roland Kirk (1936-'77) wiens eigen
composities vaak tot drie verschillende
instrumenten tegelijkertijd gebruiken.

De chronologische
opgave
van Brewaeys
Y
g
pg
lijs van com werken is aangevuld
met een lijst
g
arrangementen
g ementen
g^
en werken in voorbereiding.
g
Naast titel, bezetting
g en duur werden verder vermeld, naargelang
g g van toepassing.
,(i.o.v.),
i.o.v.)
auteur t. opdrachtgever
erso
o
n
en
aan
wie
het
werk is pg
o ed ra p
gegevens
i.v.m. de creatie er. en
^g
g
g en (aan),
bijkomende opmerkingen zoals prijzen
en
pl
opnames (opm.).
1982

Parametric Permutations voor fagot solo (5')
aan: Carl-Anne Turton
cr.: 26/9/1987; Turijn; Alexandre Ouzounoff
Trajet voor piano, ringmodulator, fluit, hobo,

Harvey's stuk bestaat uit transformaties tussen twee
basismateriaaltypes: de stem van zijn zoon
Dominique enerzijds en de klank van de grote
tenorbel van Winchester Cathedral anderzijds.
Cfr. Jonathan HARVEY, 'On Mortuos Plango,
Vivos Voco', Erato 2292-45409-2.

klarinet, hoorn, fagot, percussie (2) en strijkkwartet (9')
i.o.v.: Lukas Foss
aan: Lukas Foss

4 In het geval van een bel is de grondtoon
(fundamental) niet gelijk aan de feitelijk
gepercipieerde toonhoogte (residue). Vanuit
wetenschappelijk oogpunt is dit een vrij
complex akoestisch fenomeen dat in deze
context niet kan besproken worden. Voor meer
informatie, zie J.F. SCHOUTEN, 'The Residue A New Component in Subjective Sound
Analysis', in Proceedings of the Koninklijke
Nederlandse Akademie voor Wetenschappen 43,
1940, 356-365.

'5

(piano) en leden van het Brooklyn Philharmonic o.l.v. Lucas Foss
opm.: cd MEGADISC - MDC 7869 (Johan Bossers, piano en Ensemble Champ d'Action
o.l.v. Celso Antunes)
1983

'7

' 5

'9

2D

(55')
i.o.v.: BRTN-Televisie

Een precedent in Belgische hedendaagse muziek is
Karel Goeyvaerts' Chivas Regal (1988) voor
klavecimbel en slagwerk, maar de
gelijknamige whisky is een 'blend' en geen
'single malt'.

aan: Jef Cornelis
er.: 23/11/1983; BRTN
opm.: muziek voor een film van Jef Cornelis

Barry
Y SCHRADER, 'Live/electro-acoustic music - a
perspective from history and California', in
Live Electronics, uitg.dr. P. NELSON en S.
MONTAGUE (Contemporary Music Review 6/1),
1991, 91-106.

"..., e poi c'era... ", Symphony nr. i voor
symfonisch orkest (15')
i.o.v.: BRTN-Radio 3
aan: John Califra
er.: 27/9/1985; Groningen; Radio Filharmonisch Orkest van de NOS o.l.v. David Porce-

Deze hypothese is gedeeltelijk ontleend aan de
empirisch epistemologische theorieën van
Carnap en Quine. Cfr. W.V. QUINE, From
Stimulus to Science, Cambridge
[Massachusetts]: Harvard University Press,
1995, 10 e.v.

lijn
opm.: - Derde Prijs Wedstrijd voor Jonge
Europese Componisten, Amsterdam,
1985
- vermelding "Beste Werk" in de
categorie Jonge Componisten,

Op dit momenty
bestaat de reeks uit: M ichael Finnissy
Fifty (1996) voor pianosolo, André Laporte Sixtyfive (1996) voor vijftien instrumenten en Lukas
Foss Seventy-five (1997-'98) voor strijkkwartet.

Internationale Tribune van Componisten van de Unesco, Parijs, 1986
- cd CYPRES - CYP 2609 (Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

Steve REICH — Jonathan COTT, `S.R. in Conversation
with J.C.', Elektra-Nonesuch 979 101-2.
Toekomstplannen zijn o.a. Cardhu voor 15
instrumenten en live-electronics, Credeva...
voor vrouwenstemmen en orkest (op tekst van
Jan Fabre) en Along the shores of Lorn, een
herwerking/uitbreiding van OBAN voor
orkest.

Het Raadsel van de Sfinks voor klarinet,
viool, cello, percussie en piano/clavecimbel

1985
i6

verschillende gesprekken met de componist
van 1993 tot '98.

tijdswaarden gebaseerd op exact hetzelfde
principe als de meer `orthodoxe' maatcijfers.
Bijvoorbeeld: 3/10 indiceert dat er drie
tijdseenheden ('beats') in de maat zijn, waarbij
elke eenheid gelijk is aan één tiende van een
brevis (aangezien io/io gelijk is aan één
brevis). Omdat er echter geen notatiesysteem
bestaat om die waarden te fixeren wordt een
tiende weergegeven als een snelle achtste, een
twaalfde als een trage zestiende, enz.

In vele gevallen (Symphony no.2, Pyramids in Siberia,
Carddhu, enz.) wordt de sectio aurea gebruikt
om de timing te bepalen. (In Pyramids in Siberia
(1989) voor piano solo refereert de totaalduur
in seconden (959) bovendien aan het
geboortejaar van de componist.)

er.: 26/4/1 984; Brooklyn; Luc Brewaeys
^

4 Alle niet-geidentificeerde citaten zijn afkomstig uit

5 Ondanks hun schrikbarende verschijning, zijn deze

Werkenlijst
(met discografie)
van Luc Brewaeys

Ed è subito sera, Milaan, 1991.

Inferno, Canto III, 9.
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VOETNOTEN

QUASIMODO,

JAAK VAN HOLEN

o.l.v. Arturo Tamayo)
1986

Due cosi bella ha it mondo: l'amore e la
morte voor piano solo, kamerorkest en liveelectronics; revisie in 1988 (12')
Lox.: Franse Staat
aan: Birgit Van Cleemput
cr.: - 1e versie 5/2/1986; Parijs; Luc
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Brewaeys (piano) en het Ensemble

1989-1990 Non lasciate ogni speranza voor sopraan,

Itinéraire o.l.v. Michel Szwierczewski

1991-1992 Kientzyphonie (Symphony nr. 4) voor saxo-

saxofoon(s) en symfonisch orkest (33'2o")

- definitieve versie 21/9/1988;

foon(s) en groot harmonieorkest (22')

t.: Dino Buzzati

1.0.v.: Franse Staat

Montreal; Luc Brewaeys (piano) en

l.o.v.: Koninklijk Filharmonisch Orkest van

aan: Daniel Kientzy
cr.: 13/6/1992; Saint-Nazaire; Daniel Kientzy

het Ensemble Société de Musique

Vlaanderen

Contemporaine du Québec o.l.v.

aan: Karel Goeyvaerts en Michel-Georges

(saxofoons), Harmonieorkest van Saint-

Walter Boudreau

Bregent

Nazaire o.l.v. Pierre Delamarre

cr.: 30/3/1990; Antwerpen; Mireille Capelle
1987

"Komm! Hebe dich...", Symphony nr. 2 voor

(sopraan), Daniel Kientzy (saxofoons) en het

groot orkest (15')

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaan-

1992

en tape (15'3o")

i.o.v.: Koninklijk Filharmonisch Orkest van

deren o.l.v. Arturo Tamayo

i.o.v.: Walpurgis

Vlaanderen

opm.: cd CYPRES - CYP 2609 (zelfde uitvoer-

aan: Wim Konink en Marcel Andriessen

aan: Gunter Neuhold

ders als creatie)

cr.: 17/3/1992; Brussel; Marcel Andriessen en

cr.: 7/11/1987; Antwerpen; Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v. Gunter

Wim Konink (percussie), Luc Brewaeys
1990

Very Saxy voor bassaxofoonsolo (4'3o")

Neuhold

aan: Dominique Spriet

opm.: - Eerste Prijs Europese Wedstrijd voor

cr.: 6/ii/1990; Grande-Synthe; Dominique

Symfonische Compositie, Metz, 1988

(klankregie)
opm.: cd WALPURGIS RECORDS - WPR-ooi
(zelfde uitvoerders als creatie)

Spriet

- cd CYPRES - CYP 2609 (Koninklijk

Le Concert voor fluit, klarinet, hoorn, trompet,

Vent d'autan, ballet voor saxofoons en 2 syn-

Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

percussie (2), viool, altviool en cello (6')

thesizers of tape (33')

o.l.v. Arturo Tamayo)
1988

1.0.v.: Filmhuis

i.o.v.: Département Nord-Pas de Calais

aan: Bruno Emssens

aan: Dominique Spriet

cr.: 14/1 /1993; Brussel; Ensemble Champ

cr.: 19/4/1991; Vésinet; Dominique Spriet

d'Action o.l.v. Luc Brewaeys

aan: Francois Cuypers

(saxofoons) en Joris Horemans (synthesizers)

opm.: muziek voor een film van Samy

cr.: 5/5/1988; Antwerpen; Jeugd & Muziekorkest Antwerpen o.l.v. Francois Cuypers

opm.: choreografie van Sylvie Duchène

Cheers! voor symfonisch orkest (2'30")

Immer weiter, oder...? voor fagot solo (5')
aan: Peter van Cleemput
cr.: 15/3/1989; Maastricht; Henk De Wit
Aouellaouellaouelle! voor viool en piano (io')

Brunett
Only Very Unusual Matters voor symfonisch

1991

Symphony nr. 3: Hommage voor symfonisch

orkest en jazztrio (3'30")

orkest (10'30")

i.o.v.: OVUM

i.o.v.: Orchestra dell' Emilia-Romagna Arturo

aan: Robert Casteels

Toscanini

cr.: 26/10/1992; Antwerpen; Ad hoc orkest

t.o.v.: De Singel

aan: Arturo Tamayo

o.l.v. Robert Casteels

aan: Hugo Franken

cr.: 18/6/1991; Parma; Orchestra dell' Emilia-

cr.: 1/2/1989; Antwerpen; Hugo Franken

Romagna "Arturo Toscanini" o.l.v. Arturo Ta-

(viool) en Kristina Van Damme (piano)

mayo

1992-1993 Talisker voor klarinet, contrabasklarinet,
hoorn, percussiesolo (2), klarinettenensemble

Opel.: - Eerste Prijs Premio Musicale Città di
1988-1989 Again voor elektrische gitaar solo (12')
i.o.v.: De Singel

en slagwerk (6) (3o')

Trieste, 1991

l o.v.: Antwerpen '93

- cd CYPRES - CYP 2609 (Koninklijk

aan: Jacques Calonne

aan: Claude Pavy

Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

cr.: 1/2/1989; Antwerpen; Claude Pavy

o.l.v. Arturo Tamayo)

(klarinet), Takashi Yamane (contrabasklari-

Knockando voor percussie en piano (8')

net), André Pichal (hoorn), Wim Konink en

String Quartet (15')

cr.: 26/3/1993; Antwerpen; Walter Boeykens

i.o.v.: De Singel

1.0.v.: Gemeentekrediet van België

Marcel Andriessen (percussie), het Walter

aan: Werner Van Cleemput

aan: Paul Beusen

Boeykens Clarinet Choir en het Mol Percus-

cr.: 10/5/1990; Antwerpen; Arditti String

cr.: 26/11/1991; Luik; Danny Van De Wal

sion Orchestra o.l.v. Leo Ouderits

Quartet

(percussie) en Aurelia Olownia (piano)
Antigone, lyrische tragedie voor vocaal kwar-

1989

Jocaste's (grand-)daughter voor percussie (2)

Réquialm voor sopraan en kamerorkest (21')

1 993

tet, koor, slagwerk (2) en tape (ca. 70')

Laphroaig - Symphony nr.5 voor groot orkest
met 2 dirigenten en live-electronics (35')

t.: Hans Helms

t.: Dirk Opstaele

i.o.v.: Gemeentekrediet van België

1.0.v.: De Singel

i.o.v.: Walpurgis

aan: Birgit Van Cleemput

aan: Harry Halbreich

aan: Ensemble Leporello

cr.: 27/11/1993; Antwerpen; Koninklijk

cr.: 27/4/1989; Antwerpen: Mireille Capelle

cr.: 3/10/1991; Douai; Ensemble Leporello

Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v.

(sopraan) en het Nieuw Ensemble Conserva-

opm.: cd WALPURGIS RECORDS - WPR-ooi

Muhai Tang en Robert Casteels, klankregie:

torium Gent o.l.v. Roland Coryn

(zelfde uitvoerders als creatie)

opm.: cd CYPRES - CYP 2609 (Mireille Ca-

Luc Brewaeys met assistentie van Fons

Dali's Dream? voor amateur orkest (io')

Adriaensen

pelle, sopraan; Koninklijk Filharmonisch Or-

i.o.v.: Juniorenorkest Jeugd & Muziek Ant-

kest van Vlaanderen o.l.v. Arturo Tamayo)

werpen

Boekstal, hobo; Koninklijk Filharmonisch

aan: Alex Van Beveren

Orkest van Vlaanderen o.l.v. Arturo Tamayo

i.o.v.: Muzikon - Gent

cr.: 26/10/1991; Den Haag; Juniorenorkest

en Dirk Brossé; live-electronics: Greet

cr.: 19/9/1989; Gent

Jeugd & Muziek Antwerpen o.l.v. Alex Van

Swinnen, Alfons Adriaensen en Jo Tavernier)

Metallofonie voor tape (30')

Pyramids in Siberia voor piano solo (16')
Lox.: Rencontres Musique Contemporaine,

opm.: cd CYPRES - CYP 2609 (Piet Van

Beveren
Dirge for Dina voor sopraansaxofoon solo (3'30")

1994

Le Chant de la Sirène voor fagot solo (5'15")

Metz

aan: Daniel Kientzy

i.o.v.: BRTN-Radio 3

aan: Rik Bardyn, Rik Gielen en Rick Taylor

cr.: 7/1/1992; Blois; Daniel Kientzy

aan: Peter Van Cleemput

cr.: 29/9/1990; Brussel; Jan Michiels

Jacquerie - Jacques qui rit voor hoorn solo

cr.: 24/6/1994; Sint-Niklaas; Peter Van

(5'3o")
aan: Jacques Delamarre

Cleemput

Luc
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Orkest o.l.v. Lukas Foss

nail: Lukas Foss

(7'25")

ComeeY and sound the Fifes! voor blokfluitkwartet (12')

cr.: 6/3/1998; Berlijn: Quatuor Danel

aan: Pierre Delamarre

Credeva voor 2 sopranen en orkest (3o')

cr.. 15/9/1994; Dunkerque; Dominique Spriet

1995

cr.: maart 1999; Brussel; VRT-Filharmonisch

voor strijkkwartet (2'45")

Attention: alto Solo! voor altsaxofoon solo

Bowmore - String Quartet nr. 2 (18')

t.: Jan Fabre

i.o.v.: Flanders Recorder Quartet (Vier op '11

Lox.: De Singel

Rij)
aan: Paul Van Loey

i.o.o.: De Singel

nail: Jan Fabre

aan: Godfried Van Heymbeeck

cr.: 24/9/1998; Leuven; Marie-Noelle De Cal-

cr.: 4/5/1994; Antwerpen; Quatuor Danel

lathaYen Carolina Ruegg (sopranen), Beetho-

1998-1999 Concerto for English Horn voor Engelse
hoorn en orkest (17')

venacademie o.l.v. Harry Christophers
1996
9

Introduction voor Engelse hoorn en orkest

1.o.v.: Jeugd & Muziek Antwerpen

(4'30")
i.o.v.: Kopenhagen '96

aan: Luc Van Hove

COMPOSITIES- IN -SAMENWERKING

cr.: mei 1999; Antwerpen; Alex Van Beveren

(Engelse hoorn) en het Jeugd & Muziekorkest Antwerpen o.l.v. Francois Cuypers

aan: Luc Van Hove
cr.: 1 /7/1996; Kopenhagen; Alex Van Beve-

1981

i.s.m. Joris DE LAET: Conuflinicty -1 + 1 = 3
voor piano en tape (13'30")

ren (Engelse hoorn) en het Jeugd & Muziekorkest Antwerpen o.l.v. Francois Cuypers

cr.: 5/9/1981; Brugge;
g Luc Brewaeys (piano)

en Joris De Laet (klankregie)

Last Minute Piece voor hobo en klarinet (1'30")
aan- Ictus Ensembel
cr.: 31/5/1996; Brussel; Piet Van Boekstal

1989

(hobo) en Dirk Descheemaeker (klarinet)

i.s.m. Werner VAN CLEEMPUT: Namk'Cotts

aan: Arturo Tamayo en Harry Halbreich

voor brassband (12')

Nobody is Perfect! (Michael Finnissy fifty)

cr.: 13/10/1989; Bornem; I Quattro Mani

t.o.v.: Brassband Union Buizingen

voor piano solo (2'30")

(Mireille Gleizes en Finneke Rottiers)

aan: Werner Van Cleemput

aan: Michael Finnissy

Opel.: cd EUFODA -1244 (Steven en Stijn

cr.: 11/7/1996; London; Ian Pace

Kolacny)

voor 15 instrumenten (1'45")

1993 i.s.m. Samy BRUNETT: Unicorn Telex voor

i.o.v.: Koninklijk Conservatoriom Brussel

piano, elektrische gitaar, elektrische bas en

aan: André Laporte

drums (4'30")
cr.: 3/1/1994; BRTN-Radio 1

cr.: 7/11/1996; Brussel; studentenensemble

o.l.v. Bart Bouckaert
Il fiume del tempo passava... voor accordeon
solo (7'30")

ARRANGEMENTEN

1.0.v,: Orpheuswedstrijd-Antwerpen
clan- Raoul De Smet

Oban voor basklarinet, fagot, hoorn, trombone, slagwerk, piano, altviool, cello en contrabas (10'10")
t.o.v.: De Singel

1989

The Zappa Album met werk van Frank Zappa
voor viool, cello en piano (42')
cr.: 28/5/1989; Brussel; Jenny Spanoghe

(viool), Viviane Spanoghe (cello) en Marc
Matthys (piano)

aan: Serge Verstockt en Celso Antunes

Werk van George Gershwin voor blaaskwintet

cr.: 7/2/1997; Antwerpen; Ensemble Champ

(12')

d'Action o.l.v. Celso Antunes
1997 Werk van Frank Zappa voor tenorsaxofoon,
In between... voor piano solo (1'3o")

trompet, slagwerk, piano, viool en cello (15')

aan: Ian Pace

cr.: 11/4/1997; Kortrijk; Ad hoc ensemble

cr.: 7/3/1997; Brussel; Ian Pace

o.l.v. Luc Brewaeys

Les Méandres de la Mémoire voor blokfluit en
piano (13')
t 0.0.. Meander Duo

WERKEN

IN VOORBEREIDING

aan: Tomma Wessel en Geert Logghe

Per Roberto E voor altfluit solo (6'30")
aan: Roberto Fabbricciani

...far!... voor orgel (2'30")
aan: Raf Goormans

1998 Cardhu voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn,
trompet, trombone, viool, altviool, cello, contrabas, piano, slagwerk (2) en live-electronics
(16')

Fasten seat belts! (Nightmare for Orchestra)

1.0.v.: Vooruit-Gent

voor symfonisch orkest (4')

aan: John Harvey

i.o.v.: Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen
aan: Helmut Lachenmann
cr.: 7/11/1997; Antwerpen; Koninklijk Filhar-

The Dale of Tranquillity voor piano solo (5')
aan: Stefan van Eycken

Enjoy Coca Cola(cny)! voor piano zeshandig (3')
aan: familie Kolacny

monisch Orkest van Vlaanderen o.l.v. Grant

Along the Shores of Lorn voor symfonisch

Llewellyn

orkest (11')

Nobody is Perfect! (Lukas Foss seventy-five)

i.o.v.: BRTN Filharmonisch orkest
aan: Miel Vanattenhoven

204
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Concerto for 2 Pianos voor 2 piano's en orkest (45')
i.o.v.: Filharmonische Vereniging-Brussel

voor piano vierhandig

Nobody is Perfect! (André Laporte sixty-five)

1997

1999

Luc BREWAEYS

YVES KNOCKAERT

Geert Logghe - Gedaanteverwisselingen
Hij heeft iets met het noorden, met sneeuw en ijs, met die natuurkrachten die de mens immobiliseren maar
tevens uitdagen. Met eenzaamheid en afzondering. Met de problematiek van de menselijke communicatie.
Met stilte ook die het uiteindelijke streefdoel is van elke klank.

T

oen Gregor
g Samsa op
p een
morgen
uit onrustige
g
g dromen
ontwaakte ontdekte hij
ontwaakte,
hij dat hij
hij
in zijn bed in een monsterachtig
on
ggedierte was veranderd. HijJlag
o
g op
g
zijn hardge pantserde rugg en zag,
zijn
g/
hijJzijn
zijn hoofd enigszins
optilde,
zijn
zij
g
p
de
bruine,
door
boogvormige
g
ge
^
g
geledingenp
verdeelde buik, waarop
de deken,/ op
omlaagg te
p het punt
p
glijden, nauwelijks
nauwelijks houvast kon vinden. Al zijn,
zij
g l
g met zijn
Jj in vergelijking
g^ zielig dunnepootge omvang,
p
voor zij
zijn
J'es flikkerden hulpeloos
l
p
oen.
`Wat
is
er
met
mi'
ebeurd?'
lg
g
Zij
dacht hij.
droom. Zijn
hij. Het was geen
g
een echt, alleen wat klein
mensenkamertje,
g rustig
g tussen
l/lag
de vier welbekende muren. Boven
de tafel, waarop
p een uitgepakte
monstercollectie stoffen was uitgestald — Samsa was reiziger —,
hing
g
delaat die hijhijkort geleden
deplaat,
uit
een
g
eïllustreerd
tijdschrift
had
geknipt
p
g
t
en in een mooie vergulde
lijst
lijs gezet.
g
d dame
Zij stelde een rechtop
p zittende
voor, van een bonten muts en een
bouten boa voorzien, die een zwarte
mof, waar haar hele onderarm in
verdween, naar de toeschouwer
omhoogg hief.

Kafka
a
Het oeuvre van Geert Logghe
(i 962
gg
zal
het
alGewild
beperkt
er
zo
is beperkt.
en
p
p
ti} d zijn.
Logghe
is
geen
veelschrijver
of
gg
J
g
}
snelschri ver of strever naar een immens
snelschrijve
op
pusggetal. Maar elke noot in een
g
compositie zal
de juiste zijn,
op zijn plaats,/
Jplp
l
op
zijn tijd,
p zijn
} ^ ggekoesterd en bewustg'g'
is 'ouderwets' / om p oneerd'. Geert Logghe
gg
dat hij de tijd neemt voor alles, de nodige
g
tijd
g
g en rijpingsproces,
l voor een gistingsseen compositieproces en een afwerking
afwerkin sEnkel
hij zelf schrikt niet,^ als hijJ
l
e jaar nietgecom p o zegt
l}
g dat hijl het voorbije
neerd heeft,/ geen
noot
op papier.
De voor p p
gp
bereidingen
van zijn
rond De
p
l kameropera
g
edaanteverwisselin van Kafka hebben hem
gedaanteverwisseling
zij tot nu toe
helemaal opgeslorpt. Ze zijn
wat kafkaiaans verlop/
en omdat de
eerste librettist telkens weer uitstel vroeg,

e
in de knoop
p raakte met zichzelf rond D e Sdaanteverwisselin
uiteindelij afhaakte.
S en uiteindelijk
tweede librettiste dreef hete
gegeven
even in
een bepaalde
interpretatie
en
richting
p
g die
p
helemaal niet met het idee van Logghe
over
gg
de verKafka overeenstemde. Nu schijnen
t
schilleneëffend
en kan ernstig
g eg werk
g
maakt worden van de tekst en binnenkort
van de muziek. Dus, meent Geert Logghe,
gg /
'heb ik heel ernstig gecomponeerd, zonder één
noot op
papier te zetten.' Toch bekruipt
p hem
ppp
de microbe: hijJ kan het niet laten om nu
schrijven. 'Ik ben bijna
eerst eenianostuk
te schrijven.
1
p
klaar. Ik heb al vier noten.' Nee,/ dat is geen
g
boutade ofretentie.
Dat is bezonken inp
zicht in wat het stuk zal worden. Het is dus
inderdaad reeds af in het hoofd van de
componist
en hij zal het in de kortste keren
p
op
papier
zetten.
ppp
Geert Logghe
kreeg
van
p
g compositie
gg
Roland Corijn
Koninklij Muziek) aan het Koninklijk
in Gent, wat hem een degelijke
basis
opleverde,
l
p
/ in de zin van solide
structuur, verantwoorde uitwerkingg en
De experimen
vooralg
g een overbodigheid.
hij
in
de cursus ex tele kant compenseerde
p
erimentele/J
en elektronische muziek, bij
Hij
Godfried-Willem Raes en Jan Ris p
pens. Hij

Componist
Geert Logghe
^
^^$

werd assistent aan het Genste conservatorium voor harmonie en contrapunt
en voor
p
avant-garde-kamermuziek en experimentele compositie.
Bovenal is Geert Logghe
gg
p
no altijd
bevriend met zijn
nog
altijdheel goed
l n dog
centiano
Claude Coppens.
Coppens
is
pp
pp
p
zelfpianist en componist, dus hebben beiden elkaar zeer vaak zeer veel te vertellen.
pLogghe bewondert
het dubbele aan Co p
pens: zeer
scrupuleus werkend,/ostserieel
p
p
alles verantwoordend,, alles kennend en uitleggend. Anderzijds is Coppens
los en vrij,l/
pp
gek p
op Erik Satie en nog
gekker op
p John
gg
g
Cag/
ge, diehijp
hpersoonlijk
gekend
g
g
l zeer goed
zegt
heeft
het
spel
in
zich',
heeft. 'Coppens
g
^
^
pp
om Geert Logghe.
Het gaat
om het speels
p
g
gg
aan mogl
eli'kheg aan met de oneindigheid
g
rinci
den die reeksp
gpes en wiskundigj
met zich
formalistische mogelikheden
meebrengen,
gaat om het 'ernstige'
g spel
p
g ^ het g
of de ernst van het spel
p in de materie. Zelf
vindt Geert Logghe
zich niet zo terug
g in het
gg
el
pure spel
als
compositiemethode.
Het
spel
p
p
p
aan mo is hem te vrijblijvend
en het geheel
g
lbli J
gelijkheden
is te onverschillig.
g
g
J
g Het gevaar
om in het nietszeggende
`rijs'
gg
g l terecht te
komen is hijJ zich ten volle bewust.
Ostinaat en variant
Dat neemt niet weg
gg wel
g dat Logghe
degelijk
de
computer
gebruikt
in
een
g
p re p
g J
compositorisch
stadium om langdurig
g g
p
handwerk uit te sparen.
De computer
is een
p
p
dankbaar hulpmiddel
om
oneindig
veel
vag
p
een
variabel
ostirianten van bijvoorbeeld
J
naat teenereren.
Verander je
g
l de variabelen
van het ostinaat,/
dan geeft
computer
g dep
Jje
onmiddellijk een idee van de verandering voor de varianten.
g en die dat meebrengt
Dat materiaal kan je
ook
p
J met de computer
direct in alle facetten bekijken (en beluisteren). horizontaal als melodie en verticaal
als samenklank,/ veelgelaagd inpolyfonie
p Y
en in andere opstapelingen. Voor Geert
Logghe
gaat het ook om verdere en meer
gg g
mogelijkheden
dan de klassieke variaties
g
van een ostinaat (de melodische, ritmische,
harmonische wijzigingen, de densiteitsverijl
anderin gen in enge
g en brede, dichte en ijle
enz.).
hetgaat
ook
om
het
'in
de
g/
g
diepte' uitwerken
van een variabel ostinaat,
/
te vergelijken
met een perspectivische
werp p
g J
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kingof met een driedimensionaal roterend
object,
je
•e altijd
altijd vanuit een andere inJ
valshoek bekijkt.
Altijd
Altij hetzelfde, maar
J
identiek en ook: altijd
J hetzelfde, maar
zelfs onherkenbaar.
De deken van zich afgooien
was
g
eenvoudi
eenvoudiggenoeg;
hijhijbehoefde zich
g
g^
beetjeop
zij
maar een beetje
p te blazen en zij
viel vanzelf. Maar vervolgens
werd
g
het moeilijk,
hij zo
J- vooral omdat hij
buitengewoon
breed was. HijJ zou
g
armen en handen nodig
g hebben
g ehad om zich op
te
richten;
in
plaats
p
^ p
daarvan had hijJ alleen al die pootjes,
P
l
die onafgebroken
in alle richtingen
g
g
bewogen en die hij
hij bovendien niet
kon beheersen. Wanneer hijJ er eens
een wilde buien
g dan was het eerste
wat het deed zich strekken, eneg
lukte het hem eindelijk
met dit
l
pootje
ootje te doen wat hij
hij wilde, dan
werkten de andere intussen,, als losgebroken in de grootste
en pijnlijkg
g
pJ J
ste beweeglijkheid.
gJ
'Nu maar niet nutteloos in het bed
, zei Gregor
blijven'
l
g in zichzelf. . Eerst
wilde hijJ met het onderste deel van
zijn
lichaam uit bed komen, maar
l
dit onderste deel, dat hijl overigens
nog
no niet had gezien
en waar hij
hij zich
g
ookeen
juistevoorstellingg van kon
g juiste
maken, bleek moeilijk
J te bewegen;
g,
hetin
zo
langzaam;
en
hij
g g
g
^ toen hij
l^ bijna
zich eindelijk,
bijna wild,^ met al zijn
zij
•
roekeloos naar vorenooide
g
hij de richting
had hij
g verkeerd g eno men, stootte hard tegen
en voeten ghet
eind van het bed en de brandende
pijn,
i die hijhijvoelde, deed hem inzien dat juist
het onderste deel van
l
zijn
J lichaam nu wellicht het g evoe ligste was.
Hijlp
daarom eerst het
bovenlijf
bovenlijf uit het bed te krijgen
lg en
draaide voorzichtig
zijn
hoofd
naar
gl
de rand van het bed. Ditin
gg ook
j en in weerwil van haar
gemakkelijk
g
breedte en zwaarte volgde de lichaamsmassa langzaam
het draaien
g
van het hoofd. Maar toen hijJJ
zijn
hoofd eindelijk
J buiten het bed in de
vrije
vrije lucht hield,^ werd hij
hij bangg ver der op
g meer voor P deze manier nog
uit te schuiven, want als hij
hij zich eendeli'k
zo
liet
vallen,
dan
zou
het een
J
wonder zijn,
hij zij
zijn hoofd niet
J^ als hij
En zijn bewustzijn
bewustzij mocht
• J nu ook onder geen
voorwaarde
g
verliezen • liever bleef hijJ in bed.
Maar toen hij
hij weer, na evenveel inspanning,zuchtende la gzoals eerst
en zijn pootjes
p l weer,- haast noggerger,
g
tegen
teen elkaar zaggvechten en hij
hi geen
•
zag
g in deze willekeur rust en
206
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orde te breng,
hij weer tot
g-zei hij
zichzelf, dat hijl onmogelijk
gJ in bed
kon blijven en dat
het
't verstandig-g
ste zou zijn alles op
p het spel
p te zetten als er ook maar deerin
g gste
hoop
bestond, zich daardoor uit het
p
bed te bevrijden.
(...)
l
En hijlPprobeerde nu het lichaam in
zijn g
gehele lengte absoluut regelmatiguit het bed te schommelen. Als
hijl zich op
P die manier uit het bed
liet vallen, bleef zijn
hij
J hoofd, dat hij
bijJ het vallen hoog
g zou oplichten,
P
vermoedelijk ongedeerd.
Zijn
Zijnrug
g
g
scheen hard te zijn;
die
zou
de
val
l^
op
P het kleed wel niet deren. (...)
HijJ was al zover,^ dat hij
hij bij het
steeds heviger schommelen nauwe•ks zijn evenwicht nog
li l
g kon bewaren en hijJ moest nu spoedig
P
g een
eindbesluit nemen. (...)
En meer tengevolge van de opwino winwaarin
Gregor
door
zijn
n
g^
g
J over
wegingen ggeraakte,
^ dan wel als
g evolgvan een werkelijk
werkelij besluit,
slingerde
hij zich met alle kracht uit
g
het bed. Hetaf een harde
bons,
maar echt lawaai was het niet. De
val werd enigszins
door het kleed
g
gebroken,
zijn
ebroken en zijn
rug
g was ook elastischer dan
or had gedacht,
edacht vang
daar het niet eens zo vreemde doffe
geluid.
Alleen zijn hoofd had hij
hij niet
g
voorzichtiggenoeg
opgehouden
en
gg
g pg
had hetestoten
• hij draaide het en
g
^l
wreef het over het kleed van woede
eni
(p.79
6 -681
p l•n.P

Cinq
q Ordres is de vijfdelige
g composil
tie voor blokfluitkwartet en slagwerk,
die
g
Geert Logghe
in
1997
schreef.
'Ordre'
was
gg
997
synoniem
voor 'suite' in de Franse barok.
Y
Vijf
Vijf 'ordres' zijn hier niet vijf
vij suites, maar
vijf keer een 'ordening'
g rond een variabel
ostinaat. 'Orde' is hier in feite de verhoudingussen
het gelijkblijvende
g
l ven en het ver g l
anderende. Het is een orde, dieY
s cholop
g isch en auditief ervaren wordt als een
eenheid van compositorische
basis. Elk van
P
de vijf
rond een eiJ onderdelen is gebouwd
g
g en ostinaat dat van de vier andere totaal
verschilt. Ook de behandeling
g van de ostinaten is in elk onderdeel compleet
anders.
P
juist het gelijkblijvende
Maar de 'orde' is juist
g J
l
principe
e van het ostinaat in alle onderdelen.
In het sluitstuk van Cinq
q Ordres,
'Echelles' of schalen werken de vier blokfluiten samen aan een steeds herhaalde
evolutie van traag
g naar snel, van minder
naar meer beweging
klim.
g g in een stijgende
Jg
Hierdoor ontstaan schaalvergrotingen,ver
teld naar de muziek: schaalversnellingen,
g,
als een soort 'torserinp' van het klankenma-

teriaal. Het materiaal is in een schroefvormi gontwikkelinge
ge of spiraalvormige o
g
bracht. Het ostinaat is de twinkeling
op de
gp
small bells in het slagwerk,
g
- ingegeven door
het ostinaat van 'Ondine' uit Scarbo van
Maurice Ravel.
In het vierde deel is het ostinaat in
klank-rust-cellen verdeeld, dit keer in een
eenheidsbehandeling
g van alle instrumenten blokfluiten én slagwerk.
De klankcellen
g
van één tot drie (uitzonderlijk
) vier) achtsten lang
gescheiden voorafgegaan en
J g
gzijn
gevolgd
g
g door één achtste rust. Hier is het
ritmee
eli'kbli'vend
in het hele stuk: gp ull
l
g
seerde achtsten in klank en rust, vergelijkg J
baar met de middeleeuwse hoquetus.
Het
q
hele hoquetus-s pel zit in de combinatie van
de instrumenten: het tweestemmige slaggwerk teen
twee
aren
van
blokfluiten
in
g
p
een drielagi ge hoquetus-ontwikkeling,
q
g,
waarbijJ elke laag
g tweestemmigg is.
In de eerste beweging
gg 'Obstination
titubante' ligt
het
sterk
variabel
ostinaat in
g
het slagwerk
en is het omgeven
door de
g
g
snelle blokfluiten, dieY
P of fonie en homoritmie afwisselen. Het stuk tendeert naar
een maximale beweging. In het tweede deel
geven de instrumenten het wijzigende
g
lg en ostinaat door aan elkaar. Kenmerkend voor dat
doorgeven
en voor de intervalopbouw
in
g
P
kleine stappen
van
het
ostinaat
zelf,
is
het
pp
ontstaan van roterende bewegingen. Het
gaatin
de titel om het ronddraaiende licht
g
van de 'Phare' of vuurtoren.
Juist - dat Towerland (Juist - het Toverland): deze slogan tekent het eiland helemaal. Op
het moment dat
p
je
aankomt,
raak
je
betoverd door de
l
^
l
mooiste zandbank van de wereld.
Hier valt alle stress van jejeaf. BijJlje
eerste stappen
jeopgenomen
pp voel je
l je
Pg
in een compleet
andere
wereld. T Y I'
zijn de Ppaardenkoetsen. Op
0
pisch zijn
Juist iseen
g verkeerslawaai: hier
hoor Jje alleen maar P
paardengetrapg Ppeel en fietsbellen in de wind.
18
40 is het eiland Juist een erkend luchtkuuroord aan de Noordzee. Zo'n naam krijg
Jg je
l niet zomaar.
Op
p basis van controles tussen april
p
199
2 en juni
1993
is gebleken
dat
993
g
J
Juist de eisen voor luchtkwaliteit
haalt. De natuur heeft hier voorrang,
de auto is hierebannen.
Het 177 km
g
lange
g zandstrand,, de duinen,, de
branding,
en de
g^ hogeggolven
g
werking
werken van de getijden
bepalen
gl
p
hier het leven. Rust en kalmte zijn
J
verzekerd.
Slechtsrocent
van Juist is be7P
bouwd. Het eiland is een deel van
de beschermde natuur- en land-

sce
ha sg ebieden in het nationaal domein van de Waddenzee in Niedersachsen: de natuurliefhebber vindt
er lange
g stranden, duinen,, de Ham mersee en authentieke kwelders.
In het oosten van het eiland lit
g de
Kalfamer, een vogelenplantenP
g
reservaat dat al langg beschermd
gebied in Niedersachsen is. Je hebt
daareen
toegang
van april
gtoean
p tot

Om niet vast te roesten moet de
g
mens in beweging
blijven Gebonden aan
g g blijven.
enebonden
door de omgeving
g g
g
blijft
J alles hetzelfde (metafoor voor het ostinaat),maar het is bevrijd:
bevrijd: de mens bevrijdt
bevrijd
uit dat eeuwige
gelijke
door
het
g g l
variabele zoeken binnen zijn
p
l beperktheid
(metafoor voor het variabel ostinaat). Dat
deze metaforen zich uitstrekken over het
he is zowel muhele oeuvre van Geert Logghe
zikaal intrinsiek als in de werktitels aan te

^ \\^`

Naar de stilte. Alleen door de vorm,
hetatroon
P
Kunnen woorden of muziek de
roerloosheid
Bereiken als van een Chinese vaas
Die voortdurend ontroert in haar
roerloosheid.
Niet de roerloosheid van de viool,
zolang
g de noot aanhoudt,
Niet dat alleen, maar het samen
bestaan,
Of, beter, het einde dat voorafgaat
g
aan de aanvang
het einde en de aanvangg waren
altijd
l daar
Voor de aanvang
g en na het einde,
En alles is altijd
l nu.

^^

^ ^^^^^., .
\\^ \^^^\i^`^a,^^11^\\\

Spanningsvelden
Sa
p
g

Geert Logghe
'blijft iets voelen voor het noorden, voor sneeuw en ijs ...'
gg1

september.
Maar gg
ga gewoon in de
P
buurt lans
g de we gzitten en luister.
Als je
je je
je langgenoeg
g oefent,^ leer je
J
gg
wel de verschillende voelstemmen
g
van elkaar onderscheiden.
Het middendeel van Cinq
9 Ordres is
het enige
langzame
onderdeel.
De
titel
g
g
'Kalfamer' verwijst naar een plaats
op
p het
p
eiland Juist, een van de Friese eilanden in
het noordwesten van Duitsland. Dit is de
uitgecom Poneerde ervaring
g van de volkomen afzondering.
g Telkens Geert Logghe
gg er
de winterse dagen rond
de jaarwisseling
g
J
doorbrengt -vriest de zee dicht en is het eiland totaaleïsoleerd
van de buitenwereld.
g
Hijl blijf iets voelen voor het noorden, voor
en ijs, voor die krachten van de
natuur die de mens immobiliseren, uit zijn
J
evenwicht brengen
door de 'gladheid'
en
g
g
de wereld tot een immense 'orde' van witheid, isolement en immobiliteit herleiden.

Het noorden
0
Maar die natuurkracht ervaart Geert
Logghe
tegelijk
in de natuur
gg
g l als een opgaan
Pg
en als een uitda gin .g Om niet vast te vrieblijve
zen in bijtende
kou,- moet de mens blijven
J

l

tonen. Intrinsiek bijvoorbeeld, omdat het
ostinaat van het eerste deel van Cinq
9 Ordres
overgenomen
is van het laatste deel van de
g
Temple
net voorafgaande
compositie
p Tunes.
p
g
In titel zijn The Idea of North en Die Stille am
Lande en zelfs Oben(met een tape
p die geen
g
andereluid
laat horen dan stappen
pp in de
g
sneeuw evenveel verwijzingen naar het
noorden, het ijs,de stilte. En niet met woordeneze
g gd is Time before and time after de
verwijzing
van T.S. Eliot.
l g naar de poëzie
p
Daaraat
het
over
woorden
en muziek die
g
enkel in de tijd
tijd beween
g^over de stilte die
het woord en de muziek kunnen bereiken,
over de stilte dieeeuwi
het ge streefdoel is
van elke klank. Daar zijn
zijn einde en begin altijd hetzelfde 'And all is always
y now.'

l

l

Words move, music moves
Only in time; but that which is onlyY
living
Can only
Y die...
Woorden bewegen,
g ^ muziek beweegt
g
Enkel in de tijd
l^• maar wat alleen
maar leeft
Kan alleen maar sterven. Woorden,
eensp
g es roken reiken

geschreven voor
Temple Tunes is g
tweeiano's
en
slagwerk.
De pianopartijen
P J
p
g
p
vertrekken uit interval g
gedacht materiaal,
meer dan uit thematischeg
g e evens. Centraal staat de tritonus of vergrote
kwart, het
g
typisch
atonaal
interval
in
confrontatie
met
YP
chromatisme (in de breedste betekenis van
het woord: niet enkel schuivende halve
toonsstappen,
g - die
pp ^ maar ook notenslingers,
rond enkele kernnoten en hun omringende
g
chromatische satellieten draaien). Het chromatisme staat zowel voor derootste
streg
vin gs- en stuwingsmuziek
van de hoogg en
g
laatromantiek als voor de overgang
van
g g
tonale naar atonale fase in het begin
g van
deze eeuw en voor de daarop
p aansluitende
niet-tonale muziek van de Tweede Weense
School. Daar is het Geert Logghe
echter
gg
een
helemaal niet om te doen. Hijl
spanningsveld o p: tonaal-atonaal is ook
een beweging
geworden. De dichotomie
g gg
spanning-ontspanningwas klassiek
vast
g e
en functioled
g ppen
g in de tonaliteitsbegrippen
neel harmonische begrippen van dominant
en tonica. Maar als de klassieke tonaliteit
wegvalt,
blijft het feit dat psannin g-ontg
^ blijft
spanning
van de
gg
g een natuurlijk gegeven
p
mens is, dat in de muziek door andere
blijven Dat is de
moet aanwezig blijven.
principesg
De overdreven
meningvan Geert Logghe.
gg
opstapelingvan dissonanten werkt niet of
niet meer: ze leidt enkel tot overspanning,
wat betekent het niet meer aankunnen van
de spanning
g worden
g of het onverschillig
p
overspanning
voor spanning;
gbetekent tep
g^
p
Blijk ook het niet meer aanvoelen van ontgelij
In de structuur,^ die voor Logghe
gg
het fundament van de compositie is, moeten spanning
g aanwezigg
p
g en ontspanning
zijl^
en
consequentie
aanwenmoeten logica
q
g
zig
zijn.
ziet
Geert
Logghe
zijn.Die logica
gg als
g
een intrinsiek muzikale en dan is het enige
g
voorbeeld de werkwijze
vanJ.S.Bach. Hijl
J
kon uit een thema afleiden en verdergaan,
g
tot het thema totaal onherkenbaar een andereedaante
had aangenomen.
Spanning
g
p
g
g
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en tijd leiden tot metamorfose. Het moet
ons niet verwonderen dat de metamorfose
het onderwerp
die
p is van de kameropera
P
Geert Logghe
ons belooft: De Sedaantever gg
wisseling naar Kafka.
Heel even lijkt het
op een wending
p
g
naar het oosten, met Togaku en Tem le Tunes. 'Togaku'
is één van de drie toonsYsteg
men die de Gagku
anse hofmuziek
, de a p
reeksen als
g ebruikt. Zevenpentatonische
p
vertegenwoordiger van de Togak
To aku worden
versieringsnoten
voorzien. De blazers,
g
als typische
Japanse
hoofdinstrumenten,
Ypp
zijn
J bedeeld met het melodische materiaal,
terwijl
strijkers en de piano
terwijl de strijkers
meer harp
monisch inkleurend functioneren. Temple
Tunes is enkel in titel naar de tempel
p of het
oosten verwijzend.
Het stuk is trouwens
l
eersteschreven
en pas
g
P achteraf is de titel
bedacht. Logghes
compositie
is veel meer
gg
p
een stuk voor tweepiano's
met
toegevoegd
p
slagwerk,
zij
g
^ dan te willen een voortzetter zijn
het typisch
2oste-eeuwse 'model' van
YP
Bartóks Sonate voor tweepiano's
en slagwerk
p
g
met zijn
oppositie
tussen
piano
enerzijds
enerzijd en
J pP
p
percussie anderzijds als gelijkwaardige
gJ
g
partners. g
Hier is het slagwerk aanvullingg
en kleur, opvangen van dep piano's
s endoorzetten van hun uitstervende klank, steun
als bourdon en drive ofuls
p als motor. Het
slagwerk
is verrassend beperkt
qua
instrug
p
q
mentarium:een
demonstratie
van
alles
g
wat maar te verzamelen is aan binnen- en
buiteneuropese
wel een keuze
p percussie,
P
vanuit de kleur:estemde
gongs
g
g g en
GlockensPiel, tem pleblocks tomtom en
bongo.
g Vanuit dat laatste is de titelgeko zen: Templ
Tem le tunes.
zeker, maar structuur die
uit zichzelf voortkomt, uit het uitwerken
van eengegeven,
van een ostinaat, van een
gg
intervalmotief. Zekereen
schoolse strucg
tuur. In de opleiding
was
Bach
fantastisch,
p
g
maar zodra ze met de schoolse fugavorm
g
kwamen aandraven, steigerde
Geert Logg
g
g he. Een vastgeroest
g
pplan zomaar 'invullen'
kon hij zelfs niet als oefening
g aan. Het
schoolse zint hem helemaal niet. Na enkele
jaren als assistent aan het Gentse conservatoriumewerkt
te hebben, koos Geert
g
Logghe
resoluut
voor
het pianoleren
aan
gg
p
be
beginners
en goede
amateurs aan de mug
g
ziekacademie van Gentbrugge.
gg Consequent
q
en onafhankelijk:
zo
heeft
hij
tijd om te
hi
J
componeren
en neemt hij
hij alle tijd
tijd om zijn
zij
p
gend werk voor te bereiden, ^ te laten rijJ p en en uit te werken. Dat rijpingsprocesge
beurt met lezen en schrijven,
ook teksten
J
schrijven,
proza op
papier
J - ook ideeën in p
ppp
zetten. Bij mijn
mijn bezoekje
l e tref ik hem ver die pt in een biografie
van Alban Berg,
g
g^
de spannende
pagina
naast de foto van
p
pg
Bergs minnares Hanna Fuchs. A-B en H-F,
Ber
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de motieven van halvetoonschromatiek en
tritonus, de motieven van Alban Bergg en
van Geert Lo
gghe.
Spanning
aat
P
g en ontspanning,daargaa
uiteindelijk
om.
Dat
is
het
leven
van
de
J
muziek over alle systemen,
^ componeertechY
nieken werkwijzen, benaderingen, esthetische interpretaties
en uitleg
p
g van de com p o nist heen. Die uitlegg geeft
Geert
Logghe
g
gg
niet. 'Een volmaakt akkoord in het diepste
rep
ester van de ppiano is dissonant door zijn
n roin
lg
mende klank, door zijn boventoonspectrum
en
p
enkel en alleen al door zijn
diepe
tessituur.
Je
1
p
moet het enkel krachtig
S aanslaan en het klinkt
danig spanningsvol. In de uiterste hoogte van
deiano
doen wat je wil. De twinkeling
g
Smag
1je1
van die hoge
fijne
noten,
ook
al
zijn
zijn
ze
scherp
en
g 1
^
p
schril is van die aard, dat het altijd
altijd 'klinkt' ,
consonant, helder,, speels,
levend,- fijntjes.'
Een
p
J1
cluster in de hoogste
tessituur is als een
g
belletje
p cluster zoveel octaven
J- dezelfde
lager in de die ste tessituur is een ontp Loffing. Bijgevolg
Jgg is de middentessituur
het interessantste g ebied waar het spannin gsveld potentieel
het sterkst is, waar
P
sp
panning
bij
g en ontspanning
P
g het dichtst bij
elkaar liggen
en het meest met elkaar
gg
verweven kunnen worden.

Communicatie
Welke uitvluchten men die eerste
ochtendebruikt
had om de dokter
g
en de smid weer uit het huis te kri'J
g en- daar kon Gregor
g niet achter
komen want daar men hem niet
kon verstaan, dacht niemand eraan,
ook zijn
anJ zuster niet,
^ dathijhij de
dere kon verstaan en zo moest hij,
wanneer zijn
zij kamer
J zuster in zijn
erenoe
en
g
g mee nemen, alleen
zo nu en dan haar zuchten en het
aanroepen
P der heiligen
g te horen.
De muziek van Geert Logghe
is niet
gg
narratief niet descriptief
p en niet abstract tegelijk.
eli'k. Ze is taal en communicatie tegelijk.
gJ
Ze is Eliot, Kafka als uitgangspunt, maar
niet 'vertaald'. 'Ik heb dat werk geschreven als
een soort van imaginair
es rek tussen p ersona g
^p
es. Daarvoor heb ik Scandinavische immi8ranten in Duitslandes
rek
g einterviewd en die gesprekken op
computer
gezet.
Ze hebben elkaar nooit
p p g
ontmoet, maar ^spreken over hetzelfde. Hun uitspraken bevestigen elkaars standpunt
stand unt of spreken
p
het teen.'
Ze spreken over Oben en geven
g
g
hun visie op1' Scandinavië. ZijJ praten
over
p
het leven in de stad en op
het platteland,
de
p
p
ap
parte man-vrouw-relatie,^ het geïsoleerde
g
van het kale land, het enige
g contact met de
wereld via krant, radio en televisie, het nabootsen van Amerika bijl de jeugd,
J g- het p ro bleem van het alcoholisme, de eeuwige dag
g
en de eeuwige nacht van
zomer en winter,
,
de Noordkaap,
vrijhei
p^ beleving gvan de vrijheid

de oneindige
uitgestrektheid,
waar niets
g
g
aan wetten onderworpen
is
maar
de mens
p
zelf beslist. Deze 'kunstmatige'
conversatie
g
is over de vier recitanten verdeeld, maar
voor de luisteraar vertellen de stappen
pP in
de sneeuw op
de
tape
e
meer
an
dan
de
doorp
p
eengeweven stemmen,
die om hun kleur,
,
dichtheid en opstapelingin
of fone
polyfone
e
glaagdheid belangrijk
zijn.
zijn. Vroegere
stukken
gJ
g
van Logghe
gingen
ook
al
over
taal
en
comgg g g
municatie: Syllables
en
Conversations.
Maar
y
Obers g aat niet 'over' deze communicatie.
Geert Logghe
is die aan de lijve
lijve g
gaan on gg
dervinden tijden
tijdens een lange fietstocht doorhet land 'Oben'. Oben iseen
g ezelg
lige
geen klankdocumentaire. Het
g babbel,g
kale, koude, dode en stille worden door de
neutrale mededelingg van vier voor zichzelf
en naast elkaarratende
recitanten bikkelp
hard benadrukt. Zijl
in de vier hoeken
van de zaal (rond hetubliek
opgesteld.
p
pg
Er iseen
dialoog,
geen
luisteren
naar elg
g^ g
kaar. Vier monologen
worden
nog
g
g meer
ontvleesd, doordat ze van het linker naar
het rechter luidsprekerkanaal
verschoven
P
worden: een vervreemding
meer
door de
g
ingreep
van
de
klankmachine.
g p
Ook Time before and time after handelt
over communicatie. Wat absolute muziek
lijkt
vol onderhuidse,- niet explil te zijn,
)n^
cietemaakte
pogingen
omen
g
g tot communicatie.
De muziek zelf heeft een soort terughoudendheid in een in zichzelfesloten
weg
reld. Hier tekenen zich zeer doelgerichte
g
bewegingsverlopen af, die nu eens als eenduidigoms eeld
zijn
zij door verschillende
P
partijen
l de inzet spelen
(bij
de twee violen
p
quasi
uasi heterofoon),^
weer langzaam
ontg zaam
wikkelendeol
fone
klankvelden
zijn.
zijn Er
pY
zijn
toonhoogte- evo
J steeds zeer langzame
g
luties: breed uitgespreide globaal
lobaal
stijgende
lg
of dalende bewegingen. Het onhebbelijke
onhebbelijk
J
is dat
'lelijke'
'lelijke' glissandi elkep
opbouw
komen afbreken, of dat ironisch verrassende tussenkomsten een mooipge
obouwde evolutie doorkruisen, of nog
g dat
blazers het romantisch timbre van de stri'-l
kers afbreken. Onlustgevoelens
doorboren
g
voortdurend de constructieve impulsen.
p
Logghe
geeft in de eindfase een schi'no
gg
g
J plossing:
g een gglobale stijging
Jg g mondt uit in
een triomfantelijk
J aandoend motief van de
tromp,
enomen
door viool en fluit.
p over
^
g
ijle
Hoe
ijle
flageolettonen
refereren aan het
g
g
begin van
het werk en pogen langzaam
nogg
pg
g
hoer
g te klimmen. Een aforistisch dalend
secundenmotiefeeft
echter deze hoogte
g
g
een zeer ijle
en
onstabiele
nasmaak.
J
In Time before and time after isoëzie
p
aanleiding
g tot een muziekstuk, maar de
poëzie wordt niet op
p
p de voetg gevolgd,
g -e
g muzikaliseerd of verklankt. Ze wordt zelfs
niet meegedeeld aang
de luisteraar. Nog
dat de poëzie
niet de
Jjuister is het te zeggen
gg
p
'aanleiding
' is,^ in de zin van het uitgangs-

punt of de inspiratie, maar in feite het 'verzonkenarallel'.
Immers Eliot heeft het
p
over de tijd,
enmuziek en uitl- overppoëzie
eindelijk
J
J ook over communicatie. Dat zijn
alle dingen,
het ook
gg
g ^ waarover Logghe
heeft.
In de huiskamer was, zoals Gregor
g
door de kier van de deur kon zien,
hetas
g aangestoken,
J
g
^maar terwijl
vader anders op
deze
tijd
l van de
p
dag
g de 's middags
g verschijnende
}
krant aan zijn
zijn moeder en dikwijls
J
ook aan zijn
J zuster voorlas, hoorde
men nueen
Nu, misschien
g geluid.
g
was dat voorlezen, waarover zijn
}
zuster hem altijd
J vertelde en schreef,
tijd toch in onbruik
de laatste tijd
g eraakt. Maar het was overal ook zo
stil, hoewel de woningg toch zeker
niet leeg
g was. 'Wat een stil leven
leidt mijn
g
J familie toch',^ zei Gregor
bi'J zichzelf.
Die Stille am Lande stelt een deelaspect
van de Noordkaap-ideeën
en van
p
p
de communicatieproblematiek
voor:
twee
p
blokfluitisten zijn
geconfronteerd met een
lg
De
blokfluitimitatie op
(tape).
e
p.
Y
p synthesizer
componist
is
op
zoek
naar
pure
klank,
de
P
p
p
drie klankbronnen zijn
op
zoek
naar
elkaar,
l p
onmogelijke
versmelting
g van zwevingen,
g,
g J
trillingen
g en trillers, micro-intervallen,, stokkende klanken, overhaaste voorsla
ggroetot
een
uitere
en.
Nu
en
dan
zwelt
de
tape
p
g
ste sterkte: kwaadheid, onmacht die in
woede omslaat als de versmeltingg en eenheid niet bereikt worden. De vier recitanten
spraken
evenveel monologen
P
g voor zich uit;
het blaaskwintet titeldeg
p o ing en tot) Conversations. De blokfluitisten komen niet tot
communicatie, noch vinden ze aansluiting
bijl de machine,
^ zelfs niet in de uitersteg enuanceerdheid van de zeer kleine micro
tonale intervallen: de dissonantie vergroot
er enkel door. Ook zichzelf vindt de mens
niet: in
iano
dep
artijl van The Idea of North
p
zit de onenigheid
tussen de linker- en de
g
rechterhand, de innerlijke
J gespletenheid
g p
binnen de schijnbare
'eenheid
naar buiten
J
toe' van het menselijk
wezen.
Hierin
is
J
zelfs de notatie betrokken: van eenstemmigheid (eenzaamheid) naar vier notenbalken (twee verschillende muziekstukken na
end . Groelkaar, afwisselend en overlapp
terees
letenheid dan de twee handen:
gespletenheid
verschillende klanklagen
zijn
l elk ommuurd
g
in een enge onveranderde tessituur en lop en naast elkaar, zonder weet te hebben
van de ander. Het kan nooit tot een verzoenende eenheid tussen deze afgezonderde
klanklagen komen. Weer dezelfde kwaadheid: versnellende versterkingg in een romin extreme vertrapgeven
melende bas, opgeven
in in een hoogklinkende
lijn.
lijn. Nogg sterker
ging
g
is deze onenigheid
in
de
gebruikte
techg
g

piek. Iedere klanklaag
tot een
g is beperkt
P
j nin van een
verschijning
zestonenreeks. Elke verschi
melodische boog binnen dezelfde
klanklaag
g
is een andere ontplooiing
p
g van dezelfde zes
tonen. Permanentee
gp ermutatie toont het
vangenzitten binnen zijn
eigen
beperkte
zijn
g
p
mogelijkheden
en toont tevens de onmo
g eg l
lijkheid
tot communicatie. Er is geen
ontkog
J
men aan de beperking
g van de zes klanken.
p
Er iseen
oplossing
in
p
g de toekomst en er
g
was er ookeen
in het verleden: driepuntp
g
haakjesbij
J het
J'es en enkele noten tussen haakjes
begin
g van het stuk, enkele noten tussen
haakjes en drie p
puntjes
haakjes
p het einde van de
l op
partituur. Deze noten mogen
g niet gespeeld
gp
P
worden, maar ze staan er. Het stuk, de onmogelijkheid
tot communicatie,
g l
^ ispermanent. Logghe
noteert
bij
de
noten
tussen
l
gg
begins
there somehaakjes: 'The actual piece
haakjes:
p
g
where but it isn't
heard;
it''
S
yemerges...,
`The
actual
piece
ends
there
en op
het
einde:
p
p
somewhere, but isn't heard.' Voor wie het nog
niet duidelijk
duidelijk is,
partituur dit
^ onderaan de P
no mocitaat van Thoreau: 'In my^experience,
p
vement of the legs ever brought two minds closer together'.
g

JAAK VAN HOLEN
Werkenlijst
(met discografie)
van Geert Logghe
zijn chronologisch
zijn
De composities
geran g g
p
schikt. We vermelden jaartal,
g
J
- titel,^ bezetting
en duur; in voorkomendeval
ook auteur
g
i.o.v. en oPname (cd)
(t.),opdrachtgever(i.o.v.),

1987

t.: J. Hanlo

1988

En toch speelde
zijn
p
l zuster zo mooi!
Zijl hield haarggezichtzijwaarts
zijwaarts
g eboen onderzoekend
en
droevig
g
volgden haar blikken de notenbalken. Gregor
g kroop
pnog
g een eind
voorwaarts en hield de kopp vlak teg en de vloer,^ om zo mogelijk
gl haar
hij
blik op
Was hij
g
P te kunnen vangen.
wel een dier, als muziek hem zo ontroerde? Het was alsof hem de weg
naar het verlangde onbekende voedsel werdewezen.
Hij Jwas besloten
g
tot aan zin
J zuster naar voren te
kruien
p^haar aan de rok te trekken
om haar daardoor te beduiden, dat
zij met haar viool toch in zijn kamer
moest komen, want niemand waardeerde haar spel
p zo,^ als hij het zou
waarderen.

Syllables, voor tienstemmig gemengd koor (8')

Conversations, voor blaaskwintet (12')

1988-'98 The Idea of North, voor pianosolo (12')
1989

Die Stille im Lande, voor 2 blokfluiten en tape
10'
Forma Formans, voor variabele bezetting van
4 partijen (12')

1990-'91 Oben, voor kamerorkest, 4 recitanten en tape
(2o')
t.: G. Logghe

1992-'93 Time before and time after, voor kamerorkest
(14')
i.o.v.: Antwerpen '93
cd: MEGADISC - MDC 7869 (Ensemble
Champ d'Action o.l.v. Celso Antunes)
1993

Danse minable, voor salonorkest (6')
i.o.v.: Pomme d'Amour
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De Ned. Boekhandel, 1974; ingeleid, vertaald
en gecommentarieerd door Herman Servotte.
• Kafka, Franz: De gedaanteverwisseling, Amsterdam,
Querido, 1985.
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i.o.v.: Kunstencentrum VOORUIT
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FRANK PAUWELS

Frank Nuyts:
Een zoektocht om het onverzoenbare te verzoenen
Dubbele rode draad in het werk van Frank Nuyts is: het balanceren tussen ernst en luim,
tussen complexiteit en eenvoud, tussen traditie en vernieuwing én eigentijds geëngageerd
muren slopen tussen de diverse 'muziekmilieus'.

hij dat com
O oit vertelde hij
P oneren een ziekte is, een verslaving,iets dat hij J niet kan
wijzer
laten. Vandaag,
gelouterd en wijzer
g- g
g ewor den is componeren
een manier om zijn
zij daP
minder vervelend door te brengen.
En
g
g
er bestaan ook andere dingen
in
het
leven.
g
Frank Nuyts
liep humaniora,
stu 957
p
t (°1957)
deerde notenleer,,p
piano en slagwerk
in
g
Oostende. Niet onbelangrijk
zij
gl ook voor zijn
en componeermethode: ondertussen liep
bij de filmanimator Raoul
phij stage
gbij
Servais en bij
bi striptekenaar
Maurice Tilleux,
p
toen werkzaam bij Dupuis.
Zijn vriendp
schapmet kustgenoot
Luc
Zeebroek,
beter
g
bekend onder de artiestennaam Kamablijft tot vandaagg bestaan.
g urka ^ blijft
In 1974
staptephijhij
het Koninklijk
Koninklij M u 974
van Gent binnen. Hijl
sleepte
notenleer,^ sla g p er de eerste prijzen
pl
werk en kamermuziek in de wacht en behaalde het hoger
diploma
slagwerk
g
g wer enkap
mermuziek bij)
Rickstal en Michiels.
Zijn
Zijn voorliefde voor eigentijdse
muziek
l
g
werdevoed
door Claude Coppens
die in
g
pp
Brussel een seminarie voor hedendaagse
g
muziekaf.
g . In het Instituut voor PsYchoacoustica en Elektronische Muziek (IPEM)
in Gent kwam hijJ onder meer bijl Herman
Sabbe, Walter Landrieu en Lucien Goethals
terecht.
Frank Nuyts behaalde
enkele prijPJ
zen waaronder de Tenuto-compositieprijs
rijs
positiepl
van de BRT ins9 80. In i99
o krijgt
lg hij
hij de
Prijs
Prijs van Québec voor zijn
zij
l kamermuziekoeuvre. In 1992
hij met een eerste
99 wordt hij
p rijs
l bekroond opp het Muizelhuisconcours.
In 1995
kent de Stad Gent hem de Cultuur995
g toe we ens
zijn belangg als uitvoerend
p rijs
J
g ens zijn
musicus, componist,
lesgever
en dirigent.
p
^
g
g
Zijn composities
heeft hijzelf
hijzelf netjes
netje
p
g
gschikt en onderverdeeld in blokken
die een stap
e in
zij
zijn muzikaal denken marVoor het eigenlijke
opus
aanvangt,
g
p
l
g,
hij
catalogeert
hij de werken Le tombeau de
g
Ravel voor saxofoon,p
piano en vibrafoon en
5 Preludes for ancient stones voor hobo en
piano
als J
jeugdzonden.
Ale'dorne
del ca g
1 an
p
mino s 97 6 voor fluit en piano
betekent de
P
eigenlijke
ei
start en krijgt
g
l
Jg het nummer I. i.
Het is Lucien Goethals die zijn
l ogen
methode
pende voor de expressionistische
p
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FRANK NUYTS

Componist
Frank Nuyts
^
J

van Webern. Webern lag
g niet alleen aan de
basis van het totaalserialisme (Webern
paste het reeksenP
rinci
e nog
p
P
g niet toe in
zijn uiterste consequentie
op
q
p alle p arame ters hij
in
^lkon een thematische gedachte
g
een kern van enkele noten vatten, iedere
klank heeft een specifieke functie binnen de
structuur, functioneert op
p zichzelf zonder te
verwijzen
naar een melodische of harmonil
sche context. Frank Nuyts
Y zal graag
g g met
opzichzelf
staande,
p
^ korte,
^ naast elkaar
g elaatste en
gestapelde
motieven en lagen
en
gp
g
zijn postseriële periode.
werken ook in zijn
Zijn
Zij
p
rammatica
enzijn
die
van
het
stripg zijn p
verhaal. Webern is een essentialist, werkt
met kleine vormen en een beperkt instrumentarium. Frank Nuts
Y vertoont diezelfde
voorliefde in de meeste van zijn
) werken.
De dodecafone en strengg seriële
denkwijze op
denkwijze
van klanp zowat alle aspecten
p
ken- en vormordeningsmateriaal,
had
hij
hij
g
^
van Goethals in die IPEM-periode.
Ale'án
p
1 dome del camino betekent verwijdend
van de
l
weg.
g Toen al voelde Nuyts
Y aan dat de vorm
van neoclassicisme, die toen bedreven werd
door de Belgische
componisten en als heg
dendaa gs (vooruitstrevend?) werd be-

schouwd dat dit niet de wegg was voor
hem. Het obligatoir
schrijven van dissonang
ten om modern te zijn
g Daar
J zit hem hoog.
bi
komteen
avontuur
meer
bij
kijken.
Toch
g
hijl zichzelf een enorme bewonderaar
van Stravinsky.
ook,^l
zijn
Y En opvallend
p
voorlo i laatste groot
werk,
de
derde
voorlopig
g
symfonie,
knipoogt
kni oo t gul
g naar het StravinskiY
aanse objectiverende neoclassicisme.
a eInhoudelijk is het sociale en gg
ment belangrijk
in
die
eerste
periode.
De
p
g l
seriële methode volstond echter niet, want
een aantal zaken waren niet mogelijk.
gJ
Vanaf het vierde stuk binnen nummer I Sonivers II: Inmediaciones de la noche... (8o-81),
sluipen
p er citaten in, volksmuziek,, komen
tonale elementen aan de oppervlakte
drijl pp
ven. Ze zullen zijn
niet
p
J latere composities
meer verlaten. Een consonant klinkend akkoord, een drieklank het mocht weer, maar
de tonale spanning
dan het
gl
p
g is belangrijker
citaat of het akkoord opp zich.
Vanaf nummer II 1 Bombos del sol
voor twee slagwerkers komt er een tweede
reeks werken waarin het tonale element dein
finitiefmu
l zijp oreerd wordtzijn
g eïncor
ziek. Maar Nuts'
structureel
denken
staat
Y
dan nog
volledig
onder
de
invloed
van
het
g
g
serialisme. Hijl werkt nu met tijdsblokken
tijdsblokke
volgens
reeksen worden geordend,
g
g
maarevuld
zijn
zij met tonaal materiaal. Het
g
adagio
blijft nochtans: muziek veroorzaakt
g blijf
schrijf
maar Nuyts,
p
y,de componist,
, schrijft
emoties. Componeren
is hard werken
g
P
is knokken om noten op het pp
papier te kri-l
en is een ambacht zoals ook een Stragen,
vinskY-een Satie zich voorhielden. Je weet
natuurlijk
partituur iets oproept
J wel dat de p
bij)
luisteraar.
Nuts
Elke noot
p
Y is een erfectionist.
moet op
staan. Van de uitp
p de juiste plaats
voerder verlangt )^
hij, zelf slagwerker
zijnde,
g
l
dat de werken zo clean mogelijkgespeeld
g p
worden. Dan komt het soort emotionaliteit
tot uitdrukking
ge
g dat een moment van ingetogenheid en precisie
weergeeft.
Een
opvatp
p
g
ting die aan Webern refereert, zonder de romantische connotaties erbij.l Want als er één
iets is waar Nuts
g verzet is het
Y zich teen
de muziekwereld van de 1gde eeuw, de romantiek. Zo houdt hijl zich veraf van al de
19de-eeuwse
principes
p van thematische
9
p

ontwikkeling,
g^ doorwerking en dergelijke.
g J
HijJ hoort niet bij
bij de modernisten,,g
gelooft
niet in het vooruitg
an gsidee. Een nieuwe
techniek iseen
verbetering
op zich.Nuyt
Nuts
g
gp
daarentegen wel
degelijk rekeningg
gl
met deeschiedenis
en het verleden. Zog
doende valt hij
hij onder de Postmodernistische strekking.
hij niet
g Anderzijds houdt hij
van de 'verzuiling' van de klassieke muziek. Hokjes zijn
zijn er om afgebroken
te
g
worden.

relaties met heel herkenbare, toegankelijke
g
J
melodieën.
Dat eventjes
eventjes afwijken,
pl te
J
^ dat stapje
ver dat balanceren tussen ernst en luim,
complexiteit
en eenvoud, traditie en
p
progressie,
commercie en klassiek,, vormt
rog
een rode draad in het oeuvre van Nuts.
Y
Het is zijn
signatuur
in de
J opvallendste
p
g
latere Hardscore-periode
(zie verder). Het
p
heeft alsevol
dat
je
als
luisteraar
nooit
J
g
g
volledig
in zijn
zij muziek. Een zekere
pg
gopgaat
is onmiskenbaar. De academischeschoolden
hebben het over flirten
Het derde blok composities
vangt
g
p
g
haten alles wat ruikt
aan bijl Philtre voor fluit en contrabas(1984). I met hetlatvloerse
p
o ulisme. De niet-academisch
naare
In feite zet hij
hij een stapje
Nuts beg PP
pl terug.
g Nuyt
schoolden ervaren het als teeconstrueerd.
dat hijl tonaal bezig
g
g was en had schrik
om af telijden
Niet begre pen door de enen, te voortvaglijdenin het romantische idioom.
rend voor de anderen. Technisch te moeihij het tonale opnieuw
Daarom wil hij
formalip
lijk zegt
lijk,
seren zoals ook Webernedaan
had. HijJ
g de wanhopige uitvoerder; zoete
g
koek, beaamt de luisteraar. Ook hier ligt
zoekt relaties tussen toonhoogte
g de
g en duur.
associatie met Stravinsky
Hoe korter de toon hoe hoger,
Y voor de hand: een
g
g ^ hoe langer
artituur recies
uitvoeren is Tiprecies
hoe lager.
De uiteindelijke consequentie
Yp
g
q
tanenwerk terwijlJ het voor de toehoorder
voor kamerorkest s95
8
daarvan is Squib
q
zo evident lijkt.
waarin alle mogelijke
J
gJ seriële technieken,
Nutsut
uit een schier onuit putteookroe
svenstertechnieken zelfs
timbrere
Y put
g p
hij
Rastappasta s986 neemt hij
lijk
arsenaal.
In
reeksen en -veldener
noot
verandert
het
]
p
deJamaica-funk op
timbre) a la Xenakis worden toege past. Alp de korrel. Pasta uit de
en het vermentitel verwijst
les wat hijJ kende heeft hij
hij in dat io minuten
J naar pastiche
p
durende werkesto
t. Uitwendiggis er wel
g en van divers muzikaal materiaal. Het
g p
marimabaconcerto Woodnotes doet denken
iets welluidends te horen en zit er een beat
aan iets etnisch. Die etnische referentie is
in. Die muziek klinkt niet louter cerebraal.
hem
echter onrechtstreeks.
Hier raken we een van de karaktegg aat Hete
woon om het hanteren van vormen die behij ook
ristieken van Nuts'
Y oeuvre. Wat hij
staan in de rock en de funk,g
genres die in
produceert
en schrijft,
hij brengt
altij
p
lil
gJje altijd
feite afstammen van het zwarte continent.
uit je
J evenwicht,^ want je
J komt er niet
En waarom ook niet eens een heuse
meteJgl
geijkte verwachtingspatronen. Dat
genredat naar de hem zo
symfonie,
zal zich vanaf blok IV(1986)meer en meer
Y enre
zij
verwijst. Toch is zijn
verfoeilijke
s
de
verfoeilijke
manifesteren. Het stemt overeen met zijn
9 eeuw verwijst.
J
o Scrap
s 1988 niet meteen een
ambivalente houdingg
tegenover
het offig
werk dat de brave burger
hij zich
ciële muziekgebeuren,
g
g aan het hart ligt.
g
- waarmee hij
De titel is dubbelzinnig.
nooit heeft kunnen verzoenen. Wanneer ieY
g Een symfonie
wordt sinds Beethoven als drager
mand of iets, de modernisten bijvoorbeeld,
,
g van een
beetj het
hoer ideeën goed
gezien.
Een beetje
hoger
hem voorhouden dat de dissonant de norm
g
g
suprême
voor de componist
om
is, dan vindt hij duizend en een dingen
p
p
g die
het kunnen te bewijzen.
bewijzen. FrankNuyt
Nuts dooreven aanlokkelijk
J zijn
zijn.
dat beeld. Hij
Squib
had hij
hij definitief zijn
zij buik
p srestl verzamelt scra
p
q
'es afval) en plaatst
die in een patchwork
van de seriële werkmethode en liet hijl
p
P
l^
naast elkaar. Twaalf stukken van twaalf
deze voor wat ze was. Dat de composities
p
maten dieewoon
mekaar opvolgen. En 'e
van Nuyts
gekenmerkt
worden
door
een
gl
Y g
hoort
een
symfonie.
extreme openheid,
een
zekere
afstandelijkY
^
J
p
held en critische reflectie wordt ons duidezij werken
De titels die Nuts
1986) het stuk
lijk
gemaakt in Cloudscapes
Y aan zijn
p
J g
of
zijn
geeft, illustreren niet letterlijk,
be m
t. In het derde deel
waarmee blok IV
begint
J
l^
Nuyts
ts speelt
met woormeestal
invloed van The Police op,
p
g. Nu
ppplaat
den en talen zoals hijJ met de noten omgaat.
g-van deo muzikant
Sting - 'de witte re g
g
g
Zo is B-side Art (199o)ook te lezen als beside
ae'^ noemt Nuts
Nuyt het. Die invloed van de
g
art waarmee hijl uithaalt naar de eigentijdse
muziek isewoon
het gebruik
g
g
klassieken die het verdacht vinden, omdat
maken van technieken die in deo
ppmuziek
er echte melodieën in te herkennen vallen.
gangbaar zijn
J^zoals het schuinzetten van
Een ander voorbeeld is Water Music (1989),
harmonieën
e en ritmes.
es In wezen vertrek je
^
a
99,
gebaseerd
op
van eenvoudig
gl
g
P het boek met de gelijknamige
g
g materiaal, maar het wordt
titel van de Amerikaanse auteur Coraghesin een compleet
ander daglicht
gesteld
en
p
g
g
san Boyle.
Als componist
en speler
van de
doorbreekt het ritmische verwachtingp
s aP
p
Y
marimba
voelde
hij
zich
verplicht
op
troon. Terzelfderti'd
krijg
je
harmonieën
o
op
p
J
p zoek
l
Jg J
verwijs
teaan
naar
materiaal
dat
verwijst
naar
de
de verkeerdelaats
en
krijg
je
s
annin
s
g
p
g
Jg l p

l

van zijn instrument. Het boek handelt
over de Schotse ontdekkingsreiziger
Mun go Park,^ die ten koste van grootse
ing
spanningen,op
o zoek aat
g er
g naar de Nigerrivier. Het verwerken van het materiaal op
een beeldende, stripfiguren-manier, het
speels-komische
geeft
het gevoel
van triviag
g
p
liteit carousseltoestanden, stommefilmbewegingen.
Ins 9
8 9,
hier belanden we in blok V
krijgt
de idee vorm om een brug te slaan
Jgg
tussen commerciële en ernstige
g muziek,
klassieke muziek en elektronica in het ensemble Hardscore. Wat begint
als een duo
g
waarin Frank Nuyts zelf actief is als marimbaspeler en Iris De Blaere,J
zijn vrouw
het elektronisch klavier betokkelt,g
groeit na
enkele tijd
l uit tot een formatie van zeven
instrumentisten. Elektronica werd en wordt
in het klassieke milieu als eigenaardig
g
g ervaren. Maar werken in onze tijd zonder elektronische hulpmiddelen,
Nuts larie.
- vindtNuyt
p
wat het kost wil hijJingaan
tegen
•
g de
g
remisse
dat
je
als
klassiek
componist
moet
p
P
J
behe p
en met de 19de-eeuwse
klank van
9
een orkest. Amplificatie,
sam e
^ synthesizer,
Y
zij instrumenten
ler^ drumcomputer,
P
^ het zijn
p
men ternauwernood aantreft opp klas•
siekeodia.
Maar heel onze wereld is erp
van doordrop g en. De cd-markt alleen al.
Hardscore wil klassieke hedendaagse
g die refereert aan
g muziek brengen
muziekpraktijken
die eerder thuishoren in
muziek
l
p
de zogenaamde
commerciële hoek. Het is
g
ook de intensiteit, dat enthousiasme in het
rockgebeuren,
hij mist op
p het klassieke
^ dat hij
g
podium. Iets wat hij
hij terugvindt
en bewong
p
dert bij
pp staat hoogg in
l Frank Zappa. Zappa
hij niet de knuppel
het vaandel bij
pp
Y Is hij
J Nuts.
in het hoenderhok van de rock? Bovendien
werkt Zappa
p
ppP met teksten die speldenprikken leveren op
p
p de sex moraal en depoli-

Frank Za a, één van de grote voorbeelden
van Frank Nuyts
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tiek van zijn
tijd. Nuts
zij manier
Y zal opp zijn
J tijd.
altijd blijk ggeven van een eigentijds
engagea
J
gg
g
zinment- ook als hij
hij o het eerste gezicht
g
loze versjes
aan elkaar brodeert. Nummers
J
van Zappa
in gearrangeerde
vorm
Jgg
pp krijgen
g
voluit de aandacht. Hommages
aan
Zappa
pp
g
zijn
8 en later
p 199
J er bijJ de vleet: Za-va-pa
Fast Wood Quintet. Frank Zapp
a in remembrance 1 994 of Fran k Zappa
pp arrangements
g
1 997 ). Zappa
pp is niet zijn enige
g stokpaardje.
P
J
Princeasseert
de revue inQuirks 199,
8
p
want Nuts
Y bewondert diens bruisende
schijnbaa eenvou complexiteit
die in een schijnbaar
p
kleedje
en
ritmisch
onweerstaanbaar
kleedje
g
gestoken is.
In hoofdzaak
brengt Hardscore eigen werk. In wezen is het dezelfde muziek
als wat hij met het klassieke instrumentarium doet, maar de uitdrukkingsmiddelen
g
zijn
zijn anders. Hardscore komt tegemoet
aan
g
zij
zijn
betrachting
om
zijn
stukken
zelf
uit
te
J
g
Veel componisten
geven
hun
artip
g
p
turen uit handen, Frank Nuyts wil daar zelf
greep
ree opphouden. Zo wordt ook alles oop
partituur
opgeschreven.
Improviseren
doet
p
pg
p
hijl af als een conventionele manier van
, waarbijl de interacties
muziekbedrijven
l
voorspelbaar
zijn
eng
geen verrassingen
zijn
p
g
inhouden.
Zijn
periode tekent zich af als
l vijfde p
een verzameling
g kamermuziekwerken die
g eschreven zijn
J in functie van Hardscore.
Veelalaat
g het om eerste versies van stukken die achteraf onmiddellijk
onmiddellij een bewerHet was
gvoor elektronica ondergaan.
g
de bedoeling
andere
podia
te
bereiken.
g
P
Maar dat de verschillende muziekstijlen
en
l
-werelden elk op
aan p zich hun specifieke
p
hanghebben,^ kon Frank Nuyt
Nuts weldra tot
en schande ondervinden. Elk leeft op
zijn
blijft in zijn
zijneigen
g clan. Er
J eigen
g eiland,^ blijft
bestaateen
naar het andere toe.
g openheid
p
Gebruikt Nuts
Y in Periode IV zoals
in Rasta ppasta, materiaal uit de commerciële
muziek nog
hij p
inegpper toeval,
^ dan neemthij
riode V heel doelbewust de commerciële
muziek tot basis. Hij
Hi' vraagt zich af: waaruit
bestaat een hit. Daarin ontdekt hij
hij een beperkt aantal harmonische relaties. Meestal
gaat het om een I-IV V. Er komt ook wel
eens II-V-I voor. In Rastappastagebruikt
hij
hij
g
effectief maar een I een IV en een V. Maar
je hoort dat niet. Al onze vooroordelen die
ingegeven
e
in even
worden door het lezen, ^analyseY se
ren van deartituur,
beantwoorden niet
p
aan de uiteindelijke,
perceptie
l ^ reële p
p van de
muziek. Er is iets anders aan de hand. Dat
wil hijJ bewijzen.
bewijzen
leek een doodgeboren
g
kind. Nuts
Y vindt ook opPde alternatieve
podia
buiten de klassieke muziek g
geen res p
hij terug
p ons. Daarom keert hij
g naar de kamermuziek in het klassieke idioom. Blok VI
wordt ingezet met het werk Quadramania
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voor vier trompetten(1991).
ptij
In die tijd nam
het idee vaste vorm aan om vanaf dan
schrijven Voor
enkel nog
g voor vrienden te schrijven.
ook die zin hadden om Nuts
Y
te spelen
en veel tijd
tijd namen om te rePetep
ren. Want Nuts ervaart dat
hij
hij door
oor
Hardscore tussen wal en schip
p is terechtgeko men. Hijl hoort er niet meer bij,
J^ niet in de
klassieke wereld, ook niet in deo
ppwereld.
Hij
Hij blijft
blijft op
zijn
zijn
honger
zitten.
Zo
zijn
zijn zijn
zij
p
g
en het daaropvolgende Claus
harmonieën (1992)nooit vertolkt geworden.
g
Er was teveel weerstand.
(Tonale) zaken die de modernist aan
de kant zet,p
opnieuw gebruiken
zoals die
g
tonale bevestigingen in het voorbeeld van
Rasta ppasta en in nieuwe relaties met mekaar
confronteren en uitproberen,
het
P
^ daar gaat
g
Nuts
Y in essentie om. In B-Side Art neemt
hijHi
hij
dat zelfs als uitgangspunt. Hi' eeft een
melodietje dat ogenschijnlijk
g
Jl banaal is.
Daar ent hijJ een aantal pprocessen op. De
fragmenten
worden metrisch gep ermu
g
teerd. Er komen daar complexe
verschuip
vingen bijl
te pas
keursp in een polyritmisch
pY
lijf.
Al
die
maatwisselingen
ook.
Voor
de
l
g
uitvoerder is het een nachtmerrie om alles
op
zijn pplaats te krijgen.
OmdatNuyt
Nuts herezijn
lg
gezette beats markeert,, komt dat
,g
eerder eenvoudigg over en heb je
geen weet
Jg
van de onderligg
ende complexiteit. Voorwaarde: alle radertjes
J moeten als in een
uurwerk in mekaar haken, of de constructie
valt als een kaartenhuisje
l ineen.
Daarom heeft hijJ het gevoel
dat hij
hij
g
muziek maakt voor muzikanten. ZijJ
deartituur
voor zich èn horen het kling
kend resultaat. Zij
Zi' zien de verschillende lagen die zich onafhankelijk van elkaar afspelen, moeten zich er doorheen worstelen
en mogen
g zich niet aan fouten te buiten
aan
want
in een tonale context valt dat
g
op.
p Als luisteraar hoor je
J slechts,^ een grote
g
enveloppe.
Pp In die zin doemt ook de werkwijze
van Ligeti voor de geest.
Ligeti
laat
J
g
g
allerlei p
processen afspelen, zet verschillende lagen
g boven elkaar. Maar het is niet
wat het lijkt, derocessen
zijn
zij niet hoorp

Frank Nuts
altij zoveel mo Y heeft altijd
gelijkg
getracht geen
enveloppe
g
Pp te hebben.
Het materiaal wordt zoe
resenteerd dat,
gepresenteerd
als J
jelje de nodige
g moeite getroost,
g
^Jje een
soort oorverruimings gevoel krijgt.
lg Niet
door te vereenvoudigen
g en een aantal p ara meters eruit te lichten, zoals de dynamiek
y
of het ritme weglaten
en dan een grote
helg
g
dere constructie maken wat je bijJ Andriessen aantreft. Hij
Hij vindt zich ook niet terug
g in
het extreem uitgesponnen,modale,
modale m
s
Y
tieke en blijkbaar
fel gesmaakte neomiddelg
eeuwse model van een Part. Nuts
Y is niet
de man van de lange
adem.
Met
één idee
g
een half uur vullen, dat is zijn
aard
niet.
l

Het zijn
zijn de kleine pplaatjes
van een stripverstri verJ
hij opvoert. Hijl verdiept
•
die hij
zich
oop
p
miniatuurwerelden enluurt
even achter
g
het hoekjJ^
e zoals hij
hijhet poëtisch
verp
woordt. In heel die reeks werkenrobeert
p
duidelij te maken. Maar het lukt
hijl dat duidelijk
•
niet, of liever de klassieke muziekwereld heeft ergee
ereen oren naar. Elektronica
•
mensen uit het klassieke milieu weg.
g
Nuts
reageert
o
op
Y zoekt verder. HijJ
g
de verwijten
dat hij
hij een koele kikker is, dat
l
het te mechanisch overkomt en dat hijJ de
groteoneren
vorm niet aankan. Iets componeren
p
dat io minuten duurt ,g
geen probleem.
Maar
p
hij wil ook onderzoeken of zijn
hij
n atchworklp
methode ook werkzaam is in werken van
lange
g duur. Is het mogelijk
gJ muziek te schri'J ven dieo9 minuten duurt zonder één voorafgaand
thema, zonder iets vooraf vast te
g
leggen?
Periode VII is aangebroken.
Het
gg
g
probleem
robleem blijft
of
zijn
stuk
effectief
uit
geJ
ge
voerd zal worden. Zomaar een opera
schrijJ p
ven die in de lade blijft
hij niet.
J liggen,
gg ^ wil hij
Daarom zoekt hij
hij eerst de mensen bijJ me kaar die bereid zijn
zijn in het bootje
bootje te stappen.
Pp
De teksten krijgt
hij toegestopt van dichter
lg hij
Frans Thooft. Heel eenvoudige
g beelden die
zich ook in het kleine wentelen. Nuts
Y
vindt twee sopranen,
een mezzo,, tenor en
p
recitant en roept
op
p de orkestrale wereld o
met behulp
en KORG
p van drie synthesizers
Y
Wavestation A/D om zijn
J anderhalf uur
durende scenische cantate Ga.n 1 993 g estalte
blijkt
tede realisa
g even. Uiteindelijk blijk
te moeilijk.
J
Rond diezelfde tijd
J krijgt
Jghij een o p dracht van de stad Gent om eengrote vorm
te componeren,
iets dat minstens een half
p
uur moest duren. Het wordt Symfonie
nr. 2
J
(Wal) voor sopraan,
en symfonie, pianosolo
p
p
Ym
orkest. Een tussenvorm tussen symfonie,
Y
lied enianoconcerto.
De vele stijlen
stijle ten
p
i t NutsY schrijft
schrijfen orkestreert voor het
PJ^
in ééngrote
g
g geut.
De menselijke
stem krijgt
J
lg van langsg
om meer eenrominente
plaats
bijNuyts
Nuts.
bij
p
p
•
symfonie
maken vandaag
Y
g de dag,
g^ puur
p
instrumentaal en de mensen blijven
boeien,
l
is vrijl moeilijk
J^ daarom die stem. Maar met
het zware symfonische
apparaat in de rugg
pp
kan die stem wel elektronische versterking
gebruiken. Wat dan ook het ggeval is. 0 p g
nieuw valt op
moeilij te ver g hoe Nuts
Y moeilijk
elementen samengiet,
samen iet hoe hij
hij vastgeroeste conventies p
probeert aan de kaak te
g
stellen door vreemde combinaties van bekende elementen te brouwen. OpP het mibijv oorbeeld zal
crovlak betekent dat dat hij bijvoorbeeld
zoeken om de tweestemmigheid
van Bach
g
met een zanglijn
te
verzoenen.
Het
is een
gJ
van de wegen
pte
gerake
g om uit het slop
teveel met akkoorden te werken
die aan de commerciële muziek doen
denken.

Want het stoort hem date
beJ bijna een
JjazzbeciJ fermgkunt toepassen
op
zijn
partituren.
p
p J p
Vanaf 1995
doemt blok VIII op: Hard
995
Scores, book i en book 2. Teveel elektronica is
te mechanisch, werkt ook niet. Daarom
geeft
Nuyts binnen Hardscore opnieuw
Y
p nieuw
meer zaken in de handen van akoestische
instrumenten. Naast deercussieve
klanP
ken vaniano
marimba, vibrafoon
en
p
,
drums, komen er saxen aanpteas een
synthesizer om een tapijtj
ta itje
j te weven en de
natuurlijk.
natuurlijk Voor Nuyts is het een altervan de depressieve
tendensen in de
p
muziek à la Schnittke, noemt hijJ het. Het
hoeven niet allemaal adagio's aan
zestig
g
voor een kwartnoot te
nstukken die vijfzijJ^
l
tigminuten duren. Hij Jwil een opgewekte
pg
klank maken, zoals hij terugvond
bijl Frank
g
ZapPa.
Terzelfder tijd
tijd merkte hij dat die
korte vormen vanminuten
wat refereert
3
aan de "single-cultuur",
hem
heel goed
li g g
g
en
en
een
formaat
is
dat
goed
wer
werkt.
Ang
g
hi grotere eenheden vormen.
derzi'ds
J wil hij
schrijft hijJ boeken, die bestaan uit
hoofdstukken. Het tweede boek is een ecologisch
boek bij wijze van spreken.
Er zit
g
p
een soort boodschapp achter. Je kunt die vijf
vijf
afzonderlijk spelen en in een anafzonderlij
volgorde,
g
^ maar voor Nuyts
Y moeten ze
in de juiste volgorde
gespeeld
worden,
g
g p
want op
g
P die manier wordt de grootste
spanningsboogbereikt. Het eerste stuk van
Book 2 heet Generation6
3 3, wat staat voor
het gaantalmen
eneraties van de huidige
ge
seli'ke
soort dat er op
aardbol ron d)
p deze aar
loot.
over het me p Harry
y the termitegaat
g
thaangehalte en het broeikast gehalte.
g
Enzovoort. Het is dat overkoepelende
p
thema die de boeken een eenheidsgevoel
g
verlenen.
Bookstelt
de positie
van de kunstei
p
naar nu, belaad
g door allerlei mediatieke
invloeden, aan de orde. Ook het zichzelf
belachelijk
l maken, het bewust worden dat
dit van alle l
is, spreekt
s reekt uit de anonieme wat absurde teksten. Book4 Tubes
or Sections (1997)s
geschreven in opdracht
997 g
p
van SADEF, een metaalverwerkend bedrijf.
J
Voor Nuts
niet alleen om
Y deeleenheid
g g
zich de industriëlerocessen
van staal en
p
machines voor te stellen, maar ook om alle
types
es van muziek
muziekgenres
enres die van ver of
dicht verwijzen
naar
metaal, samen te brenJ
gcalypso
en. De cal so met de steel-drums of zelfs
de Bolero
gecomponeerd
door Ravel met
p
,g
een fabriekshal voor o gen ^ voeden zijn
J n in spiratie.
Ins 997 blok IX,^legt
g hij
hij zich neer bijl
de situatie dat hij zijn meer popo - en rock geïnspireerde
muziek
niet
kan
verkopen
en
p
p
aan heteschoolde
muziekmilieu en dat
g
ook het commerciële circuit niet open
p staat
voor zijn
g g van klassiek met pop.
J vermenging
pp
Hardscore is één zaak. En doet enkel nog
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Cover-illustratie door Frank Nuts
y voor de
cd 'Tubes for section'

projecten op
co-productie,
p uitnodiging,een coPl
p
een vernissage,
g ^ een viering.
g
ts blijft luisteren naar de audiNuYJ
tieve wereld die hem omringt.
g Zappa
Za
onis
dertussen dood, Prince maggJje niet meer
Prince noemen, Sting
is bijna grootvader.
g
g
Zijn
Zijn tienerkinderen Yann en MaY hebben
hem echter techno bijgebracht.
Nuyts
lgY ver
werkt dit in Mock-up
Rock. Het is een soort
p
imitatie-rock, heeft niet zozeer iets met rock
te maken, wel met al de stijlen
die hij
hij uit de
J
etherlukt.
p
Daarnaast is er klassiek. Beide zaken
worden opnieuw
strikt gescheiden.
Nuyts
p
g
Y
keert terug
naar
het
klassieke
idioom
en het
g
klassieke instrumentarium met de Third
Symphonyvoor kamerorkest.
Stravinsky
Y
blijft
voor
hem
van
blijvende
waarde, tonal
liteit is aanlokkelijk
deuntjes
J^
l zoeken hun
weg,
met alle knipogen Frank
g^ nieuw
p
Nuyts
Maar het gaat
niet om het
g
g
Yeigen.
conventionele neoclassicisme. Nuts
Y voert
neoclassicistische bewerkingen
in
op
g
p het al
bestaande neoclassicisme. Een dubbele beweging.
De ritmischeuls
p de drive,, de
swing
patronen
g of liever de polyritmische
pY
P
drijvend kracht, een constante in
zijn
J de drijvende
meeste van zijn
Het aspect
p
P
J composities.
ritme speelt
dan
ook
een
koninklijke,
l^ strucp
turerende rol. Kun fje dit Nuyts
Y de slagwerker kwalijk
J nemen?

Twee J
jeugdwerken
uitgezonderd,
rubriceert
g
g
zijn composities
Frank Nuyts
in 9roe
g
t zelf zijn
p
en (genummerd
I - IX die verschillende
g
p
zij muzikaal denken markeren.
staPP
en in zijn
elk van
dezeroePen
zij
zijn
g
l de com
gerangschikt.
p osities chronologisch
g
g
g schikt
Van ieder werk vermelden we, naargelang
g g
toepasselijk:
p
J titel,^ bezetting
g en duur; delen
dln. auteur t. opdrachtgever
,(i.o.v.);
i.o.v.
perso(o)n (en) aan wie het werk is pg
o ed ra P
ed. •^ eventuele bikog en (aan);^ uitgave
l
g
mende opmerkingen van uiteenlopende
p
aard op
m.) ^
• opname
(cd).
p

JEUGDWERKEN
1 975

Le tombeau de Ravel, voor altsaxofoon of
klarinet, vibrafoon en piano (1o')
5 Preludes for Ancient Stones, voor hobo en
piano (6')

I.
1976

Alejándome del camino, voor fluit en piano (7')
aan: Eric Dequeker en Roland Peelman

1978 Hommage à..., voor fluit en slagwerk (12')
aan: Rien De Reede en Willy Goudswaard

Hommage à... (bis), voor slagwerk solo (3')
Sabbristie, voor slagwerk solo (5')
aan: Herman Sabbe

Methuna, voor altsaxofoon, piano en tape (1o')
aan: Iris De Blaere

1R79

Alsof de hand nooit meer weggaat, voor symfonieorkest (u')
oplas.; - gebaseerd op het toneelstuk "Een
bruid in de morgen" van Hugo Claus
- Tenutoprijs (BRTN) voor compositie,
1979

198o Sonivers II: Inmediaciones de la noche...,
voor sopraan, recitant, kamerorkest en tape
(40')
t.: Pablo Neruda en Paul Eluard
opm.: Belgische inzendingen voor Italiaprijs,
1983
From Ipem with love, voor altsaxofoon en
tape (1o')
aan: Kamagurka en Joelle Servais

Adagio, voor piano (5')
sail: Roland Peelman
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II.

B-Side Art, voor marimba, piano en sequencer,

1987 Woodnotes, voor marimba en kamerorkest (20')

of tape en drums (15')

t.o.v.: Muzikon Gent en Vlaams Ministerie van
1981

1982

din.: - Threepenny Bits (and Bytes)

Bombos del sol, voor slagwerk (2 uitvoerders)

Cultuur

(10')

nail: Robert Van Sice

- The Big Wig Papers
- In the Back of far Beyond

open.: muziek voor de film "Kosmogonie"

opm.: ook versie voor marimba en piano

Jacques Lemaire

cd: ETCETERA RECORDS - KTC 1085; Robert

cd: WALPURGIS - WPR 007; Wim Konink en

Van Sice, marimba en Collegium Brugense

Ministerie van Cultuur

Marcel Andressen

o.l.v. Frank Nuyts

aan: Boudewijn Buckinx

1.0.v.: Kunstencentrum VOORUIT en Vlaams

La sale mère, le boeuf et le crampon, voor

Woodnotes, the Magnificent Seven version,

What poor an instrument may do a noble

saxofoonkwartet (13')

voor slagwerk (7 uitvoerders) (13')

deed, voor slagwerk en piano (8')

Uit een verborgen lade / From a hidden

Lox.: Robert Van Sice en het Kroumata

i.o.v.: Gemeentekrediet van Belgie

Ensemble

nail: Peter Greenaway

Give me your bunch of fives, voor 2 marim-

drawer, voor piano (8')

1991 When the tombs of brass are spent, voor digitale piano, marimba, synthesizer, drumcompu-

ba's, of 3 marimba's, of marimba en piano (7')

aan: Iris De Blaere

Sprint, voor slagwerk en piano (5')
aan: Boudewijn Buckinx

t.o.0.: Biennale Marimbaseminarie Spontin

ter, 4 hoorns, 4 trompetten, 4 trombones, tuba

nail: Robert Van Sice en Lieve Verschraegen

en slagwerk (2 uitvoerders) (12')

Savannah, voor hoorn, fluit en slagwerk (2 uit-

Give me your bunch of fives, the second hand

t.o.v.: Dirk Brossé voor het koperensemble

voerders) (5')

version, voor marimba en keyboard (7')

van het Koninklijk Conservatorium Gent
aart: Michael Palin

can: Karel Goeyvaerts
open.: de composities onder II. vormden de

1988

BRT-inzending voor het jaarlijks Componis-

A Symphony of Scraps, voor symfonieorkest
(17')
t.o.v.: Koninklijk Vlaams Filharmonisch Orkest

l

tenrostrum van de UNESCO in Parijs, 1984

VI.

aan: Iris De Blaere
opm.: - Prijs Jonge Componisten van de Gazet

III.

1991

Van Antwerpen

Quadramania, voor 4 trompetten (12')
dln.:

- Quarternary folds, aan: Luc

Brewaeys

- ook "Hard Score'-versie voor piano,
1984

Philtre, voor fluit en contrabas (5')
aan: Katty en Eric Dequeker

synthesizer en slagwerk set up, i.o.v.

- Cornet beef, nail: Frans Geysen

Kunstencentrum VOORUIT en

- Theban rock, aart: Dirk Brossé en
Alain Roelant

Vlaams Ministerie van Cultuur (1989)

Vol au vent, voor tenortuba of basklarinet en

opm.: Eerste prijs Muizelhuisconcerten,1991

Crack-time, voor piano en slagwerk (4 uitvoer-

piano (3')

They're no better than they should be, voor

ders) (5')

aan: Frans Geysen

piano (8')

Les angoisses de Cynthican, voor tape (11')

aan: Dirk Van Vaerenbergh, Liliane

aan: Lucien Goethals

Haegeman en Rob Huysen

V.
1985

Squib, voor kamerorkest (1o')
t.o.v.: De Nieuwe Muziekgroep o.l.v. Mark

1989

Za-va-pa, voor piano (4')
aan: Frank Zappa

De Smet
aan: Johan Huys

Two pieces for Pete (Sweet and Sweat), voor

t.: Hugo Claus (Sonnetten XII, XIII, XIV)

of 2 keyboards (11')

nail: Martine De Grote en Rik Lemaitre

- Death where's thy Sting?

i.0.0.: Luk

opm.: ook "Hard Score"-versie voor 2 MIDI-

- Za-va-pa (zencore)

aan: Hilda Coppens-Ide

verbonden keyboards, marimba, seqeuncer

1.0.0.: Het Trio (Harry Starreveld, Harry

Muziek op stelten gezet / Music to raise hell,

en drums

Sparnaey en René Eckhardt)

voor 2 trompetten, 2 trombones, 2 hoorns,

Sehnen, voor viool en cello (5')

opm.: ook "Hard Score"-versie voor piano,

tuba, slagwerk (2 uitvoerders) (1o')

Ode, voor altviool en piano, of altsaxofoon en

synthesizer en drumcomputer

1.0.0.: Kunstencentrum VOORUIT, n.a.v. ioe

pauken, of fluit, klarinet, altsaxofoon en pau-

Water Music, book i, voor sopraan en

verjaardag

ken (3')

marimba (15')

aan: Bob Paulus en Odette Van Muysen

- Horns of the dilemma

IV.
Cloudscapes I, voor piano (14')
aan: Claude Coppens

Schlemozzle, voor slagwerk (4 uitvoerders) (4')
nali: Hec Leemans en Marie-Jeanne

- A hole in the earth?

And spring ran cold forever, voor houtbla-

- Rising like an old beast

zerskwintet (11')

t.: T.C. Correghessan Boyle

1.0.v.: Quintessens

1.0.1' .: Robert Van Sice, Rosemary Hardy en

aan: Jo De Groote en Diderik Degrijze

Cloudscapes II, voor piano en marimba (14')

Vlaams Ministerie van Cultuur

0 zarte Sehnsucht, sussen Hoffen! Der ersten

Euphonic Movements, voor 2 piano's en slag-

aan: Helen Mirren

lieben gold'ne Zeit, voor fluit, fagot, contra-

werk (2 uitvoerders) (11')

opm.: Muizelhuisprijs voor jonge componis-

fagot, viool, contrabas en piano (5')

Rastapasta, voor 2 keyboards, of melodisch in-

ten, 1989

fluit, 8 violen, 2 altviolen, 2 cello's en contrabas
(4')
aan: Herman Sabbe
optil.: ook "Hard Score"-versie voor piano,

synthesizer en drums

1990

Water Music, book ic, voor Tape, synthesizers
(ROLAND U 220, en KORG M 1 en marimba
(13')
dln.: - The horns of the dilemma

- A hole in the earth
- Rising like an old beast

FRANK NUYTS

nail: Boudewijn (Buckinx) en Simonne

(Claeys)

strument en basinstrument en keyboard, of
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A rule-of-thumb sonata, voor piano (20')

aan: Piet Jorens

dln.: - And quiet flows the Niger

1986

Claus harmonieën, voor sopraan, fluit, cello,
en piano (9')

Quirks, voor fluit, basklarinet en piano,
dln.: - Prince's Pride

melodisch instrument, keyboard en drums (7')

1992

VII.

Frank Zappa arrangements, voor sopraan,

1997

sopraan- en tenorsaxofoon, piano, marimba,

1 993

Ga.n. A scenic cantate, voor

2

sopranen,

mezzosopraan, tenor, recitant, 3 synthesizers
en KORG Wavestation A/D (90')

sopraan, trompet, sopraan- en tenorsaxofoon,

vibrafoon drums en synthesizers (KORG M 1

trombone, piano, marimba, drums, synthesi-

en O1W pro) (40')

zers (KORG M 1, KORG 01W, ROLAND

din.: - Oh no I don't believe it

t.: Frans Thooft

- We're not alone

1.0.v.: Kunstencentrum VOORUIT

- Uncle Meat theme

aan: Wim Wabbes

- Echidna's Arf of You

U 220), drumcomputer (ROLAND R8) en
slagwerk (2 uitvoerders) (22')
din.: - Touch of Steel

- My name is Luis Omega C.

De ladders zat / Au bout des gammes, voor

- RDNZL

- Cold Calypso

piano (8')

- Teen-age prostitute

- Iron Leaves

aan: Marijke De Wolf

- Peaches

- Bolore

ed.: Alain Vandekerckhove, Antwerpen

- Cocaine decisions

Symfonie nr.

2

- Deaf by Techno

- Duke of prunes

"Wal", voor sopraan, pianosolo

en symfonieorkest (35')
t.: Frans Thooft
i.o.v.: De Gentse Stadsconcerten

t.: Frank Nuyts

- T'Mershi Duween

i.o.v.: SADEF

- King Kong

aan: Herman Sabbe

t.: Frank Zappa

cd: SADEF - CVBA HARDSCORE; Hardscore

aan: Joris De Zutter

o.l.v. Frank Nuyts

Five-penny beats & the seven beats itch, voor

Valse cassante, voor symfonieorkest (3')

fluit, basklarinet, viool, altviool, cello, piano en

Cocopolo, voor altblokfluit en piano (5')

drums (8')
Spectra

1.0.v.: Dirk Brossé

i.o.v.: Duo Meander

aan: Jos Bogaerts

aan: Geert Logghe en Tomma Wessel

cd: MAESTRO MUSIC PRODUCTIONS -

aan: Boudewijn Buckinx

Updated Memories, voor marimba en piano

opm.: gebaseerd op delen 1 en 3 van B-Side

Art (zie V. 1990)

(20')
Vijf liederen uit "Ga.n", voor hoge stem en

cd: VOX TEMPORIS - VTP CD 92 062; The

piano (20')

Spectra Ensemble o.l.v. Filip Rathé

MMP 004, L'Arco Musicale o.l.v. Dirk Brossé

IX.

opm.: zie VII. 1993

1 997
1994

Hard Scores, book 4. Tubes for Sections, voor

Airs à gogo, voor 6 stemmen a capella
(SSATBB) (15')
t.: Voltaire (Songe de Platon)

1.0.v.: The Song Company, Australië
aan: Yola Goeyvaerts - Massara

Sticks and grooves, voor slagwerk solo (9')

1996

Hard Scores, book 3, voor sopraan, sopraanen tenorsaxofoon, piano, marimba, vibrafoon,

t.: Jonathan Swift

drums en synthesizers (KORG M 1) (35')

i.0.v.: Jan Raes, n.a.v. 100 jaar Koninklijk

dln.: - Murky Thirds

- Bob's Bones, t.: Thomas Morley
- Interlude 1: Tickled by Callipers

i.o.v.: Wim Konink

- Indian Prodioux, t.: anoniem

aan: Luc Brewaeys

- Interlude

2:

Smuff

Tohuwabohu, voor sopraninoblokfluit en

- Tom and Dick, t.: Jonathan Swift

piano (5')

- Interlude 3: Slow burner

i.o.v.: Tomma Wessel

- The Man of Thessaly, t.: anoniem

aan: Dirk Brossé

- Interlude 4: The F-Tune

Edgeways, voor piano (9')
aan: Jeanine De Belder

Fast Wood Quintet. Frank Zappa in Remembrance, voor houtblazerskwintet (5')
/.c.v.: Kunstencentrum VOORUIT
Pok-pok, voor slagwerk (2 uitvoerders) (8')
aan: Marcus en Roos Leroy

Swift Songs, voor sopraan, klarinet en piano
(11,30")

Vlaams Conservatorium Antwerpen
aan: Frank De Bruyne en Hilde Verstraeten

Third Symphony, voor kamerorkest (16')
1.0.v.: Prima la Musica
aan: Luk Vaes

- Castaway, t.: anoniem
i.o.v.: Provincie Oost-Vlaanderen
aan: Yann en Mai Nuyts

Hard Scores for Orchestra, voor vibrafoon,
piano en marimba solo en symfonieorkest (14')
i.o.v.: BRTN-Radio 3
aan: Iris De Blaere, Patrick Steyaert en Peter

Van Laerhoven
opm.: is bewerking van Licks and Kicks

and Mrs. Grundy uit Hard Scores, book i

V I II.

(zie VIII. 1995) en van Eat that Gravity

1 995

Hard Scores, book

i

uit Hard Scores, book 2 (zie VIII. 1995)

opm.: teruggetrokken

Hard Scores, book

2,

voor sopraan, sopraan-

en tenorsaxofoon, piano, marimba, vibrafoon,

Mock-up Rock, voor piano (is')
aan: Marc-Olivier Coppens
ed.: Golden River

drums en synthesizers (KORG M 1 en O1W

Sex, age and aria for a sexagenarian, voor

pro) (21')

kleine trommel, piano en tape (opname van

din.: - Generation 363

- Harry Termite
- Eat that Gravity

"L'Amore transforma un uom en una bestia"
uit "Falstaff" van Verdi) (1')
aan: Claude Coppens

- The Buba-Trap

Only heads and tails, voor piano, tenorsaxo-

- Between the Treasure and the Sun

foon en marimba (16')

t.: Frank Nuyts

aan: Lucas Vandenabeele en Inge Brutsaert

aan: Hec Leemans

FRANK NUYTS
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Dichter te gast
ERIK HEYMANS

GOUD

MEERVOUDIG GEDICHT

.............

Een kind zei woorden hebben mijl
gewekt en in het bekken van een vrouw
gelegdg
die zichtbaar het geheim wilde
bewaren van die koninklijke
koninklijke
pijn,
pl

Wij
aan de rand
l en
p voorgoed
g
van dit weiland verloren, en blijven
J
behoedzaam bijl iedere inbreuk oop
aarde enras.
g Zij lleggen
gg zich nooit

dei'n
altij leidt tot
pl die vrouwen altijd
diepe
er ademen en tot bedaren. Want
groter dan de wonde in haar schoot
bleek deenade
en later doofde
g

bijj die naamvallen neer, verstoren de
taal waareen
WijJ
g enkelvoud past.
p
zoeken bijl voorbaat de diepste
p
verbuiging,en houden het raakpunt
p

met mijn
J schreien ook de schade. ZijJ wekt
deoudkoorts
oppin wie mij J hoorde,
g
en bergt
mij
in
de zachtste schaal
g
J

raa ongezien
vast. ZijJ
graag
wisselen
g
uit, zelfs zonder verschuilen. Hun
meervoud van ons hebben zijJ

van vezels, wol en mos. ZijJ reinigt
g
mij met oogverblindend
koningswater.
g
g
Ik laat nog
g voor de moren
g vlinders los.

kunnen ruilen. WijJ
de mond
tot nog
g niemand wat hoort. Dit zwijgen
Jg
zij houden hun woord.
g aat anders: zij

WIEROOK
1111111111111111111111111111111=1111111•11•11

Voor wie de witte weelde heeft
herkend van kou en winter, zal
deze nacht veel langer
g duren
al ligt
g misschien het laken oop
een land dat nogg onzichtbaar
vraagt
Zo
g om dieper
p slapen.
P
dadelijk
een sneeuwman
J begint
g
alle noten op
P ^ en legt
P te rapen,
g
een wijze
wijze waakzaam gensters
in
g
de vuren. De dagg is noggg
gesloten
maar een kind bracht een bericht over
de lichtboog
g die wel voor de bloesems
op
wij
p zal komen. Dan wordt de eerste wijn
wierook in deoede
kelk
gegoten.
g
gg
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Voor 'Het Wijland' afdelingS van het MPI voor meervoudig^^
gehandicapten
in Strijtem
tem
p
1

SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

deze rubriek pnblicereii we 'literaire' vertalingen in liet Nederlands van goede 9edicliten uit alidere talen Het is o.ni. de bedoeling liet
vertalen valt gedichten te stiinlllereil en daarom kleihen vertalingen ter selectie lngestiliird worden naar liet redactiesecretariaat. leder
vertaald gedicht moet vergezeld zijn van een fotokopie van liet oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens nali de handel of
liet hoek waaruit liet genomen werd.
Iii

SALOMÉ Y LA LUNA

BALOME EN DE MAAN

La luna es una hermana
de Salomé. Senora
que enua
una historia antigua
g
muerde una muerta boca.)

De maan is een zusje
l
van Salome. (De dame
die in een oud verhaal
in een dode mond bijt.)
J

Salomé era el ocaso.
Un ocaso
de ojos
J
Y de labios.

Salome was de zonsondergang.
Een ondergang
g g
van ogen
en lippen.
pp

La luna es eier
p Petuo
ocaso.
Tarde
continuada
Y delirante.

De maan is de eeuwige
g
zonsondergang.
Voortdurende
en waanzinnige
g
avond.

EI amor sin orillas
de Salomé al oso
no fueor
p su palabra;
P
fueor ueq
su cabeza,
,
medusa del desierto,
era una luna neg,
ra
una luna imposible ,
ahumadasonolienta.
Y

De oeverloze liefde
van Salome voor de behaarde
kwam niet door zijn woord;
maar omdat zijn hoofd,
medusa van de woestijn,
een zwarte maan was,
een onmogj
elike maan,
donkerkleurig
p
g en slaapdronken.

Salomé es la crisálida
Y la luna el capullo ,
crisálida de sombra
bajo un p
alacio oscuro.

Salome is deo
pP
en de maan de cocon,
eenpopan
schaduw
p
onder een donkeraleis.
P

La luna tiembla sobre el agua,
g ,
Salomé tiembla sobre el alma.
i;Oh sublime belleza ,
querer hacer de un beso
una estrella!

De maan siddert over het water.
Salome siddert over de ziel.
0 sublieme schoonheid,
om van een kus een ster
te willen maken!

En el mediodía
o en la noche oscura,
si habláis de Salomé
saldrá la luna.

0 het middaguur
Op
g
of in de donkere nacht,
telkens als jullie
over Salome spreken,
P
J
verschijnt
verschijn de maan.

FEDERICO GARCÍA LORCA
(uit 'Suites' - Liedjes onder de ninan)

BART VONCK

De 'Suites' vail Federico Garcia Lorca (1898-1936) zijn een boek uit de vruchtbare poetische periode (19211925) waarin ook de 'Romancero gltano' en de ' poema del canto jonda' ontstonden De 'Suites' zijn pas in
1983in boekvoren gepubliceerd In liet najaar van 1998 brengt uitgeverij Meulenhoff het bock in Nederlandse
vertaling In de 'Suites' is een Lorca aan liet woord die nu eens kinderlijk-speels improviseert op zijn bekende
thema's vals liefde en dood, dan weer ernstig-somber mediteert over liet verlies van de kindertijd en de
oe n nogelijke liefde Geschoeid op een muzikale leest van een thema met zijn variaties zijn de 'Suites' eeil
verfrissende oase, ccil lusthof waarin de dichter zijn vermetele en indringende beelden neerzet

TRANSIT
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SAMENSTELLING FERNAND FL0RIZ00NE EN CHRIS TORFS

Poëtisch bericht

Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 870o Tielt
Alle ingezonden gedichten moeten 111 macl n neschri ft (tikmachine of printer) en in tzoeevoud afgeleverd zeurden Neem goor leder gedicht
een ander blad en schrijf op leder blad uw naam en volledig adres Ingestuurde gedichten zeurden vlet teruggezonden en (Ter ingezonden
werk wordt roet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald vermeld daartoe bil ieder inzending uzi baak- of postrekening.

VIJVERKE
TE KASTERLEE
J

ANSERES

HET

Ze komen al van ver en dat is duidelijk
l
te merken aan de veren die ze laten
aan hun verrekte, verfomfaaide V. Aan
hun schreeuwen, als bordkrijt,
p
J, snerpend

voor Clara Claus

Naar de achterblijvers
die de rol hebben gelost;
J
g
de dompelaars
die steeds meer moeite moeten doen
p
om zich alsnog
g weer op
p de wind te tillen
Dommeaazen
zijn
zijnhet. Zoals ze boudwegg de bevlogen
g
g
stilte scheuren. Zoals ze met hun lange
g halzen alleen
nog
no weet hebben van volgen.
Hun kroppen
g
pp barbaars
oproerkraaiend in de blauwe voorjaarsleegte
l
g naar de nacht.
JAN VANMEENEN

Max Selen heeft een vijverken
van vier
J
bij vier gegraven,
bi'
met
balken
langs
gg
^
g de boorden
en afgezoomd
met
zoden.
In
zijn
spiegel hou staan
zijnhoog
^
dennenbomen op
p en opp het water liggen
p hun kop
gg
blote waterlelies nauwelijks
J te blozen. Uit het kroos
seint koel het schubbenrood van vijverende
goudvissen.
l
g
Verleden strenge
o
g winter is een deksel ijs
l op
het water neergestreken,
g
^ de vissen gijzelend
gl
al onder een laag
g lichte lucht, een dikker
wordende laagg ijs
J en in het lager
g en steeds lager
g
en verstikkend water.Mijn
l vijver
vijver ismij
mijn
hielden vissenstickers staande.)
J
Tot de vissen schubben, staart en vinnen
schroeiden aan het deksels zakkend ijs.
zij
l En zij
staarden roerloos rond, alsof het ze niet raakte.

GOLFBREKER

HijJ ruikt naar wier en pittig
p g mosselwater
als hij schaterlacht.
Brengt golven graag
gg
g g
op
Sinds mensenheugnis
ligt
p andere gedachten.
g
g
g
hij
hij ze hier koppig
op
te
wachten.
Ppg P
Soms ook rust hij ggewoon maar warmpjes
pJ in haar armen
- een voorhistorisch schildpaddier
dat
zich
p
voor even hier van tijdperk heet vergist
^ g hij
en wiegt
hij weke dieren in zijn
zij snorren. Laat
kriebelkrabben watertorren.
g
J zich welgevallen,
Maar wie de nacht trotseert vindt hem door koel
maanlicht omstreeld een beetje
zijn kant:
beetjehijgend
J gp op
zij
hulpeloos
potvis
uitgebraakt
door dieper
p
p
g
p water
met dichte ogen
g op
p een zijig
Jg melkvel strand.
JAN VANMEENEN
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Max was het hart in van de onafwendbaar kille oorlog
in zijn
Toen het ijs
J onomkeerbaar vijverken.
l
J ten
slotte smolt, dreven vijverende
krengetjes
l
gl starend
rond in krip gJet'es alsof het ze niet raakte.
Max heeft zijn
zijn vijverken
van vier bijJ vier gezuiverd
en
J
g
er nieuweoudvis
op pg
gezet. Zij Jogen
g
g even rood tussen
hoge
hoe dennenbomen opPhun koppen onder blote
waterlelies, alsof het ze niet raakte.
WERNER SPILLEMAECKERS

In en om de kunst

Homilie tijdens de
uitvaartdienst van Cyriel Coupé

(Anton van Wilderode)
Sint-Niklaas, 0.-L.-Vrouwekerk
20 J'uni s998.
HERMAN -EMIEL MERTENS

'Dit magg men weten: ik ben niemands knecht.
Al word ik tot de droesem uitgedregd
ik wacht nog
altijd
g
1opp de ene regel
g
waarin ik roei van de verkeerdelecht.'
p

p looiingvan 'el artistieke talent.
Niemands knecht: maar wel 'vrij
'vrijen willigg'
onverdroten dienstbaar aan je Vlaamse
volk, aan je
kerk,^ aan lje kunstenaarschap.
l
p
Geen overheden naar de ogen
g kijkend,
l
rechto zonder
berekening
eigen wegg
g
J je
g
gaand.
Hoe wonder ook,- beginselvastheid.
g
g
parend
aan verdraagzaamheid.
Geen fanap
g
ticus of vechtersbaas, maar wel een man uit
één stuk. Steeds heb jij
J'i' onverbloemd verwoord wat jij
'i als waarheid hebt ervaren.
l
Van jezelf
jezelf konlJjij inggoeden moedegetuigen:
'Ik ben niet zozeer uit opP
eeng
gevecht
maar wat nietoed
g is, vrienden, ,noem ik slecht
en wat mijn
ook beweren
1tegenstanders
g
ika
ik lee
leef,
mijn
g,zolan g
1 ei gen weg.'

Goede vriend Cyriel,
Y
Anton,
'Ik ben niemands knecht.' Vandaagg klinkt
ons dit vers als jouw
geestelijke
J
g
l testament,
— een fiere terugblik
op
g
pljouw boeiende bestaan —, dat ons, de nu treurenden, stemt
tot diepe
erkentelijkheid Niemands knecht:
p erkentelijkheid.
als mens, noch alsriester,
p
, noch als
kunstenaar, want voloppJjezelf in dit voortdurende mens-worden, in die levenslange
g
priesterlijke
dienst,^ in die dagelijkse
ontp
l
gl

Hij wandelt nu wel in een milder licht
dat hem beschijnt en dat zijn stappen richt
een vrede tegemoet die wij niet kennen,
in een gezegend ander vergezicht.

Je eigen
weg:
g
g de weg
J Vlaamse volk
g van je
naar zijn
zijn ontvoogding,deweg
we van je
lj christelijkgeloofsengagement'hou
en trouw' de
l
weg
drang.
g van je
J nooit te stillen poëtische
p
g
Voor jou
jou ggeen separate,
ver
uit
elkaar
li g p
^
aar
verstrengen^ maar drie in elkaar
g ende wegen,
bekoorlij en een
gelde banen naar een bekoorlijk
g
tallozen aanstekelijk
geluk.
lg

De luister van uw huis heb ik bemind
van toen mijn levensloop begon, een kind
dat onder uw gewelven als een hemel
de helm gevoelde van de zomerwind.
Poedersneeuw

A
VVK
V
Met waardering, dankbaarheid en liefde
denken wij terug aan

Priester Cyriel
Coupé
Y
P

Ik schreef wat boeken. Zag wat buitenlanden.
Studeerde graag en kreeg meer dan genoeg.
Loop door mijn dorp sinds ik er weer belandde
als een die thuis kwam en niets anders vroeg
dan mogen ademen bij zijn verwanten.
Het oudste geluk

Dichter Anton van Wilderode
Doctor honoris causa K.U.Leuven
Lid van de Koninklij ke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde

Verslonden in mijn werk mocht ik er leiden
het ingetogen leven van de dichter.
Vergilius, Georgica IV, 564

Moerbeke -Waas, 28 juni
S i nt-N i klaas,

1918
15 juni 1998

De familie Coupé dankt U voor uw vriendschap,
medeleven en gebed.

Er is een liever land dat ik niet ken
waar ik verwacht en uitgenodigd ben
maar niet, zolang ik leven mag, kan komen
tenzij somtijds met poëzie en pen.
Buitengaats

Je was een door en door Vlaamse dichter,
bezorgd
g om de culturele zelfwording
g en
morelezo
dierg aafheid van het volk dat 'je
l
baar was. Tot steun en troost van velen was
je
Een Vlaams) een overtuigde
g flamingant.
g
nationalist een volks-nationalist. Dromend
van eenpolitiek
zelfstandigg Vlaanderen. Je
p
eigen
leuze
loog
g
g er niet om:
'Volk word staat, word Vlaamse staat
om als volk te leven.'
Wat is niet jouw aandeel geweest
in de 'aarg
l
like
J I zerbedevaarten in de Vlaams-nationale zangfeesten,
J
g
- in tal van 11 julivierinen?
In
de
meerzinnigheid
des woords: een
g
g
leeuwenaandeel. Jouw bindteksten op
de
p
I zerbedevaarten: hoe raak, hoe onvergetelijk.
l niemands knecht.
J Nee,- ook daar was je
Daar sprak
je
'vrij
en
willig'
P
g als tolk van
verongelijkten
en stemlozen, doden en legt
venden. Hun onrecht raakte diepPJje hart.
'Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tang unt.' Als sterk sociaal voelend mens, als
volksverbonden Vlamingg heb jij
Jj de waarheid van dit Vergilius'—vers
ervaren: 'Er
g
zijn
J tranen voor onze medemensen en hun
lotgevallen
treffen ons.' Vandaar je
l onverg
saag
de ^vastberaden roep:
p
'En nogg zal Vlaandren élke kruistocht voeren
wanneer zijn
g
1 heiligst
g recht wordt aangerand:
Kruis van Jeruzalem, altaarkruis van de Boeren,
verminkte zerken op
p de weg
g naar Oeren.
en hier Diksmuides kruis, "in 't herte
gplant"!'
Hoe heb jij
én pacifist,
vang
p
JJ als flamingant
uit een evangelische
bewogenheid,
g
^Jje niet
g
ingezet
voor de meest hopeloze
zaak waarp
g
voor overtuigde
Vlammen
g en authentieke
g
christenen kunnen opkomen
in dit corrupte
p
p
Belgenland van wraak en haat: de opruip
p van die onmingvan de sociale nasleep
anti-Vlaamse,, naoorrechtvaardige,
e
g,
jo
logse repressie?
Amnestie was voor jou
p
as geen vies woord,^ maar een gepasgoddank
g
te vertaling van het ideaal
van
verzoening
g
en rechtvaardigheid
dateJ koesterde als
g
mens, als Vlamingls
christen.
g,
Je Vlaams én kerkelijk
engagement kon 'e
lJ
als
ookarenlan
dag
na
dag,
gl
g^
g
leraar en opvoeder
in het Klein-Seminarie
p
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e

van deze stad. Je enige
g officiëlepriesterp
taak. Maar lje roeping
p g voluit. Je was ervoor
in de wieggelegd.
gg g Je hebt je
l erin kunnen
uitleven. Bevoorrechte leerlingen
die door
g
jouw kunstzin
aangestoken en door jouw
g
J ouw
doceertalent verleid, zich met volle teugen
g
konden laven aan zoveel schone letteren:
Latijnse, Griekse, Nederlandse.
JijJ 'Vlaamse Vergilius'
was een geboren
en
g
g
eto
en
Waaslander,
maar
lonkend
naar
g g
verre buitenlanden die je
l mocht bereizen.
Onbevangen
g was je
l zoektocht naar de antieke wortels van de cultuur van ons
avondland: het oude Hellas en het Rome
van weleer. Niet alleen de leerlingen
g in je
l
lessen liet lje ervan g
genieten, ook het brede
Vlaamseubliek
via radio en televisie, via
p
voordrachten van de Noordzee tot aan de
Maas, viaublicaties.
Dankzij
Dankzij vertalingen
p
g
werd )je zelfs buitengaats
beluisterd en
g
g eapp
recieerd.
Als een tweede Adam heb jij
dichter de
JJ
aarde met al wat erop
ep leeft,^ een naam ge geven. Zoals jij
l'i de wezens noemde, zo zouden ze naar Gods intentie ook heten
(vgl. Gen. 2,^ 18-20). Dankzij
Dankzij
je g
gevoeligheid
g
van harte,^lje onstuitbare verbeeldingskracht
g
en je verbazingwekkende
taalvermogen
g
g
beneJ er dikwijls
in
geslaagd
zin
)
g
g de diepere
p
te onthullen van de ruisende moerbeitopen
p
^ van de poedersneeuw,
- van het dorp
p
zonder ouders, de adem van je eigen
gaarde,
,
het land der mensen, de overoever. De diep ere zin of beter de goddelijke
g
1 waarde.
Niet zonder reden noemden de oude Grieken hun dichters 'theologen'.
g
Door velen iselP
poëzie en essayistisch
werk
Y
hoo
hoogNatuurlij
aangeslagen. Natuurlijk niet door alDat is normaal. Ieder oeuvre heeft zijn
l
grenzen en tekorten. Geen enkele dichter
valt in eenieders smaak. Sommige
g critici
waren al eens minder lovend, om niet te
zeggen
kwetsend. Maar anderzijds
anderzijd was er
gg
vleiende en toch kritische oordeel van
de velen die je kunstenaarsziel ontwaarden
e
in ookegelegenheidsgedichten
ene
l
l geëna eerde poëzie.
Waarom zouden ook deze
gg
p
g enres niet mooi kunnen zijn,
)^ van hoogg esthetischehalte
zij zijn
bijwijlen zo intenss
zij —
zijn
bijwijlen
doorleefd.
Negatieve
en oppervlakkige kritiek heeft je
g
J
soms zeeredaan
vooral
wanneer jel evoelg
^
de dat deze ingegeven
e
in even
was veeleer doore rVlaams-christelijk overtuig ernis om je
) Vlaams-christelijke
gingdan om zuiver literaire redenen. Ook
als dichter was je
l niemands knecht. Het
sierde lje want
a het vergde
g durf en moed, en
bleef niet
zondervriend en v slj
pi'n.
l Maar
and moeten je rechtlijnigheid
bewonderen.
lg
'Eenieder weet wel wààr ik sta. Ik sta terecht
voor lichtgelovigen die mi1' niet echt
gelezen hebben, maar een oordeel vellen
op
p Sgrond van wat door anderen werd gezegd.'
^ g
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Je was niemands knecht: noch als Vlaming,
noch als kunstenaar. Met de jaren
kon je
J
J
veel relativeren: de boeken die lje had
g eschreven de landen die je had bereisd, je
roem, het succes, de kritiek. Veel van je inzet en J'e werk. Ook de momenten van verdriet en rouw, van ontgoocheling
pijn
g
genpJ
die je niet bespaard
zijn
zij gebleven. Geen
P
verloot
elloos. Maar
p rim p
door herinnering
g aan de vele heldere uren
hield dankbaarheid de boventoon. Met de
leeftijd
geworden
J was lje noggevoeliger
gg
g g
voor ongeveinsde
vriendschapp en oprechte
g
p
ene g
genegenheid.
Je was ook zo erkentelijk
erkentelij teg
je
g
l naaste familieleden opp wie je
l
kon rekenen bijltij
je
l en ontij,
l^ en tegenover
g
l
trouweeestverwanten
die jeJ nooit in de
g
steek zouden laten.
'Ik schreef wat boeken. Zag
8 wat buitenlanden.
Studeerde graagen kreeg meer dan genoeg.
Loop
p door mijn
1 dorp
p sinds ik er weer belandde
als een die thuis kwam en niets anders vroeg
dan mogen
zijn verwanten.'
S ademen bij
11
Cyriel,
jij hebt l
je vijf
vijf talenten volledig
Y
all
g uit gege
zet tot vijfmaal
rente. Je beseft als vrome
J
christen dat
hetwas
alleseschon
J e ggratis
g
ken, om niet, naar hetggekende Paulus
woord: 'Wat heb je
dat
je
niet
gekregen
l
)
g
g
hebt? En als je alles cadeauekre
g gen hebt,
waarom die drukte alsof alles van jezelf
J
kwam?' Je was niemands knecht, inderdaad, maar striktenomen
was jeJg
geen eig
g enaar alleen beheerder van de talenten je
l
door derote Geverat
toevertrouwd. Was dat
nietjle gelovige
je hele leven door,
g
g ervaring,
g-)
in alle weer en wind, van begin
g tot einde?
'De luister van uw huis heb ik bemind
mijn levenslooppbegon,
van toen mijn
een kind
^
dat onder uwewelven
als
een
hemel
S
de helm gevoelde van de zomerwind.'
Je hebt van veel in dit aardse bestaan kunnenenieten.
Voor talloze medemensen
g
heb )je ontzettend veel betekend. ZijJ rouwen
ou en
om je
Maar het ongewisse
afJ heengaan.
g
g
scheid is ons aller zekere toekomst. Met
e
zijn
l allen heten wij) stervelingen.
g
Jij
i' hebt gedroomd
van een paradijs.
of
g
p
) Hier
eo
elders? Nu of later?
'Er is een liever land dat ik niet ken
waar ik verwacht en uitgenodigd ben
maar niet, zolang ik leven mag,kan komen
tenzij somtijds met poëzie
en pen.
p
poëzie
en pen was je
J p
p
J slechts op
pweg.
g
Dat is ons terecht vermoeden. Dat het 'liever land' — nog
land
ed
g 'liever` dan dit soete
van Waas — nuouw
echte thuis maggzijn,
l
l^ is
onze stellige
g hoo p, gegrond in de Belofte
van j ouw en onze God.

Tytgat en Vanderlick, dubbele
tentoonstelling in Oostende
FERNAND BONNEURE

Aflevering
g 49 van dit tijdschrift,
)
, verschenen
in januari 1960,
was
voor
het
grootste
deel
9g
gewijd
ewi'd
l aan leven en werk van Edggard TY t79 -Sint-Lambrechts-Wolu g at (Brussel 1879
we 1957).
957
Aanleiding
na zijn
g was toen,^ drie jaar
l
J n over
lijden, een grote
lijden
tentoonstellingg in Brugge
g
gg
en in Mechelen. In Brugge
had Tytgat trou
ggwens zijn kinderjaren doorgebracht,
waar
g
ook zijn oudere broer en eveneens kunstschilder Medard Tytgat was geboren.
Ed g
herin g ard schreef een tekst vol poëtische
p
nerin gen: 'Ma vie à Bruges'
g in 1950-1956.
De tentoonstelling
in
Brugge
g
gg en Mechelen
werd destijds zeer gunstig
g
g onthaald. 'Verheugend
is,^ zo luidde het toen,^ dat Tytgat
g
wordt herontdekt'. Een nog
g hernieuwde
kennismaking
gaat
nu
door
in het Museum
gg
voor Moderne Kunst in Oostende': 109
olieverfschilderijen,
,as
p l ^ voorts aquarellen,
q
tels lavissen, tapijtontwerpen, tekeningen
tekenin en
en linodrukken, etsen (het helerafig
sche oeuvre van de kunstenaar),boekillustraties (boeken van Felix Timmermans,
Gerard Walscha
p, Jules Supervielle Ernest
Claes e.a.),derootste
tentoonstellingg ooit
g
met werk van deze kunstenaar,, samengege
bracht uit musea en vooral uitprivé-bezit.
bijzonder
TYt gats
kunst is bijzonder
p apart,
^ zit op
P de
wip
tussen
een
lyrisch
expressionisme
en
P
Y
p
een speels
fauvisme en werd zelfs even tot
p
de naïeve kunsterekend
g
^terwijl) l de maker
ervan 'eenroot
kind' werd genoemd.
g
g
Maurice Roelants, die met Tytgatgoed
oed bevriend was, heeft in talrijke
oop
talrijke geschriften
g
wijze bewezen dat Tytgat
overtuigende
wijze
g
groter
is geweest
dan zijn
zijn guitige
g
g
g ganekdo tiek en diePer boorde dan ironie, verbeelding,
dan sprookjes,
rook
fabels en mY g^
thologie. HijJ was niet alleen een alerte verteller, maar met zijn kleuren en vormen teyens een levensfilosoof.
In alleere
da
van
zijn J loopbaan
was het
p o es
p
interieur, tezamen met de kermis en met
hetortret
een van de bevoorrechte onderp
werp
In veel schilderijen
ingde aanging
l
dachtraa
naar gewone,
se
g g
g
^alledaagse
gdin
gen,
en die vaak als belangrijke details in de
compositie
verschijnen:
verschijnen:
ppoppen,
pp ^ bibelots,,
bloemen, spiegelbeelden, kamerbehang,
kamerbehan
speelgoed, hoekes
J van het atelier. Een zeer
voornamelaats
kregen
p
l de ramen,
g altijd
doorkijkjes veelal naar een dorp,
tuin,,
p,
de zee, de verte. Was deze kik
J naar buiten
niet een correctie of een tegenstelling
op
gp
hetgeen
binnenin gebeurde:
rust of drukte,
g
g
bezinningof beweging?
Bijbelse
l
,m
Ytholo gische antieke of volkse
verwijzingen
en omvatten eveneens het hele
oeuvre. Hier tellen in eerste instantie de fi-

uren alleen of in kleine groepen
5guren,
g p en vooral
hunlaats
hun
functie
of
zelfs hunYm
sbo^
p
leek. Ook hier zijn er verrassende details te
schilderijen
als 'Susanna
vinden inttypische
J
YP
verrast door de ouderlingen',
'Adam en
g
Eva', 'De inneming
g van Troje'
), 'Het offer
van I hi ge eneia' e.a. aldoor boeiende vertellip lten door de schilder in een soort versteven rust of in volle bewogenheid
o eroeg
eg
en.
Ernstige
en
zelfs
tragische
ebeurteg
e
g
g
nissen kregen
door inzicht en inspiratie
van
e
g

l

Edgard
Ty^
t at,Jeugdvoorstelling,
g
i 95
1, olie oppdoek, 81 x loo cm;
Privé bezit

I

TYt gat niet zelden
een speels en haast
blij e
l
moedegkarakter. De vrouwen die in deze
verhalen optreden
(hoeren,^ nonnen, zi g eu e
ners,p
prinsessen, danseressen) onderstrepen
p
door haar altijd
deze vreemde tragiek
J ron g
de en roze lichaam, naakt of met allerlei
windsels omhuld.
De schilderkunst van TYt gat vertoonde een
aarzelende impressionistische
start met
e
niettemin hoogtepunten zoals het 'Zelfpore or
tret' uit 1909
(KMSK,
Antwerpen).
Na
zijn
99
^J
oorlogsverblijf
heeft hij,
J- even
g
g
l in Engeland
schoorvoetend,^ het Vlaamse ex e ressionis jarentwintig,
meevol
dg in de jaren
gevenwel
g
zonder de verkortingen
of
vervormingen
g
g
van een Permeke of een Van den Berghe;
g,
het dichtst wellicht benaderde hijJ de meest
poëtische van de Latemmers, Gust. de
Smet. In de volgende
decennia kreeg
T tgY
g
ats
kunst
haar
definitieve
plooi
met
een
e
g
engoedherkenbare
toets: het
g
e ersoonlijke
J
aldoor verhalende karakter, de vriendelijke
onderwerpen,
of
e ^ de vertellingg in cyclussen
Y
de 'imageseries in de trant
en
dee
g
g eest van
ree' het blije, zomerse koloriet en ten slotte
het naïeve weergeven
van figuren, interig
eurs landschappen.
ee
De inspiratie
van deze kunstenaar en zijn
J
e
ongewoon
observatievermogen
g hebben
g
hememaakt
tot een marginale,
maar unieg
g
ke verschijning
in
de
Vlaamse
kunst
van de
J
g
eerste helft van de 2oste eeuw.
Tegj
elik en in hetzelfde museum werd een
retrospectieve
tentoonstellinggg
gemonteerd
e

met 15o schilderijen
van Armand Vanderlick
l
(Sint-Jans-Molenbeek 18
97 - Gentbrugge
gg
1985).Hij
Hi studeerde aan de academie van
Brussel, werd tekenaar in een staalbedrijf,
later vertegenwoordiger in kledin gstoffen.
Hijl
exposeerde
voor het eerst in 1929. No
PNog
vijftig
individuele tentoonstellingen zouden
J gg
volgen.
Juist zoals TYg
t at bleef Vanderlick
g
wat in de marge van de klassieke kunsthistorische indeling
in periodes
en trends.
g
e
hij
Slechtsedeelteli'k
heeft
hij
de
invloed van
g
l
Latem ondergaan.
HijJ werd wel lid van
g
'Les Compagnons de 1'Art' van Paul
Haesaert en nam ins93
6 deel aan de tentoonstellingan
de
Jeune
Peinture Belge
g in
g
de Brusselsealerie
Giroux. In de volgende
g
g
jaren nam hijJ al afstand van de abstraheringie
Ten slotte
g
g ezou uitgaan.
g deze groep
werd hij bij de 'animisten' ingedeeld
en zo
g
ten toneleevoerd
o.m. in de tentoonstelg
vans 900' ins 66
lip g'De generatie
9 in het
g
KMSK van Antwerpen.
Bij
deze
Bij
geanimeere
den was hijJ niet op
e zijn
zijnplaats, zoals anderen onder die naam ook niet. Uit het overzicht in de Oostendse tentoonstellingg blijkt
J
ten overvloede dat Vanderlick een statische
schilder iseweest
eigenlijk
een structura^
g
list avant la lettre en zoals in de catalogus
g
wordt beschreven, met een figuratie
die
g
Hij heeft deze
smacht naar de abstractie. Hi'
laatste stap
en dit maakt overig nooit gezet
g
zijn originaliteit uit.
g ens zijn waarde en zijn
Uit de retrospectieve
verschijnt
l hijl met een
e
typische
goed
afgelijnde
reeks
thema's. De
g
g l
Ye
zeegezichten
geven
hem de gelegenheid
g
g
om op
g volle breedte een hunker naar eindeloosheid te suggereren.
Ook in dit oeuvre is
gg
het interieur zeer belangrijk en binnen dit
thema speelt
de tafel een bijzondere
rol.
l
e
Daarop
voor een stillegg
g staan de gegevens
ven daarrond zitten de figuren.
De tafel is
g
het centrale meubel in het huis en veel
kunstschilders (zoals Slabbbinck, de jongel g
re Swimberghe)
hebben daar dankbaar
g eg
bruik vanemaakt.
De figuren
ten slotte,
g
g
derde element in Vanderlicks thematiek,
altijd een sfeer van stilte, isodrukken bijna
l
lement ingekeerdheid
uit, hetgeen
ook tot
g
g

omlijnde omvang.
uiting
g
g komt in hun strak omlijnde
Hetrijs
grijsen blauw, zoals alle kleuren dik en
pasteus aangebracht,
J
g
g
^ vormden ongetwijfeld
p
zijn
picturale voorkeur. Deze schilderkunst
lp
heeft altijd
tusg
J een evenwicht nagestreefd
hij
heeft
deze
haroëzie
sen structuur
enl
•
p
maar de verinmonie niet altijdgevonden,
J
nerli'kte sfeer die men in veel werken kan
proevenunt
verduidelijktggoed zijn
zijn standpunt
verduidelijkt
e
en zijn
het
probleem
van
zijn situatie tegenover
g
e
de creatie.
Deze beide tentoonstellingen
en ook de wat
g
vreemde, fauvistische keramiek van de
Amerikaanse Betty
Y Woodman(193o),illustreren eens te meer de zeer verdienstelijke
inzet die van dit museum uitgaat.
De heg
dendaa gvergelijken
se scheppingen ver elijken met
ste decennia in Vlaandehetgeen in de jjongste
ren
werdro
g eeresteerd
-• het is een heel e g ramma dat in het Oostendse museum de
jongste
lansrijk wordt afgewerkt.
g
Jjaren glansrijk
J g

l

l

1. PMMK Museum voor Moderne
Kunst, Oostende, tot 8 november
1998.
99 Elke dag
^ van 10 tot 18 uur.
Op maandag gesloten. Toegangsprijs
prijs voor
3 0o BEF. Verminderde prijs
jongeren, scholen, groepen. Kinderen
tot 12 jaar gratis. Catalogi T t at en
Vanderlick beschikbaar.
0 1 oktober e.k. heeft het C.V.K.V.
Op
een geleid groepsbezoek aan deze
tentoonstellin g vastgelegd en dit om
16 uur. Belangstellenden kunnen
inschrijven
bij1 de heer Dirk
1
Rommens, verbondssecretaris,
St.-Pietersstraat,
20 Kuurne,
398 5
64,
tel. 5
0 6/60
56/35778 66
3 36,Faxo

l

Armand Vanderlick, Stlleven met rode
vogel,
^ 943 , olie op
p karton,
9 1 x 122,5cm, Privé bezit
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Thematische catalogus van
de werken van Jef van Hoof:
een primeur
JAAK VAN HOLEN

Voor wie het oeuvre van een toondichter
bestudeert, werkcatalo
is een gus een onmisbaar basisinstrument. Is dat studieonderwerpeen Vlaams componist,
dan stelt
P
zich echter vaak een levensgroot
probleem:
g
p
of er is helemaal niets voorhanden, of de
list
J die dan toch beschikbaar is verdient
nauwelijks de naam
catalogus (onvolledig,
gg
te weinig
relevante
gegevens
die na ondergg
g
zoek vaak ook nog onbetrouwbaar
blijken).
l
.
e
Geregeld
waagt
g een musicologiestudent(e)
g
g
eli'ke karwei, maar het rezich wel aan dergl
sultaat van zijn
l haar arbeid wordt zelden
of nooite
ubliceerd.
gP
Zo verging
Het plan
p
Y
gg het ook Luc Leytens.
om een omvattende catalogus
samen
te
g
stellen van het oeuvre van Jef van Hoof,
naar het voorbeeld van soortgelijke
g J publicaties in het buitenland, liet hem evenwel
niet los. Meer dandecennia
later is het rei
sultaat van zijn
verbluffend
monnikenwerk
l
een metrote
wetenschappelijke
gee
pp J nauw g
g
zetheid samengestelde
chronologisch-theg
zij
matische werkcatalogus,
g^ de eerste in zijn
van een Vlaams componist.
P
Jef van Hoof (Antwerpen,
p ^ 8 5 1886 24/4/1959) was één van de markantste
Vlaamse toondichters van zijn
generatie.
Jg
Weinige
in Vlaanderen waren
g componisten
p
hij Eerder
tijdens hun leven zo bekend als hij.
met zijn artistieke betekenis, had dit alles te maken met deolitieke
inhoud van
p
een deel van zijn werk. Heel wat van zijn
zijn
composities waren
immers ondubbelzinnig
g

Ie van Hoof als directeur van liet
Koninklijk
1 Vlaams
Muziekconservatorium van
Antwerpen
(1942).
p
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zij inzet voor de
de verklanking
g van zijn
beweging.In brede Vlaamse krin
zijnstrijdliederen
strijdliederen en -koren
g eg en waren zijn
meenggoed.Zijn
Zijn onomwonden flamin
g antisme maakte hem echter ook zeer omstreden. Zowel na de Eerste als na de Tweede
Wereldoorlog
g belandde hij voor enkele
maanden in deevan
g
genis.
Van Hoof studeerde aan het Koninklijk
J
Vlaams Muziekconservatorium in Antwerp en: orgel bijl Arthur de Hovre, harmonie

nr. 1 in A
Titelblad van de Symfonie
Y
in 1
(L. 167),
7 gecomponeerd
^
938,
^
uitgegeven door de Crans,
Antwerpen, 1951.

en AubijJ Jozef Huybrechts,
Paul Gilson
Y
piano bijl Joz Bossiers, con g ust de Boeck,,p
g bij
Lodewij Mortelmans.
tra ppunt en fuga
bij Lodewijk
het behalen van een Tweede Prijs
l van
Rome(1911)in
ging
hijhij
een tijdje
tijdjein Berlijn
l
studeren. Terug
hij acg in Vlaanderen was hij
tief als organist,
pianist en dirigent;
^hij
hij was
,p
g
g
leraar aan en directeur (1942-'44) van het
conservatorium van zijn
geboortestad.
Jg
Zijn eerste compositie,
mo p
^
^ Panis Angelicus
tet voor solozangstem
en
klavier)
dateert
g
uit 1902.
Spoedig
hij faam
aam
als com 9
p
g verwierf hij
p onist van liederen en van muziek voor
beiaard en voor kopers.
Die eenzijdige
p
lge erkennin blijft
blijfthem eigenlijk
tot
vandaag
op
l
g
g
gee
parten spelen:
zijn kamermuziek,- wel de g
p
p
lijk
in aantal,wordt
wor te weiJ relatief beperkt
p
stri•kkwarnigg
gespeeld
al behoort ze
l
p
tetten bijv.)
tot het fijnzinnigste
van wat de
J
g
l
postromantiek in Vlaanderen voortbracht. 1
zijn leven
Gedurende de laatste 20 jaar
van zijn
J
ontpopte
hij
zich
steeds
meer
als
sYmfonipp
cus. De Symfonie nr. 6 in si molgroot,
zijn
^
^zij

Zij
compostie,
p
^ bleef onvoltooid. Zijn
oeuvre omvat 278
oorspronkelijke
7
l
p
werken in zowat alleenres
en tientallen
g
bewerkingen.
g
Van die 278
geeft
Luc Leytens
7 composities
Y
g
p
in
us de mate van het mogein zijn
ge
g^
J catalogus,
li'ke
gegevens
o p: titel;^ incipit
p
g
gg
J ^ volgende
it van de verschilincipit
(( indien
g: inci
); bezetting;
lende delen);
g, pplaats en datum
van compositie;
tekstdichter; uitgave(n);
p
,
g
tessituur wanneer het een lied betreft ,• aantal maten; bewaarplaats van en nadere informatie over handschrift(en);plaats,
, da ,p
tum en uitvoerders van de creatie; eerste
uitvoering
bep
g in het buitenland; opdracht;
werkengen door andere componisten;
onP
der de noemer 'nota's' een aantal detailbemerkin gen i.v.m. het betreffende werk zoals
in verschillende uitgaven;
en
afwijkingen
g
l g
ten slotte ook de discografie
(interessant
g
natuurlijk,
J maar intussen al niet meer volledig-wat dit aspect
g
p betreft zal de gebruiker
— in zekere zinelukki
maar! — in de toeg
g
komst dus steeds meer op
p een verkeerd
worden transg
wor
spoor
zitten.).
Waar
nodig
p
cripties en eigen
g vermeld.
g bewerkingen
Van de dramatische werken is bovendien
ook de synopsisgegeven
e even.
catalogus
bevat
verder eenYstematig
sche lijst
lijst (rangschikking
qua bezetting)
gvan
gq
g
de oorspronkelijke
werken,^opgave
pg ave van en l
kele onzekere werken, een lijst
J van bewerkingen van andere composities
door Jef van
P
Hoof werken en bewerkingen
g ten onrechte
som
toegeschreven
aan Van Hoof,^ een oopsomtoe g
mingvan diens literaire werken,^ icono g ra zij
(zij het 'selectieve') bibliofie uitgebreide
g
korte levensgrafie en, als inleiding,
g^
kroniek.
Aan het lijstje
lijstje van illustere afkortingen
g als
BWN (Bach Werke Verzeichnis), KV
Kdchel Verzeichnis voor de werken van
Mozart) en D (voor de nummering
g van
Schuberts werken door Otto Erich Deutsch)
kan nu dus ook L toegevoe gd worden voor
het oeuvre van Jef van Hoof. LeYtens' catalogu
lo us is inderdaad een standaardwerk dat
vergelijking
g l g met de genoemde
g enoem voor beeldenrobleemloos
kan
doorstaan.
p
Luc Leytens, Thematische catalogus van dc werken van lef
van Hoof, uitg. Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
p Letteren en Schone Kunsten van België,
Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, m000 Brussel;
1994; verdeeld door Uitg. Brepols, Steenweg op Tielen
68, 230o Turnhout.

Kennismaken met het archief
van de hele Vlaamse Beweging
..........

KAREL VAN DEUREN

Het Archief en Documentatiecentrum voor het
Vlaams-nationalisme(ADVN) is minder bekend dan het AMVCcultuurleven/ het
(katholieke) KADOC of het (socialistische)
AMSAB en dat is zeer ten onrechte. In een
gesprek metp
prof. dr. Frans-Jos Verdoodt,
/
directeur en afevaardi
gd-beheerder van
g
het ADVN, kregen we inzicht in wat het archief omvat, watgerealiseerd
werd en wat
g
nog
in
de
steigers
staat.
g
g
Het ADVN werd opgericht
op
p 21 maart
pg
1984
zich in eenpan
and naast het
94 en vestigde
g
aan de Minderbroedersstraat in
Antwer pen. Dat was niet helemaal een toeval want van uit het AMVC, inzonderheid
dankzijJ de toenmalige
dr.
g conservator prof.
p
Ludo Simons en zijn
J opvolgers, werd de
oprichtin gwelwillend en efficiënt ondersteund.
Zeer onlangs
g is het ADVN verhuisd van de
Minderbroedersstraat waar de instelling
letterlijk
uitgegroeid was naar de Lange
letterlijkg
Leemstraat 26 in Antwerpen, p
- een prachtigg
de Sociale Ho g e pand
and waar tot in 1995
995
school van de stad Antwerpen
gevestigd
g
p g
was. Het fraaie neoclassicistischeebouw
is
g
van architect Pieter Dens, bekend van zijn
l
restauratie van de Bourla-schouwburg.
g Er
kon een interessante combinatie van aankonpen erfpacht-op-lange-termijn met de
blijf er
Stad afgesloten
worden. Intussen blijft
g
financieel nog
g heel wat werk aan de
winkel voor de renovatie en het verbouwen
van het schoolcomplex
tot een functioneel
p
modern 'archief en documentatiecentrum'.
zij het voorlopig
De klaslokalen bieden - zij
pg onderdak aan de enormea
iertoren die
pp
het kostbare archiefeworden
is. Het eng
thousiast en deskundiggil
personeelsteam bestond op
van wie
p
p 1.1.1998 uit 233personen
16 voltijdse
wetenschappelijke
pp J en adminisJ
tratieve medewerkers.

instelling
g is die los staat van politieke
p
p ar tijen
haar activiteit uitg
l en organisaties,
bouwt in een uitgesproken pluralistische
p
g eest. Ze is erkend door de Vlaamse Raad
(27
8 en wordt gesubsidieerd
door
7J juni 195
g
de Vlaamse Gemeenschapp en de meeste
Vlaamsewaar
p rovincies wat meteen een
borgs
voor
de
zuiver
wetenschappelijke
pp
l
g
aanpak.
p
Enkele actuele cijfers
l

Enkele cijfers
cijfers illustreren de belangrijkheid
gJ
van evenals deroeiende
interesse voor
g
. 5 over 5.925
het ADVN. Eindei1997 werden 59
drachten van archivaliaenoteerd.
De arg
chieven van Frans Van der Elst, van Volkso Schiltz, Vic Anunie-mandatarissen Hugo
ciaux Johan Sauwens,, Hector de Bruyne,
y/
bi' het ADVN. Zoals er evene.a. berusten bij
zijn
eens belangrijke
l van Vlaam g l bestanden zij
seolitieke
partijen,
zoals
g
l ^van organisaties
p
p
het I zerbedevaartcomité/ van figuren
als
g
Frans Daels, Raymond
Derine,,p
pater Calley
waert ,p
pater E. Pil en zijn
zijn familie,, Jef van de
Wiele,-de ppriesters Odiel Spruytte en Cyriel
y
Verschaeve.
ook uit famiDat belangrijke schenkingen,
g
liearchieven/ aan het ADVN worden toevertrouwd is verklaarbaar uit het vertrouar
wen dat wettelijke
J en afgesproken em bo's
strikt
worden
gerespecteerd.
Uit
de
reg p
g
bijv. bezit het archief corres p on pressietijd
p
lbijv.
dentie vanevan
enen
met hun vrouwen
g
g
en kinderen die raadp
leegbaar is binnen de
gebruikelijke
els
die vastgelegd
g g
l embar
goreg
g
d
worden in overlegg met de schenkers van de
archieven.
Het ADVN beschikt thans over 1.6so strekkende meter archieven: 1 7.60o boeken over
de Vlaamse Beweging
gJ
gg en de belangrijkste
ti
a 10o .nationale bewegingen in Europa;
p/3
tels van tijdschriften;
.60o
audio-visuele
^ 33
J
documentendia's foto's, maar
ook vlagg
en schilderijen,
. oo documentatiegen,
/ 37
l ^ enz.);
ma en met 1 .000
trefwoorden.
mappen
7
waren er 712
In 1997
7 bezoekers, werden er
997
Bij al deze ci'l 3 .000 stukken opgevraagd. Bi'
emerkt dat ze betrekfers moet worden opg

De Vlaamse Beweging
g
g g in al haar uitingen

Het ADVN heeft een archieffunctie met, zoals de naam het zegt,
g ^ betrekkingg tot de
en
be Vlaamse Beweging
ggg in al haar uitingen;
vordert het wetenschappelijk onderzoek en
de bekendheid van de resultaten viaublip
caties tentoonstellingen enz.;/ staat als documentatiecentrum ten dienste van instellingen en particuliere
vorsers.
p
Vri
Vrij snel was duidelijk
l dat de studie van de
Vlaamse Beweging
niet
kon worden losgegg
maakt uit een internationale context, zodat
ook de historiografie van de nationale bewegingen in Europa
gedocumenteerd
pg
wordt.
Directeur Verdoodt legt
g er de nadruk oop
dat het ADVN een strikt wetenschappelijke
pp l

Prof dr. Frans-Jos
I Verdoodt, directeur en
aevaardi
d-beheerder
van het ADVN.
fg
S

kinghebben oppeen jaar
reJ waarin wegens
g
novatiewerken het archief enkele maanden
gesloten was. Ze leren alleszins dat sinds
de oerichtin gvan het centrum de bekendheideleideli'k
is
g
g
l en aanhoudend groter
geworden.
g
betrokkenheid
Objectiviteit
Objectiviteit sluit integere
g
niet uit

Directeur Verdoodt schetst de activiteit van
zorgvuldigzijn huis met methodologische
gg
g

Het nieuweand
P van het ADVN aan
de Lange Leemstraat 26 in Antwerpen,
P
waar vroeger de Sociale Hogeschool van
de stad Antwerpen
l (architect Pieter Dens)
was gevestigd.

heid. Van het verzamelen/ verwerven en
ontsluiten, plus
het vastleggen van consulp
teringsvoorwaarden /inventariseren van het
archiefmateriaal tot het ter beschikkingg stellen van de documenten van het archief en
het begeleiden van vorsers en veldonderzoek. Verder heeft het ADVN ook een verwijsfunctie
naar andere archieven en ten
l
slotte is er het ondersteunen van onderdat
zoekspro'ecten
995
/colloquia
q (zoals in 1995
l
over Herman Van den Reeck en onlangs
g
dat over Jef Van Extergem) en het wetenschappelijk ggastheerschap
p van de bekende
Wetenschappelijke Tijdingen. Om de drie jaar
l
wordt de Pil-van Gastelprijs
g
l toegekend
voor eeneschiedkundi
gwerk. De instelg
lingheeft een kleine uitgeverij,
g
l/ de intussen
Perspectief-uitgaven,
zeerewaardeerde
g
waarin o.m. de standaardwerken vanrof.
p
dr. Bruno De Wever over Staf De Clercq
q en
het V.N.V. verschenen zijn.
J
Met eengevoel van dankbaarheid heb ik
vanrof.
de
g
p Verdoodt afscheid genomen:
objectieve wetenschappelijkegeschiedobjectieve,
pp J g
schri'vingvan de Vlaamse Beweging
g gisgeobjectivitei inwaarbor gd. Overigens
g sluit objectiviteit
gere betrokkenheid niet uit.
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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 (o51) 40 8i 64. Berichten voor het volgend nummer
(nr. 273: nov.-dec. 1998) kunt u insturen tot 2 nov.1998.
Met dank voor uzv medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
- Beeldende kunsten
P
Gi naika zoekt kunstenaressen
Vzw 'CYnaika' een
vereniging
^
ggdie zich inzet
voor de belangen
g van en de belangstellingg voor
de vrouw in de kunst, beheert onder meer een
uitgebreid
g
. databestand van kunstenaressen in
alle disciplines.
Dit databestand wordt door or ggaa
P
nisatoren en tentoonstellingsmakers
geregeld
g
^
g ^ eraad leed. Kunstenaressen die in dit databestand willen opgenomen
worden kunnen de
g
vereni
vereniging
in bellen voor een invulformulier. 'G Y naika' is vooral noggP
op zoek naar vrouwen in de
toe g e e aste grafiek,
aangezien
zij heel wat aanvra g
g
laYout, affiches en
g en ontvangen
g voor logo's,
g
j meer. (Bron: 'Nieuwsbrief Beeldende
der gelike
Kunst, aug-sep
1 8).
g P 99
Info: vzw GYnaika, Jan Grieten, Twaalfmaandenstraat 1, 2000 Antwerpen,
e
tel. (03)
2 2 22 29, Fax (03)
3 3
3 232 57 8o
Antwerpen
- Muziek
P
ProSrasma seizoen 199
8-1999
Zondag 25
s oktober 1998 om 133 uur: muzikaal diner in de Salons Lucullus, Bredabaan0,
572950
Brasschaat. Met Ana Ramon y su Pena Al Andalus en het Ensemble Walter andersmissen. Zaterdag28 november 1
99 8 om 20 uur: Il Magico
g
della Musica, Operaen Belcantoconcert in de
P
Koningin
Konin in Elisabethzaal in Antwerpen.
31
P Zondagg3
januari
januari
1999
om 16 uur in de Koningin
999
g Elisabethzaal in Antwerpen:
Zauber der Operette-concert.
P
Thema: Von Strauss liber Strauss bis Strauss.
iste deel: Gold - ede deel: Silber. Concert t.g.
t.g.v.de
looste sterfdagg van Johann Strauss Jr. Maart 1999:
i
vliegtuigreis naar Hongarije,
Hon arre, waar men enkele
dagen
Bezoeken aan
g zal vertoeven in Boedapest.
e
het Lentefestival en een operaproductie van de
Hongaarse
Staatsopera.
Lente 1 999 : Bonjou
Bonjour la
g
P
Dagtrip
g , met operettevoorstelling, eleid
bezoek aan Lille en diner (indien ThéatreébostoPpol tijdig
l g gerestaureerd raakt).
. Info: 'I EO', Belcanto- en 0 e erettevereni ging
in België,
Beveren
g Donkertstraat 51,
5 9120
9
tel. (03)
40 37, Fax (03)
40 37,
3 755437
3 7554
37 Homepage
httP://www. Pg
in .be/ibeo
Antwerpen
- Informatie
P
Vlabin en VBC gefusioneerd
Het Vlaams Bibliografisch Informatiecentrum
('Vlabin' v.z.w.) en de Vlaamse Bibliotheek Centrale (VBC v.z.w.) beslisten eindl juni 99
1 8 om hun
krachten te bundelen via een fusie van beide orin juli
juli
1994
heeft 'Vlabin'
g anisaties. Opgericht
994
eg
v.z.w. in haar statuten volende
doelstellingg om
g
schreven: de ontsluiting,
g productie en verspreiding van bibliografische
informatie. Dezedoelg
stel ingwordt geconcretiseerd
door de uitgave
g
g
van twee recensietijdschriften. 'Leesidee' en
'Leesidee 1
jeugdliteratuur'.
Beide tijdschriften
tijdschrifte
g
verschijnen tien maal per
P jaar.
jaar. Elk jaa
jaar wordt
een uitgebreid
register
(hoofdwoorden,
g
g
titels,enres
en trefwoorden) samengesteld.
Bog
g
vendien staat 'Vlabin'arant
voor een snelle ing
voer van deg
g e evens van nieuwe (Nederlandstalige)
li
e) publicaties in de VLACC (Vlaamse Centrale
voor o penbare
bibliotheken). Jaarlijks
Jaarlijk
P
ook meer
danre
boekbespre45 00 kritische
P
kin en opP 'Bibnet', de website van de openbare
P
bib io-theken, toegevoegd in de rubriek 'literaire
nieuwtjes'. Ook de VBC is een bekende naam bij
biblio-thecarissen. Deze v.z.w. verzorgt
g reeds
meer dan 20 jaar
centrale dienstverlening voor de
J .g
openbare
bibliotheken. De VBC heeft eveneens
e
een sterke reputatie
opgebouwd
opP
hetg
gebied
P
Pg

l

l
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van bibliografische
informatie. VBC geeft
immers
g
g
een aantal
knipselmappen uit die heel wat kosten
.
en tijd
voor openbare
bibliotheken:
J besparen
P
P
'Aangenaam'
(over Vlaamsejeugdauteurs),
eugdauteurs), 'Dog
cumentatiemaPP
en Vlaamse auteurs', 'Grenzeloos' met informatie over buitenlandse auteurs,
mappen
g
PP met actuele documentatie: 'Blikvanger'.
MaPP
en rond een aantal thema's, mappen
PP met
actuele informatie over kunst, cultuur en literatuur ('Buitengewoon'
en documentatiemappen
g
PP
jongeren
('Puntgaaf') vervolledigen
hetdgvoor J
e
g
g
heel. VBCeeft
ook de bijJP
openbare bibliotheken
g
zeerekende
Vlaamse S.I.S.0. uit ('Schema voor
g
de indelingg van
de Systematische
Catalogus
g in
Y
,
Openbare
Bibliotheken). Sinds kort is VBC even0
P
eens actief op
gebied van de elektronisch
Phetg
nieuwe media. In 1997
verscheen de tweede ver997
sie van de cd-rom 'Vlaamse documentatiecentra',
waaropP meer dan 400.000
bibliografische gg
ge geeg
yens uit meer dan 20 documentatiecentra werden
verzameld. Vlabin en VBC hebben nu de handen
in elkaaresla
en
zijngefusioneerd,
g
waardoor
g
g en zijn
een brede, financiëel sterke basis wordteg
creëerd. Vanaf nu zal de hernieuwde organisatie
g
haarproducten aanbieden onder de naam
'Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum', met als letterwoord 'VlabinVBC' v.z.w.
Info: 'Vlabin-V BC', vzw, Coebergerstraat
35,
g
35
2016 Antwerpen,
tel. (03)
3 248 74 18,
P
Fax(03)
(o)28
4 74 19,
9
E-mail Vlabin@bib.vlaanderen.be, Homepage
htt e: / /blb.vlaanderen.be
Olen - Theater
Voor outer en heerti
'Voor Outer en Heerd' werd speciaalg,ele
teren
g heid van de herdenking
Boerenkrijg, g eg van Boerenkrt
schreven door de Frans Depenter, en wordt g ere g isseerd door Tom Pernet uit Herentals. Het
toneelstuk isebaseerd
opPware gebeurtenissen,
g
g
op
locaties, en met de e
plaatselijke
laatseli'ke
p
J helden. 'Voor Outer en Heerd' is een massaseektakel, met diverse decors, doorsekt
P met muziek en
zang,
gespeeld
met een 7o-tal
acteurs en fi g uran 7
gg
P
ten. Het is een coproductie
van de toneelkringen
P
g
'Het vierde oor' uit Olen, 'Kunst en Geest' uit
Westerlo, de heemkundige
g 'De Linde' en
g kringen
'Ansfried' en deemeentebesturen
en culturele
g
raden van Olen en Westerlo, onder de auspiciën
e
van hetrovinciebestuur.
Opvoeringen vanaf 1
P17
oktober tot 144 november.
Info: Frans Depeuter,
De Heikens 21, 225o
P
Olen, tel. (014)
39. Boekingen:
(014) 54 75 75
4 26 63
339
g

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel

Belgische
Vereniging
S
^S van Kunstcritici
In 1949
werd de 'Betgische
Vereniging
949
g
g g van Kunstcritici' (BVKC) oPg
ericht in de vorm van een verenegin gzonder winstbejag
jgen met officiële zetel
in Brussel, Koningsstraat
To. De vereniging
g
gg stelt
zich tot doel de kunstcritici tegroeperen die in
België
zin. Ze streeft ernaar de natiog werkzaam zijn.
nale en internationale samenwerking te bevorderen op
van de beeldende kunst, fotoe het gebied
g
g rafie en architectuur. De vereniging
gg komt ook
op voor de verdedigg
in van de autonome en onafhankelijke
povan de beeldende kunst in
sitie
l
P
ruime zin en voor de deontologische
ende beg
roePsbelangen van de kunstcritici in hetl zon
bi'der. De statuten verschenen in het Belgisch
g
Staatsblad van 12 maart 1949
. Nieuwe leden worden aanvaard volgens
de reglementering
g
g
g van de
Internationale Vereniging
gg van Kunstcritici AICA.
Kandidaturen met uitgebreid
curriculum vitae
g
dienen vergezeld
te zijn
lijst
zijn van een volledige
g lijs
g
monografische
publicaties,
kritische artikels
g
P
en bijdragen
tijdschriften,
tijdschriften radio
J
g voor dagbladen,
g
TV, welke aspecten van de moderne en de hedendaa gse beeldende kunst, fotografie
of archig
tectuur tot onderwerp hebben, g
een bloemlezing
van uit deze lijst
i ggeselecteerde teksten, een overzicht van activiteiten als docent of tentoonstellingsmaker. Info opP dit adres:

Info: BVKC, Marie-Pascale Gildemtn, voorzitter, Rogierlaan
22, 1030
^
3 Brussel,
39, Fax (02) 216 52
tel. (02) 2162
5 39
5 39
Brussel

Brussel Europese Cultuurstad 2000
Brussel EuroPese Cultuurstad 2000 heeft een eerste Nieuwsbrief uit gebracht. Een wel zeer turbulente o start erfode wordt hiermee afgesloten.
Tegelijk
feitelijk start van de
gJ betekent het de feitelijke
P grammatorische voorbereiding^van het cultuur laar. Met de driemaandelijkse
driemaandelijks nieuwsbrief
Brussel 2000 zich op
P de eerste plaats tot de
brede culturele sector en al wie bij de organisatie
betrokken is of wil worden. Via de nieuwsbrief
wordt men op
gehouden van de evoluP de hoogte
g g
tie van dero
Een programma
Pg
P rammao bouw.
P
waarin de stadscultuur centraal staat. 'Brussel
grensoverschrijdende
samenwer2000
J
. ' wil een g
kingrealiseren tussen kunstvormen, kunstenaars
entaal
emeenscha
stedbk P openouwun
.
PP , en, ook
digvlak. Het stadspatrimonium
en de oopenbare
P
P
ruimte moeten gevaloriseerd worden, want de
kwaliteit van de stedelijke omgeving bevordert
worden na g
het samenleven. Er moet opnieuw
gee
P
dacht over het belang
g van de kunst in de openP
bare ruimte, het imago van de stad moet worden
vernieuwd. 'Brussel 2000 ' wil het Brusselse artistieke leven dynamiseren
door samenwerkingg tusY
sen kunstvormen en tussen kunstenaars, door internationale ontmoetingen
g en door te investeren
in de opleiding
van jonge
1 g kunstenaars. (Bron:
P
'Nieuwsbrief Beeldende Kunst, aug-sep
1 8).
^ P 99
Wie de 'Nieuwsbrief Brussel 2000 ' wenst te ontvangen,
geeft
zijn naam en adres door aan:
zij
g
g
'Brussel 2000 ' , coordinator Rik Baeten,
Schildknaapstraat
5o,l000 Brussel,
P
tel. (02) 214
4 20 20
4 20 00, Fax (02) 214
Brussel - Beeldende kunsten

Tarief beeldende kunsten gepubliceerd
Hoewel het auteursrecht een onbetwistbaar moreel karakter heeft, brengt
g het ook een aantalgevolgen
g van financiële aard met zich mee. Voor de
eerste maal in de geschiedenis van SABAM is een
duidelijk
J en beknot
e 'tarief beeldende kunsten'
e ubliceerd dat vooral bedoeld is om een idee te
gP
geven van deprijzen
derijzen die doorgaans
in en door de
^
gbrug
etrokken kringen
worden toegepast. Als bru
tussen de auteur of zijn rechthebbende en de ebruiker zou dit tarief een houvast moeten bieden
bijJ transacties ter zake. De PJ
prijzen staan voor het
eerst immers zwart op
papier
PP
e en kunnen
P wit op
door iedereen opgevraagd en nagegaan worden.
pgenomen bepalingen ra en trouwens
De erin ooedrage
enige
g van de meeste
J de ggoedkeuringgweg
g tijd
culturele actoren, het bedrijfsleven en deerechteli'ke
f instanties van ons land. Er zijn
1 de verhet karakter 'intuitu
g
P lichte vermeldingen,
personae' van een contract ter zake, de schadeP
vergoeding
g die verschuldigd
g
g
g is voor diegenen
die de regels ter bescherming van kunstwerken
weigeren na te leven. Terwijl1 een werk ope zich
een bepaalde waarde bezit, schept het geoorlookl
gebruik ervan ook een waarde. (bron:'Tarief Beelg
dende Kunsten 1998-199, naar het voorwoord
van Jacques
Leduc). Vragen
in verband met de
q
g
toepassingan
dit tarief kunnen gesteld
worden
g
g
oPhet info-adres. De brochure met basisPrincibijzondere voorwaarden en tap es, algemene en bijzonder
kunnen besteld worden opP hetzelfde
adres:
Info: Belgische
Artistieke Promotie van
g
Sabam vzw, Aarlenstraat 75 77 ,1 04 0 Brussel, tel.
(02) 286 82 8o, E-mailvisual.arts@sabam.be, Fax
//
(02) 3
230
ehtt
47 36,
3 HomePa ^
e:www.sabam.be
Brussel - Muziek

Internationale Or gelweek van Brussel
Sedert het millennium van de stad Brussel orgajaarlijks een
niseert de vzw 'Orgelkring
g
g Brussel' jaarlijks
Internationale Orgelweek
in onze hoofdstad.
g
Deze omvat dit jaar twee middagconcerten
in de
g
kathedraal, vijf
vijf avondconcerten, gegeven
opP de
^^
meest interessante orgels van Brussel en één 'Or' met vijf
vijfconcerten: drie in de St.-Pietersgg
j
kerk in Jette (100-are
bestaan van het Van Beverorgel) en twee in de .-L.-Vrouwekerk van
Laken. Prominente organisten uit binnen- en bui-

tenland verlenen hun medewerking.. Uitgebreide
g el
p ro rammabrochure en details over de Orgelweek op dit adres:
Info: 'Orgelkring
Sluys,
1
Y
g
g Brussel' vzw, Jozef
50 8o
tel. (02)2
53 5
53 50
5 8o, Fax (02) 532
Brussel - Taalkunde

Start van het Corpus Gesproken Nederlands
Op
p
P voorstel van minister-president
. Luc van den
Brande keurde de Vlaamse regering
g g in het kader
'Corpus
van het Nederlands-Vlaamseus
pGep roject
l
sproken Nederlands' een overeenkomst goed
die
g
wordt afgesloten
met de Vlaamse uitvoerders
g
van hetroject.
Het project,
dat over5jaar loopt
p
P J
^J
en ongeveer
180 miljoen fr. kost, heeft tot doel om
g
roken
woorden
uit
het
Neeen databank vangesproken
.g
derlandse taalgebied
aan te leggen
opP cd-rom's.
g
g
Met behulp
van
een
dergelijke
gj databank kunnen
P
dan ondermeer systemen
voor automatische
Y
spraakherkenning, die nu alleen in het Engels
g bestaan, ook naar het Nederlands worden. omgezet.
miljoe fr.
De Vlaamse overheid draagt
g met 633 miljoen
projectkosten.De Nederongeveer
1 / van de roectkosten.
1/3
landse overheid staat in voor de overige
g 2/3.
Kandidaat-uitvoerders voor het Vlaamse luik van
hetro'ect
'Corpus Gesproken
Nederlands' hebp
P
ben zich g,
gemeld na een oproepgericht
aan alle
pg
en tolkensc olen. Uit
Uit de kandidaeselecteerd:
geselecteerd:
ten werden drie
de vakgroep
p Digitale Signaal- en Spraakverwerkin (EIS-DSS) van de Universiteit Gent (rof.
P
t -P. Martens), het Centrum voor beeld- en spraakp raak
saverwerking,
spraakgroep(ESAT
/
PSI
/Spraak)
g
men met het Centrum voor Computerlinguïstiek
(CCL) van de Katholieke Universiteit Leuven
(prof. P. Wambacq/I.
q Dologlou
g en prof.
p F. Van
Y nde), en het Centrum voor Nederlandse Taal
en Spraak (CNTS)
van de Universitaire Instelling
g
Antwer pen (Prof. S. Gillis). Prof. J-P. Martens
coördineert de Vlaamse werkzaamheden vanuit
het ELIS-DSSP. Het Nederlandse luik van het
roject
wordt vanuit
het Centre for
Lan ua e
l
g
g
tudies (CLS) aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen
door prof.
g
1 g gecoördineerd
^ . L. Boves.
Hetprojectging
in van start og1Jjuni 199 8.
Info: ' aamse regering', Jan Adriaenssens,
woordvoerder minister-president
tel. (02) 227
29 11, E-maig ersdienst.vanden79
brande@vlaanderen.be

Oost - Vlaanderen
Gent - Beeldende kunsten

Extra kunstnieuws
De beeldende kunstwereld, voortdurend in bewe
in en ontwikkelin
ontwikkeling,
, is zo veelomvattend en
weging
boeiendeworden
dat er nu meer dan ooit beg
hoefte is aan actueler en frequenter
informatie.
q
Om nogg efficiënter en ruimer de weg
g te vinden in
van allerlei merkwaardige
het labyrint
g tentoon Y
stellin en, evenementen en faits divers, om doorlopend
en ver opp voorhand opp de hoogte
g ..te blijJ P
is, verschijnt
ven van alles wat betekenisvol is,
l
'Kunstecho's' als 'Extra Nieuwsbrief'. Deze
nieuwe formule, ontstaan eneëvolueerd
uit het
g
vroeger
geniet grote betijdschrift,
g
g verschenen tijdschrift,
aflevee
langstelling
lan
g
g vooral door het feit dat elke
wor verzonringstipt
g en wordt
g P om de veertien dagen
den, waardoor een nauwere bandele
g gd wordt
met de lezers. Deze exclusieve, onafhankelijke
J
publicatie is de meest directe internationale
nieuwsbron die in beknopte vorm, klaar en duidelik
informatie geeft
met kritij geformuleerd,
g
g
sche beschouwingen en standpunten.
Info en
p
abonnement op
p dit adres:
Info: 'Kunstecho's', extra nieuwsbrief, PostGent, tel. (09)
bus 629,000
9
9 3362 599558,
362 47 75
Fax (09)
93
Gent

Initiatief voor Jonge Kunst v.z.w.
Het 'Initiatief voor Jonge Kunst' v.z.w. is een verenigin gdie zich tot doel stelt het bevorderen, verspreiden
en ontwikkelen van de beeldende kunst
P
en vooral de ondersteuning van de Jjonge kunstenaar. De verenigingg kreegg de beschikkingg. over
het Lousber eg ouw, Lousbergskaai
io6 in Gent,
g
Jverwezenlijken
om zijn
doelstellingen te verwezenlijken. Vanaf

1 8 staat de tentoonstellingsruimte
99
g sruimte
(vier zalen, een videoruimte)ratis
ter beschikg
kingvan beeldende kunstenaars die werken onder de noemer 'jonge
Pg
l g kunst' en niet opgenomen
zijn
j in het commerciële circuit maar reeds voldoende kwalitatief werk ter beschikkingg hebben
om de confrontatie met hetubliek
aan te gaan.
g
p
(Bron: 'Nieuwsbrief Beeldende Kunst, aug-sep
g p
1998).Kandidaten
schrijven
schrijve of bellen naar:
99
Marianne Stevens, coördinator, CenCJK
trum
voors
1 Lousbergs,
1 on ge Kunst,
g Lousbergskaai io6,99000 Gent, tel. (09)
9 233
3347338,
E-mail i.j.kunst@skynet.be,
Fax (09)
J
9 226 z29 53
Y
Gent - Beeldende kunsten

Stedelijk
1 Museum voor Actuele Kunst
Stedelij Museum voor Acopent het Stedelijk
In mei 1999
999
CasiKunst (S.M.A.K.) in het g
no ggebouw in het Citadelpark
Citadel ark van Gent. Dit belooft eenroot
cultureel evenement te worden.
g
Het Gentse Museum was tijdens
de oprichting
g in
J
p
het eerste Belgische
museum gewijd
1975
975
g l aan
g
Hedendaagse Kunst. Sindsdien is het museum
uitgegroeidtot een belangrijke
gl artistieke motor
van cie Vlaamse cultuur met een uitstralingg tot
buiten derenzen.
De collectie die momenteel uit
g
meer dan 2000 kunstwerken bestaat, wordt algen.gheverzameli
meen erkend als de belangrijkste
l
insteldendaa
seg kunst in een Vlaamse open
p
ling
en g
geniet een internationale reputatie.
(Bron:
p
'Nieuwsbrief Beeldende Kunst, aug-sep
1 8). Ing p 99
formatie betreffende het openingsproject kan
g evraa d worden o dit adres:
Info: S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Citadel ark, B.-9000 Gent
0
tel. (09)
7 09
7 03, Fax (09)
9 221 71
9 221 17

Vlaams- Brabant
Dilbeek - Letterkunde

Nieuwe artistieke vereniging
SS
'Verba' vzw, de Vereniging
gg van Vlaams-Brabantse
Auteurs,
is niet nogg maar eens een artistieke ver.
eni m en de titel van een literair blad waarvan
er ig
in Vlaanderen en Nederland al heel wat zijn.
J
van kun'Verba' wil een dynamische werkgroep
g
stenaars en kunstliefhebbers zijn uit Vlaams-Brabant, die belangstelling
g hebben voor wat er opg lig
terair en artistiekebied
gebeurt
in Brabant en
g
g
daarbuiten. Om dat doel te bereiken organiseert
g
'Verba' artistieke activiteiten over de helerovinp
driemaandelijks tijdschrift
tijdschrif
cie-p
publiceren ze een driemaandelijks
zijn ze begonnen met de uitgave
vanpoëzieP
g
bundels, verhalen en romans. Manuscripten
opP te
P
sturen naar het info-adres.
Info: Wilfried De Boeck, Ninoofsesteenweg
0,1700 Dilbeek, Tel. (02) 567
340,
5 7 94 o8
Leuven - letterkunde

Themadag literatuur &
levensbeschouwing
8
De Abdij Keizersberg
organiseert een themadagg
g g
rond literatuur en levensbeschouwing onder de
Om 9.3ou. vertitel 'God in letters' opg93
za. 24/10.
welkomingdoor Julien
Put, gevolgd
door refera 1
g
Thomas, prof.
em. M. Jans
ten
doorp
P rof. em. P.
sens enater
p D. Hanssens. Van 12.30 tot 13u.
en publiek
ubliek (moderainteractie tussen sprekers
P
trice Rachel Storms) en voorstellingg van het themanummer 'Het religieuze boek' van het KCLBdoor prof. Thomas. Na het
Openbaar
tijdschrift
l
p
midda maal theatervoordracht door Kees van
middagmaa
Zwaard 'En het Woord werd op
planken
Pdeg
vlees...' (van 14.30-15.30u.), waarna om 15.30u.
de monniken van de Abdij
Abdij Keizersbergg de Gregogo
riaanse vespers
g 0.1.v. moderator M. van
g zingen.
den Hoof voltg dan 'Het gevecht
aan de Jabbok',
g
eenpraatprogramma met een interview met
Patrick Lateur (dichter, vertaler en hoofdredacteur van 'Vlaanderen'), eenanel
es P
rek met Jo
g g
Gisekin (dichteres), Claude Van de Berge (dichter romancier) Brigitte Raskin (romancière) en
Werner Storms (dichter). Hierop
p sluit dan een
dubbelinterview aan met Annie Wyffels
(psychoY
therapeute)
en Claude Van de Berge.
g Na het
P
avondmaal start om 20u. Kees van der Zwaard
het kleinkunstprogramma 'Het kyrie
Y van een stekelvarken' over de zoektocht naar taal eneluk
g
in een ongerijmde
wereld. De deelnameprijs
deelname rijs voor
g J

deehele
dag gbedraagtg
1.65o Bfr. (studenten
g
1.450
45 Bfr.) Men kan ook eenggedeelte van hetprop
Inschrijven vóór 15 /10.
g ramma bijwonen. Inschrijven
Info: Abdij
Abdij Keizersberg,
pater Dirk
gp
Hanssens, tel. 016/3100 6o
Leuven - Muziek

Concertactiviteiten Lemmensinstituut
Begin
g oktober startte de concertvereniging
.g g van
het Lemmensinstituut het nieuwe seizoen 199899
1999.
999 'A otto voci' is de noemer waaronder 'Vier
Strijkkwartet concerteren
op
Rij' én het 'Rubio Strijkkwartet'
P'nRij'
jazzdocente van het Lemmens.P8 oktober. De jazzdocenten
(met Paul Berner, Freé Desmyter,
Peter
Y
Hertmans, Dré Pallemaerts, Anca Parghel
Par hel, Kurt
Herck) tekenden voor een avond modern
op
p i5oktober. Europese
P volksmu ijazzrepertoire
^
ziek uit Vlaanderen, de Balkan, Rusland, Zweden, Roemenië wordt het thema van het concert
met het duo Mallou (Bert Van Laethem, viool en
Ivica Vucel'a,
1 accordeon) op 22 oktober. De viool,
vibra en marimba vormen het instrumentarium
waarop Elisa Kawaguti
en Koen Wilmaers op 29
P9
oktober werk vertolken van K. Abe, Th. Lee, J. De
Beradinis, W. Henderickx, C. Willems e.a. Op
P 12
november neemt Stefan Van Landeghe
Lande hem plaats
deiano.
Zijn
Zijnprogramma
P
vermeldt werk
P
van Liszt en Schumann. Het duo De Bievre
(cello)-Callaert (piano)
laat ons opp9
19 november
P
luisteren naar werk van Brahms, Shostakovitch,
Webern en Zimmennann. Tijdens
Tijdens dePl
rojectweken van 199 tot 233 oktober en van 233 tot 27 novem ber wordt er door de Koren en het Orkest van het
Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers en
Kurt Bikkembergs
gewerkt aan de Messe in
gg
f-moll van A. Bruckner en aan de Psalm 'In Con32 (uitzon125
vertendo Dominus',salm
g
5opus
P 3
derlijk
met orkestbegeleiding!) van oud-directeur
1,
J. Van Nuffel. Er staan twee uitvoeringen
g g eland: opg 26 november in Leuven, 0op 27 novem er in Wevelgem.
Tijdens
Tijdens de kerstperiode
kozen
p
g
de organisatoren dit jaar voor de Messiah van
Handel. Het betreft hier een coproductie
met het
g
Koninklijk
J Conservatorium Brussel. Het koor van
het Lemmensinstituut wordt voorbereid door
Erik Van Nevel, idem dito voor het barokorkest
van het Brusselse Conservatorium. Uitvoeringen
zijn voorzien in Mol (16 december), in Brusse
(Conservatorium )(17
7 december) en in Leuven
(Lemmensinstituut)(18 december). Het Lem120 Jjaar ljong
mensinstituut is dit academiejaar
g–
l
het Klaisorgel
g
g wordt momenteel gerestaureerd:
twee redenen tot feesten! Daarom ordt
wordtop
g5, 6
enanuari
een orgelfestival
georganiseerd.
Alle
g
g g
7l
docenten orgel
g aan de school verbonden verlenen
hun medewerkingg en zowel Klais-, Marcussen-,
Ragone-,
g worg
^ als Formentelli- en Schijven-orgel
J
den bespeeld.
p
..
Info: 'Concertvereniging
gg Lemmensinstituut,
6
23
000 Leuven, tel. (016)
Herestraat,
67
53 3339
Leuven - Varia

Universiteit Vrije
1 Tijd
1
Tientallen hoogleraren
doceren op
P diversePlaatg
sengespreid
over Vlaanderen aan de Universiteit
.
Vijf ljaargeleVril eTijd
Tijd Davidsfonds Najaar
8. Vijf
,199
1,
den startte Universiteit Vrije Tijd
1 Davidsfonds
plaatsen in
i Vlaanderen.
met cursussen op vier P
Momenteel wordt een uitgebreid
cursusaanbod
g
48 locaties. De cursussen behandelen
g ebracht op4
e
onderwerpen
g uit de humane, biomedische, toe ggepaste en exacte
wetenschappen: van archeologie
g ie
p
tot sterrenkunde, van Dirk Bouts tot Pallieter. Ze
wordenedoceerd
door prominente
wetenschapI?
g
pers van alle Vlaamse universiteiten. Belangste lenden kunnenratis
de uitvoerige
g
g cursusgids
g
aanvra en opg dit adres:
.
Info:'Davidsfonds', Blijde-Inkomststraat
79l
81,000
3 Leuven, tel. (016) 31 o6 70,
Fax (016)1o6
o8
3
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West- Vlaanderen
Brugge
gg - Musea
Samenwerking tussen musea en het
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Tien musea in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk
) hebben in samenwerkingg met het Provinciebestuur West-Vlaanderen een samenwerkingsverband opgericht:
'Agence
d'Urbanisme de
g
PK
Dunkerque en Euro Pe'. De bedoelinggisi hun -Promotie te bundelen en bezoekers naar elkaar c.00r
realisatieszijn
zij
te sturen. Belangrijkste
l de brog J
chure'ioarels'
en het 'Festival van de musea'.
P
Geldgebrek, kleinschaligheid en thematische bemoeilijk om zich
P erkt eid maken het musea moeilijk
samen
duidelijk
te P
profileren. Deze musea gaan
duidelijk
g
werken omwille van hun emeenschaPPelijk
J
thema: allen behandelen de sociaal-economische
geschiedenis van deze regio. Alle samenwerende musea hebben betrekkinggP
op ambachten
die iets met het land of de zee te maken hebben.
Samen maakten ze een brochure waarin alle tien
j is
musea zichzelf voorstellen. De laatste bladzide
een stempelkaart: vanaf de tweede stempel krijgt
Jg
de bezoeker een voordeeltarief, meestal het
zijn:
roePstarief. De
Vlaamse
musea
zijn:
Bakkerijl
museum W.P. Zuidgasthuishoeve vzw - Veurne,
het Nationaal Vissera) museum van OostduinMuseum Mout- en Brouwhuis
kerke - Kokside,
j
'De Snoek' - Alveringem,
Nationaal Hopmuseum
g
P
- PoP
eringe Tabaksmuseum - Wervik Nationaal
Vlas-, Kant- en Linnenmuseum - Kortrijk.
l De
Franse musea zijn:
l Musée Portuaire - Duinkerke,
Ecomusée du Bommelaers Wall - Ghyvelde,
Y
Musée des Moulins - Villeneuve d'Ascq, Musée
du Terroir - Villeneuve d'Ascq.
De
brochure
en
q
de kalender zijn
zijn gratis en werden gerealiseerd
g
dankzij Europese
steun via het Interre gPro r P
arnma. Ze zijn verkrijgbaar
in de musea zelf en
lg
kunnen ook ij de volgende
diensten aan eg
vraa gd worden: Dienst voor Cultuur van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Koningg
Leopold
P
III-laan1,
820o Sint-Andries, tel. 050/40
2 2 en
432
5
bi
bij Westtoerisme, Kasteel Tille em, 8200
Sint-Michiels, tel. 050/38 02
996.
Info: 'Provincie West-Vlaanderen', Dienst
voor Cultuur van het Provinciebestuur WestVlaanderen, Koningg Leopold
4 8200
P III-laan 41,
Sint-Michiels, tel. (050)
403
325
52
5 4
Brugge
g
gg - Religie
00 1'aar Citeaux
9
Onder de titel '900
9 jaar Citeaux, handschriften,
miniaturen enese
g iedenis van Vlaamse cisterciënzerabdijen' heeft een reeks lezingen
plaats in
g .P
de Brugse
wordt
g theaterzaal 'De Biekorf'. Dit jaar
J
deooste
verjaardag
van het begin
9
g van de cisterJ
ciënzerordeevier
. Op Pzoek naar een meer aug
thentiek monnikenleven stichtte Robertus van
Molsmes in 1098
9 de abdij Citeaux. De cisterciënzerorde werd in korte tijd
tijd bijzonder
bijzonde succesvol en
droeg
in grote
mate bij l
tot de economische,
reli ig
g
euze en culturele ontplooiing
P
g van het middeleeuwse EuroPa. De harmonische cisterciënzerarrijke boekencultuur in scriptoria
chitectuur en de rijke
P
en bibliotheken kunnen ook vandaagg
nogg overal
in Europa
P worden bewonderd. Brugge
gg is de
bevoorrechte behoeder van een haast uniek
cisterciënzerpatrimonium.
De gebouwen
van
P
g
de voormalige
g DuinenabdijJ (nu Bisschoppelijk
PP l
Seminarie)etui
g van de succesvolle nabloei
g en
van de orde in de 1lde en 18de eeuw. De Stadsbibliotheek van Brugge
rijke
gg is de behoeder van het rijke
boekenpatrimonium
van de grote
Vlaamse abP
g
dijen
J Ten Duinen (Koksijde-Brugge)
l
gg en Ter Doest
(Lissewe e). Vroege,
g sobere handschriften, de
g eg,as die studerende monniken meeleerde P
pecia's
brachten uit Parijs
) en versierde laatmiddeleeuwse luxehandschriften maken er deel uit van
de middeleeuwse boekenschat. Het cisterciënzerom dit
J'aar biedt een uitstekende gelegenheid
g g
uniekeatrimonium
toe te lichten en dit vanuit
P
een brede, historische context. Ditebeurt
d.m.v.
g
een lezingenreeks
georganiseerd
door . de Stede g
g
like
Bibliotheek Brugge
J Openbare
1?
gg (Historisch
Fonds) in samenwerkingg met de Vrienden van de
Biekorfbibliotheek vzw. De lezingen
g hebben
P laats op
P 21/10/ 98 om 199 uur (Citeaux, cisterciënzers en de religieuze
omwentelingg van de
^
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12de eeuw), 28/10/98
9 om 199 uur (Ten Duinen,
Ter Doest en Clairmarais: bloei en verval van
Vlaamse cisterciënzerabdijen),0/11/
98 om i19
J
uur (Monniken in de stad: Ten Duinen en de
d van de mid Brugse
P het einde
g boekenwereld op
deleeuwen) en op 13/12/98 om 10 uur (SPiritu aliteit en geestesIeven in de bibliotheken van Ter
Doest enen Duinen), Info en inschrijven
(0
55
J
frank) op
P dit adres:
Info: Stadsbibliotheek 'De Biekorf-Theaterzaal, Ludo Vandamme, Kui ersstraat,3 8000
Brugge,
0) 33
00550,Fax (o5o)34 27 05
gg tel. (o5
Hulste - Muziek
15de seizoen Muizelhuisconcerten
Op
g 10/10/ 8
9 heeft het KredietbankconP zaterdag
an,Piaeerte
Y en
JY
P laats met de laureate Yulia Gu
is er het Prijsuitreikingconcert
niste. Op7/11/98
g
l
tweejaarlijkse wedstrijd
wedstrijd
met de laureaten van de tweejaarlijkse
compositie
van kamermuziek. Op
P het pro-P
g ramma o.a. Paeabolus in Musical, werk voor
twee accordeons en basklarinet van Yves Bondue,
winnaar van derijsJ van de Stad Harelbeke door
het Arcus Trio. Er is ook een klarinetkwintet met
werk van Peter ThYs, winnaar van de prijs
PJ van
BAP SABAM door het Emanon-ensemble. Plaatsbespreking
P
g en info opP dit adres:
Info: 'Muizelhuisconcerten vzw', Secretari8531 Hulste, tel.(o 56) 66 94 33
aat, Muizelhof 50, 53
Fax (056)
5 66 34 39
Kortrijk - Architectuur
Stations en hun omgeving
S S
Na de succesrijk
succesrijke tentoonstellingen
g van 'Archiuit Vlaanderen' en 'Kortrijk 1990
99 2000:
voor een stad', stelt het 'Centrum voor
projecten
Pj
Architectuur en Design'
g en de ten g (cAD) zijn volgende
toonstellingvoor: 'Stations en hun omgeving,
projecten
voor Antwerpen,
P Brugge,
Pl
gg e Brussel, Leu ven, Luik'. De oPzet van de tentoonstellingenreeks is impulsen
te ontwikkelen met als doel de
P
horizonten te verleggen
enop
o die manier gevoeg
ligheden te ontwikkelen voor een nieuwe en bewuste stedenbouw, architectuur, vormgeving. De
heroplevingg van het nationaal en internationaal
oeen aar vervoer en het herdefiniëren en herstructureren van deP
publieke ruimte
resulteerde
.
in verschillende interessante
interessante projecten
en realisal
ties. Hieraaneko
eld worden de studies die in
g PP
de verschillende architectenscholen voor Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en andere steden ontzijl geworden,
aan het publiek voor gewikkeld zijn
e
gg
in de
steld. De tentoonstellingg heeft plaats
P
Groening
eka el
o
g
P in Kortrijk, en is toegankelijk
J op
vrijdag,
g J tijden
tijdens
g en dagelijks
J g zaterdagg en zondag,
Biënnale Interieur8.
5ok9 (van 16 tot en met 25
tober 1998)
99
Info: cAD, Centrum voor Architectuur en
Design,
37, 85oo Kortrijk
Kortrij
g
37
g Groeningestraat
(056)
5 22 95 22, Fax(o56) 21
77

Buitenland
Arnhem, Nederland - Theater
Internationaal Theaterfestival
tweejaarlijkse internationale festi'Images'
g is het tweeaarlijkse
val op
van PPP
poppen-,
o
objectenbeelP het gebied
g
J
dend theater en vindt plaats van vrijdag
J g233 oktober t/m zaterdagg 31
3 oktober i998. Ruim 6o
voorstellingen
g uit binnen- en buitenland zijn in
de Arnhemse theaters te zien. Verantwoordelijk
J
voor de totstandkomingg van 'Images'
zijn Henk
g zijn:
zakelijk en artistiek directeur en Gerard
van Veen, coördinatie enubliciteit
P
Info: Koningsplein 12 6811 BV Arnhem
tel. (026)o
370301, E-mailima esc^tref.nl
g
Fax (026) 443 43 9 6

l

Nederland - Muziek
Internationaal Orgelfeestweek Van Ha erbeerorgel
De restauratie van het Van Ha erbeer-orgel
(1643)
bijn vol43 in de Pieterskerk in Leiden is bijna
De heringebruikname zal met een internationale Or elfeestweekroots
worden gevierd.
g
g
Het orgelrij tgvan 144tot en met 22 november
1998
met onder
99 officieel nieuw leven ingeblazen
g
meer de Mariavespers
van Monteverdi en werp

ken van componisten
uit de 17de eeuw. Ook zal
P
het speciaal voor dit doel gecomponeerde werk
Wa^emans voor g
orgel in middentoonzetvanP.J.
ting ten gehore worden gebracht. De Orgelfeestweek biedt met meer dan tien evenementen
volop
g
P mogelijkheden
g l de klanken van het erestaureerde orgel uit de Leidse Pieterskerk te beluisteren. De werken worden uit gevoerd door vermaarde nationale en internationale musici zoals
Gustav Leonhardt, Leo van Doeselaar en de
Zwitserse organist GuyY Bovet. Info en P ro g ramma opP dit adres:
.
Info: 'Stichting
g Pieterskerk Leiden', Klok51243 19,
steeg16, 2 311 SL Leiden, tel. (071)5
Fax (071)
7 5512 88 12
D1 R0

Prijzen, wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat
van het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
87oo Tielt of faxen op het nummer (051) 40 8164.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 273 (nov.-dec.1998)
moeten die berichten ons bereiken vóór 2 november 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
P - Letterkunde
1
Pri1 voor letterkunde 1997
Prijs
Op
jury's hebben
JY
P
P voorstel van de interprovinciale
de bestendige
van de provincieraden
P
gdeputaties
P
LetterPrij
van de Vlaamsevoor
P rovincies de Prijs
ten bevan de Vlaamse Provincies 1997
997
voor een verzendra $ge van 200.000 fr. toegekend
^
bundel aan Charles Ducal (= Frans Dumortier)
voor zijn werk 'Moedertaal'; de prijs
991 ten beP J 1997
dra gge van 200.000 fr. voor een toneelwerk, tv- of
radiospel
voorzijn
zij
l werk 'OliP
e aan Eriek Verpale
vetti 82'.
Info: 'Provinciale Cultuurdienst', Luk Verlackt, Koningin
g Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
P
tel. (o)
3 z40 61 01

Limburg
Sint-Truiden - Letterkunde
ri js van de stad Sint-Truiden
oëzie^1
^
Gedichten in drievoud onder schuilnaam (met
bijgevoegde envelop
envelo waarin personalia,
de beP
lofte dat de tekst ongepubliceerd is en ingesloten
g
twee antwoordzegels) voor 1 maart 99
i 8 naar dit
e
adres sturen,waar ook het reglement
kan
Pginsluiten).
vraagd worden (postzegel
el
P
tijdschrift HoutInfo: 'Appel'
PP vzw, literair tijdschrift,
Sint-Truiden, tel. 011) 68 38
3 20
37 3
De

Sint-Truiden - Letterkunde
Hendrik Prijs
1
drie verhalen inzenden
nzenden (tien blz. van
aenvelop
pero regels , met bijgevoegde envelo
waarin
sona ia, de belofte date tekst ongepubliceerd is
en ingesloten
twee antwoordzegels))in drievoud
g
onder schuilnaam voor i november.
tijdschrift HoutInfo: 'Appel'
PP vzw, literair tijdschrift,
Sint-Truiden, tel. (oi 1) 68 38 20
37 3

Oost - Vlaanderen
Gent - Letterkunde
Pri 1'zen toegekend
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalehet Academiegeen Letterkunde vergaderde ing
het voorzitteronder
bouw in Gent P
opjuli
juli 199
8 oner
schafvan
prof. dr. G. Geerts. In de plenaire
verP,
,P
P dr. Sera de Vriendt
g aderragwerd em. prof.
verkozen tot lid van de Academie ter vervanging
gig
van wijlen
dr. M. GYsselin ^. Em. prof
P dr. Sera
J
zijn grote om
zij
wetende Vriendt werd verkozen
schappelijke
^ met een
PP J verdienste als taalkundige,

heel ruime actieradius in vrijwel alle domeinen
van de hedendaagse
neerlandistiek,
g linguïstische
g
en om zijn
lggrote inzet voor zowel het onderwijs
van het Nederlands aan Franstaligen als voor het
Vlaamse culturele leven in Brussel. In deze verprijzen
toegekend:
de
g aderin werden volgende
g
PJ
g
Nestor de TièreprijsJ
(periodePzij
1996-1997) voor zijn
'Polderkoortsen' aan Eric De Volder;
de Maurice Gilliamsprijs
1994-1997) aan
P l (periode
P
Gwijl Mandelinck, voor zij
zijn bundel 'Overval'. De
Beernaertprijs,
ri de J.
1 EeckPl de R. Bour
YPJ
houtprijs
Willems rijs werden
den niet toe PJ en de L. Willemsprij
gekend. Meer informatie op dit adres:
Info: Koninklijke
J Academie voor Taal- en
Letterkunde, Frank Colman, Koningstraat
18,
g
9000
000 Gent, tel. (09)
9 265
593446, Fax (09)
9 26
59349
Gent - Taalkunde

Prijzen Academie i 999 -2000

Vol^ende prijzen
worden beschikbaar gehouden:
Pl
g
de Karel BarbierPJ
rijs, de Jozef
Vercoulieprijs,
J
Pl de
Dr. Jan Graulprijs,
de Ary Sleeksprijs, de prijs
Pl ,Y,
PJ letterkunde 1999
(Richard Minne, Dialectverlies in
999
een West-Vlaamseemeente)
en van 2000 (alle og
rie in hetedicht
'Penthesileia' van Karel van de
g
Woestijne,
studie van het taalgebruik
en struc l
g
tuur van verklarende teksten). Info opP dit adres:
Info: Koninklijke
l Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat
18,
g
9 00o Gent, tel. (09)
9 265
593446, Fax (09)
9 26
59349
Ninove - Beeldende kunsten

Jongartiestenprijs
Jon artiestenris
1 1998
Door het stadsbestuur van Ninove wordt, i.s.m.
de Stedelijke
Stedelijke Cultuurraad, een prijs
l s uit eschre ven ter bevorderingg van de beeldende kunsten.
rijs
Dezeewor
l is vanaf dit jaar een biënnale g
den. Aan de 'Prijs van de stad Ninove voor Beeldende Kunsten en Jan
1 8' (P 1 rijs
99voor
^ artiesten
behouden aan de discipline
'Schilderkunst'),
is
P
.
210.000 frPprijzen
verbonden. Inschrijvin
l
l
gsformu lieren binnenbrengen
g met het werk op
P 17/11/98
of 18/11/98
9
Info: 'Prisj van de Stad Ninove voor Beeldende Kunsten', Culturele Dienst Stad Ninove,
Geraardsbergsestraat
8o,9400 Ninove
g
tel. (054)
57, Fax (o54
) 31
54 3378
7 57
3 92
9 77

Vlaams- Brabant
Halle - Letterkunde

Eerste editie Poëzieprijs van vzw Halle 2000
De vzw Halle 2000, een onafhankelijke en tijdeJ
like
J organisatie belast met het realiseren van een
lokaal feest- en animatiePl;
ro ramma in het kader
van de eeuw- en de millenniumwisseling, lanceert op
'98
9 haar eerste editie van
P19
9 september
P
een literairevoor
rijs
prijs
het hele Nederlandse taalgebied. De PJ
prijs is voorbehouden voor origineel
g
g
dichtwerk en bekroont zowel een individueeleg
dichteschreven
door jongeren
(tot 18 jaar),
jaar) als
g
J&
cyclus
van vijf gedichten geschreven
door
g
Y
ouderen, zowel dichters als te ontdekken talenten. Tot 6 november 1998
99 werk insturen, ggewoon
g etikt op
P A4of in de vorm van een diskette. Het
prijzengeld
bedraagt
g 25
5 000 frank voor de volel
g
wassenen en 155 000 fr. voor de drie beste jongeJ ^e
ren. Derijsuitreikin
gis voorzien o P11 dec. 99 8.
P
Info: Laurent H. Hauwaert, untendant
Halle 2000, Devlemincklaan 13,15 00 Halle,
tel (02) 36116 8o, E-mail lhauwae@ibm.net,
Fax (02)6
35 74 18
Leuven - Letterkunde

WeL-Wedstrijden
1
Voor de elfde maal schrijft
schrijft 'WeL' een Essa
YPrijsJ
vraagit,
van het Leuvens stadsP
g onder auspiciën
bestuur. Gevraagd
Y over een liteg wordt één essay
rair of algemeen
cultureel onderwerpP (auteur,
g
stroming,...)
met verwerkte bibliografie.
Deze
g
g
tekst (max. 6 blz. machineschrift, kwarto) dient in
vier exemplaren anoniem
(kenspreuk op
P
P envelopP
waarin identiteit en vijfP
v postzegels
^ van 177 frank
of internationale coupons)
voor 15
.12.
o
9 8Pge
P
stuurd naar het redactieadres. Prijzen:
io 000,
l
Wedstrijd flitsverhaal5 000,3000 frank. Wedstrijd
g eP roza
dicht: alle ultrakorte verhalen zijnl WeLkom
d.w.z. Prookjes,
arabels, verhalende curJ fabels, parabels,

sief'es
J ed. (voor een volwassen publiek). Per
deelnemer max. één tekst (1 à 2 blz.), anoniem in
te sturen (zie hoger),
in drie exemplaren
voor
^
P
15.12.98.
15.12.8. Prijzen:
io.000, .000, 3.000 frank. Regle1 z,5
ment voor beide wedstrijden:
e ubli-,
l den: enkel on gP
ceerd en niet bekroond werk insturen, gesteld
in
g
correcte spelling. G. Orwell
jPJrijs voor media:
l aar
li'ks
J beurtelings
g voor ggeschreven pers / radio en
televisie. Suggesties
WeLkom op
gg
P het info-adres
'WeL' organiseert
opnieuw cursussen 'Creatief
g
schrijven'
vanaf 15/10/98. Er is voor het eerst
J
een opleiding
P
g voor het doceren van cursussen
'Creatief Schrijven'
i.s.m. docenten van de facull
teit Pedagogie K.U.Leuven. Informatie op
P dit
adres:
Info: 'WeL', Universitaire Werkgroep
lt P Literatuur en Media, Kapucijnenvoer
67/15,
000 Leu P J3
ven, tel. (016) 222
93 24
Leuven - Letterkunde

Provinciale Prijs
1 voor letterkunde i998
Jaarlijks organiseert
het provinciebestuur verg
Jaarlijks culturele wedstrijden. Per culturele
prijs ontvangt
g de laureaat een geldprijs
Pl
Pl van ioo
000 frank. Voor de Provincialej
ris voor Letterkunde 1998
essayY en jeugd99 komen de disciplines
P
l g literatuur g
gepubliceerd
na 15 /10/1 995 iinaan
P
merking. Inschrijvingsformulier
indienen voor
l g
15/10/98. Info en reglement
opP dit adres:
g
Info: Provincie Vlaams-Brabant, Rita Vanlan52, 3
3010 Leuven
g endonck, Diestsesteenwegg5
tel. (016) 26612,
Fax (016) 26 76
76
7
77
Leuven - Letterkunde
De Tijd in Vers

Zopas
'De Tijd
J
l
P werden twee poëziewedstrijden
P
in Vers' uitgeschreven. Dit initiatief kadert in het
project
'Tijd' van KBC Verzekeringen.
De prijzenl
P l zen
^
P ot voor de onuitgegeven verzenbundels van
ver g440 000
tjongeren tot4 24
J jaar bedraagtfrank,
deed over drierijzen.
drieprijzenDe laureaat van de vol000 frank voor
g 75
J ontvangt
zijn
J niet-gepubliceerde dichtbundel. Wie wil
zijn manuscript
no
meedingen, zendt zijn
P voor 1 7vember 1998
tij in de meest
99 in. Het thema is de tijd
zin van het woord. De winnende manuscriten
Uit ggee
g
p worden door mede-organisator
verslP^P
gepubliceerd en zullen in de Nederlandse
en Vlaamse boekhandel verspreid
worden.
P
Info: Uitgeverij
g
l P. Sint-Antoniusbergg5 3 000
Leuven, tel. (016) 2331245
45, Fax(o16) 23
3 90 95
Leuven - Muziek

Provinciale Prijs
i8
1 voor muziekcour
p ositie 99
Jaarlijks organiseert
het provinciebestuur verg
Jaarlijks culturele wedstrijden.
Per culturele
l
prijs ontvangt de laureaat een geldprijs
PJ
g
l van
loo 000 frank. Voor de Provincialerijs
J voor
Compositie 1998
99 komt enkel een onuitgegeven a
capella-compositie voor een koor oop een Nederlandstalie
g uitvoeringsduur
g
g tekst in aanmerking;
ongeveer vijf
J minuten; Ppartituren indienen voor
31/10/98.g
Deelnemingsformulier en reglement
g
oPdit adres:
Info: Provincie Vlaams-Brabant, Rita Vanlan52, 3
3010 Leuven
g endonck, Diestsesteenwegg5
tel. (016) 26612,
Fax (016) 26 76
76
7
77

West- Vlaanderen
Bredene - Beeldende kunsten

Wedstri1jd voor een vredesbeeld
Hetemeentebestuur
van Bredene schrijft
schrijf een
g .,
wedstrijd uit voor
het ontwerpen, vervaardigen
g en
P
enlaatsen
van een. vredesbeeld (vredesmonuP
ment). De wedstrijd staat open voor alle kunstenaars die in de provincie West-Vlaanderen zijn
ggedomicilieerd op
J g
P datum van de uitschrijving
van de wedstrijd. Het kunstwerk moet de vrede
sYmboliseren. Het magg inclusief sokkel en fundering, maximaal00
7 000 frank kosten, BTW inclusief. Elke deelnemende kunstenaar magg maximaal drie ontwerpen indienen. De ontwerpen
P
kunnen binnengebracht
worden vóór 1 december
g
199
8 in het gemeentehuis,
CentrumPlein 1 in
^
8450
en inschrijvin
45 Bredene. Reglement
g
J gsformu lier van de wedstrijd
J opP dit adres:
Info: Gemeente Bredene, Centrumplein,
P

8450
59) 33 91
9 991,
45 Bredene, tel. (o
Fax (059)
00 3
36
59 33
Brugge
.gg - Architectuur
Pri 1s voor niet-stedelijke
niet-stedelijk architectuur
De Tweejaarlijkse
TweejaarlijksePrijs
Prijs voor Architectuur 99
18
van derovincie
West-Vlaanderen is bestemd
P
voor niet-stedelij
niet-stedelijk architectuur. Komen in aan gzowel nieuwbouw als verbouwingen,
g
dieele
zijn
zijnin de oude dorpskernen
van
g en
g
P
West-Vlaamse, landelijke
ggemeenten. Een bedrag
g
van 150
5 000 frank wordt beschikbaar gesteld voor
het verlenen van
deprij
dej
ris en premies. Deze wedstrij d is voorbehouden aan alle architecten die in
zijn of er tenminste vijf
vij
g
zijn
jaar gedomicilieerd zijn
zijn en ingeschreven
zijn oop
g
de tabellen van de architecten of op de lijsten
van
J
de architecten-stagiairs van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen. Elke deelnemer mag
maximaal twee ontwerpen indienen. De deelnemingsformulieren (binnenbrengen vóór
20/11f98),
het reglement
en inlichtingen o dit
gop
adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale
Dienst voor Cultuur, Koning^Leopold
III-laan 41,
4
P
8200 Sint-Andries, tel. (050)
5 4 034 02
Brug e - Beeldende kunsten

Prijs
1s beeldende kunst West-Vlaanderen
Prij voor BeelDe Tweejaarlijkse Provinciale Prijs
Kunst is in 1998
99 bestemd voor multiPliceerbare kunstvormen. Hiermee worden creaties
bedoeld die op
kunnen
P meerdere exemplaren
P
worden
geproduceerd
of gereproduceerd.
Hierin
..
gP
g P
Jgrafische
begrepen: rafische kunst, fotografie,
video,
zijn
g
P evenals alle hedendaagse
g
P erformance, multiple,
uitdrukkingsvormen
uitdrukkin
opP het gebied van de beelg
dende kunst met een herhaalbaar karakter. Een
totaal bedragg van 1 50.000 fr wordt beschikbaar
prijs en/of P re ltgesteld voor het verlenen van Pl
mies. Deskam
P ri j
P is voorbehouden aan alle
West-Vlamingen
of met tenminste
g van geboorte
g
vijf
) )jaar domicilie in West-Vlaanderen. Elke deelnemer mag maximaal drie werken indienen. De
werken dienen binnen l?ebracht in Westtoerisme,
Kasteel Tillegem in
8200 Sint-Michiels
vrijdag
P
l opg
6 november en zaterdag
g 7 november i998. In schrijvingdient te gebeuren
vóór 233 oktober
g
1998.
de deelnemingsformulieren
99 Het reglement,
g
g
en alle verdere inlichtinlten kunnen worden bekomen opP dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale
Dienst voor Cultuur, Koningg
Leopold
III-laan 41,
4
P
8200 Sint-Andries, Tel. (050)
5 44034 02
Brugge
gg - Beeldende kunsten
Prijs
1 voor kunstambachten en industriële
vormgeving
8 West-Vlaanderen
Deze ljaarlijkse
ProvincialePrijs
Prijs is in 99
1 8 voorbeJ
houden aan industriële vormgeving. Hieronder
wordt verstaan het ontwerpen
P van een product
P
dateschikt
en bedoeld is om als serieproduct
te
P
g
worden vermenigvuldigd. Een totaal bedragg van
i 50.000 fr. wordt door de Provincie West-Vlaanderen beschikbaar gesteld. Derijskam
l
Pis voorbehouden aan alle West-Vlamingen
g
g van geboorte
aar domicilie in West-Vlaanof met minstens vijf jaar
deren. Elke deelnemer mag
g maximaal driePrototypes of
afgewerkte P
producten indienen. De jury
JY
g
heeft vooral oog
g voor vernieuwende vormgevende en ergonomische aspecten, milieu roductievriendeli't beid en technische realiseerbaarheid. De inzendingen
in
g dienen binnengebracht
g
het Provinciehuis Boeverbos, Koningg Leopold IIIlaan1,
41,820o Sint-Andries opPvrijdag
J g16 oktober
en zaterdag
g17
7 oktober 1998. Inschrijving
J g dient te
de
g
ggebeuren vóór 8 oktober 1998. Het reglement,
deelnemingsformulieren en alle verdere inlichting en kunnen worden bekomen op dit adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale
Dienst voor Cultuur, Koning$
Leopold
P III-laan 41,
4
8200 Sint-Andries, tel. (050)
4034 02
54
Brugge
Sg - Letterkunde
Prijs voor Letterkunde 1997

voor Letterwerden de Prijzen
Op
l zen
P29/11/97
j van de
kunde (novelle, kortverhaal en cursiefe)
Provincie West-Vlaanderen uitgereikt.
Herman
g
PRIJSKAMPEN

227

Leenders werd laureaat en Pascal Cornet, Dieter
Lesage, Frank Geleyn, Luc Vanhauwaert en HerwigVerleen
Y zijn
zij premiewinnaars.
'Provinciale Dienst voor Cultuur,
Koningg
Leopold
III-laan 41,
4 8200 Sint-Andries
P
04
0)4
40 344
tel. (050) 40
5 Fax (o5
4 34 05,
Hooglede
- Beeldende kunsten
g

Eerste Omer Karel Delaeyprijs
yPrij
1 voor
sprookjesgrafiek

Voor de eerste maal wordt door de gemeente
Hooglede
de driejaarlijkse wedstrijd
J voor
g
wedstrij
sprookjesgrafiek uit eschreven. Deze wedstrijd
P re s 100 000 frank) richt zich tot alle Euroeseggrafische kunstenaars, waarbij een ruim
P
spectrum
aan grafische
technieken aan bod kan
g
P
komen. Deze wedstrijd
J wil een forum bieden
voor de speelse
creativiteit van tal van kunsteP
sP
naars,
waarbij deggrafische technieken derook
waarbij
.
van ieder volk of
l es die behoren tot het erfgoed
g
streek, op
g
P artistieke wijze tot leven brengen.
Sprookjes sPreken onbewust tot jong
l g en oud en
schetsen steeds een beeld van de zeden eneg
bruiken opP een bepaald
ogenblik.
Bedoelingg van
P
g
wijz deze erfenis
deze wedstrijd is op visuele wijze
te ggeven aan de huidige
eneg
g en volgende
ratie. Ook in het verleden werden de verhalen
of te overgeleverd
met brandglazen,
schilderijen
l en
g
g
keningen. Een actualiseringg van de technieken
kan een meerwaarde bieden. Maximum drie weraf leveren op het
ken tegen
18/1/99
P gemeenteg
g
huis. Info en reglement
op
g
P dit adres:
Info: Gemeentebestuur,emeentesecretaris
g
Rik Dekens, Marktplaats
1, 883 o Hooglede
P
g
tel. (051)
30330, Fax (051) 20 38
3 26
5 20 3
Kortrijk
l - Letterkunde

Gaselwest-Prijs
1 voor Poëzie 1998
en i 6
Na de succesvolle edities van 1994
99 or g a 994
niseert Gaselwest de 'Gaselwest-Prijs
l voor Poëzie
1998'
99 en wil zo het schrijverstalent in de regio
g een
(voor jongekanse
g
g even. Er zijn twee categorieën
g
ren tot 19
9J jaar en zonder leeftijdsbe
l
P erkin .
Dichters uit het Gaselwest g
gebied kunnenhun
kans wagen.
Er zijn
zijn voor 9o 000 frank prijzen
Pl
g
voorzien. Inzenden tot 23/10/98.
Info en re leg
ment op dit adres:
Info: 'Gaselwest-Electrabel', Dienst Communicatie en PR, Marc Poissonnier, Pr. Kenned
YPark
12, 850o Kortrijk, tel. (05
6) 3935
36
15

Buitenland
Harderwijk,
l Nederland - Letterkunde
Apollo-prijs i 999
Maximum twee onuitgegeven
gedichten
in zes e
gg
g
voud insturen
nsturen voor 15/10/ 8.
9 De prijsJ bedraagt
g
duizendulden
en een oorkonde. e prijs
g
Pl wordt
uit
uitgereikt
in februari 1 999
. Reglement
en info 0op
g
g
dit adres:
Info: 'Literaire Culturele Kringg Apollo', Postbus 1153,
8 034
BD Harderwijk,l Nederland
er
53
Tel. (013)
3 33 39 94
St.-Petersburg
g - Rusland
Beeldende kunsten
Doctor Honoris Causa

Aan de staatsuniversiteit 'Alexander Herzen' van
Sint-Petersburg,
g werd op
P 29
9 mei 1998, voor het
academiejaar
1997-98, hetdiplom
di loma doctor hono
Jcausalechti uitgereikt
aan prof.
P Khim,
gg
scheikundige en vice-rector van de universiteit
van Seoul (Z.-Korea) en aan de Vlaamse kunstenaar Harold Van de Perre. Met deze hoge onderscheidingil
g de Universiteit A.Herzen Van de
Perre eren als kunstenaar én als kunstpedagoog.
Als kunstenaar is Harold Van de Perre bekend
met zijn tekeningen,
aquarellen
en glasramen.
g
g
..
Als kunstpedagoogis
hij
i de auteur van de boeken 'Rubens,rofeet
van moderne kunst' en 'Van
P
Eyck,
het mysterie
m sterie schoonheid' en van de filmt
scenario's voor de zesdelige
g en internationaal
ck - Breumeermaals bekroonde TV-serie Van Eyck
hel-Rubens (BRTN 1989-90-91). Tevens verwierf
hiji' in binnen- en buitenland naam als voordrachtgever over de kunst in het algemeen en de
Vlaamse kunst in het bijzonder.
Al vijf
vijf jaar geeft
J
g
Van de Perre druk bijgewoonde
gastconferenties
J gg
228

PRIJSKAMPEN

aan de universiteit A.Herzen en aan de academie/het REPINinstituut in Sint-Petersburg.
g De
universiteit A.Herzen is eeng
P edego isch instituut voor opleiding
P
g van licentiaten-leraars in diverse disciplines,
waaronder kunstgeschiedenis
P
en beeldende kunsten. Het is deze laatste faculteit die Van de Perre voordroegg voor het eredoctoraat. De universiteit A.Herzen onderhoudt relaties met universiteiten en instituten uit 68 landen.
Harold Van de Perre is de eerste Belg en Vlaming
g
die in hun lijst
J van doctoris honoris causa werd
opgenomen.
Info: Harold Van de Perre, Oud Kloostero,
5
9 200 Dendermonde
DIRO

Thema-tentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan liet
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt ofte faxen op het
nummer (o51) 40 81 64. Berichten voor liet volgend nummer
(nr. 273: nov.-dec. 1998) kunt u insturen tot 2 november 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
P - Architectuur

Jaarboek
warboek en tentoonstelling
^ architectuur

In juni '98
9 verscheen de derde editie van het
'Jaarboek Architectuur Vlaanderen'. Voor het
eerstresenteert
deSingel
P
g deze selectie in een
tentoonstellin
ebouwen
kunnen
. als
Dere prere
P
sentatief worden beschouwd voor de architectonische creativiteit van de afgelopen twee jaar.
jaar De
tentoonstellingwil de impact
P van het jaarboek
groter
roter maken enPpleit ervoor om hedendaagse
g se architectuur opP te nemen in een collectief cultureel
patrimonium. Hedendaagse architectuur moet
immers haar rol krijgen
in
context.
in de dagelijkse
J
gl
Ze mag
g niet het symbool worden van banken of
industrie, nochelijk
eschakeld worden met het
g lg
beeld van de luxueuze villa. Enkelgebouwen van
openbaar
nut kunnen de aard van een cultuur,
p
die als een vanzelfsprekendheid
in de omgeving
P
g g
is oPg
enomen, op Peen leesbare en evidente maniergestalte
geven.
Collectieve en individuele
g
g
woningen,
g en kantog .. verbouwingen
g van woningen,
ren, bedrijfsgebouwen
en openbare gebouwen
J gebouwen
P
g
komen aan bod. deSingel
e
J garg twee jonge
g nodigde
chitecten - Lieven De Boeck en Peter Swinnen uit om deze tentoonstellingg mee vorm te geven.
g
De eenenveertig
gebouwen worden alle op een
gg
evenwaarde e wijze
J in de ruimte geïnstalleerd.
Door middel van foto's van Jan Kempenaers,
van
P
licht en vaneluid,
wordt een sprankelend,
optio tig
P
en realistisch beeldeschetst
van de
g
jonge
g Vlaamse architectuur. De tentoonstellingg
loopt
P14
tot 18/10/98
van di. tot en met zo. Van 1
tot 18 uur.Toegang
Toean gratis. Info opPdit adres:
Info: 'deSing el vzw', Internationaal kunstcentrum, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen
g
P
tel. (03)
38 00, Fax (03)
3 2
483
3 2
48 28 28
Antwerpen
P - Sierkunst

Van belle éPq
o ue tot art nouveau

Thema van deze tentoonstelling die nogg tot
looptis: zilver uit Belgische
13/12/98 loot
ateliers van
g
belle éPo que
tot art nouveau. De geschiedenis
g
van een luxe-industrie tussen 1868 en 1914: van
koningg Leopold II tot de Eerste Wereldoorlog.
g
Traditioneel en vernieuwend zilver in serieeg
maakt voor het brede P of exclusief ontrijkeburger
ubliek
worpen
. P voor de rijke
g die leefde in een
bruisende stad. In 1868 werd op
P vraagg van een
groot aantal edelsmeden de handeli in zilverelig
eraliseerd. Zilveren objecten
dienden vanaf dan
J
niet meer officieelekeurd
te worden. Het stond
g
zowelom
vrij
hun zilP roducenten als winkeliers vrij
verwerk te merken. Deze maatreel
g heeft samen
met de toenemende industrialisatieeleid
tot een
g
boeiende ontwikkeling van de toegepaste
k un e
gP
sten in hetvorige
vore
ur
g fin de siècle. Het voor de beri'l bestemde
tafelzilver werd voornamelijk
k
J
door de Brusselse firma's Wolfers en Delheideg

P roduceerd. Traditionele ateliers konden de conbedrijve met een incurrentie met dezerote
bedrijven
g
machinepark
en een ruimPersoP
neelsbestand niet bolwerken. Kleinere huizen
in en zich specialiseren in
sloten hun deuren, ..g
de productie
van religieus
gieus zilver of schakelden
P
over op
van, zowel binnen-- als buiP de verkoopPn
tenlandse juwelen
en zilverwerk. De slagkracht
g
l
van Wolfers frères blijkt
l ook uit hun export naar
Frankrijk, Hongarije, Neder and, OosDuitsland, Frankrijk
J Rusland en Tsjechië. De zilveren serieobjecten, die op
P handelsbeurzen en industriële tentoonstellingen
werden gepromoot,
werden in de
gP
g
meest diverse neo- en mengstijlen
uitgevoerd.
g
g J
oPulair.
De Vooral het neorococo was
zeerneo
gotiek, de stijl
bij uitstek van religieuze voorwerJ bij
g
en uit dieeriode,
ontbreekt nagenoeg. Tege
Teen
P
• einde van de 1gde eeuw is er ook een toenea o
mende invloed van het naturalisme en lP
hetnisme waar te nemen. Brussel sPeelde als internationaal centrum ook een belangrijke
gJ rol in het
ontstaan van de art nouveau. Zowel de sociaal
geïnspireerde
art nouveau van HenryY van de
P
Velde als de door het symbolisme
beïnvloede
Y
sierobjecten
van Philippe
l
PP Wolfers kenden er hun
ontwikkeling.. Ook
rong
of kwamen er tot ontwikkelin
.P
konin Leopold
koning
P II leverde door het ter beschikkingstellen van ivoor uit zijn kroonkolonie
Kongo eenersoonli'ke
J bijdrage tot het ontstaan
P
van heel wat ivoorsculpturen,
die opP de wereld P
tentoonstellingen
van Antwerpen
1894
94 enTervu P
g
werden geëxposeerd.
Internationale tenren 1897
97
g P
toonstellingen, kunstenaarsverenigingen en
kunsttidsc
j
riften zoals 'L' Art Moderne' en 'The
Studio' zorgden
voor een verdere verspreiding
g
P
g
van het Belgische
ideeën ggoed. De unicaten van
g
Phili e Wolfers, de zilveren kandelaars van
Philipp
•
^ ois Hoosemans met ivoren vrouwenfiguren
g
van Egide Rombaux
en de ontwerpen van Henry
Y
van de Veldeenoten
internationale erkenning.
g
g
Op
'Van belle
belépoque
e o e tot
o art
Pq
P de tentoonstellingVa
nouveau' worden de verschillende tendensen
binnen de zilverproductie
tijdens
tijdens de belle éPq
o ue
P
aan de hand van meer dan 200 voorwerpen
P met
elkaareconfronteerd.
Open
g
P elke daggvan i o tot
17.30 uur,,ggesloten op maandag.
g
in
Info: 'Provinciale Cultuurdienst', Koningin
(03)
2 05
6 03
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,tel.
p
3 4
Fax(03)
(o)206
240 65 79
Antwerpen
P - Varia
Elck zijn
1 waerotn

Eengalerij
maakt deel
J van dertigg zelfportretten
g
P
uit van derote
e
g 'Elck
g overzichtstentoonstelling
januar
zijn
J waerom' die van oktober 1999 tot januari
laatsvinden. Zelfportretten
van vrou Pzallf
P
welijke
l kunstenaars die ggetuigen
^ . van zevertrou wen, professionaliteit
en plezier
in het schilderen.
P
P
Meer
oo kunstvoorwerpen
worden
eëx 3
Pdano
g
P
seerd van zowat 180 kunstenaressen die tussen
1450
in de Noordelijke
Noordelijke
45 en 1950 hebben gewerkt
g
en de Zuidelijke Nederlanden. Van de vijftiende
l
eeuwse Gentse Agnes
vanden Bossche tot en met
g
de twintigste-eeuwse
surrealistisch schilderende
g
Rachel Baes; altaarstukken, stillevens, landschapP
P en, alledaagse
g taferelen en historiestukken, P or tretten, schilderijen,
beelden en toegepaste kunst:
J
nooit eerder werd een dergelijk
spectrumgebog l P
den uit eenzelfdeebied
over een periode
van
P
g
vijf eeuwen. De tentoonstelling
vijf
a
g vloeit voort uit ljrenla p gonderzoek naar de geschiedenis
van
g
kunstenaressen. Steeds weer kan geconcludeerd
worden dat talent en creativiteit ie .g
p aand word en bepaald
door het geslacht
van c e kunstenaar.
P
g
De maatschappelijke
PP l context waarin ze haar oPleidmg
krijgt,
g^g eniet, sol intellectuele vorming
ciale stimulansen mag ondervinden of moet ontberen, is anders dan deze van haar mannelijke
vakgenoot. Van vijftiende-eeuwse
vijftiende-eeuwse miniaturen tot
en met werken uit de vroegg twintigste-eeuwse
g
avant-garde. Tentoonstellingg en catalogus
g us vor men het resultaat van een nauwe samenwerkingg
tussen het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen,
prof. dr. Katlijne
J Van der StigheP P
len (KUL), de Gemeentemusea Arnhem, en GYnaika vzw.
Info: 'Koninklijk
J Museum voor Schone Kunsten', Plaatsnijdersstraat
2, 2000 Antwerpen,
J
P
)248 o8 10
tel. (03)
809,F ax(o3
3 38 78

g

Sint-Amands-aan-de-Schelde - Fotografie

Willy Kessels
oktober is fotografie van WillyY
Nog tot eindeg
Kessels (1898-1974) te zien in het Verhaeren-museum. Kessels, architect en beeldhouwer, ontdoor zelf zijn huizen en scul P dekte de fotografie
g
turen te gaan fotograferen voor zuiver
illustratieve doeleinden. Zijn
1 artistiek werk uit
modernisme
die eerste periode leunt aan bij1
(De Stijl,
Stijl, de Nieuwe Zakelijkheid)
Zakelijkheid). Kessels wordt
Brussel de chique
portretfotografie
met de welq ,p.
^
gebleven
g estelde cliënteel. Hijl is vooral bekend g
als de still-fotograaf van Misère au Borinage,
g de
film van Henry 1Storck
oris Ivens. Inenj
de jaren
40
hij Schel elandschaPPen (Kessels was van
4 is hij
Dendermonde) en volksmensen gaan fotograferen zoals Streuvels,ater
P De Munter en Rik Sellesla^gs dat ookggedaan hebben. Het is datPicoria lisme na dato dat alle aandacht krijgt
lg in deze
expositie.
Mooi, verstild, sympathiserend met de
ex
P
natuur en de mensen die ermee vergroeid zijn.
J
Naast dezeele
g genheidstentoonste in gis ook de
permanente collectie van het museum te zien. Ze
kreeg
dit ljaar een vernieuwde opstelling
P
g
g met
vooral aandacht voor de vele kunstenaars die
zich lieten inspireren
door leven en werk van
P
Emile Verhaeren. Zo wordt er werketoond
van
g
James Ensor, Fernand Khnopff,
P Ossip
P Zadkine,
Theo Van RY sselber^he, Leon Spilliaert,
Alfred
P
Ost, Isidoor Opsomer,
Frans Masereel, André
P
Goezu,oris
J Minne, Henri Wolvens, Rik Slabbinek, Marthe Massin, Anto Carte,Constant
Montald en vele anderen.
Info: Stichting Emile Verhaeren' vzw, Provinciaal Museum, Sint-Amands
Tel (052)
5 3 3 o8 005
KVD
Fax (052)
5 34 05
5 35

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Beeldende kunsten

Vietnam XXste Eeuw
De wereld van de kunst, en de schilderkunst in
het bijzonder,
bijzonder, is sinds eeuwen ggedomineerd door
erf oed. Deze invloed heeft kunsteerfgoed.
het Europese
P
naars doorheen onze geschiedenis voortdurend
gestimuleerd en heeft bijgedragen
tot een verrij .J
i.nvan
g de cultuur op Pwereldniveau. De ontmoetingvan verschillende culturen, zoals die van
de oude Griekse wereld, de PolYnesische en Afrikaanse kunst, de kunst van de Renaissance of de
afkomstigg van de indusesthetische ebruiken
g
trialisatie in
i het Westen, hebben, onder meer,
stromingen en tendensen tot standebracht.
De
g
initiatiefnemers van de tentoonstellingg Vietnam
XXste Eeuw hebben een ontmoeting opgezet
in
Pg
deze actuele, artistieke kringloop. et leek hen
essentieel om een nieuw venster te openen in het
landschapP van de wereldcultuur en dit bijzonJ
dere tijdperk
met zowel artistieke als historische
Jp
rijkdom in het licht te P
plaatsen. In het bezit van
een kunst waarin de Europese
invloed alom verf
Frankrij
te^enwoordi gd is, en waaropPvooral Frankrijk
zich van
stempel
heefts edrukt, kan Vietnam
daage
met een veelzijdige
J
^ culg dagprofileren
gr
tuur die tegelijkertijd stevig
stevi verankerd is in zijn
Jn
eigen
gg
g wortels. De Vietnamese kunst is gegroeid
uit een verbazende creativiteit en een bijzonder
l
absorptievermogen en is verrijkt
verrijk met de essentie
zijn
cultuur. Vandaagg is de Vietnamese
J eigen
..
aan wereld kunst een bijzondere
toevoegingde
)
cultuur, een onmisbaar stuk l e van de wereldmozaïek van de hedendaa gse, kunst. Dit evenement
zijn
zal zowel belangrijk
zijn, vermits de
g l als bijzonder
organisatoren
vooral belangrijke
g J , werken hebben
.g
bijeengezocht
afkomstigg van privé-collecties
en
P
l ^
van levende kunstenaars. Het werk van de betere
verrijken
reeds de AmeVietnamese kunstenaars
J
rikaanse en Zuidoost-Aziatische collecties. Deze
tentoonstellingg is een kans voor Europa
P om het
artistieke begrip
g P te vervolledigen door een kunst
ontdekken waarin ziJ
zij,,. door haar belangrijk
I
aandeel, nemende partij
Méridien'
P
P l is. 'L'Espace
zijn
zij van deze tenin Brussel zal het beginpunt
.l
toonstellingmet Hanoi als eindbestemmingg in
hetaar
2000. Twee steden zullen in het project
Pl
l
van de tentoonstelling betrokken worden. Het alP van deze tentoonstellingg aan
ggemeen concept

Vietnamewijd,
l behandelt het thema van de
g
grote artistieke periodes die het culturele leven
van dit land in de 2oste eeuw bePaalden, in relatie metolitieke
en sociaal- economische eveneP
menten die hun stempel drukten op
Pdegeschiedenis in dieeriode.
Daarbij lzal er constant over
P
gewaakt
worden het Vietnamees standpunt
in te
I?
g
nemen. Op
van het festival van
P het programma
g
de Vietnamese film staat een selectie onuitg egeven documentaires en fictiefilms gedurende heel
de tentoonstelling.
P van
^ De tentoonstellinggloopt
tot 1/12/ 8.0
9/10/983
9 enP alle dagen
g van 10 tot
18 uur,esloten
op maandag.
g
g
Info: 'Brussels International Services',
02 00,
Abdijstraat
16,10
0
Brussel,
Tel. (02) 644
5
44
l
Fax (02) 640
430 66

Limburg
Hasselt - Kunstboeken

Kunstenaarsboeken, een feest
Tot en metnovember
1 99
8 organiseert
het 'Liteg
7
rair Museum' in Hasselt de tentoonstellingg 'Kunstenaarsboeken, een feest'. Hiervoor werd beeldend kunstenaar GuyY Bleus gevraagd
g
g om een
aantal kunstenaarsboeken of artists' books uit
De
zijn omvangrijk
P
gl kunstarchief te exposeren.
boekwerken zijn een selectie uit het artists' books
en mail-art archief 'The Administration CentreBleus. Hij
42.292' van mediakunstenaar GuyY
J
startte eind jaren
'70
7 met zijn
ln archief, dat snel uitJ
groeide tot een van de belangrijkste
mail-art
argro
gl
chieven in de wereld. In totaal registreerde
Bleus
g
toto Pheden toegezonden
werk en/of informatie
g
000 kunstenaars uit
een5 o-tal lan
van smeer
danden. In het archief zijn er, naast de kunstenaarsboeken, diverse rubrieken, zoals fax-art, co
PY-art,
assemblings,
stampart,
enz. De selectie
P
g posters,
P
van de kunstenaarsboekenebeurde
opP basis van
^
het meest representatieve
aanwezige
P
g werk van de
betrokken kunstenaars. Enkele namen: Baroni,
Blaine, Bleus, Broi, Castellin, Christo, Eriksson,
Fricker, Galantai, Heldr.,
J Maciunas, Olbrich,
Ben, Ruch, Shimamoto, Welch, Perneczky.
Y Ook
worden er op1? de tentoonstellingg verscheidene
publicaties (tijdschriften,
l .. catalogi, boeken) over
het kunstenaarsboek geëxposeerd.
Voor de eïng
teresseerde bezoeker is erbijJ de tentoonstellingg
een catalogus
woensdag
g voorzien. Open
P
g t/m zaterdagvan i .00
afspraak;
4 tot 1 .00
7 en volgens
g
P
gesloten
op
toegangsprijs:
^
P zon- en feestdagen;
^
groepsbezoeken
volgens
afspraak.
5 o frank, g
g
P raak
P
3500
Info: Literair Museum, Bampslaan
35, 35
P
22 97
Hasselt, tel. (011) 26 177 87,
7 Fax (011) 233
Hasselt - Letterkunde
heeft vleugels
Mijn hobbelpaard
A
^

els is een tentoon 'Mijn hobbelpaard
heeft vleugels'
P
stellingdie een overzicht geeft
van de huidige
g
g
Oostenrijk
kinder- eneu
in Oostenrijk.
P
l dboeken roductie
• tentoonstellingg omvat het volgende: een
keuze uit werken bekroond met de Oostenrijkse
l
Wurdig
un gs reis; de kunstenaars Mira Lobe,
Vera Ferra-Mikura Kathe Recheis, Christine Nostlin ger ^Renate Welsh, Lene Mayer-Skumanz,
Wolf
Y
Harranth en.. Lisbeth Zwerger;
g een overzicht van
de Oostenrijkse
kinder- en l
jeugdboekenproductie
g
P roductie
l
tot 1 8;99
een beeldend gedeelte
met
van 1995
g
995
P roefdrukken en affiches van Oostenrijkse illuen 1 899bekroond
boeken die in 1997
997
werden met de Oostenrijkse Kinder- en Jeugdg boekenprijs.
heeft vleugels'
g
P
PJ 'Mijn hobbelpaard
i
was reeds eerder te zien in meer dan 20 steden in
Berlijn,..
Europa
P Berlijn,...
g Budapest,
P zoals Moskou, Praag,
tentoonstellingg is een project
van Literair
•
Pj
Museum in Hasselt, het Internationaal Instituut
jeugdliteratuur in Wenen en het Oostenvoor jeugdliteratuu
stadssecretariaat voor kunst. Aan de tenj
toonstellings
wedstrij voor scholen verg een wedstrijd
Men kan in klasverband een illustratie
•
'Mijn hobbelpaard
maken rond het thema 'Mijn
heeft
P
vleu els'. Delg
winnende klas krijgt een
workshop
P
illustreren o.l.v. de Oostenrijkse illustratrice Carola Holland Pop
8. Het wed 19november i 99
strijdreglement
is verkrijgbaar
op
P dit adres:
l
lg
35, 3500
Info: Literair Museum, Bampslaan
35
P
22 97
1787, Fax. (011) 23
Hasselt, tel. (011) 261
3

Oost-Vlaanderen
Gent - Design
g
Vormgeving
S K en milieu
T/m 25
5 oktober 1998 lootP in het Museum voor
Sierkunst en Vormgeving
g de tentoonstellingg
'Re(f)use: Vormgeving
en milieu. Re(f)use toont
g
waarbijeeen overzicht van hedendaags design
g waarbi
is van afvalmaterialen of natuurg
lijk
re(f)use
g
l afbreekbare materialen (het Engelse
betekent afval en re-use hergebruik).
Maar als de
g
bezoeker denkt hetebruikelijke
verg l
g
J grijsbruine
toon van milieuvriendelijke
1 welwillendheid onder ogen
komt hij
hij bedrogen
g uit. Wie
g te krijgen,
lg
g
van de achtergrond
van de bij
materiaalkeuze bij
deze
P niets af zou weten, zou mis. ontwerpen
scheen niet eens op
P het idee komen dat hier iets
Kleurrijk zijn de lampen,
bijzonders
gaande is. Kleurrijk
P
J
vazen, meubels en huishoudelijke
huishoudelijke
apparaten.
PP g
Helder, strak en hedendaags
vorm evin .
g is hunvormgeving.
vijf
De tentoonstellingg is verdeeld in vi
1f categorieën:
interieur, kleding,
kantoor- enpapierproducten,
g
ruimte en nieuwe toepasrecreatie en openbare
P as
P
singen. Ontwerpers
van
g
P die zich op het gebied
g verdienstemilieugerichte productontwikkeling
P
lijk
J hebben ggemaakt en in de tentoonstellingg verte enwoordi dg
zijn:
zijn:Colin Reed y,
Y Mart van
Schijndel,
Julian Brown, Francesco Armato,
j
Patrick Kruithof en Eelco Rietveld van de Denktank,os
1 van der Meulen, Annelies de Leede,
Hisanori Masuda, Philippe
P Starck, Frank Gehry,Y
Erez Steinberg,
g Michele De Lucchi, Christa Jesse,
Huibert Groenedik,
Groenedijk Ton Tesink en Andreas MblHet tentoonstellin
,emaakt door
g sontwer
Pg
de interieurarchitecten Erik Slothouber en Wim
van Hornsveld, iseheel
opgebouwd
uit g
erec Y g
P
deerdelaatmaterialen.
'Re(f)use' was vorigg jaar
P
te zien in het Design Center Stuttgart
g (D) en De
Be
erd Breda
Beyerd
en (NL) en reist na het Museum voor
Vormgevin door naar o.a. Athene,
Barcelona enAzië.
Azië. Open
van93o uur tot 17 uur,
P
gesloteng
op maandag
Info: 'Museum voor Sierkunst', Lieven
Daenens, directeur, Jan Bre delstraat000
59
267
Gent, tel. (09)
9 224
4 45 22
97
99 99 (1), Fax (09)
Gent - Film

Een kleineeschiedenis
van de stillefilm 1 8 95^
1930
is onmiskenbaar doDe opzet van deze expositie
P
cumentair van aard, een beetje
met
gJ
J vergelijkbaar
eenparcours van foto's dat ons een idee moet
vormen over hoe een bepaalde
architect ruimten
P
ontwerpt.
P Aan de hand van een twintigtal videoschermen wordt op
een synoptische wi
1 ze de
gPe
schiedenis van de film verteld vanaf haar ontstaan aan het einde van de 19de eeuw tot de
opkomst
van de klankfilm in de late jaren
twin1
P
tig. Het medium video vormt opPzichzelf reeds
een bemiddelende factor en het feit dat in de
meesteevallen
slechts fragmenten
uit films worg
g
denetoond
beantwoordt aan de documentaire
g
ambities van de tentoonstelling.
g Ook de korte
verklarende teksten, die elke monitor vergezellen versterken de educatieve dimensie van het
geheel. Hoewel in grote
lijnen
lijne de historische ontg
g
van de film wordt weergegeven,
g.
wordt evenwel g ee, n strakke chronologiegehandg g,
haafd. Sommige
videoschermen kunnenJ voor
bijg
beeldj
g ewid zijn aan het oeuvre, enkele aanverwante films of één enkel werk van een bepaald
P
regisseur. Zo bevat de tentoonstelling
g monografisc e beeldschermen over Luis Bufluel, Sergei
Eisenstein ,J
John Ford, Abel Gance, David Wark
Griffith, Alfred Hitchcock, Buster Keaton, Fritz
Lang,Georg
Wilhelm Pabst en Erich Von Stroheiim.
m. Andere video's behandelen seecifieke motieven zoals de evocatie van derootstad,
etnolog
aan
ische exploratie,
natuurevocaties, het omgaan
P
g
met de geschiedenis en mythes,
enz. Nogg andere
Y
beeldschermen stellen de impact
P van artistieke
expressionisme
of surrealisme
bewegingen als ex
P
.
aan de orde of pogen
een cinematografische
techg
P
nisch-stilistische ontwikkelingg (montage,
g close) te verduidelijken. Er worden in de tentoonuPJ
stellingfragmenten
getoond
van de
g
g g
gootmeesters van de stille cinema. Daarnaast
komt evenwel werk aan bod van bij1 het grote
Pu g
bliek minder bekende regisseurs
als Douglas
g
g
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Burden, Paul Fejos, Joe May, William Neill en
Lupu
P Pick. Aan de hand van hun werk wordt
j dat film zich in deze periode wist te
duidelijk
onto
P en
PP tot een eigen,
g specifieke kunstvorm
met een formeel apparaat
dat nogg altijd
altij in grote
PP
in de huidige
wordt g ehan g filmproductie
P
teerd. Alle dagen
g van 12.30 tot 18 uur, za van 114
tot 17 uur,
Maandag gesloten. Loopt
gg
P nogg tot 244
oktober 1998.
99
Info: Witte zaal', Posteernestraat,000
Gent,
9
tel. (09)
463
36
9 225
544290, Fax (09)
9223
34
Gent - Sierkunst
Oceanië
De Etnografische
verzamelingen
g
g en van de Universiteit Gent omvatten zo'n vierduizend voorwer1825 tot
P en uit niet-westerse culturen, die vanaf 182
op
De meest omP hedewerden samengebracht.
g
van rijke
collecties bestaan uit objecten die afobjecten
komsti gl
zijn uit Afrika, Oceanië en Amerika.
Deze tentoonstellingg stelt een selectie voor uit de
ongeveer vierhonderd voorwerPen die de verzame ingOceanië vormen. Het merendeel van deze
voorwerpen
o door prof.
P werd in 195
P dr. C. De
BruYne verworven voor het toenmalige
g 'Institut
de Bio éo g
ra hie'
P van de Gentse universiteit. Hij1
kocht deze obl ecten als 'dubbels' van het 'Museum fur Volkerkunde' in Berlijn.
1 Zij werden
voor het merendeel vervaardegd in cie laatste decennia van de 19de eeuw. Oceanië wordt traditioneel onderverdeeld in viergebieden: Australië,
Melanesië, Micronesië en Polynesië.
De voorwer Y
zijn tonen
P en die op
P de tentoonstellingg te zien zijn,
verscheidenheid aan -Dlantaardige en
• g
dierlijke materialen die in de diverseebieden
g
van Oceanië in de materiële cultuur worden verwerkt, zoals hout, kokosnoot, vezels, vruchten,
schelp, veren, hoorn
en been. Met uitzondering
g
van het noordwesten van Nieuw-Guinea, was
metaal in de traditionele culturen van Oceanië
onbekend. Dit houdt in dat de bevolkingg voor de
komst van Europeanen
geen
gebruik kon maken
P
g g
van bronzen of ijzeren
gereedschap.
g
]
P De maskers,
beelden en diverse vormen van sierkunst werden
dan ook vervaardigd
g met behulpP van stenen
werktuigen
van schel p,
g of gereedschap
g
P gemaakt
g
dierentanden of andere organische
materialen.
g
De tentoonstelling
loopt
g
Pnog
g tot 25/10/98, elke
dag
van93
o uur tot 17 7uur, uitgenomen
g
P
gopen
ma. Op
23/10/98 is er een studiedag 'Kunst en
Pg
cultuur in Oceanië' met lezingen
g door Francine
Forment, Monique
q Darge
Dar e, Paulien Van der Zee,
Van Damme en Elze Bruyninx.
Y
Info: 'Museum voor Sierkunst', Lieven
Daenens, directeur, Jan Breydelstraat
59 000 Gent
Y
99, Fax (09)
9 tel. (09) 2677 99 99
9 224
4 45 22
Lokeren - Letterkunde
Als de vos deassie
1'
1'preekt
De tentoonstellingg 'Als de vos de passie
preekt'
P
P
in het Stedelijk
] Museum van Lokeren is een didactischj
p roect rond het Middelnederlandse dierenverhaal Van den vos ReYnaerde. De tentoonstelling wwordteor
g ganiseerd naar aanleidingg van
het Lokerse voorzitterschap
P vanhet
etIntergemeenemeen
telijk
Project 'Het Land van Reynaert'
en de .
1 Project
Y
tiende verjaardag
tijdschrift'Tiecelijn'.
l
g van het tijdschrift
ln .
De tentoonstellingg wordt later ook als rondreizendproject g
aangeboden. De tentoonstellingg
loopt
g van
Pnog
g tot 28 november 1998. In de marge
de tentoonstellingg worden nogg tal van andere
tentoonstellin gen, een cursus en voordrachtactiviteiteneor
aniseerd. Ook voor scholen zijn
zij
g g
programma's voorzien.
Info: ' tedelikj Museum', conservator Rik
van Daele, Markt 15a,
9160 Lokeren,
59
tel. (09)
3405o59
59, Fax (09)
3405053
9 34
9 34

Vlaams- Brabant
Leuven - Architectuur
Be^i1nhoven van A(alst) tot Z(outleeuw)
De begijnhoven, zottypisc
isch voor de Lage Landen,
zijn ontstaan in de Middeleeuwen. Zij) kenden
een bloeiend bestaan tot het einde van de 18de
eeuw. Na het Franse bewind kwijnden
ze meestal
1
weg.
i' g Slechts op enkele Pplaatsen konden de beg]
nen zich handhaven tot het begin
g van de 2oste
230
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eeuw. Wat nu nogg rest, zijn de prachtige
begijnP
gl n hoven, die een andere bestemming he benre
g ekvolkskundige
Y
g en. Rik Uytterhoeven,
g e en stadsgids, pakt uit met ruim 200 documenten,
hoofdzakelijk oude prentbriefkaarten
en foto's
P
van een veertigtal
ZijJg
geven een
g begijnhoven.
gl
beeld van het 'rijke
J roomse leven' van deze eeuwenoude instellingen
g aan het begin
g van de toste
eeuw en laten zien wat ervan geworden is. De
tentoonstelling
i'nhog behandelt de Vlaamse begl
ven van Aalst, Aarschot, Anderlecht, Antwerpen,
P
Bilzen, Borgloon,
Brugge,
g
gg Brussel, Dendermonde,
Diest, Diksmuide, Gent, Hasselt, Herentals,
Hoogstraten,
Ieper,
Kortrijk, Leuven,
Lier,, Meg
P Kortrijk,
.
chelen, Oudenaarde, Overijse,
1 Sint-Amandsberg,
g
Sint-Truiden, Tienen, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde, Zichem en Zoutleeuw. Ook enkele
Waalse, Nederlandse en Noord-Franse be i'nho1
ven komen aan bod. Voor de Leuvenaarsrengt
P.V. Maes, 'de' schilder van het Leuvense Groot
Begijnhof,
een toemaatje.
toemaatje. De tentoonstelling loopt
gl
P
tot 17
1 8, in depandgangen van et
7 oktober 99
KADOC, Vlamin enstraatin
39 o0o
3 Leuven. Zij]
isratis
toegankelijk, alle werkda en van9 tot
gg
17.30 uar en op
P zaterdag
g van9 tot 12.3 0 uur.
Info: 'KADOC', Vlamingenstraat
39, 3 000
g
Leuven, tel. (016)2
00, E-mail ostmaster@ka3 35
P
doc.leuven.ac.be, Fax (016)2
ae
335 oiHomePg
httP:/ /www.kuleuven.ac.be/kadoc
Mechelen - Beeldende kunsten
Van Brigand tot Held
Dit najaar vindt ing
Mechelen een tentoonstelling
plaats rond de Boerenkrijg.
bestaat
P
Jg De expositie
P
uit twee delen. In het eerste luik wordt de Boerenkrijg
historisch bekeken. Hierbij wordt de o P
lgstand (1798)
d Franse over 79 ggesitueerd binnen de
heersing(1794 -181)
waarbij de aandacht gaat
5 waarbij
g
naar de talrijke hervormingen
g op
P bestuurlijk,
rechterlijk en religieus
vlak. Ook de eigenlijke
]
g
g
strijd komt aan bod. Hier ligt
g de klemtoon op de
situatie in Klein-Brabant en Mechelen. Ten slotte
worden de jaren
na de strijd
strij tot en met de val van
l
Napoleon
belicht. In het tweede deel wordt het
P
voortleven van het Boerenkrijgthema
uitgewerkt.
lg
Dit ggebeurt aan de hand vanschilderijen,
schilders,
.,en gbeelboekillustraties en striPverhalen. Verscheidene kunstenaars zijn vertegenwoordigd: H.
Conscience, C. Meunier, F. De Vriendt, A. Geudens, A. Ost, W. Vandersteen,.J Waterschoot en
Hec Leemans. Door het toelichten van de betekenis van deze voorstellingen
g en herdenkingen,
g
krijgt
duidelij beeld van het ontstaan
kri' t men een duidelijk
de Boerenkri1gmYthe. In de 1 9de en 2oste
eeuw werd deze strijd
l immers door diverse ideologischegroeperingen
ebruikt. Al deze mans
g gebruikt.
Pulaties hebbenelei
tot de mythe
g
Y die velen tegeng en
woordig kennen. Deze tentoonstelling kiest
uitdrukkelijk
1 en
] voor een visueel-aantrekkelijke
educatieve presentatie. Het is de bedoelingg de
Franse overheersingg en de Boerenkrijg
]g te tonen
als een historischeeriode,
ontdaan van latere rop
mantische interpretaties.
Aldus kan men des te
P
makkelijker
makkelijker de toenmalig
onderschei.,
g e historie
den van en ver els ken met
de beeldvorming
g
vanaf 1853
tot 1998.
53
]
. 99 Bij ]de tentoonstellinggzijn
volgende publicaties
voorzien: een rij
rijk eïllusP
catalogus
(120P
p., ca. 65 oBfr.), een bg ro
chure voor een brederubliek
(18 p., ca. 40
Bfr.);
4 Bfr.);
P
educatieve brochures voor lager en hoger secundair onderwijs.
1 Tevens zijn er enkele educatieve
activiteiteneland.
g
Info: Stad Mechelen, Directie Stedelijke
l Musea, Minderbroedergang
Minderbroeder ais , 2800 Mechelen
tel. (015)
29440
40 9
29, Homepage
59
3 0, Fax (01)
5 29
94
httP:/ /www.mechelen.be/exposities
P

West- Vlaanderen
Brugge
e - Antiek
15de Kunst- en Antiekbeurs
De Internationale Kunst- en Antiekbeurs in de
middeleeuwse hallenzalen van het Belfort in
Brugge
jaar
zij
zijn derde lustrum. Het
gg viert dit jaar
kader en vooral de schare internationaal
gerenommeerde deelnemers zorgden er de voorre jaren voor dat de Kunst- en Antiekbeurs
Brugge
bije e uitgroeide
tot een van de belangrijkste
g
gl

Europese kunst- en
antiekbeurzen. Voor de or gaag
nisatoren is het daarom een uitdagingg om het
voor de 15de editie, die plaatsvindt van 331 oktober tot 8 november, no
g eter te doen. De Kunsten Antiekbeurs zelf is het ideale trefpunt
voor
P
verzamelaars, belegg
ers, artdealers en.. geïnteresseerde kunst- en antiekliefhebbers. Zijl vinden er,
aangepast
e aan ieders beurs, gerenommeerde
aan ast
hang
delaars die
behorenP
de Europese top. Uiter. tot
r en geva ieerde aanbod er
aard magg ook het rijke
rijk
De kunst- en antiekliefhebbers vinden er
een overzicht van de
hele Pese schilWest-Euro
derkunst vanaf de late Middeleeuwen tot de Romantiek en het Expressionisme.
Er zijn
zij zowel
P
En
gelse, Nederlandse als Italiaanse meubelen te zien. Ook geïnteresseerden van aziatica
komen aan hun trekken, evenals liefhebbers van
w
Delftse faience,las,
ju
ele en zilver, klokken,
g juwelen
gravuresobjets
en wandtapijten. Ook objets d'art,
turen, g
archeologica, antiquariaat,
oudee tekeq
ningen, Afrikaanse en Ppre-Columbiaansekunst,
unst,
Chinees P orselein,Japans lakwerk, iconen en etnische kunst ontbreken niet. De rode draad opP de
15de Kunst- en Antiekbeurs Brugge
is de tengge
toonstellingVan
vijzel
vijzel tot zalfpot'.
g
P Die heeft
plaats
naar aanleidingg van het 125-jarig
5] g bestaan
P
Koninklijke Brugse
van de Koninklijke
g APothekersvereniging.
toont een rijke
rijk keuze aan farg De expositie
P
g
toestellen en objecten.
objecten Ook de antipikken
op de tentoonstellingg in. Zij1 tonen
9
P
op
en
vijzels, zalfpotten
P de beurs onder andere vijzels,
P
andere voorwerPen in verband met de farmacie.
i tevens dat het Brugse SintVermeldenswaard is
JanshosPitaal nogg steeds een van de oudste a P o theken van West-Europa
originele
plaats
zijn
g
P op
P zijn
P
herbergt.
Info: 'ART Promotion Publi Gil', Gemeneweideweg Noord,
tel. (0
0) 40
9 8310 Brugge,
gg
5 35
4
07,
8
7 E-mail msa@P ubligil.be, Fax (o
370587
5o)
Homepage, httP : / /www.P
ubli
gil.be
Knokke-Heist -Juwelen
Hetjuweel
enfin de siècle
1
Het ljuweel siert al eeuwen de mens. Sieraden
kunnen ons dus heel wat leren over de menselijke
levenswijze. 25
5 ] juweelontwerpers
1 levenswijze.
P. vertalen
in hun creaties de menselijke stromingen
g in deze
eriode van de eeuwwisseling
eeuwwisselin De
.
tentoonsteljuweel, weerspiegelingvan het nieuwe
g'Het juweel,
fin de siècle' is open
tot 8/11/98
van io tot 1
P19
uur.
Info: 'Cultureel Centrum Schar oord', Meerlaan 32, 3
8300 Knokke-Heist, tel. (05
0 63
6 04
430
E-mail cc Knokke-Heist@PP
o host.cevi.be
Fax (050)óo2
3 04 29

Buitenland
's-Hertogenbosch,
Nederland - Varia
g
Wonen in Arcadië

Nog tot 10 januari
januari
1999
loopt de na'aarstentoon999
]
stelling
g van het Noord-Brabants Museum,getiteld 'Wonen in Arcadië',ewijd
aan
de interieurs
g
van Nederlandse kastelen en historische buitenhuizen, diearticulier
worden bewoond. Deze
P
monumentale huizen zi1n
zijn doorgaans niet voor
hetubliek
toegankelijk.
g
P
l De tentoonstellingg laat
een selectie van bijna
bijna vierhonderd objecten
objecte zien,
afkomstiguit ca. zestiggverschillende huizen,
die
.
samen een beeld geven
van dit belangrijk
g
gl stuk
nationaal cultureel erfgoed.
De kunstwerken en
g
historische voorwerpen
P worden zo gepresenteerd
g
dat de bezoeker een levendige
indrukkrijgt
rs t van
g
de woonstijl in deze veelal adellij
adellijk bewoonde
ewoon d hishuizen. Hetarticulier
wonen in een
P
kasteel of historische buitenplaats
brengt
P
g zowel
lusten als lasten met zich mee. Vaak bestaat er
een traditie van eeuwenlange
g bewoning
g door
geslacht.
De eigenaren I bewoners zs
zijn
g
]n
vaak bereid zich grote offers teetroosten
om
g
hun bezit in stand te houden en aan de volgende
g
generatie door te kunnen geven, waarmee tevens
het algemeen
belang wordt gediend.
In dit stre g
g
ven worden zij
zij krachtig
gggesteund door de Stichtingtot behoud van Particuliere Historische Buiten Plaatsen (PHB), die dit jaar
vijfentwint
1ig
l
g]
bestaat. Dit jubileum vormt
de directe aanleiding
g
tot de
. Bijl deze gelegenheid
wer-g
g g

den de bewoners bereidevonden
om hun deug
ren als het ware voor het publiek te openen, door
bijzondere,
nooit eerder geëxposeerde
stukken
J
g P
beschikbaar te stellen. Daaronder bevinden zich
zowel kunstwerken van bijzondere allure alseg
bruiksvoorwerP
en. Ze hebben met elkaargemeen dat ze karakteristiek zijn voor het wonen
op
en iets
P
P een kasteel of historische buitenplaats,
vertellen over het leven van de bewoners. Er is
eengrote mate van herkenbaarheid, omdat het
voorwer
en zijn
vrijwe elk
zijndie als zodanig
g in vrijwel
.
.
en te vinden zijn. Maar de koperenpanP
P
nenset van het kasteel isedecoreerd
met het
g
eeuwenoude familiewapen,
P en het servies is van
kostbaar Chine de Commandeorselein.
De
P
meubelen in de salons of eetkamer zijn vaak afkomstig)
uit de 18de eeuw, fraai ingelegd met bizondere houtsoorten enedecoreerd
met verguld
g
beslag.
1 het voorgeslacht
g Vanaf de wanden kijkt
vanuit vergulde
lijsten
op de huidige
g bewoners
g
P
neer: fraaie geschilderde portretten die de continuïteit van de bewoningg benadrukken. Deze
woonsfeer diende architect Jowa I. Kis-Jovak tot
voor zijn ontwerp voor de tentooninterieurs, die
e bezoeker beleeft dePnterieurs,
ruimtelijk zij
zijn weergegeven, en waarin de kunstruimtelijk
en voorwerpen
afgestemd
oop
zijn
P telkens zijn
g
jachtkamer
een thema, zoals deedekte
tafel, de jachtkamer,
g
P
galerijJ of de kinderkamer. Di t/m
uur Geslovr: io tot 177 uur;
uur; za,
^ zo van 12 tot 177 uur.
ten op 25/121/98 en 1/1/99.
Info: 'Noord-Brabants Museum, Verwersstraat1,
4 20o
5 BA 's-Hertogenbosch,
g
tel. (073)
)88778
7 99
73 87 7880 0,Fa x(o73
Tilburg, Nederland - Beeldende kunsten
Close to the Body

De derde editie van de internationale beeldende
n
juni
tentoonstelling
Fle b e zal
a vanaf
a
g 'Flexible'
l uni
(Oostenrijk Poin de vier Europese
landen (Oostenrijk,
1
1999
P
Nederland, Engeland)
wordenge P reseng
teerd. Het thema 'Close to the Body'
s aan de
Y is
tentoonstellin
tentoonstellingverbonden. De selectie zal plaats
P
vinden op
grond van een open inschrijving.
) g
Pg
Daarnaast zullen kunstenaars door de organisatoren uitgenodigd worden om deel te nemen aan
'Flexible'. Voor een open inschrijving kunnen
kunstenaars uit Europese
landen zich aanmelden
P
bij het Nederlands Textielmuseum in Tilburg,
bij
g
toe g ezon waarna hen een inschrijvingsformulier
l g
den zal worden. Het moetaan
om autonome
g
beeldende kunst, waarin het thema 'Close to the
Body'
Y tot uitdrukkingg komt. Toegepaste kunst of
design
Dit is een specifiek
g worden uitgesloten.
g
P
hedendaagse
tentoonstellingsproject,g erichtop
o hedendaa
g
kunst in flexibele materialen, waarbij1 het artistieke concept
P uitgangspunt is. Inschrijfformulieren zijn schriftelijk aan te vragen
g opP dit adres:
Info: Nederlands Textielmuseum, Goirkestraat6,95046
46 8o
334
54 GN Tilburg gTel (03)3383
Fax (03)
385 216
335
64
DIRO

Individuele &
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat liet nummer verschijnt. Bij het insturen
van berichten moeten we dus nauwkeurig rekening houden met
de tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 273; nov.-dec. 1998)
15 november 1998. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 051/40 8164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Philip
Y Otegui
g
g
PAguire
Recent werk, Ros Beiaardzaal, Stadhuis Dendermonde, nog
9 u en
gtot4/ 10, open
P za. van 14-1
P op
op
P zo. van 14-18 u.

Dieter Appelt
pP
en teke'Ramification', foto's, video, sculpturen
P
nin gen, Van Laere Contemporary
P YArt, Verlatstraat 23-25, 2000 Antwerpen,
nog
$ tot 24/10,
P
open
p van di t/m za van 1 -18
4 uur. Info tel.
14417.
03/257
3 57
Danielle Aug ust n
Tekeningen en grafischwerk, Galerij} theater van
het PsYc iatrisc Centrum St.-Amandus, Reig erlo io, 8730 Beernem, van4/11 t/m 11/12,
open van 8-17
7 u van ma t/m vr & daarbuiten oop
afspraak (Dienst Vrije
Vrije Tijd) Tijd)47
tel. 050/78 8 2.

eli•ks open
van 10-12 en van 14 -1
g)
p
7 uur (niet oop
di, Kerstmis, Nieuwjaarsdag).
o /80 53
l
g Info tel. 59
35
Babette CooYmans
Fotografie,
Bernarduscentrum Lombardenvest
g
23, Antwerpen,
nog
p
gtot9/ 10, open
P van ma tot vr
van-12
95.
3 uur. Info tel. 0 3/202 42
4 95
9 en van 1 -16
Tony Cragg
gg
Beelden, Deweer Art Gallery,
Y Tie ecostraat 6a,
van31/10 t/m 20 12.
88553 Otegem,
g
Info tel.50 4493
6/6 48 ,faxo
56/6
47685.

Johan Baudart
SculPturen, Galerie J. Bastien-Art, Magdalenasteenweg1,
i000 Brussel, van7/10 t/m 22/11,
g
11-13
van ma t/m za van 11-18.30
3 uur, opp zo van 11-1
uur. Info tel. 02/513
25 63, fax 02 / 512
48 38
5 43
5353

Joël Dedain
Meubelobjecten,
Galerij Theaxus,
OmmegangMeubelobjecten,
Galerij
g gstraat6
o Kluisbergen-Kwaremont,
nogg tot
399
g
op za, zo en ma van 149
-1 uur.
9 / 11, open
P
Info tel. 055/38
53.
55 3 6o 53

Jef Bertels
Schilderijen,
Galerij Axpoele,
Oudleikestraat 20,
l
P
Ruislede, open
8755
8
P opP vr en za van 10-12 en van
15-18.30 uur,op
o zo van 10-12 en van 14-18 uur.
Info tel. 051/6862 43

Rosette Deleu
Schilderijen, aquarellen, tekeningen
Schilderijen,
g en etsen,
CC Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450
45 Bredene,
van 6 t/m 22/11, open
-1
p van di. t/m za. van 1 49
u en zo van 10.0-12
en van 1 4-18 u. Info tel.
3
059/33
59 33911.
9

Fred Bervoets
Schilderijen, Galerie Cum Laude, Achterpad
P 12,
240o Mol, nogg tot 11 / 1 o, open
op do en vr van
P P
14-17
7 uur, op
P za en zo van 14-18 uur.
Zhengg Bo
Schilderijen, Centrum Elzenveld, Prof. Sommé45, Ingang
zaal, Lange
g g B, 2000
g Gasthuisstraat 45
Antwerpen,
nog
van do t/m zo
P
g tot 11/10, open
P
van 12.30-17.30 uur. Info tel. 3o /2235
56 20
Bart Borra
Schilderijen, CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790
79
en 10Waregem,
nog
g
g tot 18/10, dagelijks
g ) open
Pvan
12 en van 14-17
47 uur. Info tel. 05 6/61 26 11
Francis Brichet
Schilderijen, Galerie J . Bastien-Art, Magdalenastraat 61, woo Brussel, nog
P van ma
gtot 4/ 10, open
t/m za van 11-18.30
3 uur en opP zo van 11-133 uur;
info tel. 02/513
25 63 en fax 02/ 5
12 48
38.
43
5353
Marcel Broodthaers
objecte en film Bijzondere selectie met o.m. objecten
Dijve 12, 8000
Groeningemuseum, Diver
projecties,g
Brugge, van 17dagelijks
/10 t/m 17/01/99, da eli'ks van
9.30-17 uur. Info stedelijke
gge
l Musea Brugge,
tel. 050/448 711
AnthonyYBryant
rY
Houtdraaier, Goed Werk, Moerbeekstraat 86,
9870 Zulte, van 8/11 t/m 22/12, open
op wo
97
P P
(16-20 u), za (14-18
u) en zo (10-12 en 14-18 u.).
4
Info tel. 056/60
98
0
5
9 05
Michel Buylen
Y
Schilderien,
j Centrum Elzenveld, Prof. Sommé45, Ingang
zaal, Lange
g g B, 2000
g Gasthuisstraat 45
o en van do
Pope
Antwerpen,
van 16 / 1 t/m8/1i,
zo van 12.30-17.30 uur; ggesloten opP 1/11.
Info tel. 03/223
3 5 6 20
3
Ang
eli que Caelen
Schilderijen,
Bernarduscentrum, Lombardenvest
J
23,
van 16/10 t/m 13 /11, open
3 Antwerpen,
P van
P
ma tot vr van-12
9 en van 1 -16
3 uur. Info tel.
03/202
42
4 95
3
Albert Cambeen
Schilderijen, Gallerie `De Peperbusse', Prins Boudewi'nstraat
7,
7 840o Oostende, nogg tot 18/10,
l
open
op do en vr van 1 5-18 uur, opP za en zo van
p p
10.30-12
en van 15-18 uur. Info tel. 059/70 28 80.
3
Claude Champy
Keramiek, Goed Werk, Moerbeksetraat 86,9870
97
Zulte, van 8/11 t/m 22/12, open
P op
Pwo (16-20 u),
za (14-18
u), zo (10-12 en 14 -18 u). Info tel. 05 6/60
4
9 8 05
Roer
g Cools
Schilderien,
j Museum voor Schone Kunsten, Wapenplein,
840o Oostende, van 1 / 11 t/m 2/11, dap

Elio de Gregorio
g
734, 8300
Schilderijen, Argo,
g Zeedijk
J Het Zoute 734
Knokke, nog
p van-n-133 en van
g tot 12/10, open
Dagelijks
14.30-18.30 uur. Da
g J (behalve opP di & wo).
Info tel. 050/62
22 70
5
7
Dirk De Middeleer
'Also sprach Zarathustra', bronzen beelden
geïnspireerd door Nietzsche, Nassaukapel van de
oninkli 1ke Bibliotheek van België,
g
g Kunstberg,
1000 Brussel, nog
g 1 (behalve o
g tot 31 /1o, dagelijks
zo.) open
p van 12-16.5 0 u. Info tel. 02/5i 9537 10
5 1 9 53 55.
J éróme De Perlinghi
'Brussel', zw.-w.-foto's, Koninklijke Vlaamse
Schouwburg, Lakenstraat
1 6, Iwo Brussel, nogg
4
tot1/10,
open
3
P van ma tot vr van 12-19 uur, oop
za van 15-19 uur.
Suzanne Deryckere
KeramieksculPturen, CC Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450
45 Bredene, van 16/10 t/m 1/11,
open
-1 u en zo. van
p van di. t/m za. van i49
10.30-12
en van 41 -18 U. Info tel.
o / 91 91.
59339
9
3
Staf De Smedt
Recent werk, Centrum Elzenveld, Prof. Sommé45, Ingang
zaal, Lange
$ Gasthuisstraat 45
g g B, 2000
Antwerpen,
van 18/12 t/m 10/1/
99 ,oen
ope van
p
t/m zo van 12.30-17.30 uur; gesloten opP25
5 en
26/12 en 1/1 en 2/1/99.
99 Info tel. 30 /223 56 20.
Philippe
pP Detzen
Tekeningen,
Galerie 'De Peperbusse',
Prins Bou P er
.. g
dewsl nstraat 7
7, 4
8 0o Oostende, van3 o/10 t/m
uur
end
za
22/11, open
op do en Pop
vr van-15-18
P
en zo van 10.0-12
en van 15-18 uur.
3
Info tel. 059/70 28 8o
Rudy
Y Dewaele
theater van het Ps y-Keramiek, Galerij van het Y
chiatrisch Centrum Sint-Amandus, Reigerlo
io,
g
8-17
vrijvan 8-1
873
o Beernem, open
P van ma t/m vrij
uur. Info tel. 050/7847
8 72
Sam Dillemans
Schilderijen, ''t Elzenveld vzw, St.-oris
Schilderijen,
J
P an d, St. nog
JJorisPpoort 29 , 2000 Antwerpen,
g tot 11/10,
P
open
van do tot zo van 12.30-17.30 uur.
p
Info tel. 03/223
3
356 20
Kurt Francois
Schilderijen,
Bernarduscentrum, Lombardenvest
l
23,
van 20/11 tot 18/12, open
P van
3 Antwerpen,
P
ma tot vr van-12
9 en van 13-16 uur.
4 95.
Info tel. 03/202
42
3
Johan
Gysels & Johan Dierckx
J
Schilderijen
en objecten,
objecten CC Luchtbal, Colombial
110, 2030
3 Antwerpen
P 33, nog tot 29/10,da0
eli J•ks van Io-17 u ur. Info tel. 03/543
3 90
543
330.
g
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Dirk Hendrikx & Matthew Stokes
'Maquette',
totaalinstallatie, Deweer Art Gallery,
Y
^
Otegem, nog tot
Tiegemtraat 6A, 8553
997
553
g 18/10. Info
fax 056/646 8.
tel. 056/64
48 93,7
5
44
5
Vikova
Pavel KnaPek & Jindra
J
'Dialoog'
Tsjechische keramiek, CC 'De Markt^J
hallen', Markt 2,0
354Herk-de-Stad, nogg tot
11/10,0open
p op za en zovanl4-19 uur enoop
weekdagen
-1 uur (gesloten
opP vr).
g
g van 147
Info tel. 013/55
3 554163.

Walter Schelfhout
Pa Pg
a eno Gallery,
Modulaire schilderijen,
Y KerkJ
kouterredeo 0 Destelbergen,
g nogg tot 11 / 11,
open
op vr., za. en zo. van 1 4-18 U. Info tel.:
p p
09/228
6
9
5 91
9 en bijJ de kunstenaar 052/42 22 22.
Lucy
Y Slock
Schilderijen,
Stichting gVeranneman, VandevoorJ
9770 Kruishoutem, nog tot 10/1o, open
deweg
2, 977
P
van di. t/m za. van 14-18
u, gesloten
opP zo., ma.
4
g
en feestdagen.
Info tel. 09/3832
8.
^5
7

Francois I. Kovacs
Beelden, CC Brussel Oud-St.-Nicolaas, St.-Nicolaas Pplein 55, 1120 Brussel, van 13/11t/m 14/1/99,
open
P op di, wo, do, za en zo van 15 -18 uur,geslo teneg urende Kerst- en Nieuwjaarsdagen.
J
g
Info tel. 02/262 04 33

(1855-1 9
JJakob Smits (1855-1928)
Etser & lithograaf, Museum voor Schone Kunsten, wapenplein, 84
00 Oostende, van31/10t/m
dagelijks van 10-12 en van 1 47
-1 u (be13/12,
halve di., Kerstmis en Nieuwjaarsdag). Info tel.
059/80
53 35.
59

WillyY Kreitz (1903-1982)
Beeldhouwwerk, A.M.V.C., Minderbroederstraat
22, 2000 Antwerpen,
van 28/11 tot 27/02/99,
p
dagelijks
van
g
g J (behalve opP zo, ma en feestdagen)
10-1755
uur. Info tel. 03/232
8o

Jessica Stockholder
Sculpturen,
Openluchtmuseum
Middelheim,
P
P
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen,
nogg tot
P
Popen
o en van
dagelijks
I en 2/11)
15/11,da
gl (behalve op
10-17u. Info tel. o3 /827115 34.

Thomas Lange
g
'Werkstatt Europa'
P (Belgien), Deweer Art Gallery,Y
Tie emstraat 6A, 8553
553 Otte ggem, van 21/11 tot
20 12. Info tel. 056/648
4 93

Albert Szukalski
Schilderijen, Galerie Cum Laude, AchterPad 12,
2400
Mol, open
u, op
P za.
4
p do. en vr. van 14-17
p op
en zo. van 14-18
u, nog
4
g tot v / 1o. Info fax
014/31ooloentel.014/3222321.

Guido Legrand
g
Schilderijen, I.C.C., CitadelPark, 9000
Gent, oop
9
1 / 10 om
20.30 uur, tevens muziekavond
Johnny
3
Y
Logan in concert met de Hever Concertband, reservatie, kaarten en info Hutson, Lane
g Munt 18,
1
99000 Gent, tel. o9 /22 554 551.
J.M. & Eric Legrand
g
Respectievelijk
Kunstkringg
P
J litho's en sculpturen,
Jacques
Gorus, Venusstraat 52,
5 2000 Antwerpen,
P
q
van/11
-1 u.
7 t/m 2 /11,
9 open
p za. en zo. van 147
Info tel. 03/235
10
71 9.
Pol Lemaire

Sculpturen,
Tuin van de oude St.-Nicolaaskerk
P
van Neder-over-Heembeek, St.-Nicolaaspplein5,
1120 Brussel, nog
zij de
g tot 1. 3 99 ; 's avonds zijn
verlicht. Info 02/262 04 33.
Bruce McLean
Schilderijen,
Schilderijen,
Galerie Fortlaan 1 , Fortlaan
7 7
1,
van wo t/m vr
99000 Gent, nog
p
gtot
331/10, open
van 14-18
u en op za. van 10.30-18.30 u. Info tel.
4
09/222
00 33.
9
Geert Opsomer
P

Grafiek, Galerij
Galerij van het theater van de PsYchiatrisch Centrum Sint-Amandus, Reigerlo
1o, 8730
g
Beernem, nog
tot 330/10, open
P van ma. t/m vr.
g
van 8-17
72.
7 U. Info tel. 050/78 847
Panamarenko
Recent werk, Galerie RonnyYVan de Velde, IJzerpoortkaai 3,
p
3 2000 Antwerpen,
p nog^tot 1 / 11, van
97) en
di. t/m zo. van 10-18 u (info tel. 03/216
26 97
3
in Galerie Rossaert, Nosestraat,? 2000 Antweren, nog
van wo. tot za. van 10-18 u
g tot 24/10,
(info tel. 03/213
3
3 26 32).
3
Dré Peeters
SculPturen, Centrum Elzenveld, Prof. Sommézaal, Lange
, Ingang
^ Gasthuisstraat45
g gB, 2000
Antwerpen,
pope
van 13/11t/ m 13/12,
o en van do.
zo. van 12.30-17.3o u. Info tel.
340 /22356 20.
William Ploegaert
g
'Het leven en de reizen van Mr. & Mevr. C.', Galerie Path, Leo de Bethunelaan0o
93 Aalst, nogg
tot 25/10,
open
5
p opp vr. (1 5-18 u), za. en zo. (i 4-18
u). Info tel. 053/77
2297
97.
53 77
Roland Rens
Performance 'Aries', KBC Galerij,
Galerij, Hoekgebouw
^
Diestsevest-Diestsestraat, 3000 Leuven, nogg tot
io/io, open
op
werkdagen
van
9-16
u,
op
p P
9
P za. van
14-17
4 7u, ggesloten opp z o.Info fax 016/244 3724.

232

TENTOONSTELLINGEN

Edgard
TYg
t at
g
Retrospectieve,
PMMK, Romestraat 11, 8 400 Oosp
tende, nogg tot 18/11, dagelijks
gJ (behalve opP ma.)
van 10-18 u; info: tel. 059/50 8118 - van 22/11
t/m 10/1/99,
99Museum Van Bommel Van Dam,
Deken van 0Ppensin ^el 6, 59
5911 AD Venlo, open
P
van di. t/m vr. van 10-16.3o
3 u en op za. en zo.
van 14-17
Info tel. 077/351
4 U.734
57.
Stefaan Van Biesen
'Een oor op
het ggras', openluchttentoonstelling
g
P
P
met sculpturen,
Park Ter Beuken, Groendreef 8,
P
160 Lokeren, nog
9160
g tot 18/10, dagelijks
g J open
P van
9-21
-21 U. Info bi' de kunstenaar tel. o3 /755 o8 277 of
03/7760404 6 werk).
Jan Van den Driessche
Schilderijen, Galerie J. Bastien Art, Magdalenag
straat 61,1000 Brussel, van 13/1/99
t/m
3
99
14/2/99. Info tel. 02/ 502 255 63.
Gerolf Van De Perre
Schilderijen, Kunstgalerij
l Ernest Verkest, leperP er
g
straat,45
8 0o
tot 25/10,
o en opPzo
7 Tielt, noggp
van 10-12.30
3 en van 15-18.0
3 uur, op
P andere da-18.3 0
g en (behalve ma & vr) van 10-12 en van 1 4
uur. Info tel. 051/40
16 33
Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Galerij
Galerij Theaxus, Ommeg an straat
9690 Kluisbergen-Kwaremont,
noggtot99/11 en
399
g
van 6/11 t/m1/1/
, 99
open
3
p op za.,
p zo. en ma.
van 14-19
U. Info
tel./fax 055/38 60 .
4
953
Rudy
Y Van Geele
Metalen objecten,
objecten, Theaxus Galerij,
Galerij, Ommegangg gstraat6
o Kluisbergen,
nog tot 2/ii,
o en o
399
gP
op
za., zo. en ma. van 14-19
4 9 U. Info tel./fax 055/38
60 53•
Carmen Van Geffen
SculPturen, Bernarduscentrum, Lombardenvest
23,
nog
van ma. t/m
3 Antwerpen,
p
p
gtot
99/10, open
95.
vr. van-12
3 u. Info tel. o 3/202 42
4 95
9 en van 1 -16
Katharina Van Hoofs & Christine Clinckx
Recent werk (schilderijen en sculpturen),
Vera
P
11-13, 2000 AntwerVan Laer Gallery, Hoogstraat
g
p en, nog
gtot3 10, open van wo. t/m za. van
14-18
U. Info tel. 3
o /22
324
42.
73
4

Dries Vandenbroeck
Dries 'Drie jaar
later', 't Blauwhof, Voetwegg.53
53,
J
Kessel, nog tot 7/ 11 en 'Monotypen',
Galerijl 'De
YP
Vlaamse Zaal', Justitiestraat,4 2000 Antwerpen,
P
van/10
4
7 open
9 t/m /11,
P van wo t/m vr. van i -18
u en op34
za. van 12-16 u. Info tel./fax 03/4801 8 .

Chris Vandenheede
Schilderijen,
Art GalleryY De Muelenaere & Lefl
evere, Polderstraat6,
7 86 70 Oostduinkerke, van
Info tel./fax 058/51
8/11 t/m 3 /1/ .9947
57.
Koen Vanderstukken
Glaskunst, Galerij
Galerij Theaxus, Omme^angstraat 3,
6 o Kluisbergen-Kwaremont,
van 6/11 t/m
99
g
open op za., zo. en ma. van 1 -1
U. Info
31/1/99,P
49
tel./fax 055/38 053.

Piet & Karel Vanneste
schilderijen
Installatie 'Doornroosje' en recente schilderijen,
8510
yClo Bostoen, P. Breu ^hefstraat 3,35
Kortrijk-Marke,
open
p van zo. t/m wo. van 1 5 J
54.
19u, nogg tot 1 1/10. I nfo tel. 05 6/21 48
4 54
Rita Vansteenlandt
Schilderijen,
CC Anto Diez, Bosduivestraat 22,
l
8450
45 Bredene, van 16/10 t/m 1 /11, open
P van di.
t/m za. van i 4-1 9u en zo van 10.30-12 en van 1418 u. Info tel. 059/33
59 33 1
9 91.
9
Etienne Verhellen
Keramiek, Gallerie 'De Peperbusse', Prins Boudewijnstraat
7,
tot 18/10,o en
7 840o Oostende, noggope
J
za en zo. van 10.3opdo. en vr. van 1 5-18 u, opP za.
12 en van 15-18
u. Info tel. 059/70 28 80.
5
Renaat Veris
Schilderijen
Schilderijen en ggrafisch werk, in eigen
g atelier
't Sas,4228o Grobbendonk, nog ^tot 11 / 10, open
P
za en zo
zo. van 10 o weekdagen
op
g van 14-19u, oppza.
195
U. Info tel. 014/51 20 51.
Eddy
Y Walrave
Sculpturen,
Art GalleryY De Muelenaere &
P
Lefevere, Polderstraat6,
7 86 70 Oostduinkerke,
. Info tel./fax 058/51
van 8/11 t/m 3 /1 / 9947
57.
Luk Wets

'Raakvlakken', schilderijen
'Oud
P
J en sculpturen,
St.-Nicolaas', St.-NicolaasPlein, Neder-Overo en oop
Heembeek, 1120 Brussel, nog tot 24/1o,
di., wo., do., za. en zo. van 15-18
uur. Info 02/262
5
04 33.

^P

Jean-Marie Wunderlich
Beelden, Gallerie 'De Peperbusse',
Prins BoudeP
winstraat
7,
J
78
4 0o Oostende, van3 0/10 t/m
22/11, open
p op do. en vr. van 15-18 u, opp za. en
zo. van 10.0-12
en van 15-18 u.
3
Info tel. 059/70 28 80.
Robert WuYtack
ues
VenusSchilderijen, Kunstkringg Jacques
Schilderijen,
qGorus,
straat2,
tot 25/10,0 en
5 2000 Antwerpen,
P noggope
109.
op z a. en z o. v an i4-17u. Info tel. o3/235 71

GROEPSTENTOONSTELLINGEN
—Gert RobYns & Jeroen Eisinga,
g foto's, Zeno X
Galler Y, Leopold
16, 2000 AntwerP De Waelplaats
P
p en, nog
g tot 24/10. Info tel. 03/21616 26.
—'Voorbij
'Voorbij de Kunst', kunst en wetenschapP in
Oostenrijk
Oostenrij en Hongarije in de 2oste eeuw, Muvan Hedendaagse
nogg
P
g Kunst Antwerpen,
tot 6/12, dagelijks (behalve maandag)
gopen
P van
6o.
io-1759
U. Info tel. 03/238
—'Het Juweel. Weerspiegelingvan het Nieuwe
Fin de Siècle', CC Knokke-Heist, Meerlaan2,
3
8300
Knokke-Heist, nog
3
g tot 8/11, dagelijks
g J oopen
van 10-19 u, met werk van Dominique Van ed deem
g Pascale Brant, Geertje
J Bru Y g (hommage),
ninckx, GuyY Claessens, Siegfried
De Buck, Daan
^
De Decker, Peter Deleu, M.-B. de Schryver,
Inge
Y
g
de SchuYter, M.C. Desmedt, Joke Desmet, Caroline Dobbs, Thessa Goossens, Hans Hertsens, Joris Ku Y1, Joost
Laroy,
J
Y Liesbeth Van
Y Eric LaRoye,
Gestel, Daisy
Peter Vermandere,
Y
Y Verheden,
Sophie
Vermeulen, Tine Vindevogel,
g Ellen
P
VlaemYnck, Daniël Weinberger
g en Christian
Wuytack. Info tel. 5
0 0/6
04 o.
3 43

'Flanders welcomes Japan', nog tot 11 / 10 in
't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22,o
934 Lede,
met werk van Fran ois Blommaerts, Ichiro Sato
Tessen, Gisela Vacca en Katsuo Takeshita, open
P
op
o /8o 51
5 3o.
P za. en zo. van 12-22 U. Info tel.53
vzw, Haterbeek98', Speelhoven
P
- 'Speelhoven
P
straato,
9 3200
3 Aarschot, met werk van Maria
Blondeel en Claudia Schmacke, Berlinde De
Bruyckere
en Luc Deleu en Els Vanden Meersch,
Y
nog tot/10,
dagelijks
-i 9
U. Info tel.
$ ) 14
5
016/568o03.
'Catalonië-Vlaanderen',emen
$
$de technieken,
werk van Ramon Gullen-Balmes, Dirk Martens
en Wim Nival, Galeryt Clo Bostoen, P. Breu$helstraat,38 5
10 Kortrijk-Marke,
Kortrijk-Marke, van 23 /11 t/m
-1 U. Info tel.
330/12, open
p van zo. t/m wo. van 1 59
056/21
48
4 54.
5
-'Kritische Ele$antie' met werk van Vanessa Beecroft, Wim Delvoye,
Fleury,
Y Sylvie
Y
Y Karen Kilim nik, Erik Nerinckx, Georgina
Starr en Anne-Mie
$
Van Kerckhoven, Museum Dhondt-Dhaenens,
Museumlaan 14,
9831 Deurle, nog$ tot 8 / 11, o en
493
van wo. t/m vr. van i 4-1 7u, za., zo. en feest a-1 U. Info tel.
$ en van 10-12 en van 147
09/282
123.
9
51
-'Kunst uit Huis', met werk van Luc Brusselmans, Marnix Everaert, Ingrid Van Den Heuvel,
CC Lokeren, Torenstraat i,160
9 Lokeren, nog$ tot
11/10, open
p van ma. t/m vr. en van 13.30-17.3o,
za. en zo. van 14-17
U. Info tel. 09/340 0 0.
4755
- 'Door de smeerpijp' met werk van Ricardo
BreY, Jan Carlier, Walter Daems, Mauro Pawlowski, Els Vanden Meersch enehro
Volders,
J
NICC, Pourbusstraat,5 2000 Antwerpen,
nog$ tot
P
24/1o.
Info tel. 03/216 0777
71.
4
- Keramiek van Vincent Baege (B), Lei Hannen
(NL) en Etienne Dewulf (B), Galerie-Atelier
Etienne Dewulf, Verkortingstraat
9040
$
4494
St.-Amandsberg-Gent, van 12-24/12,da
dagelijks
$J
09/238
van 10-19
U. Into tel./fax
29 8.
995
- De Koreanen Yoon Kyung
en
Y $ Lee met keramiek
.
Hye
schilderijen Galerie-Atelier
Y Jin Chung met schilderijen,
Dewulf, Verkortingstraat
9040
$
4494
St.-Amandsberg-Gent, van 12-24/12,da
dagelijks
$ )
van 10-19
U. Into tel./fax 09/238 2 8
995
RD
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VLAAMSE DISCOTHEEK
Twalseree

Passagiers
van de tijd, uitg.
S
$ Tune Records, Turnhoutsebaan 239,
39 2100 Deurne, Sabam Stereo Tune
860106, met informatief inlegboekje
$
1, (N-F-E), met
de Ned. teksten van de liederen, geillustreerd
12 blz. - Op deze debuut-cd vertolkt Twalseree
naast enkele traditionele nummers vooral eigen
gecomponeerd werk. Jeremy zingt op vlotte
volkse wil ze,p
enkele plezierige
$ liederen. De sa -.
menzan zit doorgaans
goed.
De samenwerking$
$
$
- voor een drietal nummers - met twee meisjes
l
van Laïs, werkt verfrissend.
In grid
vloeip
$ speelt
.
end trekzak, terwijl
l Fries pittige
p. $ tussenspelletjes
.
pleegt op de viool. De klarinet van Werner is dikwi ls warm ondersteunend. De begeleiding is
meestal eenvoudig, maar efficiënt. Het afwisselendebruik
van gitaar,
strijkpsalter,
kromhoorn,
$
$
lp
doedelzak en mondharpp
zorgt
$ voor voldoende
variatieua klankkleur. Deze cd - waar de vinerto en. van het verleden en het heden elkaar
$ppg
raken - is een prachtige
$ prestatie waarin elke muzikant zich
zich
tenpvolle geeft.
JAS

Volksmuziek uit België
g

Van de Hoge
p uitg.
8 Venen tot de Kempen,
$ AuvidisEthnic, 2 cd's nr. B 6844-1
door
44 en -2, verspreid
p

AMG Records n.v., 2, rue de l'Artisanat, l 400 Nivelles, 1997,
997 met informatief inlegboekje
$
) (N-F-E),
11 blz. -'Volksmuziek uit België'
geeft - zoals de
$ $
naam reeds laat vermoeden - een geselecteerd
overzicht vangroepen of individuen weer, die
traditionele 'Belgische' volksmuziek akoestisch
vertolken. Van mondharmonica tot fanfare, trommelkorPs tot mondharp,
P doedelzak tot bisonoor
accordeon, hakkebord tot jachthoorn, van draailier tot viool. Je hoort er zowel vaste traditionele
waarden
alsn
zijn
J in het kiel$roe
Pen die ontstaan
zog van de revival. Het was Hubert Boone die
met zijn draagbare cassetterecorder België doorkruiste. In de vijf 1jaar dat hij er aan werkte legde
hijJi meer dan i.000 km af. Deze cd is een must in
i
het rek van de folkliefhebber. Bovendien vind je
in het inlegboekje,
inleidin sl naast een boeiendeinleidingsvan de hand van Piet Chielens, alle contactadressen van de groepen of individuele muzikanten die aan dezero
P uctie meewerkten.
JAS

Franz Schubert
2 cd's,
Complete
Works or Fortepianotrio,
s Fortep
p
uit$Koch Discover Internap ianotrio Florestan,uitg.
tional, De Villermontstraat 18, 2550
55 Kontich,
DICD920488, DDD, met geïll.
informatief (D-E-F$
N) inlegboekje
(i blz.) - Het Forte pianotrio
Flo$
l 5
p
aan
enrestan is een in 1990
99 van start gegaan
$ $Vlaams
semble bestaande uit Jan Vermeulen (fortepiano),
p
Peter Despie $elaere (viool) en Karel Steylaerts
Y
(cello).Aanvankelijk
Aanvankelijk musiceerden ze op
p moderne
instrumenten, maareleideli
kl$
groeide een voor$
keur voor uitvoering op historische instrumenten. Hun opname
van Schuberts volledige
p
$ werk
voor trio (op.
99, op.100, de Sonatensatz D 28 en
p 99
.
het Notturno op.
4 is van voortreffelijke
ppposth. 8)
l
kwaliteit. Met vanzelfsprekend
gemak
vertolkt
p
$
het Trio deze toch maar weinig gespeelde, want
aartsmoeilijke,
J
,muziek. Hun samenspel is écht
samenspel,
p tot in de kleinste temp o uctuaties. De
balans tussen muzikaliteit en virtuositeit, tussen
dramatiek, melancholie en Weense zwier is voorbeeldig.
JVH

Stravinsky

De Vuurvogel
p s BRT FilharS en Le Sacre du Printemps,
monisch Orkest, Brussel, o.l.v. Alexander Rahbari, NAXOS 8554060,
Distrisound, H. Deleer554
straat 347
,10 0 Brussel, DDD, informatief
i
(E-D-F)
inlegboekje (10 blz.). - Op
p het moment dat deze
bespreking
verschijnt heeft het BRTN Filharmo. p
$ verschijnt
nisch Orkest opgehouden
te bestaan onder deze
p
naam. Gedurende de voorbije
voorbije decennia genoot
$
zijn
hetrote faam door de veelzijdigheid
van zijn
l .$
en brak het, als weinig
repertoire
p
,$ andere ensem bles, een lans voor werk van eigen
0
$ bodem. Op
wat dus één van de laatste cd's van dat orkest is,
perzijn twee 'klassiekers' uit het 2oste-eeuwse re ^
er
toire samengebracht. 0.1.v. Alexander Rahbari
vertolkt deze werken met grote bezieling, met zin
voor contrasten, en zeer degelijke
$l ritmische nauw zij mooi
en vitale dynamiek
zijn
Y
$ ezetheid. Lyriek
Y
uitgebalanceerd. De opname heeft echter een
grote ruimtelijke
en
$ pklin1 dimensie, orkestgroepen
ken vaak te ver weg en daardoor confuus; veel
orkestrale detailsaan
$ oppdie manier verloren.
JVH

Willem Kersters

Choral Music, Flemish Radio Choir - Vic Nees,
Productions, Koninginlaan
22,
uitg.
$
$ Vox Temporis
p
9 820 Merelbeke en Art & Music Consultants,
René Gailly,
Y 0. Maesschalckstraat 12, 1083 Brus0 2, DDD, $geill. informatief inlegboekje
sel, CD92
9 3
$
l
(23
3 blz., N-F-E). - Op
) n alle hier verzap één na zijn
melde werken toonzettingen van teksten van
Paul van Ostaijen;
de tekst van Satirische Ode (uit
l
Hulde aan Paul) is van Kersters zelf, in de stijl
l van
Van Ostaijen en met een citaat uit diens werk.
aan
Naast Hulde aan Paul, Melopee en Huldegedicht
S
Sin er is de hoofdmoot het kameroratorium De
Singer van Angst
9 (1
995 ) voor tenor,
1 op. 96
S en Pijn,
piano, percussie
en stri') alt, recitante, koor, harp,
pp
p
kers. Eerderecom
poneerde cantates (Barbaarse
$
een dans, 97 1), werden met
dans, 1970, en Angst...
S
een nieuwe instrumentatie in dit oratoriump$e
onomen. Hallucinant, sensueel, extatisch, vitalis-

tisch, maar ook meditatief, geheimzinnigen in etogen
$ is dit een schitterende toonzetting
$ van het
soms verward amalgaam
van gevoelens,
beelden
$
$
en impressies
uit het werk van Van Ostaijen.
Ostaijen
P
oPname is een aanwinst voor al wie van
koormuziek houdt en het soms wrange 'post-exP ressionistisch' idioom van Kersters niet schuwt.
JVH

Tot iedereen het hoort

Vocale muziek van Lode Dieltiens, uitg. Huldecomité Lode Dieltiens, /a Bastijnstraat 89,
92590
Berlaar, 1 997 , met informatief (geïllustreerd) inlegboekje 16 blz., 65o (+ 7o port kosten) BEF rek.
nr.20-0b
66
3
5 30-10. - LodeDieltiens, één van de
bezielende dirigenten op het Vlaams Nationaal
Zangfeest,
organist,
koorleider, koorconsulent en
$
$
no
nogzoveel meer, is 70
geworden.
Bij $
die gelegen7
Bij
$ en
heid werd hij door het Huldecomité Lode Dieltiens bedacht met een opname van een selectie
hij een neorouit zijn vocale muziek. Stilistisch is hij
manticus die af en toe hedendaagse
$ technieken,
naadloos, in zijn idioom weet te passen. Wat primeert is de zingbaarheid, de toegankelijkheid
$
l
van zijn muziek voor iedereen; bewust wil hij
hij
muziek schrijven
voor brede bevolkingslagen.
.l.
0 deze
Op
., cd is een keur aan kinder- en leu$dliederen bijeengebracht
ebracht (o.a. het overbekende Nachtegaaltje) in verschillende vocale en/of instrumentaleezettin en,
werken
$
$ naast enkele religieuze
waaronder vooral het Salve Regina
(met afwisseS
lin$tussen het gregoriaanse
antifoon en meer$$
stemmi$$
e zetting $van de Gezelleteksten) diepe
p
indruk wekt.
JVH

Georg Friedrich Handel

uitg.. Art & Music Consultants,
p assion, uit
0. Maesschalckstraat 12,1083 Brussel, 997 , Vocal
Ensemble Ex Tempore,
Barokorkest Le Mercure
p
Galant, o.l.v. Florian Heyerick,
CD 92
9 036, DDD,
Y
informatief inlegboekje
332 blz.-Om $
l (F-N-E) van
trent het auteurschap
$ en Johan .
p van voorliggende
nes assie$
is het laatsteniet
woord wellicht nog
geschreven: Georg Bihm? Mattheson? Handel?
Florian Heyerick
opteert
voor Handel,
vooral o
Y
p
op
basis van een aantal mankementen en slordigheden in de partituur. De twijfel
twijfe omtrent het vaderhem
een
p evenwel niet echt een probleem:
p
Pisis
compositie van dit gehalte acht hij hoe dan ook
aan heruitvoeringen herwaardering toe. Deze
ris
opname
zal daar zonder meer toe bijdragen:kp.
expressieve
talheldere orkestklank, aangrijpend ex
p
vertolking door zowel soli als koor als orkest,
minutieuze aandacht voor ieder woord, verbluffende dictie die het mogelijk maakt haast de
hele compositie te volgen
tekstboekje
bijl
$ zonder tekstboekje
de hand. Van factuur is dit werk wat ongewoon:
geen koralen in de partituur (hoewel er waarschijnlijk wel gezongen werden; Heyerick voegt
er enkele aan toe); het verhaal beginnend
bijJ de
$
$geseling
g van Jezus; zeer virtuoze aria's en een
sterk bij
bi' het gebeuren betrokken koor. Een boeiendgeheel. Zeer zeker aanbevolen.
JVH

Flanders Clarinet Quartet

The 20th Century,
y uitg.
$ Di i Classics, Overstraat
PEF 0801
08019,
9
4o,3473 Waanrode, 1997, DD, DC97
met informatief (geïllustreerd) inlegboekje 16 blz.
Het in 1989
o erichte Flanders Clarinet Quar99 opgerichte
tet geniet in binnen- en buitenland een sterke reutatie:
hun
repertoire
is zeer gevarieerd;
hun
$
p
p
programma's
brengen
virtuositeit,
$
$ ze met grote
p ro $
en stijlkennis en diepe muzikaliteit. Ver$$ stijlkennis
schillende componisten schreven muziek voor
dit ensemble. Enkele van die werken zijn opp dit
) van Frits
schijfje,993
schijfje vastgelegd: Fantasia (1
6) van Masato Tajino
en
Celis, Shichi uku 1 in (199
J
Déviation (1996)
99 van Kris Daelemans. Daarnaast
ook nog composities van A. Uhl, J. Fran aix en
H. Stalpers.
Een heerlijke
heerlijk bloemlezing 2ostep
muziek (geheimzinnig, mees epend,
lyrisch,
vitaal, meswingend,
grappig,
ra
Y
$pp
$ sspontaan,
p
$
lancholisch...) in een vertolking$ die de betoverende klankrijkdom
van de instrumenten ten volle
l
tot zijn
l recht laat komen.
JVH
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You must believe in Springg
Marc Matthys,
pianosolo, uitg.
g Di ai Classics, Over^^
straato
4 - 3473 Waanrode, 1997, DDD, DC 97
AMB 10020, met informatief (geïllustreerd) inlegg
boekje
l dat men in som t (6 blz.) - Er was een tijd
mie
dat een klassieke oleip.
g
g geloofde
g kringen
een jazzmusicus eerder een handicapP
jazzmusicus
dir voor
was dan een weldaad; dat talent vanzelf wel zijn
J
weg
g van
g vond; dat de technische tekortkomingen
de autodidact typerend
waren voor depersoonP
YP
like
expressie
van de muzikant.
Marc Matthys
l
P
Y
behoort tot die musici die meehielpen
P deze m Y hij solo, 6 stan Hier speelt
hij,
the te doorprikken.
P
P
(van Gershwin,obim,
Gilles
Gillespie
ie, Golson en
1
Legrand)
en 6 improvisaties
opPeigen
g thema's,
P
g
afwisselend dromerigg melancholisch en ritmisch
gedreven. Technisch virtuoos, maar zonder dat
virtuositeit een doel op
P zich wordt. Zeer
g varieerde improvisaties
vol onverwachte ritmische
P
en harmonische wendingen
g zonder in extreme
te vervallen; inte g en harmonische experimenten
P
deel^p
pretentieloos tonaal en dus toegankelijk
l
,g
voor iedereen. De technische kwaliteit van deze
live-opname
(in de Rode PompP in Gent) is voorP
treffelijk.
l
JVH

entier
eanp
Jac aues Beauvarlet-Charpentier
d'Orgue.1Jan Van Mol op
Journal
]
g van de
P het orgel
abdi1 kerk van Mouzon, ADW738 5, Pavane Records Ravensteinstraat 17,7 I000 Brussel, 997 ,
DDD, informatief (F-E-D-N) inlegboekje
g
l (144 blz.).
- Was Beauvarlet (1734-1794) één van de meest
anisten van zijn
gevierde orgl
J tijd, opP basis van de
hier in wereldpremière uitgebrachte
composities
P
g
kan men ezwaarlik
hemj ook één van de talentzij generatie noemen.
rijkste
toondichters van zijn
^
het 12 de len tellendeJournal d'orgue
á a
7
l'usa e de paroisses et de communautés religieuses
spee t J.J Van Mol een selectie die een staalkaart
biedt van het geheel. Ook uit de titels van verschillende stukken valt af te leiden dat zijn comdaadwerkelijk voor de liturgie
litur ie bedoeld
p1
zijn (Elévation, O ertoire...). Men zou het, wanneer
vermoezijn de titels niet kent,
.. nogg niet
. zo gauw
g
den. Vele stukken lijken
triviale straatdeuntjes,
J
vrij oppervlakkigeharmoniseerd,
geharmoniseerd,vol stereotiePe echo-figuurtjes, sentimenteel vaak; kortom
ze ademen een allesbehalve religieuze sfeer. Uiteraard is niet alles over diezelfde kam te scheren. Het Concerto de hautbois ou flute bijv. is een
symfonische orvan de latere sm
prachtige
e
P
^voorbode
l solist
g terzel dertijd
g elmuziek waarbij het orgel
en orkest is. En vooral speelt
Beauvarletgeïns
PiP
reerd in op de kleurenrijkdom
kleurenrijkdo die de Franse orgels van toen boden. Jan
1 Van Mol vertolkt deze
composities
met grote
rote accuratesse en zeer klare
. P
abdijker van
articulatie op het orgel
g van de abdijkerk
(Fr. gebouwd
door Christoph
P Moucheg
rel in 1723-25en door Bartolomeo Formentelli in
1989-91 8gerestaureerd.

In Flanders' Fields Vol. 15 ,
Pianomuzek van Peter Benoit, Lodewijk Mortelmans,
le
Joseph
%y
1 B IJongen,
% Martinus De Jong%en Victor Legley,
Jozef
De Beenhouwer,ppiano, Phaedra99201 5,
1
Donkerstraat1,
5 9120
9 Beveren, DDD,geïll. informatief (N-E-F-D) inlegboekje
l (i6 blz.) Jozef
g
De Beenhouwer is één van onze eminensteiaP
JVH
hij
nisten. Zijn concertactiviteit is veelzijdig:
hi
l
speelt
recitals, treedt op
van o.m.
P als begeleider
g
P
Frits Celis
Robert Ho11) en concerteertg
g ere eld met orkest
Works for strip % s, uit g. Vox Temporis Productions,
i het zijn verdienin binnen- en buitenland. Ook is
Merelbeke en Art & Music
Koninginlaan 22,820
ste meer dan eens uit teakken met al te weinig
9
Consultants, René Gailly,
natuurlijkopP de
hil natuurlijk
Y 0. Maesschalckstraat
g es eelde muziek. En zoPzithij
12 1083
golflengte van de reeks "In Flanders Fields' van
3 Brussel, 997 , Kamerensemble Spiegel en
DDD, in Marijke
het label Phaedra. Want welke Vlaamse muziekP
l ke van Arnhem, mezzo-sopraan,
formatief (N-F-E) inlegboekje (2o blz.). - Sedert
voorbije
uit de
t anderhalve eeuw hoort tot het frehij
Frits Celis als dirigent
en docent opP rust is, is hij
De reputatie
van De
gespeelde repertoire?
g
P
P
q uent es
actiever dan ooit als componist.
Het lijkt
Beenhouwer, die verschillende onderscheidingen
J wel of
P
tijd noodgehij al die tijd
de creatieve energie
behaalde, waaronder de Schumann-Prijs
g die hij
l van de
s des te intendwongen
stad Zwickau,
voor
Pnu
g heeft moeten opsparen
g
.. staat al bijJ voorbaat garant
siever tot uitbarstingg komt. Deze cd, uitgebracht
een meesterlijke vertolkin g. Met deze schitteg
n.a.v. loo jaar
jaar K.V.C., bevat
composities^ealle eer aan.
zijn reputatie
hijzijn
rende Pname doet hij
5m
P
aar: de Episodes
spreid
over een P
periode van 21ljaar:
De samenstellinglt van de cd is
i er één vol afwisseP
o ^ .10 voor altviool en clavecimbel (1 973 , Drei
mubloemlezin uit 125 jaar Belgische
lip ,geen bloemlezing
g
mezzo en piano
(19 81), QuartLieder op.
zie eschiedenis: 2 zeer geïnspireerde Fantasieën
p voor
,7
P
uit 1 994 : de
d'Archi op.
•
van Benoit die torenhoogg uitsteken boven de
p41
4(1991) en 2 werken uit
en Melopee
Sonate nr. 2 op. voor viool en piano
pianoproductie
in Vlaanderen én
p toenmalige
p
P
P P
g49
op.
strijkkwartet Een stilis. 52 voor mezzo en strijkkwartet.
eigen
evenzeer ver boven het niveau van zijn
p5
g (laJ ei
evolutie die hem voerde van een
bladzijden
bladzijde van Morteltere) oratoria; lyrische
,
tonaalebonden
schrijfwijze
schrijfwijzevia expressionisme
de aangrijpende
P
g
, g ende 2de sonate en divertivrie
en serialisme naar een
j atonale schriftuur,
mento-acht'ge4e sonate van Le le
. Prachtig!
g
gY
tastte nooit het wezenskenmerk van zijn muziek
Hoo
Hoogniveau.
voorkeur voor een su
aan: de uitgesproken
JVH
.gges
tieve, serene lyriek,
wars van pathetische
excesP
Y
sen. Voor de vertolking
In Flanders' Fields Vol. 16
g hebben we enkel lovende
engagement van de
woorden: het compromisloos
Jan
P
I Blockx (Pianokwintet) - Martini's De IJong
^ (Vioolmusici staat borgg voor een rijk
rij geschakeerde,
Strijkkwartet
Strijkkwartet en Jozef De
kwartet or. 2, Ensor
.
aangrijpende voordracht van hoogg
Beenhouwer,epiano, Phaedra9 201 5 , Donkerniveau.
e inforstraat1,
5 9120
9 Beveren, 1 997 , DDD, ggeill.
JVH
matief (N-E-F-D) inlegboekje
(16 blz.). - Weerom
g
pakt Phaedra (nu i.s.m. de Vrienden ConservatoP
Berlioz, Von Call, Rossini e.a.
jaa KVC) uit
rium Antwerpen
P v.z.w., n.a.v. ioo jaar
(en bewerkingen)
voor uit, altviool en
Composities
een cd waaropP zelden of nooit gespeelde
%
p
gP
uitgave
uit
stukken staan waarvan de kwaliteit omgekeerd
7
% haar; Kamertrio Molino; CD KM 7004;
g
g
vzw Gitara/Kamertrio Molino,ames
Ensorlaan
evenredigg is met het aantal keren dat ze vertolkt
1
2840 Reet;e
DDD;71'30"; informatief tekstboekje
worden. Hetianokwintet
(1886) van Blockx is
l
P
(N-F-E) io blz. -Janna
Van Mechelen (fluit), Kris
de voorafspiegelingvan
zijn
zijn latere lyrisch-dra1
Y
Matthijnssens
(altviool)
en
David
De
Groodt
(imatische kwaliteiten. Dartel en luimiglt isi het, teg
J
taar), samen het kamertrio Molino, brengen
o
der en broos, zwierigg als salonmuziek, pathetisch
g op
P
hunde
cd
muziek
uit
de
eerste
decennia
van
de
en dramatisch tegelijkertijd.
3
g
J De Jong
g daarentegen
g l
19e
zoekt het niet in dergelijke
g eeuw. Het was een Pperiode waarin kamermu gl brede contrasten,
ziek metitaar
een razende populariteit
genoot.
maar werkt stevigg contrapuntisch
(deel 2, een
PP
g .,
g
p..
Talloze componisten
schreven oorspronkelijke
versierd koraal, verraadt zijn
grote voorliefde
J ke
P
P
lg
werken
en
transcripties
voor
de
nog
tallozer
voor Bach) en zoekt vooral naar subtiele harmog
P
huisconcerten. Met deze opname
isi het er het Trio
nische kleurschakeringen. Het Ensor StrijkkwarP
om te doen de sfeer van die huisconcerten daadtet (metozef
De Beenhouwer in het werk van
1
werkelijk
j
te doen herleven. Daarom worden zo
Blockx) onderstreept
g tussen
g
P de tegenstelling
weinig
edaan: een
Blockx en De Jong
manier.
g mogelijk
g J technische ingrepengedaan
g
g op
P een zeer gevatte
wat het ensemble heel
JVH
P
ge ^directe o name,
dicht, a.h.w. tastbaar aanwezigg in de huiskamer
laat klinken;een
overdadig
g knipP - enmonteerg
werk en bewust hier en daar een foutje,
1 een onj
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zuivere intonatie laten zitten. Het klinkt aanvankelijk
l wat bevreemdend voor onze door cleane
'laboratorium'-opnames verwende oren. Maar
het is een optie die beslist waardevol is. De berijkste kwaliteit van deze cd is het voortreffelangJ
liJ ke samenspel
P van het ensemble!
JVH

Frank Nuts
Y
Tubes for Sections, Hardscore, o.l.v. Frank Nuts;
met toelichting
20' 3^
-"; CVBA
g door de componist;
P
Hardscore,akob
Heremansstraat 74, 9 000 Gent.
J
is eHard
Scores,
book
4)
- Tubes for Sections (of
schreven in oPdracht van metaalverwerkend bedrijf
g suite voor
J
l Sadef. Het is een vijfdelige
sopraan,
piano, trompet, trombone, sopraan
en
P
P
P
tenorsax, marimba, drums, synthesizers
(Korg
g
MI Kor g01W pro;
P Roland U22o) en drumcomP uter (Roland R8) aan ggevuld met een arsenaal
aan metalen profielen en dito hulPmaterialen g
roduceerd door de opdrachtgever. Een ode isehet aan de creativiteit en de kundigheid
van de
g
ingenieurs
die erin slagen met vederlichte mate.g
mo
e
ike
constructies
te
realiserealen de sterkst
gj
ren.
niet vooraf incalculeerden,
g
. Wat de ingenieurs
onbegrensde mogelijkheden van hun mazil n deg
teriaal om klank en dus muziek voort te brengen.
g
Frank Nuts
g
Y maakt deze onachtzaamheid goed.
Zijn vindingrijkheid
wat dat betreft, is recht
gl
evenredig
in hun bran g
g met die van de ingenieurs
che. Nuts
Y werkt met kleine melodische modules
die herhaald en verwerkt worden, in contrasteP laatst worden met weer andere modules en die
zijn
zij in een voortdurend
- zeer markant - ingebed
g
e sterke ritmischeulsatie.
De muren
P
tussen klassiek, jazz, rock enPP
pop wordengeslootP en ruimen plaats voor de creatie van een
klanklandschap
meeslepend veeldimensionaal
P
waare) grote
oren van opzet. Een spetterend,
P
g
kwetterend, knetterend, laaiend, dreunend, ritselend, knisperend... klankenspel.
p Vuurwerk voor
het oor. Wat bezielt toch de Vlaamse concertorganisatoren dat zijJ Frank Nuts
Y en Hardscore zo
weinigg kansen geven.
Zijn zij
zij dan horende doof?
g
JVH

Johannes Brahms
Klavierstiicke und Intermezzi, opus 116-119, door
1Jan Michiels; uitg.
1 de
g Davidsfonds/Eufoda, BlijdeInkomststraat-81,
3 Leuven; EUFODA
79 000
1253;
53 DDD; met verklarend inlegboekje
g boekjJ (N-E-FD) 233P
p. – Brahms' Fantasien, Intermezzi en Klazijn heel bijzondere
bijzondere, zeer
vierstiicke (op.
p 116-119)
.9 1.
e
gecondenseerde kleinodien, wars van heftige
gromantischeevoelsontladin
gen, maar boordevol
g
Pdromerig
muzikaleoëzie.
Ingetogen dromen vaak, soms
ook melancholisch en somber. Jan
1 Michiels speelt
P
deze composities
opp een Bosendorfer uit 188 4.
p
Een instrument met een opvallend
warme
en
P
transparante klankkleur waarop deianist
het
P
polyfone
weefsel
van
Brahms'
late pianowerken
PY
0-3 schitterende wijze tot zijn recht Iaat komen.
Eaarfijn
in deze muziek te volgen.
g
J
1 alle lijnen
l zijn
zijn de gevoelsnuances.
Heel subtiel en
g
.. beheerst zijn
niet
hij
Hiermee bewijst
Michiels
andermaal
dat
hij
J
alleen maar specialist
is in hedendaagse
g muziek!
P
Interessant en verhelderend is de commentariërende tekst vanrof.
P Delaere die Brahms' werk
situeert in het spoorvan Beethoven, maar duideook als anticiperend o een aantal vernieulijk
w.op
ingen van de toste eeuw. Meer dan één reden
dus om zich deze cd aan te schaffen.
JVH

Heinrich von Herzogenberg
g
g

93; Ex Tempore
o.l.v. Florian
Die Passion, op.
P
P 93

4587 842; DDD;
He yerick; L'Oiseau-Lyre
7 6'
53"
Y 45
+ tekstboekje
tekstboekje N-F-D-E,5p
1 p. - Romanticus von
Herzogenberg
g
g (1843-190o) is een toondichter die
nog
tijd opnieuw
volop
P
P.in de
g maar sinds korte tijd
belangstelling
belan
g.is komen te staan. Een vernieuwer
g
eerder in het herwas hijl niet; zijn
1 verdienste lagg eer
waarderen van het verleden. Bach en Brahms,
zijn grote
g
met wie hij bevriend was, waren zijn
voorbeelden. De tekst van Die Passion, samengesteld
.g
door Friedrich Spitta
(broer van Bach-biograaf
g
P
Phil'
Spitta)
uit het JohanPhilipp
P bevat fragmenten
g
nesevan gelie en enkele boetepsalmen.
Barok
aan
P
.
Herzogenber gs uitwerkinggl
zijn de vocale en in

strumentale bezetting
zog (het harmoniumPspeelt
wat de rol van het continuo), en de opeenvolging
van recieten en koren, met af en toe een koraal,
maar zonder solistische aria's. Romantisch is de
verrassend rijke,
chromatische harmonisering.
J
g
Wel nieuw is het functionele oPzet: enkele koralen zijn bedoeldg
voor de zingende gemeenschap
p
vanY
elovigen. De opname
door F. Heyerick - een
P
wereldpremière - laat deze muziek voor zichzelf
spreken:
de grote
expressiviteit
ervan ligt
P
g
P
g niet in
excessieve laat-romantische ontboezemingen
maar in de manier waarop
onderscheiden p denpartijen
zin.
J ggetoonzet zijn.
l Onberispelijk.
JVH

Flemish Folk Music 1997
.
Dubbele cd (109:34
min), met informatief boekje
boekj
9 34
uitg.
75
g M.A.P. Records, 997 , MAP
97003, verdeeld door Secretariaat Folkfestival
Dranouter, Bellestraat2,
8 8 Loker. - Op
3 95
Dranouter Folkfestival 1997
werd de dubbel-cd
997
'Flemish Folk Music' voorgesteld.
De volgende
g
g
roePen:aun
Alverweeghe,
Arjaun,
Ambrozijn,
g Ambrozijn,
lAshels, Bert, Het Brabants volksorkest, CarrosseTie d'Amour, Duo Retro, Erik Wille, Fluxus, Hauman en de Moeite,an
Alleman,
Smed, JenJ
, Jan
Ka
dril, Kastaar, Klakkebusse, De kleine Compagnie,
't Kliekske, Laïs, Mallou, Michel Terlinck, De Muziekers, 0 d'Javel,
Paul Rans, Polka Galop,
J
P,
Poubelle, Rosita en Herman Dewit, De Stookes,
P
Trammelant, Twalseree, De Veske Voljein
Vogel,
Voljeir,
g
Volksmuziekgroep
Volksmuziek roe Sinksenbruid, Wannes Van de
Velde, Water en wijn,
Zjamoe komen in alfabetil Zjamoel
volgorde
elk met één nummer aan bod. Dit
g
bezongt ons een gevarieerde,
welluidende cd met
g
zang,
g dansnummers, Vlaamse ballades en muziinterpretaties
in
stijlen. Zowel tradistijlen.
P
tionele als eigen composities
com osities komen aan bod.
Deze dubbel-cd heeft eigenlijk
t als eerste doelstelling
het promoten
van Vlaamse groepen.
P
P
Debisluiter
j
bevat info over de deelnemende
groepen,nog
no andere Vlaamse folk ggroepen,
roe en folkcafés, musea en verenigingen die met folk bezigg
zijn.
zijn. Een interessant
J om wegwijs
^ l te ^ era .a boekje
ken in het folkmilieu van Vlaanderen.
JAS

Au ggust De Boeck / Edgar Tinel
Symphonyin G (A. De Boeck) - Polyeucte
(E. Tinel),
y
Het Symfonieorkest
van Vlaanderen o.l.v. Fabrice
Y
Bollon, D.D.D., Cyp(pès)
door
5 , verspreid
p
YP P
Het SYmfonieorkest van Vlaanderen, A. Rodenbachstraat,448020 Oostkamp,p met informatief
inlegboekje
inle
boekje (16 blz.- F-N-E-D).- De klassiek vierdelfge Symfonie in G is het enige werk in dat
genre
dat Au ggust de Boeck (Merchtem, 186 5 g
1937) ooit componeerde.
Maar dat enige
P
g e exem plaar was een voltreffer. Zeer kleurrijk, fris van
insPiratie, met impressionistische toetsen en een
zweem van zorgeloosheid weet dit werk te
boeien van de eerste tot de laatste bladzide.
j
Heel
anders van factuur, veel dramatischer enerzijds
J
anderzijds
maar
getemperd door een steeds
g
weerkerend koraal, is de Ouverture tot Polyeucte
y
(het eerste van drie symfonische taferelen bijJ
eli'knami
treurspel
van
Corneille)
van
de
in
l
g
P
inaaieboren
Ed gard
Tinel (1854-1912). De o
g
gname van dit laatste werk is eenprimeur
opP cd.
P
Een mooi contrast eigenlijk:
o Pge g J de spontane
P
wektheid van De Boeck en de levensbeschouwelijke
van
l ernst van Tinel. Het Symfonieorkest
Y
Vlaanderen sPeelt deze beide werken met hoorbaar engagement, zeer verzorgd
met
P
g en precies,
zin voor details en kleine nuances zonder dat het
totaalconcePt daardoor aan waarde inboet.

dels of raadpleegden ze hun archief met zelf o p getekende, oude nummers. Het infoboekje
geeft
g
lg
permelodie een duidelijke
eer
duidelijkebeschrijving
J gua
herkomst, zelfs met verwizin
j gen naar het uitenland. De muziek is met nuancesP
es eeld waardoor er variatie ontstaat. Er wordt ruimtegelaten
voor de solist. Wim Bosmans doet dit met diverse
fluiten en op
P de hommel. Ritteke Demeulenaere
speelt
zeer swingend
opP de hommel en geeft
rite
g
g
mebegeleidin met slagwerk.
Ivo Lemahieu
g
sPeelt stevigg de eerste viool. Zijn
l n doedelzak hanteert hij even vlot. Francis Marrant laat de walsjes
rollen op
zijn harmonica en zorgt
t
een
Pl
gvoor
tweede stem opP de viool. Charly Vandenputte
P
ondersteunt dit geheel
met zijn
zin
g
l contrabas.
JAS

staande. Toch weet deze nieuwe opname
te
P
boeien. Tom Beghin
speelt
de Mondscheinsonate,
g
P
de sonate 'der Sturm' en de Waldsteinsonate op
een kopie
P (door Chris Maene) van een Anton
Walter-pianoforte
Walter-ianoforte uit 1 795 , het type
YP instrument
dat Beethoven bezat, toen hij deze muziek
schreef. Sprankelend,
zeer kleur- en contrastrijk.
contrastrijk
P
ook, met af en toe eeneïm
g Proviseerde
versiering.
in de navolgingg van
g Zeer scrupuleus
P
sforzandi en andere dynamisch-agogischenaa
duidin gen in de partituur,
en dus vaak verrasP
send voor wie aan de doorsnee romantische-uitvoering-op-moderne-vleugelgekluister
ekluisterd is.
scrupuleus
dan weer in een. aantal niet in
P
de partituur terugg te vinden rubati. Hoogst
g origineel en meeslepend.
P
JVH

Belgian
Composers
of the Royal
g
P
Y
Conservato of Antwerp
P
Beatrijs Schilders, cello & Urbain Boodts,iano,
P
uitg. Art & Music Consultants, René Gailly,
Y
0. Maesschalckstraat 12, 1083
108 Brussel, 1 997 ,
CD87
i , DDD,
informatief inlegboekje (i blz.
7
35(15
N-F-E). - Joseph
P Callaerts, Emile Wam ach Paul
Gilson, Jan Blockx, Edward Keurvels, Emmanuel
Durlet, Leo Van Den Broeck,ef
J Maes en Franz
Y zij
Corneel D'Haeyer
zijn slechts enkele van de vele
van het Antwerpse K.V.C. die ook actief
waren als comeonist. Al klinken hun namen misschien wel vertrouwd, toch zal de vertrouwdheid
van de gemiddelde muziekliefhebber met hun
oeuvreijzonder
beperkt
zijn:
opPconcertpodia
is
zijn:
J
P
P
hun werk een marginaal
verschijnsel; opnames
g
en musicologische
zin
g
Ppublicaties zijn
l schaars als bomen in de woestijn.
l Een cd als deze is dus een
schitterend initiatief. Des te meer is het te betreuren dat de uitvoeringg nogal tegenvalt: aarzelende
aanzetten,
g slordighedenin de intona. veelvuldige
tie, weinig
g schakering^ en kleur. De zwier en de
overgave
waarmee Poëma van Van Den Broeck en
g
Ir
Impromptu
P Ptu van Maes vertolkt worden, doen
g elukkigwel even de veel mattere expressie
van de
P
overige werken vergeten. Maar over het algege
meen mist de vertolkingg toch wel diepgang
Pg g en
engagement. Het lovenswaardigg initiatief ten
spijt
PJ , is dit eigenlijk
g
l een ggemiste kans, want het
betreft hier composities
die onze aandacht meer
P
dan waard zijn.
l
JVH

The Ultimate Recorder
Flanders Recorderuartet
in Concert, Vier opP 'n Rij,
Q
uitg.
g Digi Classics, Overstraat4o,3473 Waanroe,
verdeeld door Coda Distribution, DCAMB
10
.97
o18, DDD, met informatief inle^bóek Je (N-E) van
16 blz. - Het blokfluitenensemble Vier opP
'n RiJ
Rij
vierde zijn lode
verjaardagg met een cd waaropP
l
een bloemlezingg uit zijn
zijn
uitgebreide
repertoire.
g
Composities
uit 6 eeuwen muziekgeschiedenis,
P
van ca. 1400 (het anonieme Estampita
P 'Lamento di
Tristano'), tot eind toste eeuw (SanPaku van Jan
J
Van Landeghem)
Lande hem). 'De beste blokfluit-cd ooit', zo
deze opname
aangekondigd. Of dat wer keP
lijk
natuurlijk
moeilijk te zeggen,
maar
1 zo is, is natuurlijk
gg
..
dit is wel duidelijk:
l Vier op
P 'n Rijl hoort zonder
meer tot de topP in zijn
n enre Deze cd
onderdlg
streept
koloriet,
P dit voluit: warm en homogeen
g
toonzuivere enP
precisie, stijlJ getrouwe
we
..inter retaP
ties van een indrukwekkend
indrukwekken veelzijdigg re P
perer
toire. Wie nog
g steeds niet overtuigd
gis van de volwaardigheid en de veelzijdige
l g mogelijkheden
g l
van de blokfluit, moet dringend P
Vier op 'n RijJ
horen: der gelike
j kwaliteit ontkracht moeiteloos
ieder vooroordeel.
JVH

Serge
g Prokofiev
Asse1'oester - Sonate nr. 6 en andere pianowerken,
P
Bernard Lemmens,iano,
(CD877120), uit gg. René
P
Gailly,
Y Art & Music Consultants, 0. Maesschalckstraat 12,108
1083 B russel, i 997 , ADD-DDD, geïll.
ing
formatief (N-E-F) inlegboekje
g
l (16 blz.). - Uit het
veelzijdige
oeuvre van Serge
J
^ Prokofiev brengt
g
Bernard Lemmens een zeerevarieerde
selectie.
g
Deze opname
bevat fragmenten
van de opusus
P
g,
P
nummers4 (Suggestion
diabobq ue),1 2 (Légende),
S^^
g
22 (Visionsu ^itives), 75 (Romeo en IJulia) en 9
95,
5 97
en 102 (Assepoester)
met als afsluiter de Sonate
P
in A op.
eeng volledige
P 82 als enig
g werk. Lemmens
toont zich als een briljant
en virtuoos, maar
l
vooral
eïnsP
ireerd ookver
pianist met enorme
g
beelden^,P
skracht en uitgebreid kleurenpalet. Het
rijke
J scala aan stemmingen
g in Prokofievs muziek
.
weet hijJ^gevat te treffen. Lyrische
betovering, niY
tieme poëzie, melancholie, terughoudendheid,
agressie, diabolische ritmiek, sereniteit, wilde onrust, sarcasme, tedere elegie
g en nogg zoveel meer
brengt
gevoel
voor preciese doghij met een groot
g
g
serin g. Een meeslepende vertolking!
, alg Jammer,
weer - het is niet de eerste keer dat we dit opmerken bij
bi de René GaillY- roducties - dat het
tekstboekje
vol fouten staat.
l zo tergend
g
JVH

Emmanuel-Deodat Van Weerst
Mimoide, Paul Klinck, viool; Claude CoP ens,
piano; IPEM Gent (CD
g. Rene Gailly,
99oo1), uit g
P
Y
Art & Music Consultants, 0. Maesschalckstraat
12, 1083
108 Brussel, 1997 ADD-DDD, geïll. informatief (N-E-F) inlegboekje
(16 blz.). - Het minste
g
wat je
is dat Van Weerst (°Ledeberg,
J kan zeggen
g
g
193
2) niet tot de populairste
componisten
van
p
P
ziJn ggeneratie
behoort. Medestichter van het
i
IPEM in Gent en vooral begaan
met theoretische
g
over comPoneertechniek, is zijn
zijn
J
oeuvre kwantitatief beperkt
tot een dertigtal
g
^
composities.
com
d'Hertog
dHerto (1 8)
PIn Memoriam
S
97
voor vioolsolo (of kamerensemble) is een sober
maar aangrijpend miniatuur van nauwelijks
nauwelijk i'.
Kate I en II (197
97 res P. voor viool en
piano en voor vioolsolo, fascineren door de snelle
P
opeenvolgingvan wisselende stemmingen. Mimoide (1978)
97 voor tape
p en piano (poëtisch, meditatief), en Cybernetica (1968)
voor tape
se
9
p (met obderendepulsaties)etui en
g van een ongeremde
g
fantasie. De boeiende klankrijkdo van deze
eze
werken roept
spontaanP
visuele beelden
o.
P
P
De beginwoorden van Herman Sabbes inleiding
bijJ deze cd zijn
toepasselijk:
'Laat UeJ bijzonder
l P
l g.
woon verrassen... Het nieuwe, het ongehoorde is
er nu eenmaal om, met zijn
l eigenzinnigheid, te
verrassen.'
JVH

JVH

Jan Smed
Airekes. Volksmuziek uit Brabant & Omstreken, uitg.
g
Music & Words, Postbus 1160,60 BD Nieuwegein
(Ndl),
,
MWCD
01
,
DDD,
informatief
g
997
49
inlegboekje,
3 blz., (N-F-E).- JJan Smed profileert
J 23
g
zich hier opnieuw
als
een
uitstekend vo sbalorP
kest. De sound blijft fris, met bewerkingen
g die de
dansers niet voor de voeten lopen.
De tempo's
P
P
zijn
ze vereisen geen
olympische
J aangenaam,
g
g
conditie. Deroe
,
die
reeds
werd
opgericht
in
g
Pg
.,
1969, speelt hoofdzakelijk
J k 18de-19de-eeuwse
dansmuziek. Daarvoor zochten ze in oude bun-

Ludwig
g van Beethoven
Sonaten voorpianoforte,
Tom Beghin;
Eufoda 1258;
g
P
DDD;'20";
tekstboekje
tekstboekjeN-E-F-D, 3
o p.;
73
p uit ^g.
Davidsfonds-Eufoda, Blijde-Inkomststraat
79-81,
79
J
000795
Leuven; ca.
fr. - De sonates van Ludwigg
.
blijven
van Beethoven blijven een belangrijke
,g l toetssteen
.
voor ieder Ppianist. De discografie ervanis
i kwan titatief dan ook astronomisch groot.
Voor
een
g
jong
jon pianist is het een uitdaging
g gom zich met een
opname
van minstens enkele sonates een plaatsje
P
J
te verwerven in dealerij
Een acheg
l der groten.
g
.
lijke
onderneming,
omdat
het
steeds
moeilijker
ll
wordt nogg iets toe te voegen
g aan het reeds be-

Joseph
P Haydn
Y
Pianoforte Sonatas - Vol. (CD8 7
-10)
3 en Vol. 2
(CD87-10
s, pianoforte,
uit g.
4), Johan HuY
P
g René
Gailly,
Y Art & Music Consultants, 0. Maesschalckstraat 12, 1083
108 Brussel, i 997 , informatief (N-E-F)
inlegboekje
g
l (8 blz.). - De klaviersonates van
zijnnog
g steeds voorwerp
Haydn
Yzijn
P van musicolog ische discussie. Over hetreciese
aantal en,
P
belan g
rijker,
over de vraag voor welk klavierinl
zijn,
ze bedoeld zi)
n, bestaat langgg
geen eensezindheid. OpP deze opnames
bespeelt
Johan
P
P
u Ys een pianoforte
^gebouwd door Chris Maene
naar een nstrument
instrument
van Anton Walter (1795),
795 een
BIBLIOTHEEK
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instrument met een wat omfloerste klank, met
een vrijJ korte nagalm,
maar met reeds heel wat
g
expressieve
mogelijkheden.
De sonates Hob. VI
gl
p
22,,
3 42,
4 49 (vol.2)
9 ,30,
44 19, 28 (vo1.1) en VI 2
haarfijn
worden vertolkt metrote
g virtuositeit, haarfijne
en frasering.
vrij strikt metrisch.
g Maar vrij
Daardoor missen we af en toe toch wel wat van
Haydns
frisse fantasie, van zijn
zijn grillige
g
g vertelstijlJ
Y
wendingen, van het reciboordevol verrassende
tatief karakter van sommige sonatedelen die als
zijn
kleine opera's
zonder woorden zijn.
P
Matthias Vanden Gheyn
Y

Preludia voor beiaard, door EddyY Mariën, Luc
Rombouts en Koen Van Assche; Alamire Muziekuitgeverij,
J PB 45, 399 o Peer; met informatief
g
tekstboekje
l (N-E) — Een uniekepremière-cd! Pas
werd de autograafvan de 11Preluin april
995
p 1995
dia voor beiaard van Matthias Vanden GheYn terugg
evonden. Deze onverwachte vondst van historisch belang
van
g
g leidde meteen tot de uitgave
een facsimile van de autograaf
samen met een
g
moderne transcriPtie. De Leuvense stadsbeiaardiers en de beiaardier van de universiteit aldaar
verzorgden
een opname.
Omdat in België
geen
p
g g
..
de
degelijk
gl klinkende 18de-eeuwse beiaard voorhanden is, werdekozen
voor de stadhuisbeig
aard van Veere (N1.). Het is een soePel en vederlicht klinkend instrument waarvan meer dan de
helft van de klokkeng
g e oten werd door familieleden van de componist. Een zeer fraaie vertolkingen vooral ook een heel heldere opname.
P
zijn
Naast de preludia
zijn
nogg 2 v an de4anoP
nieme composities
uit hetzelfde handschrift o P P
a ne
genomen en de variatiereeks Les Folies d'Es1'S
g
uit een 18de-eeuws Leuvens handschrift, ook al
eenprimeur.
Een verwittigd
g beiaardliefhebber is
P
er twee waard: van deze cd werden slechtso0
5
exemplaren
aangemaakt;
uitsluitend verkrijgbaar
g
g
P
oPbovenstaand adres. Zie ook in de rubriek 'Partituren' voor een recensie van deartituuruitP
g ave van deze P`reludia'.
JVH

Jean-Philippe
pP Rameau

Les Indes galantes, Prima La Musica o.l.v. Dirk VerBlijd In meulen, uitg.
g Eufoda-Davidsfonds, Blijde
79-81, 3000 Leuven, 1998, CD Eufoda
1283, DDD, informatief engeill. inlegboekje
J
(N/F/D) 18 blz., 795 fr. — Het is een bewuste
keuze van Dirk Vermeulen om de musici van zijn
l
orkest, Prima La Musica, op
P moderne instrumenten te laten spelen in een repertoire
dat vierhonp.
omvat. Vanzelfderd 'jaar muziekgeschiedenis
g
s prekend
is dat vandaagg niet meer. Dat de
P
combinatie van de verworvenheden opP het vlak
van uitvoeringspraktijk van oude muziek met de
rijke
J klank van de moderne instrumenten geen
g
onmogelijkheid
is, wordt desondanks andermaal
g j
bewezen met deze opname
van een suite uit Les
P
Indes Galantes van Rameau, een destijds
t erg vernieuwend 'opéra-ballet'
waaruit musici en/of
P
uit gevers naar hartelust (gegarandeerd
mooie)
gg
suites konden samenstellen. De hoorbaar enthousiaste musici van Prima La Musica sPelen deze
soms zeer virtuoze muziek technisch bijzonder
l
gaaf, zuiver en P
precies. Hun engagement staat
g
ook borg
en tempi
p rijk
rij
Y
g voor een qua dynamiek
barokke uitvoering met knappe
g
pe
contrasten en accenten. De orkestklank is helder
en doorzichtig;
het geheel van een meesleepend
meeslee ende
gg
JVH

MUZIEK
E. Baeck en H. Baeck-Schilders

Het concertleven te Antwer Ben in het midden van de
1gde eeuw, uitg. Koninklijke
Koninklijk Academie voor WePen, Letteren en Schone Kunsten van
België,
Klasse der Letteren
jrg.
g
Jg
5 8,1
996, nr. 63,
verspreid
door uitg.
Brepols,
Steenweggop
P
g
p
P Tielen
68, 2300
Turnhout, 260 x 180 mm, zw.-w.-illustr.,
3
221 blz.,a erback
1.2 2 7fr. — Dat Benoit een
P
belangrijke rol speelde
in de Vlaamse ontvoo g p
din sstri'd
duidelijk. Het belangg
J is zonder meer duidelijk.
van zijn verwezenlijkingen,
maar zeker ook het
J
g
236

BIBLIOTHEEK

ontbreken van enige
. g wetenschappelijke
P J . studie
van archiefmateriaal uit dePre- enoitti J
d,zij
zijn er
zij volk
verantwoordelijk voor dat 'de man die zijn
zingen'
tot voor kort werd beschouwd als
g
een deus ex machina die aan het werking in een
absoluut cultuurvacuum. Niets is minder waar
betogen
g beide auteurs. Toen Benoit in december
186 de leidinggvan de Société de Musique
1867
q ue over nam, kende
l g concertleven
. de stad een veelzijdig
waarin
g
l dse muziek (en vooral ook muziek
. eigentijdse
van eigen
g bodem!) een ruim aandeel had en
waaraan vituozen uit binnen- en buitenland
deelnamen. Van verschillende concertinstanties
den
wordt
deconcert
worden
geschetst,
g
g
programma's
bestudeerd en persreacties
weer..
ro g
P
r
e even. Eenl
indrukwekkende studie waarbij
iedere beweringgg
gestaafd wordt met een historisch document, al wordt één enkele keer de
toenmali pers
toenmalige
letterlijkgenomen: Beethoe P te letterlijk
yens Fidelio-ouverture kan niet én in 1856
5 én in
1869
zijn
zijn in Antwerpen.
9 voor het eerst uitgevoerd
P
g
Zekereen 'boeiend'
verhaal, maar 221 bladzijl
den met een schat aan informatie die het sociaal,
cultureel en artistiek referentiekader waarin Benoit terecht kwam, veel duidelijker
l definieert dan
totnogtoe
het geval
was.
g
g
JVH

Speelmansboek
uit Maastricht
P

Ton eren, 0.-L.-Vrouwebasiliek, bibliotheek hs.
Tongeren
uitg. Alamire, Postbuso
45 399 Peer, 99 6,
met inleidingg van Gilbert Huybens
en Eugeen
Y
Schreurs, facsimile series 6, nr. 1, h. 165 x b. 2235
mm, 296
0 fr. — In het kader van
9 blz., ggenaaid 199
het Alamire-project
werd in het archief van de
J
basiliek vanon eren
voorliggend
Speel mans ^
^
boek uit Maastricht aangetroffen. Een zekere
was er de eerste ei geeP.J. Van pelt uit Maastricht
g
naar van. Het is een soort muzikaal dagboek
dat
g
en een zeer g,eva 3881jaar (17 86-182)
4 omspant
P
rieerde inhoud biedt: van theoretische notities tot
deg
g oriaanse litanie derpredikheren, van
Franse oera-aria's
tot volksliederen en -dansen.
P
Over hoe, waar en waarom Van pelt zijn
l materiaal
verzamelde, is nogg heel wat onderzoekswerk te
verrichten. Toch vonden de uitgevers
het
g
(terecht) zinvol om het handschrift en de reeds
vergaarde
kennis eromtrent in de openbaarheid
g
P
te brengen.
Hun inleiding
gl weg
g bevat een degelijk
tenschaPp
eli'k
J g van
1 onderbouwde beschrijving
het handschrift en van de inhoud ervan, met een
praktisch alfabetisch register
van alle melodieën
g
P
oPtitel/incipit;
P per
P melodie wordt ook opgave
Pg
gedaan
edaan van elementen als genre,
tonaliteit, maatg
soort.... Het sPeelsmansboek is op ware grootte
g
weergegeven, deel 2 ook zoals in
n het handschrift:
op
PziJ n o en
p van achter naar voren.
j

JVH

Bruno Bouckaert & Eugeen
Schreurs
g

Stemmen in het kapittel.
Het muziekleven in Vlaamse
1
kathedralen en kapittelkerken
ca.1300-1600, Alamire
p
Muziekuitgeverij,
Peer, geill. met zw-.
) PB 45, 399o Peer
g
w.-documenten, 200 x 140
4 mm, 991 blz., ggenaaid
o fr. — De bloei
en de internationale uitstraling
g
van het muziekleven in de Lage
g Landen in 15de
en 16de eeuw werd tot voor kort vooral verklaard vanuit het bestaan van de kathedraalscholen. Recent onderzoek van de Alamire Foundation bracht evenwel aan het licht dat de rol van
de kaPittelkerken hierin minstens even fundamenteel was. Dat onderzoekaf
g in i996 aanleidingot
een reeks uitzendingen
..
g in De RingS van
Mo ius van Radiowaarvan
dit boekje
3
l e de neer slagis. OpPzeer bondige
g wijze
J ze — soms wat té bon di gg, zodat enige
voorkennis van de
g algemene
g
materie wenselijk
duidelij
J is — maken de auteurs duidelijk
door een samenwerking van verschillende
factoren (praktijkgerichte
opleiding;
kerkelijke,
kerkelijke
liturgische
en sociaal-economische context) een
g
der
dergelijke
g l bloei mogelijk
gl was. Terecht wordt een
tijd van kunstmuaccentele
g gd dat we in onze tij
zijn
religieuze
polyfonie
was
J kwijtgeraakt:
lg
g
PY
zuiver liturgische
'gebruiksmuziek'
en kan
g
g
slechts adequaat
uit
uitgevoerd
evoerd en begrepen worden
q
in het licht van die toen zeer gedifferentieerde
g
context. Mooie illustraties en menigg citaat uit oorsPronkeli'ke
bronnen
verluchten
het geheel.
J
g
JVH

Jos van Leeuwen e.a.

Schubert zonder bril. De si.^nl onieën opnieuw
bekeken.
1
Luistergids voor melomanen, muziekuitg. Alamire,
met zw.-w.-fo 1997, geill.
^
Postbuso
peer,
45 399
P
to's en muziekvoorbeelden, 240
4 x 160 mm, 12 7
blz.,enaaid
o 49
fr. — Biografische achtergronden,
^
g
de betekenis van de sYm onieën, Schuberts orkest, de restauratie van 8 symfonieën,
de retoriek
Y
in de Onvoltooide en een muzikale vogelvlucht
doorheen de symfonieën,
dat zijn de ingrediënten
g
Y
van deze luistergids die door de vele 'randinformatie' uiteindelijk
^
J meer is dan een luistergids.
De auteurs — Karel Moens, Yves Senden, Jos van
Leeuwen en Jos van Immerseel — leveren, ieder
op
K
P hun terrein, een werkstuk af waaruit een grote
wetenschappelijke
wetenscha
^
PP J en muzikale onderlegdheid
blijkt. Schuberts symfonieën
blijkt.
krijgen
Y
Jg de aandacht
die ze verdienen; enerzijds
enerzijds niet altijd
altijd hetgeniaal^
ste van wat hijJ schreef, anderzijd
anderzijds indrukwekknapp wanneer men beseft dat hij
hi zijn laatste
leeftijd waaropP van Beethocomponeerde
opp een leeftijd
P
zij eerste toe was. Veel aanven nogg niet aan zijn
naar een totnogtoe
haast volledig ver^
g
Zij orkestraal zeer
waarloosd aspect:
het orkest. Zijn
p
symfonieën
zijn
zij geschreven voor de
Y
terradicale
ontwikkelingen
het orkest,
or
en
g
d worden met een orwijl
uit g
J ze meestal uitgevoerd
kest en met instrumenten van nà de romantische
explosie.
Een boekj
boekje om Schubert door een
P
bril te bekijken
en vooral met andere oren
J
te beluisteren.
JVH

Pieter Andriessen (red.)
Authentiek of fanatiek. 25
5 1jaar La Petite Bande, uitg.
g
Alamire vzw, Postbuso
45 399Peer, 997, zw.-w-.
490 fr. — In
illustr., 210 x 140
4 mm, 95 blz., ggenaaid 49
1972,
97 niet echt met voorbedachten rade, werd La
Als vanzelfsprekend
had
Petite
P
g eboren. Bandeden het nieuwe levensgevoel en de nieuwe muziek een zoektocht naar nieuwe oude muziek op
anggg
gebracht. Er waaide een frisse wind door
et muziekleven. Velen kregen er zowaar koude
rillingen
de an g
g van. De enen uit onwennigheid,
deren uiture
5 ljaar later waait de
p verrukking.
g25
frisse bries nogg steeds. Dit boekje
J is er het s P re g, do
kende bewijs
bewijs van. Tegen
^
gg commercialisering,
matiserin gen fundamentalisering in
g — niets is zo
verwoestend als fundamentalisme, of het nu van
ggen
politieke,
religieuze of artistieke aard is — leggen
alle medewerkers (Pieter Andriessen, Robert
Wangermée, Pierre Bartholomée, Fred J. Lindeman, Sigiswald
en Barthold Kuiken)
getuigenis
^
l
g
g
af van hun diepste
overtuiging: 'Blijven bevragen,
P
(voorlopige!) antwoorden in twijfel bli ven trekken'
zij
(B.K.,p.p . 80 , want de musicus 'kan er zeker van zijn
hij zich vergist' (R.W., p. 34
34). Een kleurrijk
J ^ eheel van g esc iedenis, ervaringen, opinies en imp ressies. Vlot leesbaar, boeiend en door het
voortdurende relativeren zo verfrissend en dus
deugddoend!
JVH

Hans van Nieuwdorp
P (eindredactie)
Het historische orgel
<^ in Nederland (1479-1725) Dl. 1,
uitg.
g
g Stichting
g Nationaal Instituut voor de orgelkunst (NIvO), Postbus 10854,1001 EW Amsterx 220 mm, 408
blz.,
dam, 1 997 , kleurenillustr., 295
4
95
g ebonden, 1
39 (ex. verzendkosten; 12 delen
f 1668,-) — Met meer dan 2000 historische orgels
g
is Nederland een uniek orgelland
met een hoge
g
g
dichtheid aan belangwekkendeetui
en van
een
g
.
^
merkwaardige
grijk
orgelgeschiedenis. Deze rijke en
orgelcultuur wordt in de or ano grafie
esteund door de disPositieverzamelaars
oachim Hess (1774),
774 Nicolaas Arnoldi Knock
zen
(1788),
George
7
Y(1850g Hendrik Broekhuyzen
1862), en Marius Hendrik van 't Kruys
Y (1885).
Vandaag
p een ruim
^ leeft deze orgelcultuur op
draagvlak
van de Nederlandse gemeenschap.
g
^
P
Hierdoor en mede dankzijJ de medewerkingg van
een
leffade
van
orgeldeskundigen
als
Jan
Jon
.
Pg e P ier, dr. Hans van Nieuwkoop, dr. Gert Oost,
dr. Ton van Eck, dr. Frans Jespers,
drs. Johannes
P
Christiaan Steketee en vele anderen is de uitgave
g
van deze monumentale orgelencyclopedie mo
g elijk geworden. Twaalf delen zijn
n
in
chronolo
ilijk
l
gopgesteld
sche volgorde
(1479-1971) o esteld. Van ieder
orgel is er een historische, technische en kunst-

historische beschrijving,
, aangevuld
met een toel .$
g
lichtin$over de locatie, een literatuuropgave,
het
P$
monument- enor$elnummer en een kleurenafbeeldin $. Een vermelding$ van de klankkarakteristieken van elk instrument zou heteheel
nog
$
completer
maken. Het voorliggende
eerste deel
d
P
$$
omvat deeriode
1479-1725.1 0 instrumenten
p3
worden hierin beschreven, w.o. een vijftal
die
l
vanuit ons land werden verkocht. Hierbij zijn
zijn er
twee instrumenten van de 17de-eeuwse
Ieperse
7
P
horlogemaker
Jacobus
van Eynde.
Het eerste deel
J
$
Y
van deze encyclopedie is een uniekeublicatie
P
met zeer deskundige inhoud en hoogkwalitatieve
$
presentatie. De wonderbare schoonheid voor
het oor en het oog wedijvert hier met de kunst
en de kunstnijverheid,
de orgelmuziek
en het
l
$
orgelspel.
KD

PARTITUREN
Matthias Vanden Gheyn
Y
Preludia voor beiaard, uitgegeven door Gilbert
Huyben
Hu bons en Luc Rombouts; Alamire Foundation
Alamire Muziekuitgeverij,
$
J Leuven - Peer,
1997;
pp. en 10 0 pp
pp.;99
i 0 fr. - O
Op
997 2 volumes, 32
3 p
19
verwierf het Leuvense Universiteits9 april
P 1995
995
archief de autograaf
van de elf preludia
van
$
P
Matthias Vanden Gheyn
Y (1721-1785), Leuvense
stadsbeiaardier, organist
en componist.
Met de
$
P
ontdekking van de autograaf
kon worden aange$
$e
toond dat Vanden Gheyn
wel degelijk de comoYP
nist is van de preludia die aan hem werden toegeschreven.
dan een eeuw lang
$ Meer
waren
uitvoeringen
opp een kopie
$ ervan gebasseerd
$
P van
een kopie
P (met alle gevolgen
$ $ vandien). Voortaan
kan dus de echte Vanden Gheyn
Y van onze
torens weerklinken. De
uit$ave bevat een fascimile van het handschrift en een moderne transcriptie. In de inleiding worden alle facetten van
het handschrift en zin
l inhoud (van functie en
waarde van dereludia,
tot een codicologische
1?
$
j
beschrijving
en informatie over het instrument
waarvoor deze composities werdeneschreven)
$
op
grondig$wijze
wetenschappelijke
toegelicht
wijze toe elicht.
P$
realisatie, met enkele mooie zwart-wit illustraties, is van onberispelijke
pl technische kwaliteit.
Een uitgave
om 'U' tegen
$ te zeggen.
$
$$
JvH

Simon Ives & John Ward
Duets for two bass viols, London, British Library,
,Y
MS ADD. 344
facsimile-uit $
door Muziek31424,, facsimile-uitgave
vereni$in$Alamire, Postbus 45, 399 o Peer, 997 ,
reeks `Facsimile series for scholars and musicians; drieeniete
boekjes
boekje in kaft, 160 x 210 mm,
$
fr. - De uitgebreide reeks facsimile-uitgaven
van de Alamire Muziekuitgeverij
e
$
l werd aan $gevuld met o.m. deublicatie
van een deel van het
P
manuscript ADD.344
1 2 uit de British LibraryY in
Londen. Het facsimile bevatduetten,
2 fantasias
9
en 6 aYres voor 2 `basviolen' van de hand van Simon Ives (1600-1662). Stuk voor stuk melodisch
zeer aantrekkelijke
kleinodiën. Naast nog
J
$ 2 ano nieme werken bevat deze uitgave ook 6 ayres
Y
van John Ward (ca. 159
8 -163 8 met voor die tijd
tij
stoutmoedige samenklanken. Al deze duetten
uitgegeven in 2 a parte bundeltjes,
bundeltjes zoals in
JP
originele handschrift, en dus niet inPartituurvorm. Een derde bundeltje
l bevat 26 duetten
voor dezelfde bezetting$ waarvan evenwel slechts
éénpartijJ bewaard bleef in hetzelfde Londense
handschrift. Sober maar net uit$e $even en voorzien van een inleiding
Strokers.
$ door Piet Stryckers
Ernest Krdhmer
loo Ubun^^sstucke ur den Csakan, (Recorder)3rtes
Werk, Wien, bei Ant. Diabelli and Comp.
Com ., facsi Alamire,
$ave door Muziekuitgeverij
$
Postbuso
45 Peer,
399 1997 reeks 'Facsimile series for scholars and musicians, nr. III 26, 3 20 X
mm,3
235
31 blz.,$geniet in harde kaft,59o fr. - De
35
csakan is een Hongaarse
variant van de blokfluit,
$
gestemd in a' of as', het midden houdend dus
tussen de soPraanblokfluit in c" en de altblokfluit
in f'. Deartituren
voor dit vrij
vrijonbekende insp
trument werden evenweleschreven
in c, zodat
$

het repertoire
voor csakan.p
probleemloos op
P
sopraanen tenorblokfluit $
gespeeld kan worden,
P
en zelfs mits transpositie
(een kwart hoger
P
$ dan
de notatie), op
P altblokfluit. De ioo studies van
Ernest Krahmer (1795-1837, de'Pa$anini van de
blokfluit') zijn
moei,i t systematisch geordend
$
li'kheids
raad. rhmer geeft
)
$ de leerling$tussendoor veel goede
raad mee en voorziet zijn
zij studies
$
dynamische
en agogische tekens om zij bezijn
YJ
doelin $en zo duidelijkl mogelijk
$ l over te brengen.
$
Alle aan bod komende technischeroblemen
zijn
zij
p
samengebald
in het nr. ioo, een Fantasia in Tempo
$
p
moderato alla capacita del suonatore. Een welkome
afwisseling
$ voor het blokfluitstudie-repertoire.
P
JvH

FOTOGRAFIE
Ann Verhetsel & Michiel Hendryckx
Jan Locus. Documentaire foto-opdrachten Vlaanderen / Provincie Antwerpen.
Uitg.
$ Vrienden
P
van de Provinciale Musea - AntwerPen & Pandora, Antwerpen,
en,1
1997, geill. met52
5,zwartwitP
foto',
s 220 2230
0 mm,9
96 blz., $genaaid, 470
fr. Deze foto$rafie-o Pdracht bestond erin de `voortdurende mutatie van de functies van de stad,
haar stelselmatige
$ uitbreiding
$ naar de eriferie,
de verstedelijking
J
$ van haar randgebieden en de
ontluistering$ van waardevolle buurten' te documenteren. De locatie moest in de Provincie Antwerpen gekozen worden, zodat het niet anders
kon dan dat het de stad Antwerpen zou zijn. Het
is natuurlijk
k om in een documentaire remoeilijk
J moeili
orta$e van vijftig
J$ of honderd of tweehonderd
foto's een voortdurend veranderend stadsbeeld
te registreren.
Het inleidend stuk Ann Verhetsel
$
is dan ook veel verhelderender dan foto's kunnen
zijn. Ze stelt: 'De kernvragen
zijn.
$ van de hedendaagse (stads)geografie zijn: waar komt iets voor
en waarom?, hoe zal dit verder evolueren en hoe
kunnen we daar het best op reageren? Het is
daarbijl vaak veel moeilijker
de wijzigingen die
J
voor onze neus gebeuren te observeren en te duiden dan een historische evolutie te reconstrueren.' Hoezeer dat waar is, illustreren de foto's.
De auteuraat
van de
d
$ o.m. in op de problematiek
p
bevolkingsstructuur
ene woonwensen, de
$
werkgelegenheid, de winkels en voorzieningen
als scholen, ziekenhuizen en administratieve
diensten; de verkeersProblematiek en de buurt
als sociaal milieu komen aan de orde. De stad is
'eenpuzzel
van grote
en kleine handelskernen,
p
$
.
volksbuurten, negentiende-eeuwse
woonwijken,
woonwijken
$
gerenoveerde en verkrotte
stadsdelen, groene ruimten, deftige woonwijken,
uit an sbuurten
en recreatiezones...' Verhetsel
$
besluit met de oPmerkin gdat jeJ de charme en de
dynamiek
van een stad niet in woorden kan vatY
ten. Dat kan je alleen door 'verkennend en verdwalend' door de stad te lopen,
p.. te voet. Jan
Locus heeft dat $gedaan met zijn
$ J o PJ onmogelijke
zij aandracht. Hij heeft ervoor gekozen
om zijn
$
toe te spitsen
op
p
p de mensen in de stad, de
stad als decor waarinel leeft (moet leven). Een
duidelijke behoefte aan originele
standpunten
en
$
p
een voorkeur voor bewegingsonscherpte en grote
diafra$
maoP
enin
$en met korte scherPtediePte
die levendigheid
en drukte suggereren,
- een
$
$$
stad waarin mensen kleineworden
zijn.
zijn.
Op
p de
$
tentoonstelling$ met grote
vergrotingen van ca. 1
$
bijJ meter maakten de foto's een sterkere indruk
dan in dit boek. Antwerpen
P zelf is nauwelijks
maar dat hoefde ook niet.
KVD

Jan Cop Pens, Marag Altena, Steven
Wachlin, e.a.
Het licht van de negentiende eeuw. De komst van de
fotografie in de Pprovincie Noord-Brabant. Uitg.
Uit$Stich-tin$Brabants Fotoarchief, Eindhoven, i 997, i44
reproducties
in duotone en ca. 150
15 tekstillustraP
ties, 290
4 blz.,$gebonden 895, o. 9 X 23 0 mm, 224
Bij het bekijken
van oude foto's uit vorige
J
$ eeuw
lijkt
1 het soms alsof het licht vroeger
$ zoveel
mooier was. Een mijmering
Co ens, een
$ van JanCoppens
van de geschiedschrijvingvane fotografie in de Benelux. Samen met een deskundig team
publiceerde hijl een fraai geïllustreerd
boek over
$
p

de receptie
in
p en ontwikkeling$ van de fotografie
$
Nederlands Brabant in de 19de eeuw. Meteen .
krijg
n
l$ Jje ook een beeld van het leven in de prov icie in die tijd.
tijd. Erzijn
zijn afbeeldingen
van stade
s$ $
zichten, evenementen enortretten
van bekende
P
personen.
Verder spectaculaire stereo- en p ano P
ramafoto's van de Bossche Markt en de Brabantse
spooren waterstaatswerken. Naast deProfessioP
nele foto$rafie ontstond al ca. 1880 een amateurfotografie met eigen verenigingen en... artistieke
ambities. Deze fotografie
wordt gekarakteriseerd
g
$
door een
opmerkelijke
en natuur- .
J spontaneïteit
,
p
I?
likheld.
Zowel uit esthetisch als uit documentair
l
oogpunt
een boek dat zeer de moeite waard is.
$P
KVD

Filip
Verleen
P Claus & FransVerleye
en aarde in de Wetstraat, uitg.
•
$ Lannoo, Tielt,
1
1997,
$geill. met zw.-w.-foto's, 245
1 0 mm, 12
124
4x
5 7
blz.,ebonden
$
595 fr. - Een boek vol boeiende en
frisse journalistiek.
journalistiek. Foto's van Filip
P Claus (De
Morgen) en teksten van de intussen overleden
hoofdredacteur van Knack, Frans Verleen.
Y Deze
selectie van foto's, die Claus zelf heeftemaakt
$
voor een tentoonstelling
$ in het VlaamseParlement, nuanceert voor me het beeld dat ik van het
werk had: kritisch, insinuerend, als het kan een
beetje
Filip
J oneerbiedig,
p
p polemiserend.
$ spits,
Claus is met name ook zacht en relativerend,
bij die
$geestig
$ en emotioneel. Er zitten foto's bij
ra i en
grappig
g ontroerend zijn. Er
. is Bert Anciaux in
zin
en adp
J uniformpjeJ, van de Chiro, de politicus
vocaat die elk ljaar mee op kamp gaat
$ om te koken voor de hele bende. Frank Vandenbroucke
werd door Claus ergens
in Brussel op
p een
$
straathoek gewoon op de grond gezet met een
hondje, filosofisch inedachten
verzonken; een
$
foto die na zijn
destijds als minister van
l ontslag
$ destijd
Zaken, een wrange toets krijgt. Wie
dat vanrominente
politici
(het zijn
zij slechts een
p
P
• voorbeelden) gedaan
krijgt,
l$ moet een zachte
g
naa zijn
Filip
zijnaan wie jel niets kan weigeren.
knaap
$
maakt ookeen
$ misbruik van die welwillendFoto raheid, er wordteridiculiseerd.
niemandg
fie met een humane kwaliteit. Ook met esthetische kwaliteit, maar dan wel in functie van het
onderwerp.
zij die van Anp Echt 'mooie' foto's zijn
Neyts, Magda De Galan, Laurette Onkelinx... Hugo Schiltz:
echt candid fotografie.
Filip
$
P
Claus kan alles. Kan een foto suggereren
dat een
$$
es rek samenzweerderig
is? Pagina loo: WillyY
$
Claes en Louis Tobback. De teksten van wijlen
J
zij
Frans Verleen (alsof zeekni
t zijn
zijnuit zijn
$
Knack-(hoofdartikels) zijn staaltjes van schittestukrendeschreven
geschreven
journalistiek. Opiniërende
p
J
ken waarin verontwaardiging
$$ en sympathie niet
wordenlad
estreken, met betrokkenheid
bi' de
$
$l
Vlaamse Beweging
en afkeer van het Grote Geld.
$
stukje Foto,
BijJ de lectuur van het inleidende stukje,
•
ik aan de filosoof Sam IJ sselin$die constavooral zichtbaar, herteert dat de werkelijkheid
t
kenbaar wordt in de weerspiegeling, de kunst, de
literatuur. En natuurlijk in de fotografie. De werkelikheid
j
is vreemd, de foto is verhelderend. Het
hele boekje
l (foto's en teksten) ademt een kritische
geest, een $groot onbehagen
$ $ van
$
$ met de gang
zaken.
KVD

World Press Photo 1998
99
Haag en
(in 6 talen), uitg.
$ Sdu Uitgevers/Den
$
Standaard Uitgeverij,
1 47a , 2018 nt$
$
J Belgiëlei
zwartwit-illuspp.
kleurenen
werpen,
8,1
99
3 0PP
P
traties met onderschriften,oo
3 x 210 mm, 148
a
erback
600 Bfr. - Echt opwekkende
blz.,ren
p
P pP
Photo-wedstrijd 99
18
ten zijn
J er uit de World PressPhoto-wedstrijd
niet gekomen. Het is trouwens zo sinds vele jaren. Het is al oorlog, ramfs oed, aids e.a. verschrikkin$en wat de klok s aat. Het boek gaat
over fotojournalistiek,
nieuwsgaring. 'Va er
J
kuste vrouw en kinderen enin
naar
P$
$ opgewekt
het werk', - het nieuws à la Luc Versteylen komt
hier niet aan de orde. Tenzijl soms, heel even.
Voor de World Press Photo 1998
(wedstrijd met
99 (wedstrij
tentoonstellingin 26 landen en catalogus
$ in zes
talen) waren meer dan6.000
inzendingen.
3
$ Er
nauwelijk schenen te
was een tijd
J dat de Belgen nauwelijks
wedstrijd bedat er eendergelijke
$ 1 wedstrij
deelzijn 34 Belgische
Nu is het anders: er zijn
$
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nemers onder wie (alfabetisch) Tim Dirven, Filip
Claus, Firmin de Maitre, Dieter Tielemans en
StePhan Vanfleteren uit de stallen van De StanIn de tienkoppigejury
daard en De Morgen.
J jul zat
^^
ook de Gentenaar en beroemde Manurn-fotoDeg.grote prijsgingnaar
l
Y
g raaf, Carl De Keyzer.
de Al erijnse
fotograaf Hocine AAence France
J
bijl
bi
Presse die een huilende vrouw fotografeerde
g
het Zmirli-ziekenhuis waar de slachtoffers werden heengebracht
van een fundamentalistisch
g
bloedbad dat in Bentalha was aangericht.
EenPag
thetische foto (kleur) met een renaissancistisch
tintje,
gekadreerd dat er heel vlugg naar
Pg
l ^ - zo knap
geïnformeerd
werd of ze niet geënsceneerd
was.
g
g
Ze heeft inderdaad iets theatraals, maar is wel
degelijk
die toont in wat voor een wel fotografie
g
Opmerkelijk
0P
reld we
1 k is dat de zwartwitfotografie
zich handhaaft, zich niet door de kleur
g
laat wegdrummen,
we drummen - zelfs de neiging
ggheeft modieus te worden. Ook de elementaire esthetica van
de fotografie
(de sterke Ppunten, de invoerende li-l
g
nen enz.), is blijkbaar,
ook niet in dezepersfotol
rafie
^ tot op de draad versleten, zoals dat nogg
niet zo lang
scheen te
g geleden vanzelfsprekend
P
zij
zijn.
(Blair met zijn
J De ronduit 'mooie' fotografie
g
jongetje van de Russische marineechtgenote, het
academie, het dochtertje
l van een Siciliaanse aristocratie in haar palazzo), - zij
zij is er nogg steeds.
Maar de eindindruk blijft:
Pe
J HumanityY is a hopeless case. Bloed en tranen.
KVD

Frank Albers, dr. Marit
g e.a.
g Zuckriegl,
uit . Zomer van de fotog.),uitg.
(ID)entiteit
grafie vzw., Antwerpen, 1998,160 blz., overvloedieg zw.-w.-/kleurenillustratie uit de vier
centrale tentoonstellingen
van de 7de Zomer van
g
700
de Fotografie, 210 X 290
7 Bfr.
9 mm, a-Derback,
p
deProv. Musea). (63o Bfr. voor de Vrienden van de
Ongetwijfeld
boeiende, intrigerende
intri erende tentoonstelg
l
lirag en. Het opereren
met een thema is voor een
P
fotografiefestival als dit een goed
idee: het noopt
g
P
exposities
tot nadenP
J
l'e als bezoeker van (talrijke)
ken, alleszins tot een secundaire reactie. Anderzi'ds
zoals
l is het ook zo dat heel wat fotografie,
g
ze hier bijeen
werd gebracht een thema nodigg
J
heeft. Met name de fotografie
die je
P
J.conceptueel
g
zou kunnen noemen (als ze serieus is) en evenzeer, vanzelfsprekend,
de fotografie
die je
g
l alleen
P
bekijken Maar
métebruiksaanwi
zin
kan bekijken.
l g
g
te filosoferen over 'Sinn, Wesen und Bedeutun g' van onze identiteit, zie je
J foto's en constateer je of zeeje ontroeren, bijJ het nekvel grijpen,
g JP
doenimlachen
of vertederen. Mooi, troostend,
g
hij
beetje verzoenend
met de wereld zoals hij
je een beetje
..
je
uitziet, is natuurlijk
Sander, maar die is
l Au gust
g
er alleen maar tussengehan en, dacht ik, om aan
wel is.
teeven
hoe anders actuele fotografie
g
g
André Goldberg
g maakte Pportretten van zeer introverte, in zichzelf kijkende
mensen. Naïeve
J
vakfotografie zijn de Maleisische p
portretten van
SeY dou eita. De zg . 'bazaar hotogra h Y' van
de Satish Sharma Collection illustreert hoe kitsch
el
schitteringg kan krijgen
die ze nniet eef t. Heel
l
Jgemaakt
melancholisch zijn
landschappen die emaakt
werden gedurende
g
.een reis naar Siberië en het
Verre Oosten; ze zijn telkens ggecombineerd met
j van mensen die daar wonen:
een amateurfotoote
.
heel
zijn simpele eenvoud. Kwetsbare
eedroevig
oe g in
zij
van mensen die er liever niet willen
zijn (Annette Van der Voort), - tot je achteraf leest
in de bijschriften
dat het gaat
over psychiatrische
PY
g
J
patiënten. Filmachtige prentenY
van Tina Barney
(kleur) laten Jje achter met de vraagg of mensen
echt iets van elkaar begrijpen, of liefde niet het
verlap. gen is om iemand echt te kennen. Hoe
eentje naar die fomeer je (in de catalogus,
^. opPlje eentje)
kijkt,
hoe meeree
Jl afvraagtg of dit werk niet
l
dikwijls
over eenzaamheid of, liever, verlaJ gaat
g
tenheid. Derenten
die warmte uitstralen, empaP
in het gezelschap
ezelschaPvan foto's
j opgehangen
thie, zin
pg
van mar ginalen,
hoeren, anonieme zelfloze men.
sen met onberispelijke
kasels
in een zwembad
P
P l
boeken metPpotomablote broer en zusje,
e
J^
ton-pasfotootjes van honderden inwoners resp.
p
van Wenen en Santa Fe de Bogota,
verderportretP
g
ten van mensen die arm zijn
en
g
J (ook van geest)
leven als de dieren (Marokko), foto's van een
man die zichzelf als radeloosrobeert
te situeren
P
238
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in zijn
zijn omgevin g,
zijnl huis, het erf... Ten slotte
constateerel dat met deze tentoonstellingen
g die
overwegend met actuele fotografie
gemaakt zijn,
J
g
aangetoond
wordt dat fotografie
al langgg
geen
aan
g
g
kunst meer wil zijn,
J maar wel een instrument om
de zichtbare werkelijkheid in kaart te brengen,
te
g
zij
ontmaskeren. Fotografie
die het individu uit zijn
g
haalt, de wereld toont, een s ie gP el voorhoudt.
KVD

j gem
L. Bekkers - M. van Gise
Willy
- oto raa in het land van
y Kessels (1898-1974) fotograaf
(Nl./Fr.) uit g. Prov. Museum Emile Verhaeren Sint-Amands, 199
8, zw-w.-illustratie, 210
x 200 mmblz.,
44 Bfr. - OpP2 m aart jl.
J was in het
fotografiemuseum
van Charleroi de vernissage
g
g
en on
voorzien van een tentoonstellingg (Fotografen
<^ ra
ondervra en de wereld): werk van acht fotografen
g.
. Hij
der wie Willy
Y Kessels, de Brusselse Vlaming.
was architect en beeldhouwer diede foto grafie
ontdekte door zelf de foto's teaan
maken van
g
zijn
Hij1 beoefende de artisJ huizen en sculpturen.
p
tieke fotografie
(o.m. naakten, solarisaties) in de
g
Zij naam wordt
eest van het modernisme. Zijn
geest
vooraleassocieerd
met de stills die hij
g
van
maakte voor de film Misère au Borinage (1933)
,933
professioneel foHenryY Storck en 1Joris Ivens. Als P
tograaf portretteerde
hij lJoris
Van Severen, Staf
J
P
De Clercqaar
eveneens Paul Van Zeeland. Van
q,
af gaat hij hij
zijn bekende Scheldelandscha P 1943
943
en maken en o0 portretten van volksmensen
pen evengoed
van Stijn
De
g
g
J Streuvels, Longinus
zijn
Munter of Rik Selleslags
g hadden kunnen zijn.
is alsof hijJ uit de stad (Brussel) wegtrekt
g
waar hij het modernisme, De Stijl
1 en de Nieuwe
Zakelijkheid had leren kennen, om terugg te keren
('zuriick zur Natur') naar zizijn
n geboortestreek
Jg
(Dendermonde) en de mensen die daar wonen.
Na de oorlogg wordt hij
hij veroordeeld voor collaboratie (ze
(zijn
l nPportretten en Verdinaso-sYmPathie) on danksetui
ten ontlaste van verzetslui
g enissen
g
en communistische vrienden. Na zijn
in
J
.J vrijlating
hij zich
wijdde
hij
11947 (hij
(hij had vier jaar gekregen)
l
g
g
nogitsluitend
aan het Scheldelandpraktisch
g.
schap, P
professionele opdrachten
en 'creatieve fop
to rafie' waarvoor hem door het Ministerie van
Toen in
Cultuur een toelage was toegekend.
g
1998. zijn
zin
J werk in Charleroi zou worden
eëx oseerd ontstond er een hele rel in de Fransgeëxposeerd,
talige
pers over zijn
zij (in)civisme. Niet over de
g .P
van zijn
zijnfoute vert werk, maar over zij
Zijn foto's werden uit de expositie
verwijJ
p
derd. De twee inleidingen van de catalogus
g gaan
g
vooral over wat de ambiguïteit van Kessels
wordt genoemd: de kunstenaar en de man met
een p o iiieke overtuiging, de modernist en de
pictorialist na dato. De titels geven
dat goed
aan:
g
g
p
Will Kessels, een fotograaf van twee werelden (Ludo
Willy
Bekkers); Het landschap, een aantrekkin^skraclrt of
vlucht? (Mark Van Gijsegem).
j g
Een ver(helderende
aanzet tot de studie van de symbiose
tussen
Y
kunst enolitiek.
P
KVD

VARIA
Dirk Verbeke (eindredactie)
Een halve eeuw werking voor en in Frans-Vlaanderen.
IJubileumboek 1947-1997, uit . Komitee voor FransVlaanderen KFV, Platanen reef6,
8 0 Ware4 79
ggem, l 997, z40 x 170 mm, $geill. met zw.-w.-foto's,
34 o blz., genaaid, fr. - Dit boek bevat niet alleen
een schat aan informatie over de werkingg van het
KFV voor en in Frans-Vlaanderen, maar maakt
ook duidelijk
team van meY
J hoe een dynamisch
dewerkers enorm veel werk verzet heeft. Tussen
van
dit
jubileumboek
lezen
we zoveel
de regels jubileumboek
dat niet expliciet
uitgesproken is, en toch getuigt
g g
P
van een volgehouden
inzet en een krachtig
g
ga
.g engaement.
De
redactie
van
'Vlaanderen'
feliciteert
g
'
bij
van harte het Komitee voor Frans-Vlaanderen biJ
dit jubileum
en wenst alle medewerkers nogg vele
J
vorm van teave een vor
ljaren van inzet. Deze uitgave
gis
terzelfdertijd
en ru g
blik, bezinning
en - terzelfdertijd
.g
thousiaste intentieverklaring voor g
de werking
naar de toekomst toe. Het boek bevat een woord
vooraf (CyrielY
Moeyaert), een verantwoordingg

(Luc Verbeke),
((Dirk Verbeke), een getuigenis
g
documenten uit het leven van het KFV (Luc
Verbeke),), bloemlezing KFV-Mededelingen
g (Dirk
Verbeke portretten
van de voorzitters en de alp
emeen secretaris (Dirk Verbeke), bibliografie
.g
(Hilaire Mesdag
/C riel
registers.
g
Y
Y Moeyaert),
Jv

De Grote Touring
g Autoatlas
De complete gids voor de we g, uitg. Lannoo/Tielt en
Touringg Club, 1997, g eill. met kaarten & kleurenfr.
we^648
foto's 290
495
4 blz., ggebonden 1.495
9 0 X l70 mm
- Deze'complete'
gengids (zoals hijl, iin de ondertitel wordt genoemd)g
etui gt inderdaad van
een verregaand
streven naar volledigheid
i.v.m.
g
g
alles wat de weggebruiker aan
informatie nodig
g
overa
heeft.Eengreep
Eenree uit het aanbod: 1 2 pagina's
Pg
Groot-Hertog-zichtskaarten van België en hetg
g
Luxemburg (het ggebied waarop
dom Luxembur
P deze gids
g
hoofdzakelijk betrekking
g heeft en wat verwonderlijk
1 niet opP de titelpagina te lezen staat), 125
blz.edetailleerde
kaarten (schaal l:loo.000; 1 cm
g
= I km),, 8o blz. stadsplannen (ca. 40
4 steden voorggesteld met toeristische informatie), 255 voluit met
tekst en kaart beschreven 'pittoreske
autoroutes'
p
in het doelgebied,
28'etappeplanners' vanuit
g...
Brussel doorheen Europa (hoe rijd
l ik het best van
Brussel naar Munchen.... naar Benidorm...), 210
laatsnamen,
bezienswaardigblz. indexen
(vang
heden straatnamen en bezienswaardigheden
g
binnen de stadsplannen).
En om het geheel
af te
g
P
ronden: de twee omslagbladen
vooraan bevatten
g
een overzichtsplan
p van de detailkaarten (die elk
een nummer meekregen,
waardoor elke plaats
P
g
makkelijk
J te vinden is) en de twee omslagbladen
achteraan geven eveneens een overzichtskaart
met duidelijke
van de blad J g(opgave
Pg
) verwijzing
zijden) naar
de stadsplannen in het boek Pg
o enop
Het tweedeopvallendste
vallendste kenmerk van dit
boek is deraktisc
e bruikbaarheid. Een paar
p
p
facetten: bij
bij elke (dubbelbladzijde
lg e) detailkaart
word J'e in zes richtingen
g naar de aansluitende
kaarten verwezen, op
P diezelfde detailkaarten
vind je
J met nummers de bezienswaardigheden
g
aangegeven en word Je eventueel doorverwezen
latte ronden van de steden opP die denaar Pdeg
tailkaart,J
bij de `toeristische autotochten' wordt
steevast een kaart met de te volgen
gafgeg weg
drukt en vind je bladzijden
bladzijde vol toeristische inforEn wat de reeds vermelde indexen betekenen i.v.m.
. Ppraktisch ggebruik van dit boek, zal
iedereen zichoed
g
g kunnen inbeelden. Het enige
minderraktische
aan dit boek is.l
zing(groot)g eP
wicht en formaat, waardoor het nieteschikt
is
g
om als 'zak ggids' mee te sleuren, maar in iedere
auto is het zeker op zijn plaats. Een vollediger
g. en
raktischer autoatlas zal binnen ons taalgebied
praktischer
g
moeilijk
zin!
moeilijk te vinden zijn!
J
KD

De recensies toerden geschreven door:
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Dirk Rommens
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Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Paul de Ridder aan het woord in 'zijn'
St.-Goedelekerk (Foto: C.V.K.V)

Provinciale activiteit in Brussel

en Drogenbos
Een veertigtal
vrienden van het C.V.K.V. en
g
Vlaanderen verzamelden op
g 22 aup zaterdag
8 op
de Grote Markt voor een
g ustus 199
voormiddag
g 'Brusselen', met aansluitend
een bezoek aan het Felix De Boeckmuseum
in Drogenbos.
Onze gids
Paul de Ridder
g
g
n enthousiasme en kenserveerde door zijn
nis van zaken deze stadswandelingg als een
waar festijn
l voor o0g^oor en hart. Brussel
lijktp
op het eerste gezicht
zo weinigg
g
Vlaams - zeg
maar
Brabants
- terwijl
l de
g
wortels van onze hoofdstad achter zoveel
gevels
en g
gebouwen toegedekt
g
g
zij hiswerden worden. Onzeids
g bracht zijn
kennis op
P een fijnzinnige en humoristische manier over zonder evenwel
de vaak minderositieve
actualiteit over
p
het hoofd te zien en blind te zijn
l voor de
Conservator Jan De Kelver leidde ons
rond in het Felix De Boeck-museum in
Drogenbos (Foto: C.V.K.C.)

fouten uit het verleden. In het restaurant
'Het Manneke', konden de C.V.K.V.-vrienden nieuwe energie
want er moest
g opdoen,
p
uurtj
no een tramrit van een klein half uurtje
nog
Daar
gemaakt worden naar Drogenbos.
g
wachtte de conservator van het
Felix De Boeck-museum ons p,
o die ons
gedurende
ruim
anderhalf
uur
rondleidde
g
doorheen het leven en werk vanewezen
g
eredeken van het C.V.K.V.. Voor velen zal
deze boeiende uiteenzetting
g aan de hand
van de honderdenetoonde
werken een
g
openbaring
zijn geweest,
g
^ waarbij vooral
p
gzijn
opviel
hoe beginselvast
Felix De Boeck in
g
p
wezen en werk was,,)
tijdens een vaak trag isch maar ook rijk gevuld én langg leven.
'Moe maar tevreden', hier eene
gpast
cliché, trokken de leden en lezers terug...
g
naar hun dorpp of stad. Voor één van de reizigers bracht een dagje
gJ Brusselen echter
een knauw in heteloof
in de medemens
g
toenortefeuille
en inhoud van eigenaar
g
p
veranderden.
DIRK ROMMENS, VERBONDSSECRETARIS C.V.K.V. VZW

In memoriam

t
Raf Deltour
Lid van de Raad van Beheer van het
C.V.K.V. en de redactie van 'Vlaanderen'
Het C.V.K.V. en het tijdschrift
'Vlaanderen'
l
hebben eengoeie
vriend
en
lichts
getroup
g
we medewerker verloren! Raf, we zullen u
o p onze vergaderingen missen. U was omde metgeaanwezigpen volgde
ze ens
altijd
altijd aanwezi
spitste aandacht hetggesprek omopo hetgep rste moment tussen te komen. Telkens
werden we danetroffen
door uw wijze
l
g
woorden die nooit kwetsend of afbrekend
waren,t maar steeds p
positief en opbouwend. We hebben ook vaak uw organisatietalent mogen
ervaren en we denken
g
feestelijkel'aarverhierbij spontaan
aan de feestelijke
hierbij
p
aderin
van
het
C.V.K.V.
in Roeselare in
g
g
n.a.v. het 25oste
nummer van
1994
5
994
'Vlaanderen'. Iedereen die het heeft mee
g emaakt,p
sprak met lof over 'de bergen
werk'
g
die u bijl de voorbereiding
g ervan hebt verzet. Het waserfect
georganiseerd
en het
g g
p

feestgebeuren
g
verliep
p dan ook
gesmeerd.
Raf Deltour werd
geboren op
p 11 de g
cember 1926
en is
9
op
27
mei
van
ons
p7
heengegaan.
Raf was bijl
'Vlaanderen' terechtgekomen
via
g
'zijn'
Foto: C.V.K.V
l Bank van
Roeselare die het
tijdschrift
in die jaren
gul sponsorde.
In
p
g
J
zijn toespraak
op
de
jubileumviering
zijn
g van
J
p
P
loofde Godfried Ridder Lannoo Raf
1994
994
als voltg 'hij lwas bij
bijonze contacten met de
bank, de wijze man,- of moet ik zeggen
gg de
{
ster die ons de wegg wees' (Vlaanderen
nr.
hijheel vaak
2 p. 248). Enpl
wij weten dat hij
253,
zijn
J beste woord voor 'Vlaanderen' bijl de
directie heeftebruikt.
Het was dan ook
g
voor ons eenroot
genoegen
toen hi
hij osig
g
g
antwoordde op
p onze vraagg om het
C.V.K.V. en het tijdschrift
'Vlaanderen' mee
l
ehij
te
helpen besturen. Zo werd hij lid van de
Redactie van Vlaanderen'. Maar ook in andere culturele verenigin gen heeft Raf
hij
het beste van zichzelfe
even. Zo is hij
gg
voorzittereweest van
de
Marnixring
g
Roeselare-Tielt en algemeen
voorzitter van
g
MarnixringVlaanderen. Hij
Hij werd ridder in
de Orde van 't Manneken uit de Mane en
zetelde daarbijl in de Raad van Bestuur van
de orde. Ook in die verenigingen zal men
Raf missen. Maar de leegte
g die Raf nalaat
l gezebijl zijn lieve vrouw Maria en zijn
zijn rijk
end
ezin
is
met
woorden
niet
te
omgezin
g
schrijven.
Bij dit afscheid - hoe zwaar het
Bij
l
ons allen ook valt -ast
p enkel een woord
van
grote dank voor alles wat Raf met zijn
ag
)
innemendeersoonli'kheid
voor
l
P
'Vlaanderen' - in de dubbele betekenis van
land en tijdschrift
tijdschrift - heeft gepresteerd.
gp
ROBERT DECLERCK

VERBONDSBERICHTEN
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Voor beginnende
Paganini's en ander
muzikaal talent heeFt
het Gemeentekrediet
VLAANDEREN

Dikwijls wordt ons gevraagd welke vroeger
gepubliceerde nummers van ons tijdschrift
`Vlaanderen' nog te koop zijn.
Wij besehi kkèn in ons 'antiquariaat' over
een beperkte voorraad van oude nummers.
Contactadres:
C.V.IC.V. Ti jdschrift 'Vlaanderen'
Lindenlaan 18
8700 Tielt
Tel.: 051/40 21 22

heel wat over. Daarom
organiseren we elk jaar
de Nationale Wedstrijd
voor Muziek en
Woordkunst van het
Gemeentekrediet.
Maar we hebben ook
oog voor ander aankomend talent.
Onze steun aan het
Olympisch Comité en
z'n Ontwikkelings-comité
van de Belgische Spo rt
en aan de aktie
"Journalist voor één
dag" is daar een mooie
illustratie van. Want
zelFs een grote bank is
ooit klein begonnen.

Bankrelafies:
712-110214744
0{}0-1650840-94

LANGVERWACHTE HERDRUK

VAN

ENCYCLOPEDISCH MEESTERWERK

Piet Boyens

SINT-MARTENS-LATEM
Kunstenaarsdorp
Het boeiende artistieke leven van Sint-Martens-Latem werd
al vaker beschreven; echter nooit met een elan zoals in deze
uitgave.
Zowel de volledigheid,
degrondige kunsthistorische
g
g
^
studie als de nooit eerdereziene
documenten
maakten van
g
e
ditrote
in 1 99
2 een bestseller.
^
g naslagwerk
0 verzoek van velen komt er nu een goedkopere
Op
herdruk.
g
p
- 2.950
S520 blz. - Gebonden met stoomslag
9S0 ft

annoo
DIT BOEK IS OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
UITZONDERLIJK AANBOD VOOR ONZE LEZERS
U kunt de kunstmonografie SINT-MARTENS-LATEM bestellen aan het gunsttarief van 2.65o fr. i.p.v. 2.9 5o fr.

VOORBEHOUDEN VOOR ABONNEES VAN HET TIJDSCHRIFT VLAANDEREN
Wijze
van bestellen:
stort
het
t te ra verz
n kverschuldigdebedrag
(verzendkosten
en
van c.v.x.v.^ v zw
ost gratis)
at s op
e eningo0016 S
084o94
l
gg
p rekening
'.
Lindenlaan 18
o Tielt
vermelding
e t emet
ermeldm
Smt
Mart nes
Latem
,8
^o
g
Het boek wordt u toegestuurd.

DE BELGISCHE ARTISTIEKE
PROMOTIE VAN SABAM

PROMOOT EN STEUNT HET
BELGISCH REPERTOIRE

Aarlenstraat 75-77 - 1040 BRUSSEL
Tel. 02/286.82.11
Fax 02/230.13.10

Hoe moet het ook weer: U bent, u zijt of u is?
Schrijf ik lindenboom of lindeboom?
Mag ik me ergens aan verwachten? (natuurlijk niet)
Wat is een weigeryuppie?
Op zulke vragen, ja op al uw taalvragen, krijgt u een antwoord bij de Vereniging
Algemeen Nederlands.
Word lid en u krijgt het tijdschrift Nederlands van Nu, een vlot leesbaar en toch
interessant blad over onze taal, met telkens weer bijdragen over alle aspecten van
het Nederlands, met vooral veel taaladvies en informatie over alles wat op de taalmarkt verschijnt.
En bovenal: als lid hebt u op elk ogenblik recht op gratis taaladvies. Een telefoontje

en u wordt zo geholpen.
Word daarom nu lid en gireer 650 frank op rek. 000-0129578-83 of 38,50 gulden op
gironummer 3992897 van V.A.N. in 2800 Mechelen.

7711

Vereniging Algemeen Nederlands, v z.w.
Frederik De Merodestraat 16, 2800 Mechelen
Tel. (015) 27 68 05 - Fax (015) 27 68 06
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erard Walschap,
8 zou dit jaar
honderd geworden
p9Jjuli s8 9^
pe ggeboren op
l
g
zijn.
hebben! Overal te lande heeft men de
l Vlaanderen zal het geweten
g
Londerzelenaar uitgebreid
herdacht. In kranten en periodieken
is haast
p
g
doorlopend
aandacht voor hem gevraagd.
Hier
en
daar
werd
zowaar
reeds
gepeild
naar
p
g
g
gp
wat nurecies
wél en wat niet van definitieve betekenis zal blijken
blijken in dit omvangrijke
p
gl
oeuvre. Het eenvoudige
g herlezen al van Walschapps romans doet vermoeden dat het heel
wat moet zijn.
Voor
een
poging
J
g tot echte inventarisatie ter zake lijkt
l het niettemin ook nu
pg
nog
bijvallen
wanneer die het in
l
g te vroeg.
g We kunnen Marcel Janssens uiteraard spontaan
p
zijn 'Houtekiet'-bijdrage
zijn
l
g heeft over een 'kostbaar en dierbaar boek'. Maar er blijft
J natuurlijk
wil'
l meer,
^ véél meer... In dit Walschaplaar is verder met succes 'Een mens van goede
g
wer
voor toneel bewerkt. Op
verschillende
plaatsen
o.a.
in
het
AMVC
werden
tentoonsteloa
p
p
lingen opgezet,
evenwel bleek
zijnwerk in beeld brengen.
pg
^ die de auteur en zijn
p
g De apotheose
uiteindelijk het verschijnen
waarvan het eerverschijnen van Walscha p
ps brieven in twee lijvige
e
lgdelen,
ste in september
is gepresenteerd.
e
De p
publicatie werd hier en daar al bestempeld
als dé lip
gp
p
teraireebeurtenis
van
de
laatste
decennia.
g
Onvermijdelijk rijst
Onvermijdelijk
rijstbij
J dit alles de vraagg wat het CVKV en het tijdschrift
'Vlaandel
ren' nog
'aar zelf haast oop
g aan die hommage-regen
g g kunnen toevoegen,
g^ nu het WalschapJ
sterven na dood is.
Het antwoord terzake is van tweeërlei aard: vooreerst mag
g
g natuurlijk een figuur
themanum van het formaat van Gerard Walschapp niet ontbreken in een collectie van 275
75
vrijwel alle belangrijke
mers waarin vrijwel
kregen
p
g
gl Vlaamse auteurs geleidelijk
l aan een plaats
g
toebedeeld. Het verschijnen
van deze aflevering
van een te langg ontg
J
g is als het toevoegen
brekend stuk aan een waardevollealeri'.
van de leemte,,g
geeft men
g
p
lEerst bij Jhet opvullen
zich rekenschap
voorbije tekort. Het completeren
van de reeks literaire portretten
P
p van het voorbije
p
(waarvan Elsschot, Gilliams en Van Wilderode de laatste waren) is dus in eerste instantie
een dringende
redactionele zorg
s
niet meer dan eenge^
^J
g ggeweest en het herdenkingsjaar
schikteele
g ^enheid.

Gerard WalschapP heft — drie
1en
maanden voor zi
zijn
j n overlijden
hetlas
op
1
p zijn
S
1 9 lste verjaardag
g
(Foto: Veerle Doelman)

Anderzijds heeft de vaststelling
g dat de realisatie van een Walschapnummer zolangg
doekjes om winden - natuurlijk
natuurlijk te maken gehad
op
doekjes
g
P zich liet wachten - laten we er geen
g
zeventig
lang
met de controverse die bijna
l
g jaar
J
g tussen rechts en links heeft bestaan omtrent de figuur
van de man uit Londerzeel. Ze ontstond toen de publicatie
van enkele rop
g
mans van de auteur als onaanvaardbaar werdeïnter
reteerd
door
mensen
die vanuit
g
p
vanuit moen
hun zorg
beoordeelden
g voor de volkscultuur,^ de literatuur in de eerste plaats
p
ralistisch standpunt.
Walscha pHij
ps koppigheid werd als rebellie beschouwd. Hij had zichzelf
p
ggehaald
gebrandmerkt
en
zijn
zijn
werk
de
facto uit de katholieke volksbibliotheken weggehaald.
g
Wanneer daarna 'Hooger
Leven'
waarvan
hij
redactiesecretaris
was
ter
ziele
ging
hij
gg en
g
hem het redacteurschapp van 'Dietsche Warande en Belfort' werd ontnomen, was Walschapde facto gebroodroofd.
Het is hier zeker de plaats
om eropp te wijzen
dat althans
l
g
p
een deel van de katholieke intelligentsia
geen
part
heeft
gehad
aan
de
hetze
tegen
g Gerard
g
g
g p
Walschap.
p Zo bleven André Demedts - Albert Westerlinck en in Nederland o.a. Anton Van
Duinkerken zijn
l romans beoordelen opp hun intrinsieke waarde. Wellicht echter klonk hun
indirecthatelijke en onverdraa g
p rotest niet luid genoeg.
g
g Dat het alles overheersende hatelijke
zame klimaat Walschapps diepgewortelde
zin
voor
rechtvaardigheid
heeft aangerand,
is
g
pg
g
meer dan begrijpelijk. Hoezeer de auteur zich gekwetst
moet hebben gevoeld,
J overig
g
^blijkt
Vele incidenten,
gens uit een anekdote die elders in het nummer wordt aangehaald.*
g
waarvan niet zelden ook Walscha pps vrouw en kinderen het slachtoffer waren, hebben de
initiële kloofaandewe
uitgediept. De recaire bruggetjes
ene oever naar de angprecaire
g
l vande
gges
dere werden steeds weer door onbegrip
Dan no weerhield dit alles Walgweggeslagen.
pnog
on
schaper niet van om na de oorlogg- in die risicovolle tijd
van ongewone
tijdblijk
blijk gevend
g ewone
g
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vervaardheid en moed - onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk in de bres te springen voor méér dan één
Claes kan erover mee was.. Ernest Cl
Vlaams katholiek schrijver die zijn vriend gebleven
g
blijve
spreken. Dat er anderzijds
wantrouwen is blijven
anderzijds bij
bij Walschap
p ook later nogg een groot
g
tegenover
al wat katholiek was,^ blijkt uit een andere anekdote die de onlangs
g
g
overleden dichter Anton Van Wilderode wel eenslacht
te vertellen. Oppweg
g naar de Kop
ninkli'ke
stapte
p de eerg eens in Sint-Niklaas op
t Academie in Gent,^
p Van Wilderode nogal
der door Walschap
hij sedert jaren
woonde) genomen
trein. Samen
g
l
P in Antwerpen
p (waar hij
de Waases
zetten zijJ dan de reis verder. Steeds weer voegde
gp
g Walschap
P in hun gesprekken
lander dan toe: 'Cyriel,
gij
gaat
mij
mij
niet
bekeren,
zulle!'
Waarop
Van
Wilderode
hem oop
^
p
Y ^glg
zijn
zijn
overbekende
beminnelijke
toon
verzekerde
dat
zulks
geenszins
in
zijn
bedoeling
glag.
g
g
J
Het staat buiten kijf
l dat het dominante katholieke klimaat, vooral dan in de eerste
helft van deze eeuw, Gerard Walschap
p veel tekort heeft ggedaan. Met dit nummer wil het
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond eer betuigen
aan één van Vlaanderens grootste
Christelijk
g
g
vori generaties
lieten openmoderne auteurs en meteen een ereschuld inlossen die vorige
e
p en
staan. Een aantal van de beste Walschap-specialisten werden daarvoor aangezocht.
Al
g
werkten velen onder hen in dit drukke jubileumjaar
jubileumjaar al aan andere projecten,
toch
vindt
Pl
de lezer ze schouder aan schouder terugg in de bijdragen
bijzonder nummer.
J g van dit bijzondere
en ontroerend tegelijk
p ug
g l is hetggetuigenis,
^ helemaal vooraan in de
hij vertelt, is na al die
blicatie van Walscha p
ps oudste zoon en lijfarts
lijfarts Guido. Veel van wat hij
jaren toch nog
g verrassend en niet zelden echt nieuw.
Paul Koeck introduceert de lezer in deroblematiek
van het scenische verwerken
p
een handvol romans) tot film of televisiefeuilleton. Vanachvan een roman (in ditevalg
terrojectoren
en camera's laat hij
hijhem meer in het bijzonder
bijzondermeekijken
meekijke naar het tot
pJ
komen van de succesvolle VTM-reeks 'Ons Geluk'.
Walschapps biograaf
Jos Borré toont aan hoe de auteur in verscheidene romans uit
g
de jaren
dertig
personage
tot Houl
g in feite al boetseerde aan het p
g dat finaal zou uitgroeien
g
tekiet. Hij
l noemt ze 'voorgestalten',
g
^ die in de Depser stamvader hun meest aansprekende
p
evenwicht vinden.
Bij
passage
l het einde van Borrés bijdrage
g citeert deze laatste de beroemde p
g uit de
l
slotbladzijde
van de roman. Houtekiet bezint zich dan,^ boven in zijn
zijn toren, opp het 'fijne
'fijn
J
van het bestaan'. Precies dat fijne
fijne raadsel is het onderwerpp van Marcel Janssens'
essay
nauwelijk ver
Y over hetzelfde boek. Janssens heeft in Houtekiet o.a. een aantal nauwelijks
bijbelse motieven opgespoord. Beide stukken van Borré en Janssens
christelijke en bijbelse
g
liggen
en als het ware in elkaars verle
verlengde
p de enleggen
le en aldus het hoofdaccent van dit Walschap-nummer
op
p
p het chef-d'oeuvre van de auteur.
Julien Vermeulen licht 'Oproer
in Congo'
p Kongop
go
g door,^ mocht daarvoor Walscha ps
brieven inkijken alvorens ze in het brievenboek verschijnen
verschijnen en projecteert
de roman oop
pl
het scherm van de recentsteostkoloniale
literatuurbenadering.
P
g
Jean Weisgerber
dan verdiepte
g
p zich in Walscha ps
p romantheorie in een interessante
bid
gepresenteerd
bijdrage
diewordt
als 'Voor ost evechten
J ag
gp
g en classip g tussen avant-garde
cisme'.
Aan Walschap ps bedrijvigheid
alspspreker werd tot
als
opheden in de pers
lg
g
P zo goed
nooit aandachteschonken.
Nochtans moet de man honderden lezingen
hebben.
g
g gegeven
gg
Vrijwel niets daarvan is bewaard gebleven.
drukken we
Vrijwel
Eén van die causerieën (uit 1939)
939
g
in dit nummer voor het eerst in extenso af en leggen
gg ze naast een (kort) Nederlands en
vooral naast een Vlaams krantenbericht, die er in die tijd
J aandacht aan besteedden.
vrijhei liet
Ten slotte nog
dit:
omdat
de
samensteller
zijn
zijn
medewerkers
volkomen vrijheid
g
de
keuze
van
hun
onderwerp,
onbedoeld
misschien
bepaalde
accenten
gelegd.
J
g g
p^
p
Sommige
werden meer belicht dan andere. Een aantal ongetwijfeld
belangrijke
g aspecten
p
J
gl
g
items kwamen zelfs helemaal niet aan bod. Dat is dan
del
rijs die nu eenmaal moet bedeprij
worden aan de hooggg
gewaardeerde spontaneïteit
van
elke
essayist.
Y
p
* Zie daarvoor het randartikel bi'1 de gepubliceerde
lezing
81'
1'
^ van Walschap.
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GUIDO WALSCHAP

Mijn vader
Ik herinner me nog goed de woorden van de pater: Mevrouw Walschap,
voor de zoon van Gerard Walschap is er altijd plaats bij ons.

V ader was 29 jaar
9J oud toen ik
geboren werd. Mijn
Mij broer
g
Hugo,
o die later diplomaat
p
zou worden, was mij)7
17 maanden voorgeg het levenslicht in
g en ik zagen
g aan. Hugo
de Nerviërsstraat1.
3 Alice Nahon kwam zo
onder de indruk van hetekeel
van mijn
l
g
broer dat zij er g
een gedicht aan wijdde,
l
'Aan Hugo's
fijne
fijne stemmetje',
l^ dat helaas
g
s
niet is opgenomen
in haar onlangs
pg
gverschenen verzameld werk.
In 1929verhuisden we naar de Lemméstraat 12, schuin tegenover Willem Elsschot die in 21 woonde. In zijn
l opus
p ma gnum 'Willem Elsschot, Het Ridderspoor'
p
beschref f t Johan Anthierens de slechte verstandhoudingie
g tussen de beide literatoren zou hebben bestaan. Men zou zelfs in
zijn oor g
zijn
gefluisterd hebben dat zij
zij het aandurfden 's nachts over en weer in de briezij
venbus te urineren. Dezeeruchten
zijn
g
onwaarschijnlijk indien met de
hoogte van de brievenbussen
rekening
g
wordtehouden.
Die
van
Walschap
p was
g
terwijl
terwij die van Elsschot dan
veel te laag,
gte hoogg was. Tussen beide schrijvers
l
is het inderdaad nooit tot eengrote vriendscha
zij hebben wel heel
schapgekomen ^maar zij
eenp
oprechte bewonderingg
hun leven lang,
schrijf zelf:
voor elkaarehad.
Vader schrijft
g
Elsschot had mij
%%e1 toevallig
ze%d dat hij
hijwel eens een kort verhaal van mij1
wilde vertalen, omdat ik zo moeilijk
1 te vertalen
ben. Ik heb hem 'Genezing door aspirine' gegeven. Voor enige dagen
zijn vertaling% aan
% gaf
%hij
11
i
de deur af. Zij1 is prachtig.
Hij
%p
% 1 heeft die zaterdagavond hier doorgebracht,
zijn
1 vrouw,^1
^ met zijn
%
schoonzoon Dolpy^
h n die mijn
p%
1 n portretgeschilderd heeft,en diens vrouw. Dat was de 18dejuli.
1
Wij
1 in dezelfde
1 wonen nu meer dan tien jaar
straat en dat is de eerste avond die wij11 elkaar
blij dat
doorbrengen.
Hij1 is zo en ik ook. Ik ben blij
%
onze namen tezamen zullen verschijnen.'
1
Drie Jjaar na mijl en dag
dagg hongop
p
derd jaar na Guido
Gezelle, kwam Lieven,
,
die later schilder zou worden. Enkele dagen
g
hij een
voor zijn boste verjaardag
J
g maakte hij
zij hoofd
einde aan zijn
J leven. Als kind was zijn
al g
groot uitgevallen
en sterk gelijkend
oop
g
g
g l
dat van Guido Gezelle. In het familiealbum
zitten nog
g foto's van de kleine snaak naast
de imposante
buste van Gezelle.
p

Carla de enige
^ is in 1
932
g dochter,
haantje-voorui
geboren. Op
p school was zij haantje-vooruit
g
de schrik van de leerkrachten. Tot inkeer
gekomen
verzamelt zijl sinds jaren
vaders
l
g
brieven die in boekvorm zullen uitgegeven
worden. Ik moet toegeven dat het een leesbaar boek zal worden met een overzicht
van een halve eeuw Vlaams literair leven.
Onze benjamin,
J
^ Bruno,, verscheen in
1938
o het toneel met een originele
93 P
g eg
boorteaankondegg
in :
Nog
kwestie.
1
% over de Tsjecho-Slovaakse
Antwer en 17 7
september
1
Antwerpen,
938.
p
In verband met de internationale toestand,
speciaal
de algemene
uitbreiding
% der bewapeninp
%
gen,heb ik noodgedwongen maatregelen getrofen en mijn
fen
1 effectieven versterkt met een vierde
zoon: Bruno.
Gerard Walschap
zijd heb
Grootmoeder langs
g vaders zijde
nauwelijks
ZijJ was klein, zwaar) gekend.
g
lijvig,alti
met een
g
Jd in het zwart gekleed,
erim
eld
vel.
Ik
griezelde
als
ik
haar
g
g P
moest kussen. De enige
p die ze
g boodschap
mij voor het leven heeft meegegeven was
doe goed
uw
kort en duidelijk:
duidelijk: 'Daggjong,
g
l g^
mij altijd
altijdopgevallen
pg
best oPschool'. Het is mij
sprak
dat vader nooit over zijn
moedersrak.
l
heb ik geen
enkele
g
g
herinnering,alleen wat vader over hem
hem voor als een
verteld heeft. Hijl
vrome en vooral verstandige
g man, aan de
ouderlijk café g ezeLeuvense stoof in het ouderlijk
ten niet veel van zeggen
g minder
gg en nog
van doen. Hij
g eJ
l moet een soort wijsheid
had hebben waarmee hij
hij raad kon geven
g
aan de dorpelingen die soms van heinde en
verre kwamen. Vader was ook erg
g lovend
over zijn
l moed en kracht. Zo bracht hijl ons
in vervoering
g met het verhaal datgrootvader metestrekte
armen dwars over de
g
wegging
staan
om
een
opp
hol geslagen
g g
gg g
g te houden. Ik was dan ook
p aard teen
mi twee weken
totaal verbluft toen vader mij
voor zijn overlijden p
plots op
p de man af
hij stierf. Ik zei:
vroeg
of
ik
blij
zou
zijn
als
hij
zijn
blij
g
'Maar vake toch, waar haaltj
g i zoiets.'
'Toen mijn
is',^ zei hij,
l^ 'was
g
J vader gestorven
mij
dat de schoonste dag
van
mijn
leven.'
g
mi des te meer,
verwonderde mij
omdat vader heel zijn
l leven zo lovend over

Nog over de Tsjecho-Slovaaksche kwestie.

ANTWERPEN 17 SEPT. '38 - In verband met den
internationalen toestand, speciaal de algemeene
uitbreiding der bewapeningen, heb ik noodgedwongen maatregelen getroffen en mijne effectieven
versterkt met een vierden zoon : Bruno.
GERARD WALSCHAP

Geboorte-aankondiging
%% van Bruno
(Album Gerard Walschap)
p
zijn
had, zelfs zozeer dat
g p
l vader gesproken
zijn
l ouderwordende kinderen zich stilaan
begonnen
af te vragen
hoe verstandigg en
g
g
werkelijkhei
sterk
hoe
oe
e die oude man in werkelijkheid
wij
g
moesteweest
zijn
begonnen
er
zijnen wij
g
o den duur zelfs grapjes
over
te
maken.
op
g pl
Wij
J meer contactgeJ hebben altijd
had met de familie van moeder, die afkomstigwas van Maaseik. Twee van haar zussen hielden daar het ouderlijk
l 'Hotel du
Chemin de Fer' in de Bosstraat. Het leek
het oud hotel van Richard Minne, waar
men met de dieren rust. Al onze kerst- en
paasvakanties
brachten we daar door. Wijl
p
hebben er met vader lange
g fietstochtengemakt.
a Ik herinner me nogg een tocht naar
Maastricht met Marnix Gijsen
Gijsen
kop,een
popp^
Gijse
memorabeleebeurtenis
want
Gijsen
was
^
g
chlorofyl-hater.
Y
Toen vader jaren later aan Marnix
Gijsen vertelde datzijn
zj zonen opp vakantie
in Schotland waren, viel hijl haast om van
verbazing: 'Maar Gerard,, in Schotland? Wat
zijn toch geen
gaan zijJ daar doen? Daar zijn
g
g
mensen.'
wi door
De zomervakantie brachten wij
aan zee in Wenduine, eerst op
p de eerste
verdiepingboven een schoenwinkel op
p het
Kerkplein,
waarschijnlijk
klein
later,
toen
het
ons
waarschijnlijk
P
iiets
t beter maar nog
ging, de
g nietggoedgg,
villa Verhaegen. Vader werkte aan zee juist
l
zoals in Antwerpen van de eerste dagg tot
schrijven Als
hel de middaggschrijven.
de laatste:e
weer het enigszins
toeliet,
in de duinen.
g
's Avonds als de kinderen in bed lagen,
g,
trokken mijn ouders langs het fietsweggetje
gg l
door de duinen van Wenduine naar Blankenberg^
waar
zijzijin café 'La
' Pomme' g ar e
biertje
nalekin
en eten met een biertje.
gg
zij drie
Morgens
ging
g g vader met zijn
g
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zonen soms naar de haven van Blankenwij ons naast elkaar installeerber g
e^ waar wi
den om er het best de vissersboten te schilderen of te tekenen. Een toerist, die achter
onze rug
g onze meesterwerken kwam bewonderen zede
g aan zijnJ lief dat de kinderen het beter deden dan die oude.
0P
een dag gkwam Johan Fabricius,
die ook met zijn gezin
in Wenduine verg
halen met zijn
zijn grote
Chevroletbleefg
cabriolet om in De Haan Albert Einstein te

toemaatj
vrijding
g wijJ er nogg een toemaatje
l g kregen
met
bij. Tot tweemaal toe werd onze gevel
g
hakenkruisen beschilderd en in een belendende straat stond inrote
letters: Walg
daarbij de
schapnaar de gevangenis.
Neem daarbij
g
g
volledige
wetteloosheid,
de
afwezigheid
g
g
^
van elkeza
het janhagel
J
g oppstraat, de
g g^
en de afrekeningen overal in
plunderingeng
het land en wat acht je
gelukkig
g maar
l je
l g
éénmaal bevrijd
te
zijn.
zijn.
De
stad
plaatste
een
p
J
P olitiea^ent in onze straat en zelfs onze

in leven. Ze werd amper
Allicht de laatste foto van de schrijver
1 dood ggenomen bi1
1
p tien dagen
^ voor zijn
zin
1 dochter Carla in Wechelderzande (Foto: Veerle Daelman)
groeten,
roeten die uit Duitsland gevlucht
was en
g
naar Amerika wou emigreren.
In
de
wagen
g
g
vertelde vader dat Einstein de verstandigg
ste man was van de hele wereld, dat hij als
ljood vervolgd
g werd door de Duitsers en
dat hij naar Amerika moest vluchten. Wij
hadden in die tijdjoodse
het joodse vraagstuk
nogg
g
niet helemaal onder de knie en naar ons bescheiden oordeel was vader de verstandigg
ste man op
p de wereld. Maar onze jonge
l g
harten liepen
g wij
P toch over van ontroering:
gingen rechtop
enkregg
p in de stoelen staan
wij Einstein
g en de ogen
g vol tranen,^ toen wij
met de haren in de wind opP zijn
zij terras zawuiven naar de lange
g
g stoet toeterende
auto's.
In de lente van 1939
kwam Frans
939
Delbeke in Antwerpen
op
p
p bezoek. Hijl had
eenpracht
van een villa in San Remo
p
gkocht met heteld
hijdaar in het cag dat hij
sinoewonnen
had en bood ons aan om er
g
de zomervakantie door te brengen.
Voor de
g
oorlogwas Italië noggeen ver afgelegen
land, maar vader heeft het aanbod toch in
dank aanvaard. Daarmee begon een hele
reeks vakanties aan de Azurenkust, in San
Remo, Menton en Nice, enkel onderbroken
door de vijf
Die oorlos
J oorlogsjaren.
gJ
gsp e
riode was voor onsezin
even
droevig
g
g als
voor de meesteezinnen
maar met de beg
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Franssprekende buren kwamen op
p voor de
onschuld van vader.
Moeder had van vader, bij
zijngelzijn
loofsverlies bekomen dat de kinderen een
katholieke opvoeding
De
p
g zouden krijgen.
Jg
jongens
gingen
naar
het
St.-Lievenscollege.
l g
g g
ge
Carla eerst naar St.-Lutgardis,
later naar de
g
Christelijk Onderwijs.
Dames van het Christelijk
Onderwijs
de vijfde
vijfde Latijnse
Latijns van het St.-Liege was meneer Van Hoeibroeck
klassenleraar. Hij
Hi had als bijnaam 'De Koe'.
tijd van het pamflet
Het was in de tijd
'Vaarwel
p
dan' waarin vader afscheid neemt van
kerk eneloof.
. In volle klas verkondigde
g
g
'De Koe' dat er mensen waren die niet het
karakter hadden om kuis te leven en
daarom heteloof
vaarwel zegden.
Ik
g
g
kreeg
kree een koppzo rood als een tomaat onder
de meewarige
mijn klas g eno g blikken van mijn
ten. Verscheidene ouders verboden hun
kinderen om nog langer
de Walschapg metP
Ik herinner me nog
p en te spelen.
p
g hoe een
gezette dame mij
mij kwaad toeriep
g
p dat haar
zoon alleen nog
g boeken van de index las
sinds hijJp
met ons omging. Ik hield oprecht
veel van mijn ouders,^ maar als ik hen bijJ de
prijsuitdeling
gpzag
op de speelplaats za staan,
p
J
schaamde ik mij toch. Vader
was een kop
p
kleiner dan moeder. Moeder was erg
opvalgil
lend en artistiekerig gekleed.g
Vader droeg

zijn
pak,
zijn zondags
ge
g P
^ maar zonder de breed gerande hoed van zijn
l beroepsgenoten.
Mijn ouders
spraken daarenboven nog
g
P
jare als
beschaafd Nederlands,, wat in die jaren
pretentieus en aanstellerig
g voorkwam.
pmij
Iedereen op
de speelplaats wist dat mijn
de vuilschrijver
was die niet kuis
•
l
kon leven.
Nu was het niet altijd
J vervelend om
de zoon van een vuilschrijver
vuilschrijver
te zijn
zijn. In anvuilschrijve
omstandigheden
kon die vuilschrijver
g
Dit
p
g eJ zoon uit de ppenarie helpen.
Tijden
beurde bijl de jezuïeten
jezuïeten in Brussel. Tijdens
Vz- en V2- bombardementen waren wijJ
naar Brussel uitgeweken en hadden onderGijsen.
dakevonden
in de flat van Marnix Gijsen.
g
was uiterst moeilijk
moeilijk om noggtoegelaten
g
te worden in de reeds overbevolkte Brusselse scholen. Moeder stelde voor om het bijl
de jezuïeten
te p
proberen. Ik herinner me
J
no
'Menoggoed de woorden van de pater:
p
vrouw Walschap
Walscha voor de zoon van Gerard
Walschap
P is er altijd plaats bijJ ons.' Zo heb
ik mijn
g
J retorica bijl de jezuïeten afgewerkt
zetg dat men het er
en iedereen die mijl
bij de jezuïeten
jezuïete kennog
g aan ziet. Ik maakte bij
mijle verheven
• met een onderwijs
l dat mijlen
boven dat van het St.-Lievenscollege
g en
ik had hetevoel
van
uit
een
boerendorp
p in
g
zij beland.
het hartje van Manhattan te zijn
de tweede kandidatuureneesg
kunde slaagde
g ik niet voor scheikunde,
onderwezen doorprofesso
p rofessor Govaerts onzamij dus voorbeli ergedachtenis.
edachtenis. Ik moest mij
reiden op
zittij en vond dat
p een tweede zittijd
klimaat van San Remo niet erg
g bevorderlik
j was voor de studie. Ik ben dus alleen naar Antwerpen
teruggekeerd
en heb
gg
p
mi' volledig
voor de herkansing.
g
mij
gingezet
g
Toen vader terugkwam
van vakantie,^g
gaf
g
hij mijJ een dik schrift waarin hij,
hij
l^ dag
g voor
dag,
alle gebeurtenissen
in San Remo had
g
g^
pgeschreven. Dit is de inleiding:
o pg
g
'Woensda
13 augustus
1 947 . Deze voormid'Woensdag
3S
ge
dag,
g^
g vertrokken waart, ben ik in het studioaan lezen zonder te begrijpen wat ik las,zonder te weten waaraan ik dacht. Dpeens echter had ik een duidelijk
dat mij voorkwam
J pplan
1
als een uitkomst aan al wat ik daar had zitten
doen: een dagboek van San Remo vanaf uw vertrek aanleggen.
LI elke dag
S een brief zenden zou
SS
u maar hinderen bij1 het blokken, daarom moest
v
ik u elke dag
S schrij1 en, maar dan zo dat het u
volSende maand nogSleesbaar voorkomt. Gij1
zoudt dan g ost factum enigszins kunnen meeleven met ons, een bewijs hebben
dat wij elke dag
g
1
inedachten
bi' 1u zijn
en hebbengeg
1 geweest
S
tracht u van San Remo nog
gunnen wat wij1
gteg
konden. En ik verheel ook niet dat het voor mij
eengelegenheid zal zijn
zij elke avond tot u een
na
volmonoloog
bijna
•
g te richten die mij11
doet als eengesprek
met u. Nogg iets moet ik er
gp
uitdrukkelijk bijvoegen:
geen literatuur. Brieven
uitdrukkelijk
1 g g
van G.W. aan zijn
vriend
G.W. Niets meer
1
maar ook niets minder.'

Het dagboek
eindigt
g
gop
p zaterdagg 6
september
1947
met
de
volgende
woorden:
947
p
g
'Ik hebetracht
u getrouw
onze daggte vertellen.
g
S
Toch stelt het dagboek
mij1 achteraf teleur. Al
^
schijnt het soms
dat ik niet altijd stof genoeg
1
S
g
had, ik heb integendeel
altijd
altij een keuze moeten
S
en over die keuze ben ik ver van tevreden.
Ik moest de objectieve uiterlijke din
dingen
g vermelden en zij waren toch niet altijd
altij het essentiële
onze dag. ik moest ieders meedeelbaar wedervaren meedelen en nu en dan zou het beter
geweestzijn
zijn depsychologie van ons weer te
ge
gven zogoed
als dit voor mij1 doenbaar was. Ik
g
mocht niet teveel over mij1 alleen spreken
en
p
toch wordt een daSboek eerst interessant wanneer het de schrijver
zelf toont d.i. de manier
1
waarop
was
p hij1 alles waarneemt. Het dagboek
g
oo^g
pgevat als brieven van een vader aan zijn
zij zoon
ik vrees dat ik teveel kroniekschrijver
ben
1
geweest. Ik vind ook op
iets saais
p vele bladzijden
1
en droogs
geschrijf,
g en onbelan
S1riks aan mijn
1g
1dingen
die
ik
had
kunnen
vermijde
vermijden
door dbg
te schrijven.
1ven
1
Maar ik heb mijn
liefste
1 best gedaan,
S
Guido en als ik u nu mijn
cahier
aanbied
met
1
het wrangg gevoel
dat
ik
u
vele
bladzijden
voor
en
g
1
le8die het lezen niet waard zijn
zij en dat iemand
zoveeleschreven
heeft, niet meer heeft kung
nen terecht brengen
van
een met zoveel liefde
S
eschreven
rapport,
kan
ik
er alleen oop rekenen
S
pp ^
dati'gde
1 som van inspanning
p
gen de goede
S
bedoelinSzult meetellen om min of meer de
tekortkomingen
te zien.
S door de vingers
8
Leve San Remo! Leve Guido!'
Vader, moeder en de vijf kinderen,
,
Hugo,
Guido,
Lieven,, Carla en Bruno
g,
woonden in de Lemméstraat in wat men
toen een rentenierswoning
g noemde, maar
wat nu een burgershuis heet.
De aankoop
p
van dit huis moet vader nogal
g overhaast
edaan hebben en zonder de zegen
gedaan
g van
moeder die bijJ hoog
g beweerde dat
g en laag
het te duur betaald was.
rij met erHet was een huis in de rij
naast twee identieke huizen. Heden ten
dage
worden dergelijke
huizen onderverg
gj
mij
deeld in appartementen,
Pp^ maar in mijn
rij was,
d kon een gezin,
dat
verre
van
rijk
jeugd
g
^
het hele huis beschikken. We hebben
e gehad, een stazelfs altijd een dienstmeisje
lg
tuss Ymbool dat nu te vergelijken
is met het
gl
lidmaatscha van een behoorlijke
lidmaatschap
behoorlijkegolfclub.
Vader wasp
g e assioneerd door architectuur en heeft in dat huis verschillende
veranderingen
die het rijhuis
g aangebracht
l
g
hebben herschapen
in
een
juweeltje
juweeltje
van
p
g ezelligbeid en goede
smaak. Het opvallendst
p
g
waren wel de schouwen in het bureau en
de zitkamer. Zoals in de meeste AntwerPse
rentenierswoningen
hadden de schouwen
g
in die tijd
l een horizontaal marmeren blad
om een uurwerk en kandelaars opp te zetten
en twee marmeren
sti) len die het horizontale blad schraagden.
In het midden stond
g

de kachel,J
bij ons de onovertroffen Surdiac.
Vader heeft dat allemaal laten wegnemen,
g
twee stenen zitjes
gebouwd
J naast de kachel g
en de rug
vierkante rode
g steeng in dezelfde
tjes
als de zitjes
tot twee meter hoo . Daarl
l
bij waren de muren van de kamer tot aan
hetlafond
gevuld
met boeken of met
p
g
schilderijen.
Vlaanderen beschikte in die
J
lang
tijden
nog
g vervlogen
g tijden
g over een keur
van schilders die eeneli'kend
portret
kong J
p
den maken en zo is heel de familie al eens

dan één manuscriPt van vader staan tekeningen en ontwerpen
p van villa's en huizen.
Derootste
realisatie van vader in
g
de Lemméstraat, en ik zal hem daar eeuwig
dankbaar voor blijven,
waren de lederen
J
fauteuils met hoe
armsteunen
waarin
g
men diep
en schrijven
schrijve of
p kon wegzinken
g
op
gebeitste
,g
g
p maat gesneden,
p een op
bakje
eneboende
plank
met
een
bakje
voorPotg
p
en.
Al
mijn
mijn
cursussen
heb
ik
lood
ofe
P
gleerd in een heerlijk
t zachte en warme fau-

8 (Foto: Veerle Daelman)
Gerard Walschap
op zijn
99
1 sterfbed - 5a .10.1
pp

onder de verfe
ggaan.
De kinderen Walschap
p moeten het
in hun jonge
jaren
nogal
bont
gemaakt
hebg
l g l
g
ben want vader kon in huiseen
rust meer
g
vinden. HijJ heeft dan achter in de tuin een
huisje laten bouwen dat wijl het paviljoentje
J
l
p
noemden. HijJ heeft er zelf de p
plannen voor
etekend. Het had een groot
venster met
getekend.
g
las in lood,^ dat uitgaf
glas
p de tuin. Na eng op
kele jaren werd
het er echter te vochtig,
g,
zodat het alleen nog
g dienst deed als werkp laats voor vaders timmerwerk. Zoals de
hij vermeeste architecten van die tijd
tijd heeft hij
engetim scheidene meubelen ontworpen
p
merd. Wat hijl zelf timmerde, heeft niet veel
zij
succesehad
maar
de bibliotheek en zijn
^
g
door een stielman vervaardigd,
zijn
g, zij
Het timmeren gebeurde meestal
prachtig.g
's zonda g
s. Ik herinner me nogg
een rustige
g
zondagmiddag,vader was aan het timmeren. Moeder stormde hals over kop
p de tuin
in om vader te waarschuwen dat hijJ teveel
lawaai maakte en de buren dus konden
denken dat in huize Walschap
gs
p de zondagsrust niet werderes
ecteerd.
g p
Ook het huis van zijn
J zussen in
Londerzeel heeft vader ontworPen waarschijnlijk
door de lectuur van de
schijnlijk ggeholpen
p
verschillende Nederlandse en Duitsetidj
schriften over architectuur, waarop
wij
p lgeabonneerd waren. In de mare
g van meer

teuil. Op
vermoeidheid,
g
p die manier geen
rugpijn
platgedrukt
achterwerk. Als de
ru
g
gp J of p
kinderen Walschap
p
p allemaal zo opvallend
geniaal zijn, dan is het wel aan deze 'uitgl
vinding'
g van hun vader te danken. Met dit
eheime
wapen deden wijl iedereen de
geheime
P
baard af,- die op
al na één
g
P een stoel gezeten
uur naar buiten moest om de benen te
strekken, terwijl
terwijl wij
zes
l zonder verpinken
p
en zeven uren haalden. Daarbijl werd
de stilteeres
als één van ons in
g ecteerd
p
de boeken zat. Ga dat nu nogg maar eens
zoeken. Maar aan tafel,J
tijdens en na de
maaltijden,
werd
de
schade
ingehaald
en
g
l
^
onafgebroken
gepraat.
Alhoewel
wij
een
'ugp
wij
J
g
weelt'e van een huis hadden, elk onze kaen
mer, elk onze fauteuil, veilig
gtusg
g geborgen
boeken en schilderijen,
bleven
wij
,
senboe
J toch
l
streven naar het hogere.
Wijl bleven dromen
g
van een nog mooier, noggerieflijker,
J ^nog
g
gg
groter
huis. Het krantje
krantj van de notarissen
g
werd
gelezen en al de kanshebbers
e vlijtig
l gg
werden onderstreept
g ep en terp plaatse
keurd. Hoeveel huizen ik zo met mijn ouders bengaa
benaan bezoeken, hoeveel dromen
en fantasieën wij hierover hebben gehad,
, is
g
onmogelijk
onmo
g l zelfs bijJ benaderingg te schatten.
Alles wat in Antwerpen
p
p ooit openbaar te koop
heeft
gestaan,
hebben
wijl
^
g
p
minutieus onderzocht. Er werd zelfs ruzie
gemaakt tussen de kinderen over de verdeMIJN VADER
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lip gvan de kamers. Maar opp de verkoopo0P
da gbleef het bod van vader meestal ee
een
flink stuk onder derijs
prijsen vielen
e onze dro men als een kaartenhuisje
l in elkaar.
Men moet met de voornaam niet
Sigmund
en met de familienaam niet Freud
g
heten om in deze avonturen niet
kiee de
e kie
men te ontdekken van vele latere luchtkastelen en dagdromerij
a schag
l van deeWalschapp
kinderen.
Naast zijn
belangstelling
zijn
g g voorde
architectuur heeft vader veel van de schilderkunstehouden.
Hij Jtelde verscheidene
g
schilders onder zijn vrienden,^ die geregeld
gree
gd
aan huis kwamen, zoals Saverijs, De Coene,
,
Van Dyck,
en
y , Duwaerts, Van uy en roe ck e
Dol h n. Zelf
durfde hij Jook
al eens het p
et
enseel hanteren. DeJ
stal beg eli'kenis was meestal
hoorlijk maar met de verf kon hijl niet goed
g
overweg. Ik herinner mij
94o het begin
J mei 1
g
van de oorlog,
chaos
de stad,
s in
,heel
vrienden en kennissen die af en aan leepen om te
zien of wijJ
vluchten of niet. In al dat
geharrewar kon vader niet schrijven,
zette
g
l
zich aan het schilderen en wel aan
d creatie
a de
van mijn portret,
^ een kopie
p van de tekeningg
die Johan Fabricius enkele maanden tevoren
van mij
mi' gemaakt
had. Johan Fabricius
g
woonde met zijn zijn
vrouw Ruth,
zijn zonen
oven
Jan-Eiko en Jelle en zijn
dochter
Famke in de
l
Van Putlei, enkele straten vann
o s verwt'lderd. Zijn vrouw was een Oostenrijkse
l
Jjodin
en hijJ wilde zich dus zo spoedig
mogelijk
uit
p
g
de voeten maken, maar niet zonder ons te
vragen
Vader vond het
g om mee te gaan.
g
beter om thuis te blijven
blijvenen
heeft toen de
tekening
g van Fabricius na
sch etst en
g e
g eschilderd. Het iseen
meesterwerk geworg
den maar voor mij
mi' het dierbaarste schilderij
op aarde, vooral door het kleinegedichtje
eed
g cht le
dat hij erop heeft
geschreven
en
dat
ik nog
g
g
altijd
J vol ontroering
g opzeg:
Niet mijn
1 onvaardigheid,
%
Lie de heeft 'tenseel
geleid,
p
%
met vreugd.
%
't Herinnere u altijd
1
uwjeu
d
1 %uw vader en de oorlogstijd.
Daar ik door mijn
mijn beroep
p als geneesheer altijd
maar
minder
tijd
ti
d
vond
om te
J
J
lezen kwam vader mijl te hulp
met
p
ge dichten. Eengedicht kanoveralelezen
g
worden, in de auto, opp straat,
bad, of
tussen het bezoek van tweepatiënten
e endoor.
Met wateluk
blijft
blijfthet urenlang
g
g nazinde ren. Ik herinner mij
mi nogg hoe vader op
P een
troosteloze novemberdag
g binnenkwam,
e wam,
wijsvinger
g 'Guido, ik heb eer weer
g omhoog:
één.' Hijbegon
l g uit het hoofd te declameren:
'Zo tedere schade als de bloemen vrezen
van zachte regen in maand van mei.'
e Mijn
l
dag
g kon niet meer stuk.
Zo heeft vader mijJ heel wat poëzie
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bezorgd.
van
g Het onverstaanbaar gewauwel
g
sommage poëten
werd door ons misprijzend
l'
afgewezen.
Vader kon zich daar zo in og
P
winden dat hij
1 6 versche i9 61 en 93
J tussen 1
deneedichten
heeft geschreven
om de
g
g
draak te steken met die woordenkramerij.
Hier volgt
g er één,^ dat als titel draagt:
g 'Kerndelingstherapie.' Het illustreert tevensi'
zij
zn
gesnuffel
mijn
in mijn therapeutische
folders en
p
vereeuwigt bovendien opp de derde regel
g dat
mooie woord 'verlorenis', dat ineen
Van
g
Dale te vinden is eneen
verklaringghoeft.
e
g
i

Kerndelin%stherapie
(Opus
49)
Pijn. Begeven. Irritatietoestand.
Alleen nog
% ademen.
Zwakte. Verdriet. Verlorenis.
Zielsbeschadigd
% wachten
o de%
genadeslag.
op
%
Willoos denken.
Intraveneus verzuurd
staren in bittere metaph ysieken.
Nu, gisteren, altijd,
lachen dat schreit,
schreien dat lacht,
da%en in klagen
% verbracht.
Rust noch duur.
Bed nochra
% .
Walg
om
de
mond.
%
Iedere hoop
p heeft bedrogen.
%
Cosmisch dronkene, dorstige
g zwaluw
olijfkleurig
oli leurt van stuit,
verkommerde steeneik, ceder en terebint
van Colombo Béchar,
woedende onrust die mij
mi' schendt,
bloem van de bramen,
stoeise mond,- woordelijke
1 zwoelte
die vaneen
% aflaat weet,
hoort!
In een onschuldig land,
omhooggerezen
en opgericht,
%%
p%
gedachten
edachten uit modder optrekken,
,
p
onbelemmerd groot afschudden
wat vals is en laf
en tegen kop erde iciente
metastaserende cellen
driemaal daags alcaloieden
van de maagp
de alm van Madagascar
r
%
per os.
Vader heeft altijd
een bijzondere
ebel
lap
langstelling
getoond
voor
de
filosofie
en
g
gg
voor Immanuel Kant in het bijzonder,
de niet
J
alleen voor zijn werk, maar
aa ook voor zijn
l levenswi'ze.
Kant heeft nooit zijn
zij geboorteJ
e ooteKonig
stiergverlaten en alhoewel vader
grote en verre
reizen heeft ondernomen,
,
denk ik toch dat ook hijJop
liever n iet
o
reis
wasegg
aan en dat hij alleen
vertrokken is
l
op aandringen
m anderen
g van anderen of om
plezier
te doen. Kant wass ook een regelmap
g
tigman, die altijd
l opphetzelfde uur naar de
universiteitin
om les te geven
en even
gg
g
stapt op
Ook
dat
was
p tijd
J terugkeerde.
iets
as
g

naar vaders hart. Vroeg
langdurig
g opstaan,
p
^
g
g
inzepen
soms
p en scheren,^ meestal zingend,
g
de hele Gregoriaanse
mis, om half acht aan
g
tafel de krant,,J
tijdschriften en boeken inzien de correspondentie
beantwoorden en
p
dan de wandeling.
Na het middagmaal b
geschrijven tot7 uur 's avonds. Aan
g on het schrijven
deze regelmaat
was vaderg gehecht,
k tiJ ook
g
dens onze vakantie en zelfs in oorlogstijd.
gs J
HijJ wachtte nooit op
, die moest
p inspiratie,
p
vanzelf komen bijJ het schrijven.
schrijven
vader benoemd werd tot inspecteur van de openbare
bibliotheken,
p
moest hijJ een auto kopen
rijden
p en leren rijden.
rijdenisaltijd
rijden
altijd een probleem
gebleven.
p
g
Hij
Ht is nooit vertrouwdg geraakt met het
s Y steem van de versnellingen. Het liefst vertrok hijf met g
ieren
gierende
motor
invierde
vier ver snellip gen liet verder deppook voor
hele
de
ee
dag gerust.
Dat dit de flora en de faunaa van
g
de lage
e landen en zelfs van ons buurland
land
Frankrijk
is gekomen,
l niet ten goede
g
g
spreekt
voor zich. Nochtans had vader ook
p
op
o autogebied
gzijn fierheid en moest kritiek
voorzichtig
Toen hij) 65werd
g worden geuit.
g
heeft Hugo,
met de
g zijn zoon-diplomaat,
p
omzichti
omzichtigheid
eigen
hem
p,
e
g
g aan zijn
l beroep,
aan
aangeraden
ermee
te
stoppen
en
vader
g
pp
heeft daarmee ingestemd
zonder verping
ken. Nu ikzelf de 655 al enkele jaren
voorbij
J
ben, voel ik des te beter aan welke harde
noot toenekraakt
werd.
g
Vader was niet van het sportieve
p
type.
Hij was klein en g
gedrongen,
met een
Ypl
g
korte hals. HijJ heeft nooit zijn
zijn hoofd
0 g
goed
kunnen wenden. Om achterom te zien
e
Het huis aan de Lemméstraat 12 in
Antwerpen.
Walschap was er vanaf s99
z
p
W. Elsschots overbuur
(Album Gerard Walschap)

De complete
Walschap: v.l.n.r. Guido, Hugo, Gerard, Carla, Ninette, Bruno en Lieven
p
(Album Gerard Walschap)
p

moest hij11
zijn hele lichaam draaien. Als
moeder hem zei: 'Kijk
'Kijk eens, Gerard,, wie
achter u staat', dan verscheen op
zijngepzijn
zicht een uitdrukkingg van wanhoop.
p Als ik
wat ouder was en Genezing
las,
% door aspirine
p
meende ik daar de oorzaak te ontdekken
van dit ongemak.
g
Van kleins af had ik keelpijn, twee à driemaal
's'aars
gedurende
veertien dagen
1
%
% à drie weken.
In de tussentijden
tussentijden voelde ik,^ ofwel nog
% iets van
de vorige, ofwel de volgende aankomen. Werd ik
bij1 toeval eens helemaal niets %
gewaar, dan moest
men mij1 maar in de rug% aanroepen,
p^ zodat ik
vlug
omkeek.
De
stijve
stijve
kraag
van
mijn
mij jasje
%
%
dan onder mijn
mijn kin tegen
dat
% een gezwel
%
p i'n
J deed,- een amandel. Maar wat wist ik toen
van amandelen?
Ik was zo bezield door dit boek, dat
ik het ontelbare malenelezen
heb, tot ik
g
het van de eerste letter tot de laatste uit
het hoofd kende. Als ik alleen was, declameerde ik het hardop.
p Kwam ik aan 'gege
dachten zijn er niet
in dat gezagvol
hoofd',g
g
dan kreeg
g ik de kropp in de keel en enkele
alinea's verder kon ik mijn
J tranen niet meer
bedwingen.
Maar dat is te wijten
wijte aan een
g
ziekte, die haar slachtoffers met
rood betraande ogen verlegen achterlaat,
als het licht in de cinema weer aanflapt.
p
De enige
die vader heel
g soort sport
p
zijn
l leven met hart en ziel beoefend heeft,
is het wandelen. Hij) had in Antwerpen
p zij
zijn
grote en zijn kleine wandeling.
g Weer of
geen
een weer,^J
hij trok er op
p uit. Aan zee wan delde hij van het Zwin naar Zeebrugge,
gg

zelfs in de bijtende
kou of bijl stormweer.
J
Ver in de tachtig
g ishij
hij verscheidene keren
van Antwerpen
naar
Kalmthout gestapt,
p
g p,
goed voor 25
zijn
ongelovige
g
5 kilometer. Om zijn
g
ge
Thomassen van kinderen te overtuien
g stak
hijJ onderweg
postkaarten in de bus met het
gp
uur van zijn
doortocht.
l
In tegenstelling
g tot de meesten van
g
zijn
l leeftijds
Jggenoten kon vader zwemmen
en hij was dol opp water. Vermits hij
hij nooit
zwemles hadekre
en
had
hij
hij
zijn
zijn
eigen
g
g
g^
stijl
stijl ontwikkeld,^zijn
zijn
eigen
g strengg klassieke
stijl
l^ zoals hij het noemde, die de nadruk
legde
op
g
P het bovenblijven,
l ven maar de snelheid verwaarloosde. Ik lees in zijn reisdaggboek van San Remo op
p datum van io oktober 1956:
95
'Ik had mijvoorgenomen
voor ons vertrek ten
1
%
minste éénmaal mijn
heldenfeiten te
1 vroegere
%
herhalen en rond depie
deier te zwemmen. De waar%en van Guido en de stroming% aan het
d hebben het belet, maar ik heb toch
pierhoofd
zwemmend in het haventje
1 meer dan de afstand
afgelegd en kon het nog
% veel langer
% uithouden
zodat ik nu met veel spijt
zit
de
tocht niet te
p1
hebben ondernomen. Het is niet met voorzichti%heid dat Amerika werd ontdekt en het is niet
op
staan.'
%
pdeppieren dat de beste raadgevers
Waren de kinderen hun vader de
baas in het zwemmen, in het schaatsen
moesten ze het tegen
Ook
g hem afleggen.
gg
in het fietsen was hijJ ons voor,- vooral o
op
lange
p
g afstand,^ iets minder in de sprint.
Maar de fiets heeft hijJ al rond zijn
vijftigste
zijn
J g
Hij
aan de
haake
gg ehangen.
l bleef wel

boeid door alles wat met wielersport te maken had en volde
g met veel interesse de
Ronde van Frankrijk
l en andere klassiekers.
Meer dan eens zijn wijl met vader het wereldkamPioenschapp
sprinten in het Antwerpgaan
s sportpaleis
bijwone
aan bijwonen dat toen
werd door Poeske Scheg
rens. Dat waren ongelooflijke
momenten
g
l
van spanning
van frieten, bier
p
g in een geur
g
en sigarettenrook.
g
In het stadspar
stadsark waren soms wieler met vaders
idool, De Caluwé,
,
op
terwij de
pkop.
p Vader vertelde dan dat,^ terwijl
renners de avond voor de wedstrijd
J
de slaap
p niet konden vatten, De Caluwé
sliep
bijna
bijn
p als een steen. Hijl was 's morgens
g
wakker te krijgen
en begon op
p zijn
zij
lgg
te fietsen,
•
g
^ maar eensgelanceerd was hij niet meer te houden. De Caluwé was een man naar vaders hart: Niets
in de handen, niets in de mouwen,g
geen
trucjes,
pure kracht. Gewoon harder
J^ maar p
rijden dan de anderen.
Vader vertelde ons ook met veel enzij
hij in zijn
thousiasme over het kaatsspel
p dat hij
jeugd
d veel gespeeld
had en dat nu nog
gp
g af
en toe in Brabant beoefend wordt. Een
klein hard balletje
J wordt met de hand zo
g Jgeslagen,
ver mogelijk
naar de tegenspeler esla en
Om die het moet opvangen en terugslaan.
g
dat zijn
kinderen
dit
nogal
saai
vonden,
g
J
vertelde hij
hij dat zelfs onze koning
g kwam
zien naar het kaatsspel
p opp de Zavel in Brussel. Het is daar dat de beroemde zingevallen is van een supporter dieg
aan de koning
antwoordde toen die zei 'qu'il
faisait
q
chaud': 'Oui, Sire, il fait doef'. Sindsdien is
woord in de familie
dat
g evleugeldeene
gworden als wijJ het warm krijgen,
zeggen
lg ^ gg
w' 'qu'il fait doef'.
wijq
Zodra de televisie de boksmatchen
in de huiskamer bracht, kreeg
g vader een
nieuweassie
waarvoor
hij
hij
zich
wel een
p
^
beetje
l schaamde: 'Ik vind ook dat boksen
verboden moet worden, maar zolang
g dat
is, blijf het'
ik ernaar kijken.'
geval
niet
^
J
Ins1945 trok ik naar de universiteit
van Gent omeneeskunde
te studeren. Vag
der had altijd
altijd belangstelling
g
g voor de medicijnen
en
wilde
ook
mijn
cursussen
volgen.
g
l
Ik moest hem wekelijks
wekelijk de nieuwe stof aanen^ maar hij) heeft het snel opgegeven,
•
g
afgeschrikt door de eindeloze reeksen chemische formules en logaritmische
berekeg
nip gen. Later heeft hij
hij een tweede poging
pg g
gedaan en nam zich voor de eigenlijke
g
g J ke
ziekteleer te volgen. Ook hier was het resultaat erg mager.
een vijftigtal
g Nal g bladzij-l
den moest hij
hij elke
hij het opgeven,
pg
^ omdat hij
bi' zichzelf meende te ontdekziekte ook bij
mij klachten zo
ken. 'Ik heb nogg nooit al mijn
beschreven ezien als in deze cur• gezien
sus' zei hij, 'maar of het nu over het hart,
de lever, of de nierenaat
g
,ik heb al deze
ziekten tegelijk'.
En dat betekende het
gl
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definitieve einde vanzijng
z geneeskundige
g
opleiding.
hi zijn
Alsatiënt
daarentegen
g had hij
P
g ) niet. Hijl verafschuwde ziekte en
ziekzijn,
J, haatte medicamenten,, en voelde
zich vernederd als hijl nog
g maar verkouden
was. Gelukkig
is
hij
hij
ook
zelden ziek
g eg
is,
weest. Het ergste
wat hem overkomen is
g
was een koolmonoxide-vergiftigingin de
badkamer van de Lemméstraat. Dankzijl het
energieke
optreden
van moeder die de ruit
g
p
is hij
opp het
hij
van de badkamer stuksloeg,
g^
nippertje gered.
ered.
Hij lagg bewusteloos tegen
Hij
g
de deur, de arm omhoog waarmee
nog
hijhij g
de deurkruk had willenrijen.
g )P Minder
bedreigend
voor zijn
zij leven, maar heel wat
g
waren zijn niersteencrisissen die
pJ )
na 196o
niet
meer zijn
zijn opgetreden.
Hijl heeft
9
pg
zich daarvoor destijds
J door Dr. Martens laten behandelen in Astene, aan de Leie. Die
had in een oogwenk
de sympathie en het
g
hij
vertrouwen van vaderewonnen
g
^omdat hij
ook aan nefrolithiasis leed. 'En, Walschap,
vindtj
g i ook niet dat een warm, maar dan
een heel warm bad het beste helt?'
p
In mei1938 hebben vader en moeder hun kroost aan de hoede van een tante
overgelaten
en zijn zij
zij zelf vertrokken naar
g
langg uitde Azurenkust,j op een dertien jaar
l
gestelde huwelijksreis
en
moeder
was
vijf
)
f
maanden zwanger
g van Bruno. Maar hun
plezier
lezier heeft niet lang
gggeduurd, want vader
werd door een niersteencrisisetroffen
die
g
zo hevig
was
dat
zij
zij
besloten
om
terug
te
g
g
komen. Zijt overnachtten in Parijs
Parij en kon dokter of apotheker
vinden om
g
p
hen te helpen.
Men
dacht
met
dru
s ebruigg
p
kers te doen te hebben die op
morfine
uit
p
waren. In de trein naar Brussel werd de
i'n zo erg
g dat vader met de handen aan
PJ
het baga g
erek hinggom zo de schokken zoveel mogelijk
gen Aan de taxig J op
p te vangen.

hij om
chauffeur in Antwerpen
p smeekte hij
de zachtste straten uit te kiezen. Thuis
stormde hijJ onmiddellijk
naar de badkamer,
onmiddellijk
terwijl
l moeder ons het verhaal van hun
avontuur deed. Niet langg nadien verscheen
de zieke in de deuropenin gmet de aankondigg
in dat alles voorbij
voorbijwas en de steen
wi van
verdwenen. Hoe dikwijls hebben wij
moeder niet moeten horen dat vader niet
hij
hij heimwee had
graag
gg^
P reis ging,
g g op
naar de kinderen en dat heteluk
van
g
zijn hem genezen
terug
had.
g
g thuis te zijn
Er waren ook ziekten die vader op
zijn eigen
manier onder de knie kreeg.
zijn
g Hijl
g
p een bootis tweemaal zeeziekeweest.
Op
g
reis naar Sicilië ins1934 en op
p de Noordzee,
hij in 1946
zijn
zieke
vriend
Frans Deltoen hij
94 zij
in Engeland
ging
bezoeken.
Daarna
gg
g
ontdekte hijJ dat deze kwaal door de geest
g
kon overwonnen worden, door na te denken, door zich te onderwerpen
p en aan de rollende bewegingen van het schip,
p^
verzet, in totale overgave.
g
In heel mijn leven heb ik vader nooit
horen klagen
of zeuren overpl
pijn of on
g eg
hij
mak. Om de ijzeren
gezondheid
die
hij
had
g
te bewaren, hield hijJ zich aan strenge
g reerg
zijn eten,
g els. HijJ dronk matig,
g op
P zij
g^
gingvroegg
slapen
toen
er
nog
geen
televisie
p
gg
was en stond vroeg
op.
Zodra
hij
hij
uit
het
gp
bed was, moest de hele familie uit de veren, wat hem soms niet in dank werd afgenomen. In dieoede
oude tijd,
g
J- toen roken
nog
niet
gevaarlijk
was,
rookte
hij de ene
g
l
^
g
pijp
i' na de andere
andere,steeds gevuld
met tabak
g
uit deuntzakken
Semois Mon Tabac of
p
Appelterre.
Als één pijp
pp
plp op
P was, moest die
onmiddellijk
en
warm
terug
o eg worden pg
J
vuld en in de rijJoorlog
klaargelegd. In de oorlo
is hijJ ggestopt
p met roken en daarna rookte
hijJ nog
zijn kleine donkere cigarilg af en toe zijn
lo's, de Toscani's. Alleen Marc Galle en Wil-

De auteur inezelscha
van
Hugo
g Nij
Nis en van Herman Vos,
^
p de Londerzeelse oud-burgemeester
S
geboortedorpp (fotograaf
veel deden voor de terugkeer
van Gerard Walschap
onbekend)
p naar zijn
g
g
1g
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lem Pee waren in staat om daarvan enkele
trekken te doen zonder in zwijm
J te vallen.
Toen was niet alleen roken ongevaarlijk,
lg
ook van cholesterol had nog
g niemand horenraten.
's Morgens
p
g aten wij,l^ zoals de
meesteezinnen
spek
p en eieren. Moeder
g
en de vijf
J kinderen sneden het vet van hun
spek
gaven dat aan vader,
zon
-die het
gen g
der verpinken
opat.
Hij
is
er
niet
alleen
niet
p
J
p
^
hij
zwaarlijvig
van
geworden,
hij
heeft
boveng
) g
dien een hoge
leeftijd gehaald. Alles wat oop
g leeftijd
Zij smaak
tafel kwam, vond hij
hij lekker. Zijn
zij reuk
niet heel verfijnd
en
ook
liet zijn
J
al
te
wensen
over,
zeker
in
vergelijking
g
met die van zijn
l kinderen, die de neus van
een Jjachthond hebben. Was één of ander
niet al te vers of te fris danrobeerde
moep
kwijt
g
der het altijd
altijd nog
aan
vader
kwijt
te
erag
ken. Wanneer vader terugkwam van een officieel diner of een etentje
l bijl vrienden kon
hijl enkel vertellen dat het lekker was, maar
wat hijJeigenlijk
zijn bord had gekregen,
g
g
g
l op
pzijn
wist hij niet te zeggen.
gg
0
hogere
leeftij heeft vader enOp
g leeftijd
beenbreuken opgelopen. Een zaterda g mij
mijn vrouw bijJmijn
avond toen ik met mijn
aan zee op
p weekend was,
hij
heeft hij
hij zijn bovenarm g
gebroken,^ nadat hij
Albert Westerlinck naar het station hadeg
Hi' had een lijst
bracht. Hij
lijs met de telefoonvan dokters en ziekenhuizen
waarop
hij een beroep
l n af p kon doen bijl mijn
Phij
wezigheid en bovendien had hij
hijmijn
mij
num
l
mer aan zee. Maar niets daarvan. HijJ
in een fauteuil
zich die zaterdagavond
g eg
zet enewacht tot
ik zondagavond nogg
g
even binnenwipte.
p HijJ zat nog
g steeds onbewee lijk in die luie
stoel, bleek, zwetend,
,
hij had veel
ongewassen,
en hij
g
^ ongeschoren
g
pijn.
niets
g
Pl Hijl had enkel water gedronken,
e
eten.
Hij
wou
door
niemand
anders
dan
)
gg
zijn
worden en het korte
p
l zoon ggeholpen
weekend van zoonlief mocht niet verstoord
worden.
Enkele jaren
jaren later gg
ging vader tussen
zijn twee oudste zonen naar de auto. Omdat het donker was en erg
g waaide, stelden
wij
wij hem voor hem een arm te geven.
Geen
g
sprake van. HijJ was wel oud,- maar gaan
g
kon hijl nog
goddank, en moest dat
g alleen,g
niet meer kunnen, dan moesten ze hem
maar onmiddellijk
Zij
J 'komen halen'. Zijn
waren nogg niet koud of hij
hij struikelde en brak zijn
l bovenarmbeen.
Voor de dood heeft vader blijkbaar
l
nooit vreesevoeld.
Als kind vond ik dat
g
moedigaar
ik huiverde telkens als vader
g,
beweerde dat hij liever vandaag
g dan mormijn verjaardag
mijn
gin' 89
l
p
g en zou sterven. Op
Guido,
en
schreef hij:
'Zalige
verjaardag,
g,
g
J
J
nog
als 't God beJg
g zeer vele verjaardagen,
Beft1 voor u,/ niet voor mij.'
J
Bi' mij
mijn thuiskomst van een reis
Bij
gafg
hijhij
mij leen dagboek
Rome in 1979
979
g
met deebeurtenissen
van het thuisfront
g

en enkelelezieri
e
p
g
g bedenkingen:
'Marc Turfkruier ontmoet voor de deur van
247.
de oorlog
bi 1
47Tijdens
1
g was hij1 ondergedoken
$
Lode Zielens. Hij
1 de beste filmrecensent die
de Vlaamseers
Hij1 is een 1jaar 1' on
p heeft gehad.
8
er dan
ik.
Hij
verloor
zijn
vrouw,
die
lang
g
ziek
^
1
en bedlegerig
aar g
geleden
^ nu el 1
g g wasggeweest,
en heeft zich sindsdien vooreen
vrouw meer
g
geïnteresseerd.
Dat zal ik over el 1 aar van me g
zelf niet kunnen zeggen.
gg
(...)
en een imposante rote
groteomDeze
gmorgp
slag-zwaar gevuld,
in de bus. Secretariaat van
g
de Koningin.
p^
g Aan Baron Walschap,
steenwegmoest
zijn
zijn243 ^ Antwerpen.
p
g 43
Waarde Heer Baron. Gevolg
g g gevend aan het
g esprek dat de Koningin
Jg g g met U had bijgelegenheil van haar bezoek aan de boekenbeurs in
Antwerpen,
U namens de
p ^ heb ik het ggenoegen
g
vorstin, het artikel te lateneworden
over `Don
g
ui'ote'
door Pedro Salinas. Ik wens er ugoede
1
g
.
ontvangst
secre g van toe. Met hoogachting.
g
gDe
taris van de Koningin. Getekend. Benoit Cardon. B. Cardon de Lichtbuer. Laken, 6 december
1979.
Het is een zeer mooie, zeeroëtische
beschoup
wingomtrent het boek waarover de Spanjaarden
p1
nooit uitgeschreven
zijn. In de ondergrond
erg
g
van zit de recentste literatuurtheorie: de letterdie zij be kunde kan niet de realiteit weergeven
g
weert uit te beelden. Zij1 schept
pp
p een papieren
verbeeldingswereld
die dan weer niet in realiteit
g
kan omgezet
worden. Daarna vermengt
g hij
1 de
g
oudere theorie dat het woord een realiteit schept
p
o vattin en theodie er niet is. Vanuit die twee opvattingen
riseert hij vernuftig,
in hoge
p
g mate, zeer
g^poëtisch
origineel
over Don Quijote
als de tienduizend1
g
dat het alleS an 'aard en besluit magistraal
steSpanjaard
g
maal slechts opgewaaid
stof is, zowel het irreëel
pg
liteverhaal als de meesterlijke
g^
1 verwoording,
raire schepping,maar zoals de grote
lyricus
g
y
Quevedo zegt:
p
^ mais p ous g 'Ils sont poussière,
sière amoureuse.' Een typisch
in hart en nieren
yp
Sgpaans,- g
groot essay
S
y . Hoe kan ik dat de Konin beknoptheid?
g in schrijven met protocolaire
p
p
In 1956
mijn vrouw
95 maakte ik met mij
mijn
l ouders een reis naar San Remo en
bi
vader hield het logboek
bi' waaruit het
g
volgend
ende verhaal:
zijn deze avond naar Tempo
p di Villegiatura
g
11
aan kijken. Het is een film die teveel gelijkt
o
gaan
g l op
'Les vacances de Monsieur Hulot' en zonder
ge originaliteit
ori iealiteit de mensen-in-het-hotel- ormule van Vicky
y Baum voor de duizendste maal
uitwerkt. Er zit ook niets, maar dan eens helemaal niets in,^ geen
idee, geen gebeurtenis,
geen
g
^g
g-g
k
figuu r, geen acteur of actrice, ^werkelijk
1 niets.
Het is een samenraapsel
g
p van onsamenhangende
banaliteiten die men in dergelijke werken stuk
voor stuk beter vindt: de chauffeur van het hotel
en zijn jaloerse aanstaande,^ de mooie vulgaire
g
g maitresse van een dokter, de flauwe romantische
flirt van een hypochonder
met een juffrouw
van
1
yp
over de dertig
en
zo
voort.
Nooit
rolt
de
rolprent
p
g

edurende
vijf minuten zonder een gewaagd
gedurende
g de1
g
colleté eenjon
e
dame
in
bikini
of
dergelijke
1 g
g 1 exKortom het is een
pp
p loitatie van het sex-appeal.
zielloos,g
geestloos en p
plat werk. Maar wat een
middelen worden daaraan besteed! Een volmaakteoto ra
1
g ie een
g hoop pvoortreffelijke
^ grote
acteurs,rachti
eg atelier- en buitenluchtopnap
men. De ersatz brengt
g ver g het van dag
g tot dag
belachelijk
der en maakt de kunst opp de duur belachelijk.
isoed
g en slecht. De overschatters van de
er een goede les door, maar de
kunst krijgen
g
1gen
charlatans een kans. Het is zeeroed
dat 'De
g
druiven der'
gramschap,
'De jon e
leeuwen'
1 g
en dergelijke bewi1 'zen dat 'Oorlog
g en vrede' niet
einmalig
g is en Leon Tolstoi'geen mens zoals er
nooit meer één zaleboren
worden, maar als
g
Vittorio de Sica in verschillende opzichten
zo
p
oed en
in
enkele
andere
beter
voor
de
dag
g
kan
komen dan Charlie Chaplin,
als het maakwerk
p
altijd maar dichter bij1 het kunstwerk komt en er
binnenkort niet meer van zal te onderscheiden
zijn,
mo1 nals
^ Georges
g Simenon één der grootste
g
derne romanciers is en toch alleen reeds door de
snelheid waarmee hij produceert evident geen
g
kunstenaar kan zijn,
wij1 toch maar
g
1^1ja dan gaan
naar een ontluisteringg van de kunst die ons verarmen zal. Men zou het kunnen vergelijken met
deJ
g eli'kschakelingdoor democratie. Het neerhalen van adel en hogere
g burgerij en het verheffen
van middenstand enroletariaat
deed ook veel
p
oude luister verdwijnen.'
1
0 io oktober 1 95
6 staat er het volOp
ende.
g
'Terwijl
borstel, die
p met een nylon
y
1 ik mij1 inzeep
beter en duurzamer is dan alle andere denk ik
aan deenselen
voor Lieven en vraag
gmij
1 af
p
wanneer men eindelijk
eens
nylon
penselen
zal
y
p
1
maken. De heren schilders zullen er natuurlijk
1
1 n de
1jarenlangg opp smalen. Boeren en schilders zijn
domste en belachelijkste
conservatieven die ik
1
ken. Derimitieven
en
nog
gvele renaissancisten
p
schilderden op
p hout, eik,, en schilderden daar
nogal
o dunkt mij.
begon
men o
1Toen
g
op
g goed
g p^
doek te schilderen. Zeer zeker hebben de heren
artiesten daar vele decenniën lang
pgeg op
schampt.
p Ditmaal nu eens met reden. Wat is
kwetsbaarder dan doek? Men kan er met de viner dwars door duwen en vijftigrocent van de
gp
schilderijen
gebult. Maar goed,
na
g
1 g
p doek zijn
1 op
eeuwen doek zweren de heren bij1 doek. Nu heeft
men, naast het oude eikenpaneel,
, allerlei anp
dere, lichtere, onvergankelijke
platen
die vierg
1 p
maaloedko
er
g
p zijn,
1-maar de heren willen er
niet van weten. Doek zou 'meegeven'
onder de
g
b orstel! Ik kan die zever niet aanhoren. Geeft de
borstel soms niet mee? Is het aan deanelen
p
van Van Eyck, Van der Weiden, Memlinc,
Rubens te zien dat zij1 beter zouden geschilderd
g
zin
1 indien zi 1meegegeven hadden onder de
borstel?
Ik oogstte
tweevoudige vrouwelijke
1 tegenspraak
g
rank,
op
het
te ranke aaf,
door een 1
jong,
p
g^
donker gebruind,
zwartharig,
g
g^
^bont gezwemg

broekt meisje mooi
te vinden. Hetg
is mij nog
1
nooitelukt
een
meisje
meisj
mooi
te
vinden
en een
g
meisje
zijn. Het
meisje het daarmee eens te doen zijn
35% der$gevallen
mij1 ook slechts in 255à 35
gedat
een
an
e
lukt het eens te zijn met een meisje
1
der meisje
mooi
vond.
Ik
noemde
deze
ranke
de
1
hazewind. Het is mogelijk
g1 dat ik een slechte
smaak heb, maar ik ben
er in elk geval
even cong
oede.
Het
te
enover
tent mee als
met
eene
gg
g
stelde van mijn hazewind lag
op de buik in het
gp
zand niet ver van ons, mooi, mollig, gezond,
middelmatig
geplatineerd,
overal
g
^g
p
g van gestalte,
evenaa en rond. En zwemmen meneer. Maar
evengaa
vrouwelijk.'
geraceerd, te algemeen
g
1
Moeder is overleden op
25 april
psp
in
de
leeftijd
van
Jaar.
Vader
was
leeftijd
1979
77
979
91, toen hij
hij op
8 stierf. Het is
99
9^
p 26 oktober 1
vooral tijdens
de laatste tien jaren,
dus na
l
J
wi vader hebben
de dood van moeder, dat wij
toen
leren kennen en liefhebben. HijJ
helemaal van ons. Vóór die tijd stond moeder altijd
Met haar maraltijdop
p
p het voorplan.
zij
levensstijltrok zij
kanteersoonli'kheid
en levensstijl
l
p
als een magneet
alle
aandacht
naar
zich
toe.
g
het
Zi' besliste en beredderde alles. Zijl
heel haar leven als eenlicht
beschouwd,
p
vader tegen de buitenwereld te bescherzijn werk zou
men,p
opdat hij
hij in alle rust zijn
kunnen doen. Tot die buitenwereld werden
ook zijn
zijn kinderen gerekend. Uit allegeblijk dat
schriften dagboeken
en brieven blijkt
g
hij
zijn
kinderen
niet
alleen
liefhad,
hij
J
was er zot van. Het verdriet dat ze hem
soms in hun wilde jaren hebben aangege
daan heeft hem langgen veel pijn
berokpl
kend. De laatste ljaren waren die stormen
eluwd en de plooien
gladgestreken.
Toen
geluwd
g g
p
Hij
hebben wijJ volop
Hij
g
p van vader genoten.
had een indrukwekkende belezenheid,,J
hij
zij
kon
elk
probleem
in
zijn
juist
verband
o
p
het essene
plaatsen en het bijkomstige
lgvan
tiële scheiden. Dees
rekken die wijl toen
gp
gevoerd hebben, hoe kort en tussendoor
g
ook, warenpareltjes,
g
g
J^ waarvan ik dagenlang
p
konenieten.
g
Er waren ook nog
speelseplagegdep
rijen over voorkeur of vooroordeel. Zo
rije
verafen
Kempen
hij niet
van de Kem
hij
p
schuwde heide en den. Voor hemin
gg er
niets boven het Brabants landschap
p met
1 oiende weiden en velden,, en als het
go
even kan een Brabants trekpaard
naast een
P
eik en enkeleo
ppulieren.
zijn
zij kinderen uit als die,
HijJ
moe gewerkt, de stad ontvluchtten. Leve de
stad,z
i vader ergaat
zei
,
g niets boven de stad.
lawaai
hoorde hij
hijniet, ,de slechte lucht
Het
et
a
hij niet en beide hebben hem niet verrook hij
hinderd om in stralendeezondheid
91
9ljaar
g
oud te worden.
Ja, vake,^9
91 ljaar,^ en het einde zoals jij
11
hebt zonder hospitaal,
zonder
gevraagdhebt,
P
medicamenten zonder spuiten.
Het moest
p
zoaan.
zogaan.En het is dan ook zo gegaan.
MIJN VADER

249

JEAN WEISGERBER

Walschaps romantheorie:
Voorpostgevechten tussen avant-garde en classicisme
'Voorpostgevechten' bewijst onweerlegbaar hoezeer het humanitair elan dat zich aanvankelijk vooral in
de poëzie had doen gelden, ten slotte — tien jaar later — ook de roman vernieuwde.

oorp
ost^evechten verscheen in
maart 1 943 midden in de be zetting
sti'd
p
J-d.w.z. een paar
maanden na El Alamein en kort na een andere beslissende Duitse nederlaag-Stalinl levensom g rad. In weerwil van moeilijke
standi heden en de
toenemende dwang
g
van de Militàrverwaltung valt het op
p dat
Walschap
p in dit boek blijk geeft van een on beschroomde vrijmoedigheid.
Zo geneert
g
g
l
hijJ zich niet handlangers
van
de
vijand
aan
l
g
te vallen,,l
zij het maar op
g
p literair gebied.
Wies Moens.
p2
71
p 261 1 en Verschaeve (p.
blameert hij
terwijl hij daarentehij openlijk, terwijl
prijst
(p. 262) en Gide
l p
g en Marnix Gijsen p
vrijpleit
p 34 o . Nu vertegenwoordigde de
Jp
een België
g in de V.S. en werd de ander door
-regime juist
voor 'démoralisahet VichY
l
uitgescholden. Natuurlijk
teur' uitg
l was Walschapniet de eerste de beste, maar de naziterreur spaarde
niemand. Hoe dan ook,- de
p
pop
publicatie van Voorpostgevechten was o dat
ogenblik
in zekere zin een moedige
g daad.
g
Walschap
p had toen al een aantal
g eruchtmakende romans, van Adelaide (1929)
zijn
tot Houtekiet 1)
939op
J naam staan.
Met Houtekiet, een hoogtepunt én een keerkennelijk al een nieuwe fase in
p uni ^was kennelijk
zijn
en deze indruk
gbegonnen
g
J ontwikkeling
wordt door Voorpostgevechten bevestigd.
Men bevindt zich hier in de kenteringg tussen twee tijd
Jperken wat deze werken ook
zo boeiend maakt. Daar komt noggJ
bij dat
Voorpostgevechten een van de zeldzame romantheorieën uit de Vlaamse literatuur is.
Alleen die van Daisne en Gilliams kunnen
ermee concurreren. In dat opzicht is het
eli'kbaar met Undermutatis mutandis vergl
standing FFiction, het bekende Amerikaanse
handboek van Brooks en Warren dat wonder boven wonder - net hetzelfde jaar
van deers
p kwam. Aan de andere kant is
dit betoog
pamflet,^ een nu eens big ook een p
J
tend dan weer enthousiast essay dat bijzonl zon
derretti
leest.
Maar wat de tweeslachtiggp
g
heid ervan het beste aan het licht breng^
t is
dat de militaire beeldspraak
(p.
van de
p
p 293)
93
titel - 'voorpost'
is ongeveer
synoniem
met
Y
p
g
'voorhoede', dus 'avant-garde' -g
betrekking
heeft op
p het verleden. Voorpostgevechten is
in wezen een terugblik,
g
g met
^ een afrekening
een revolutie die ten einde iselo
g pen en
250

waarvan de balans wordt opgemaakt.
Het
pg
zijn
de
memoires
van
een
oud-strijder
die
J
J
we te lezen kri'Jgen- waarin, zoals te verwachten is, hetreteritum
overheerst. De
p
auteur last uitvoerige
g
g citaten in uit vroeger
werk, o.m. recensies enassa
p ges uit Waldo
(1928). Instrijd
strijd met de avant-garde
kondigt
g
g
hijJ niet de toekomst aan;^l
hij anticipeert
niet;
p
hijJ recapituleert.
Wat dit betreft,^ is zijn
J o pP
treden volkomen conform de trend van de
Jjaren ' 3o: in de meeste landen,, niet in
Frankrijk,
l
l^ maar wel bijJ ons,^ in de SovjetUnie en in Duitsland, blaast de avant-garde
g
op
dat moment de terugtocht
ten gevolge
g g
g
p
van de oorlogspsychose, ook ten gevolge
g g
van de opkomst
van Stalin en Hitler.
p
De opzet
van de avant-garde
komt
g
p
hier wel voortdurend aan bod, maar enkel
en alleen door bemiddelingg van flashbacks.
In een historisch overzicht herinnert Walschapaan de gebeurtenissen
diebijbij de
l on'g
tot
de
bewustworeren
aanleiding
gaven
g
g
dip gvan een definitieve breuk met de
voorgaande
generaties:
g
g
Dan komt de oorlog
g (nl. W.O. I . Hij1 verhaast
en verhevigt deze behoefte aan een nieuwe letmij
terkunde .... Ik lees in een van mijn
1 oude artikelt'es:
'Vrienden,^ toen kwamen wij,
jong
1^1
g en
1
dwaas,1
te jongg,
en te dwaas, maar met moed en
(p.
p 243)
2
durf,met onze neen en'a!'
1
Al waren er voorlopers
geweest,p g
toch begint
in
België
de
campagne
van de
g
g
eigenlijke
avant-garde
pas
p in die tijd,
l^ in
g
l
g
1916
met het opstel
'Nasionalisme en het
9
p
nieuweeslacht'
van Van Ostaijen
l en in
g
1917
met
de
oprichting
van
het
tijdschrift
g
97
p
J
Résurrection van Clément Pansaers. Omstreeks 1928-193o was het spel
p al uit; een
andere p eriode vangt aan, die van een 'retour à l'ordre'.
Aan de omwenteling,an
het
g
tweede decennium van de 2oste eeuw is
gedeelte
Voorpostgevechten voor het grootste
g
g
ewi'd.
g
J Walschaps radicalisme staat buiten
kijf:
J reeds in het aan Emerson ontleende
motto - Een man brengt
g revolutie mee, het
oude is voor slaven - komt het tot uiting
g en
dezeezindheid
verklaart eveneens het
g
veelvuldig
gebruik van het woord 'nieuw':
gg
'een nieuw begin',
'een nieuwe mensheid'
g
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GERARD VALSCHAP
ostgevechten
De titelpagina z^an Voorp

(1943)
943
een nieuwe tijd',
(p. 247 ^ 'met ons begon
g
Jd
'de nieuwe Europese
mens',
een
'nieuwe
p
era'. p
25o). Het is het typische
jargon
van
J g
Yp
de avant-garde
die tabula rasa maakt en
g
van voren af aan wil beginnen • beeldenstormers terroristen.( p
2 2)
9 en koningsmoorg smoor
denaars wijzigen
tot
en
met
de
ti'drekel gl
aanstellerij
g
tikje aanstellerij
zegt
nip g. Niet zonder een tikje
Walschap
hij 'als revolutionair'
p trots dat hij
hij sindsdien
p 3 08 debuteerde en,- dat hij
nooit van schipperen
heeft
willen
weten.
pp
Dat is een van de theatrale houdingen
g die
hijl zo g
graag
g aanneemt en die ook wel eens
n zoals in Ge zijn
eigen
zij
l^
p
g
J romanpersonen
het geval
(1943)
nezinS door aspirine
943
g is. Vanp
daar zijn
formuleringen,
p
J wat simplistische
het hanteren van de botte bijl
bijl en degoedenda g. Het boek moet in-slaan en de
schrijver
schrijver ggebruikt daartoe p aar denmiddelen. Laten we niet vergeten
dat dit een
g
soort manifest is - al is het dan après la lettre:arti'di
is dus geboden.
Wie zou
g
g
p l heid
anders durven stellen dat Kloos en Van
Deyssel
'niets te zeggen'
hadden (p.
p 268) en
Y
gg
daarom l'artour
l'art
verkondigden?
Of
g
p

dat Vlaanderen sinds de 16de eeuw alleen
maar 'kunst zonder ideeëninhoud'.p 268)
heeft voortgebracht? Het komt er in de allereerstelaats
oppaan de lezer te overromp
p alen wakker te schudden.
De avant-garde
omvat een heleboel
g
richtingen en het is nu zaak om na te gaan
g
bi'J welke partij
p
p zich aansluit.
J Walschap
HijJ maakt er geen
geheim
van: het gaat
om
g
g
g
het humanitair expressionisme
dat
immers
p
bij ons met Het Sienjaal
1918 van Van
1
Ostaijen,
J^ de Celbrieven 1920 van Moens en
Gijsens Loflitanie 1920 de toon had
aangg
e even af
ezzen van de futuristische
^ g
elementen die deze beweging
g
gg zich eigen
VoorpostSevechten bewijst onhad g
weerlegbaar
hoezeer het humanitair elan
g
dat zich aanvankelijk
J vooral in de poëzie
p
jaa later
had doenelden
ten
g
^ slotte - tien jaar
ook de roman vernieuwde. Voor het exp ressionisme was,, zoals bekend,, de uitinnerlijke werkelijkheid
werkelijkhei
drukkin gvan de innerlijke
en deze verabsolutering
g van de
geest werkte zo aanstekelijk
aanstekelij dat ook het
g
zich van
de weergave
van de zintuigg
g
lijk
waarneembare
wereld
ging
J
gg afwenden,
van heticturale
van
de folklore en alle
p
mooischrijverij,
gg
l
J^ om de klemtoon te leggen
o de mens en zijn
zij filosofische, morele en
op
Walschap
p verloochent
p
zijn
zijn
afkomst niet.g
Integendeel:
hij
hij
schreeuwt van de daken dat hijl een kind
van zijn
zijn tijd
tijdis,
^ een exponent
van de g ene p
Ostaije
ratie van Gijsen,
Moens
en
Van
Ostaijen
^
J
1895
(pp.23
8 247-248,
260),
26og
geboren tussen 18
^
en 190o.
Hun tegenstanders,
9
g
^ aanhangers
g
van een traditionele kunst als Roelants,
Brulez en Herreman, waren net even oud.
Maar het waren ook dissidenten en het
spreekt
dus vanzelf dat Walschap
p daar met
p
over rept;
zou niet
e p^ zo'n
o nuance
a
geen
woord o
g
in zijn avant-gardistische
kraam
te
pas
g
p
komen.
Het is hier deplaat
delaats niet om voor de
keer te herhalen wat het humanii nisme
bedoelde. Enkele woorta
ir e
expressionisme
o
p ess
zijn programma
den mogen
volstaan om zijn
te
p g
g
omschrijven.
van
omschrijven. Ze behoren tot de slogans
g
een romantisch-christelijk
romantisch-christelijk idealisme,
^ nl.pacifisme broederschap
en
gemeenschapszin,
p g
p
wat in die tijd
l en in Vlaanderen een flinke
dosis activisme en franciscaanse ootmoed
impliceerde.
van deze even
g
pDe beginselen
naïeve als edelmoedige O-Mensch-Dichtung
S
worden hier met een overvloed aan details
264,
261, ^26
255,
2
(pp.
z 49^
uiteengezet
pp 42^147^
55^
g
306 - 307), an ti-individualisme en antika pitap
lisme incluis. Uit den boze zijn
J de oorlogg en
erli'k
dat er verantwoorhet bur g
g
J egoïsme
delet k voor was. Met dezelfde levenshoudip gwordt ook nogghet naturalisme in verbandebracht
m.n.
'zijn
'zijnnatuurgetrouwe
g
g
decors' en zijn helden die daarin 'hun indimoeilijkheidjes' uitla g viduele ideetjes
J en moeilijkheidjes'
(pp.
264-265).
De
aartsvijand
is echter
en
)
g
ppd

het estheticisme, de vormcultus die alleen
stijlbloe
oog
- stijlbloem
g heeft voor uiterlijkheden
pl - en het essentiële mist. Echte kunst
dient inderdaad te streven naar 'het waar2 , het wezen van het leachtigg
grote' (p.
p 53
ven of,
om
met
de
expressionisten
tepsrep
2.
ken die Vision, de Geest, de Idee.
p 55
Het is dan ook niet verwonderlijk
l
dat deetui
en die Walschappdagvaardt
g
g g
om zijn betoog
juis de bescherm g te staven juist
en zijn
zijn van de jonge
l g Duitse dichters
g
uit de jaren 1910-192o: Verhaeren en Whitdie hij o.a. om
man.p2 59 ^ Dostojevski
l
(p.
zijn vakmanschap
bewondert
p
p 293)
93en
Nietzsche die met God beslissender had afen wiens Übermensch
l
g erekend dan hijzelf
overigens
moeilijk
moeilij
te
verzoenen was met
g
2 2 56 .
van Assisi.
Pp 45^
Deze namen zijn
J veelbetekenend.
Vooral de Russische romancier en de Duitse
allebei naar het vitafilosoof verwijzen
)
lisme de verheerlijking
l
g van een levensstaat tegenkracht die radicaal afwijzend
g en
J
over de rede, de beschaving
g en de z.g.
ontaarde cultuur, een 'élan vital' dat in
om dan af te
Houtekiet eenpoosje
g
p J zegeviert
schrijft Walschap
zwakken. Over Bruegel schrijft
p
(en men kan hierbijt niet nalaten een nauwelf)p
ks verholen zinspelingo de bezettingsti'd
g door te lezen):
l tussen de reels
het leven niet ten onder, gij
Hij roept:
gij1krijgt
1gt^S1
p g
Vlaming^
niet dood, al maakt
' nog
krijgtt de S
g1
S
zoveel brandstapels.
...
we
werken
voort,
onze
p
velden barsten van vruchtbaarheid en als de
wij1 brallend ker i 1 n^
oogst
s zal binnen zijn,
mis vieren en zat lopen 1
en wij zullen winnen,leven. (p.
wij1 zullen langst
p 288)
g duren,^wij,
1^
Voor Dostojevski
was liefde, de
l
caritas,^ hetzelfde als Lebensbe
christeli )
christelijke
1 amet
het
door
God
eschahun
eendracht
g,
g
peen leven; en Faulkner die er min of meer
gop
e opvattingen o na hield kenschetste de zwarten in de VS. als volgt: 'They
Y
endured'. M.a.w. ze wisten stand te houden, het leven is sterker dan elke eervol'wij
langst
zullen
lap st duren, wij, het leging,'wi'
ven'. Nogg steeds in deze context citeert
Walschap
p uit Marsmans Lex barbarorum het
overbekende vers: 'ik erken maar één
hijverder:
wet: léven' enroclameert
hij
p
'Laten wij vooral leven ... breed en diep'
p
307).
(p.
p 3 oo^vgl.
g ookp37
Het vitalisme verklaart twee hoofdkenmerken van zijn verhalen,
g
^ nl. het belang
van de daad en het snelle tempo van de intrige. Evenals Faust stelt de romancier:
'Im Anfang
bij uitneg war die Tat',^ de uitinggl
mendheid van de levensdrang.
Er
kan dus
g
een
sprake
meer
zijn
vanpsychologische
p
l
g
ortretten
portrettenof auctoriale comanalYse,
mentaren;,)
hij concentreert zich uitsluitend
opgedragingen,
de weer
weergav
ave van handep
heel
wat
in zijn
Er
gebeurt
J romans;
g

de mens treedt er steeds handelend op,
want: 'Veel sneller doet hetebaar
de ziel
g
(p.
2 .
begrijpen dan de ziel het gebaar'
g
p 95
Met zijn
P de
J behaviourisme zet Walschap
traditie voort van deicareske
en avontup
renroman: Defoe, niet Fieldin
g, zeker niet
Henry
g
Y James of Proust. Juist het tegenovergestelde.
Feiten volgen
g elkaar oop zonder
g
dat de lezer ooit op
zijn verg adem komt;^l
beeldingkan aanvullen wat de verteller onvermeld laato
p 3 3. VoorpostSevechten bereidt aldus de weg
g
g voor het hedendaagse
receptie-onderzoek.
Voor iedereen betekent
p
leven hetzelfde als worden, veranderen;
tijdrit Met hem
voor Walschap
p is het een tijdrit.
de dynamiek
van het 'stromende'
Y
leven. p
z 69haar hoogtepunt: hoe sneller,
zoals in de
hoe directer, hoe beter.p 289),
9^
zijneigen
g telespreektaal
het geval
is of in zijn
g
g
soberg
g ramsti ll (p.
p 297. Kernachtigheid,
heid concreetheid waren in de jaren '20
karakteristiek voor Hemingway
g Y en andere
Amerikanen, maar laten we niet uit het oog
verliezen dat de Duitser Stramm en zijn
J
leerling
Ostaijen hun voor warengeg VanOstaijen
weest en dat deze stijlmiddelen
teruggaan
gg
l
zij
o het futurisme, ^p
op Marinetti en zijn
op
verbeelding.
g van
g Naar analogie
de radio
of de draadloze telegrafie
wou de
a
g
Italiaan de volgens
hem nutteloze en verg
ragende
schakelsals
tussen de woorden,
,
bijwoorden en adjectieven,
l
^ uit de wegg ruimen en de rationele syntaxis
vernietigen.
Y
g
De zin werd tot de eenvoudigste
vorm
g
herleid: een reeks naast elkaare
gplaatste
'Velocità' was het parool.
substantieven.p
Had hij
hij niet van meet af aan gezegd
g g dat
een raceauto mooier is dan de Nikè van
mot
hr a
k ?eMarinetti nam zich voor de
Sa
kunst aan de moderne techniek aan te
passen
en tot op zekere hoogte
g
g beoogt
p
Walscha een soortgelijk
van de
Walschap
g l updaten
p
Vlaamse roman. In de 19 de eeuw was
Vlaanderen nog
agrarig
g een overwegend
sche streek, maar intussen had de induslevensstijl en
de levensstijl
tier er
het landschap,
trial'isa
zelfs de mentaliteit van de bevolking
ggrongewijzigd;
de
vorderingen
van
de
indigg
g
J g en het daarmee gepaard
dustr'1
ae revolutie
ee
gp
gaande conflict tussenplattelandssamenlevengen techniek heeft Streuvels in De
beschreteleurgangvan de 2
Waterhoek(1927)
97
ven. Nu is het zo dat elke maatschappelijke
pp l
ru ctuur gekenmerkt
wordt door een eigen
g
gen
mp: de landbouw staat in het teken van
tempo:
us
ing
loo
de trage
, de indpder seizoenen,
g kringloop
trie daarentegen
g n in het teken van een steeds
versnelde vooruitgang. In feite constateert
Walschapdat de Vlaamse literatuur nogg inis op het ritme van het verleden en
gesteldp
achsociaal-economische
actualiteit
l-ec
bijJ de socaaa
hij
hterstand wil hij
terblil ft Deze achterstand
We hadden
en compositorisch wegwerken.
g
zet
hij
'dat
geestelijk
hij,
zo
op
het
oog,
l snelg
g
l
g
p
verkeer-door-de-roman dat zou beantwoor-
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den aan het tempo van het technisch snelverkeer'00
p3. Precies wat het futurisme
bedoelde.
DaarbijJ staat de groepsmentaliteit
g P
centraal. Al verzekert hijJ aanvankelij
aanvankelijk dat
'n
persoonlijke
opvattingen'
(z)ijn
'slechts
l
J p
l
(p.
namens
g
p 23 8 formuleert en geenszins
hij niets
zijn
generatie spreekt,
P
- toch doet hij
J g
anders. Overigens
bekent hij terstond kleur:
g
'Zo individueel als (deze bladzijden)
willen
J
zijn
spreken zij
zij toch het hart uit van een
lip
''
''wij'
roep
(p.
238). Het voornaamwoord
pJ
dat hem in de mond bestorven lig^
t was een
sleutelwoord van de avant-garde,
een
beg
wijs
Daar begint
het
g
g
l van saamhorigheid.
eerste manifest van Marinetti(1909)mee en
André Breton heeft het voortdurend over
'mes amis'. Ook Walschap:
p 'toen kwamen
2 . Enfin Malherbe vint...
wi''J (p.
p 43
Laten we terloops
dat
P
p opmerken
zo'n collectief denken ook typisch
is voor
Yp
de Vlaamse Beweging
p
gg waarvan de opzet
uiteraard maatscha ppelijl k van aard is. Internationalisme en vaderlandsliefdeaan
g
hier hand in hand. Onophoudelijk
l hamert
p
Walschap
op het sociale karakter van de
pp
s
kunst die hijJ aanprij
pl t: 'kunst (is) sociaal' en
behoort aan de samenlevingg dienstbaar te
Hi • is erop
zijn (p. 251).
zijn
pHij
p uit de banden met
het volk nauwer toe te halen en evenals
Conscience.p 281) weer 'het hart der
g ete raken. Dat stelt een
meenschap
' (p.
53
p253)
moeilijk probleem. Enerzijds
Enerzijds mag
moeilijk
g de schri'l hij
anderzijds
ver niet te hoogijen
grijpen,
anderzijds
wil hij
gg
zich niet vergooien;
om de keuze
g
g
^ het gaat
tussen onverstaanbaarheid en middelmatiheid
tussen
de ivoren toren en het o p g
^
aan
in
de
massa.
Zo aarzelt hij niet - let
g
Stalingrad
- een vriendelijk
vriendelij
wel: in '43,
43^
g
gunstevan het sociate preken ten unste
listisch realisme van de sovjets.
Het ligt
g 'in
J
onze lijn',
zegt
h300-301),al wil
l ^ zo g
hijpp
hij dat voorbeeld toch niet navolgen.
hij
g en Daarover straks.
Ongetwijfeld
was ook Van Nu en
g
l
Straks sociaal bewogen maar voor Wal-

pzijn
246). In zijn
schap
p was dat ontoereikend (p.
en
gingen
Vermeylen
en
zijn
zij
vrienden
Y
g g g
no gebukt onder de last van de erfzonde wat door deon
als zodanigg werd
J eren
g
beschouwd. Bedoeld wordt het mikpunt
p
bijzonde van
van de avant-garde,
g
^ in het bijzonder
Duitse exfressionisme nl. de levensbeschouwingan
de Renaissance die het indig
vidu in de hoogte
en met
g had gestoken
g
(pp.
249-25o).
W.O. I bankroet wase
aan
pp
gg
Wel beaamden de ljongeren
haar vri'heidsl
g
ideaal doch het materialisme, deeldg
zucht de onrechtvaardigheid,
het imperiag
p
lisme het machtsstreven die ermeee
gpaard
in en waren hun een doorn in hetg
oog.
gingen,
Op
was uit die bron uiteindeg
p kunstgebied
lijk
pour l'art voortgevloeid,
een elitair
g
l Part p
narcisme.p
2 o5 dat de belangen
g van de
kleine man wezensvreemd was. De nieuwe
tijd die de avant-garde
inluidt, betekende
g
dus het einde van de Renaissance. Er moest
een einde komen aan de ik-cultus, aan opschepp
erfij l in de trant van 'Ik ben een God
in 't diepst
mij gedachten'; er werd
p van mijn
bewustestreefd
naar de personalisag
tie naar het voorbeeld van Van Ostaijen,
maar ook van Marinetti die het 'ik' in de literatuur had willen vernietigen.
'Lyriek
in
Y
g
(p.
p
257);
2
de derdeersoon'
zo
heette
dat
^
p
van
trouwens is Houtekiet 'deeschiedenis
g
Logischerons' de kroniek van 'ons dorp'.
g
p
wijs
g
) werd meteen de hermetische 'godentaal' van de symbolisten
van de hand
g eY
wezen. 2 97
. Terecht herhaalt Walschap
p
tot vervelens toe dat taalschoonheid niet
volstaat om kunst te maken1
pp 3 4^ 163
.
18
3 ^22
3
De weg
g naar de gemeenschapskunst
P
g
is echter met meeroede
goede voornemens
g ep omschreven
laveid
dan wel met scherp
normen. Wat dit betreft, kan men Walschap
situeren in de algemene context van de cultuur in België
- en West-Europa
g
p a - sinds oneveer 1880 sinds Edmond
La So
g
, Picard,
ciété nouvelle, Van Nu en Straks en de Art
Nouveau. Is kunst sociaal van aard of leidt

ze een zelfstandig
g bestaan buiten de samenleving? Engagement of autonomie? Dat
is de twistappel
pp die tussen 1880 en 1
950
niemand duurzaam heeft weten te bemachtien.
P
g Geen wonder: het dilemma loopt
enigszins
mank. De termen ervan lopen
eni
p in
g
en door elkaar. Hoe autonoom ook, literatuur blijft
paar experimenten
na
blijftop
P
p een p
toch aangewezen
op
het
gewone
taal
gep g
g
bruik , een intermenselijk
intermenselij communicatieEn hoe sociaal ook, de literaire
kunst kaneen
g afstand doen van haar esthetischeretenties.
Alles wel beschouwd,
p
is ereen
aanvaarde opvatting
P
g
g
g algemeen
van deemeenscha
skunst
al kan men wel
p
g
nagaan
wat Walschap
p daaronder verstaat.
g
In hoofdzaak komt dat oP het volgende
g
neer:
1. Zo'n kunst is nuttig
g en vervult
een opvoedende
taak.
Als
beschavingsvorm
g
p
(p. 335) moet ze de collectiviteit opleiden,
p
verheffen'dit
p 334),land schoner maken'. Men herkent het wachtwoord van
(p. 309). Van Nu en Straks konVermeylen
t
digde inderdaad het avantg arde
p rog ramma aan, de wereldomvattende omwentelingaar
Rimbaud al van droomde
g
en die de vuri gste wens werd van het sur'chan
realisme
- ger la vie', de wereld herschepP
en ^
witwassen. No g
maals: een
nieuw begin.
jammer genoeg
g
g is zo'n groots
g
g
toekomstplan
van
te
voren
tot
mislukken
p
edoemd. Het
is echter niet nodig te slagen
g en
g
om vol te houden en ik ben de meningg toezij generatie toch
gedaan
dat Walschap
p en zijn
g
zekere mate succes hebbeneboekt.
Alg
thans op
Na hen
g
P literair en ethisch gebied.
heeft men in de Vlaamse literatuur meer
ernst, meer inhoud, meer innerlijkheid
J
geëist,
^ meer echtheid en minder dwangg in
g
heteloofsleven.
g
vloeit voort datge2. Uit haar opzet
p
meenschapskunst voor iedereen verstaan(p. 288).
baar moet zijn
l P
3. Dit heeft echter niets te maken

Boekomslagen
2) en Waldo (s928)
$ werk: L iederen van Leed (1923), Flirt (1924), De Loutering
g(s
95
g van vroeg
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GERARD WALSCHAP

met triviaalliteratuur of tweederangs
eran s lectuur. Er wordt naar 'een Europees
peil'gep p
streefd. p288). Maar zijn
zijn
dgl.
g hoogstaande
g
werken juist voor Jan en alleman toegankelijk?
Dààr g
gaat het precies
om.
p
J
Tot zover het collectieve aspect
p van
Voor ostSevechten. Daarmee is de kous nog
g
lang
magg dan
g niet af. De 'artistieke impuls'
p
sociaal van aard zijn,
l^ maar tegelijk
g l ontstaat
hij 'uit onze individuele geestelijke
hij
nood'
l
g
p . 256). Ten onrechte zou men kunnen menen dat het individualisme voorgoed
van
g
de baan is. Dat is zeker niet heteval.
Ik
g
hebeze
d dat Walschapphet socialistisch
g g
^ hijdoet dat echter niet zonrealismest•
P rijl hij
der voorbehoud en wel omdat de sovjets
er
J
geen
rekening
mee
houden
dat
'de
belangg
g
grijkste
problemen van de massa die van het
l
P
individu zijn'
vormen
J p3 os . Overigens
g
de scheidsrechters die over deoede
smaak
g
beslissen een kleine minderheid2s
p3 .
Het eerherstel van het individuaat
zelfs
g
zo ver dat de auteur openlijk
p
l uitkomt voor
zijn
subjectiviteit. Hijl fantaseert - ik citeer
J subjectiviteit.
hij
letterlijk
zegt
hij over het
J - wanneer hij
g dat hij
volk schrijft:
'het is evenzeer waar dat ik
J
steeds enkel en alleen over mijzelf
mijzelf hebgeschreven'o
.
Hetzelfde
conflict
wordt
p37
uitgevochten
in
Houtekiet
waarvan
de
g
hoofd
hoofdpersoon
zich als eenling
maar
p
g opstelt,
P
oop den duur een gemeenschap
g
p sticht. Dat
eend 1.
strijd is met het radig verzoeningginstrij
•
van de avant-garde
behoeft geen
g
g
betong. Het is een compromis,
zeker,, maar
p
tevens eenpluspunt.
Ditamflet
geeft
inderdaad blijk
blij
p
g
•
minder eenzijdigheid
dan
men
zou
Jg
kunnen denken. De pspanning
g tussen
g emeenschapszin en individualisme gaat
g
trouwens met andere seoren van verdeeldheidegp
aard. Bijv.
Bijv.
oppreligieus
gebied.
g
g
moeilijke tijd
tij doorWalscha had pas
Walschap
P een moeilijke
zij geloofscrisis.
in verband met zijn
g
Zijn verwijzing
'innerlijk verl g naar de 'innerlijke
van de naoorlogg
s eneratie'
(p.
p 263)
3is in feite een bekentenis,, het déZij
zijn
mas qué van zijn
eigen
Zijn
g gemoedsleven.
g
was 'een dagelijks
weer
gekruisigde'
g l
g
g
(p.
en blijkbaar
heeft zijn
zij later verzet
blijkbaar
54
p254)
tegen klerikalisme en kerkelijke
kerkelijk moraal
niet veel verlichting
gebracht. God laat
gg
hem niet los: de contradicties die de rede in
het evangelie
releveert (p. 333) bewijzen
g
alleen maar dat 'mensentaal'
slechts 'deartiële
waarheden' uitdrukt
p
van 'de mensengeest'
- de Godsidee blijft
g
l
een raadsel en Houtekiet loopt
p uit op
p de beDeps,
zij orthodoxie
kermgvan Des
ook al is zijn
.
l
g
Een derde tegenstelling,nl. die tussen
vernieuwin
gswil en traditionalisme, betreft inzonderheid de strekking van zijn
J n ro
mantheorie. Wel verwerpt
p hij
hij met klem de
vormcultus van bepaalde
Van-Nu--en Strak
p

sers, maar aan de andere kant neemt hij
hij letterlijk
een
paar
leuzen
van
Vermeylen
over,
l
p
Y
m.n. 'de eerzucht van het Europ eeërschaP'
(p.24o en de bekende beginselverklaring:
g
g:
'wij zullen dit land schoner maken' p39
'wi'
309).
Er zit in dit boek nog
g heel wat anders dan
herinneringen
g aan een revolutie die in s1943
al lang
g een voldongen
g feit was.
Voor ost evechten handelt niet alleen
over de roman, al is dat de hoofdmoot. Ook

Walschap door Victor Dolphyn
(Album Gerard Walschap)
aan de literaire kritiek wijdt
wijdt Walschapp beOp
lap gwekkende beschouwingen.
pdat
geg
biedaat
hij
uit
van
een
vanzelfsprekende
hij
p
g
constatering^d.w.z. vanzelfsprekend
voor
p
ons meer dan vijftig
J gljaar daarna, maar niet
voor zijn
zijn
tijdgenoten.
lg
Als vakman, als romancier stelt hij)
nl. dat de Vlaamse critici onbevoegd zijn,
l,
g zijn
omdat ze niet technisch onderlegd
zijn. Ze
stij en trekken
zich blind op
•
p taal en stijl
niets aan van de specifieke
structuur
•
p
van elkenre.
Bv. een roman is niet louter
g
taalkunst, maar niemand vraat
g zich af hoe
hij in elkaar zit, op
hij
p welke manier die taalmachine functioneert. Hetzelfdeeldt
voor
g
poëzie waarbij allerlei p
problemen moeten
p
worden opgelost
in verband met rijm,
l
pg
metrum ritme, strofenbouw, beeldspraak,
,
p
enzovoort.
ro Veel te weinig
y als essay,
yg werd het essay
man als roman, de novelle als novelle beoordeeld
door een kritiek die de taalkunde opp een spit

dreef en de elementairste techniek der kunst
282-283)
over het hoofd zag.
g (pp.
pp 282-28
Walschap
op de
g P
p legt
g de vinger
wonde. De tekortkomingen
die
hij
aan de
g
kaak stelt, waren toen trouwens ook scheringn
g inslag gin de academische kritiek en
literatuurgeschiedenis.
We wisten evenmin
g
waar we het over hadden en moesten ons
met eenoedkoo
dilettantisme tevredenp
g
stellen zodra we derenzen
overschreden
g
van deositivistische
eruditie; ik bedoel
p
buiten de historische feiten, data en invloeden om. De vernieuwingg dateert in Westjaren'6o toen de RussiP uit de aren
pa pas
sche formalisten en de Angelsaksische
New
g
eindelij
Critics er - veertig
jaar
te
laat
eindelijk
gJ
werden en de bloei van de literaire
theorie bevorderden. Daar was Walschap
de baanbreker van.
bijl
omschrijft hij
hij de criteNauwkeurigg omschrijft
ria van de kritiek die hijzelf
beoefent. In de
l
eerstelaats
dient ze vakkundiggtezij
zijn
p
ero neerkomt dat ze in
(pp. 292-293),wat erop
ruime mate in de compositie
van de roman
p
belangstelt. Ik kom daar straks opp terug.
g
Verder trekt ze de aandacht op
p 'de ideeële
inhoud van de kunst'.
p2 93^opde filosofische ethische, esthetische, in één woord
levensbeschouwelijke
levensbeschouwelijke boodschap
p van de
(p.
tekst. Dezeeneratie
is beginselvast
g
p 2
92
g
en wil, zoalseze
gg
-opboug gd ^leidinggeven,
wen de schrijver
l voorlichten. Geëngageerd
als ze is, treedt ze bewustarti'di
P J gopp en
2 -275:
gaat recht op
g
pp 74
p haar doel af (pp.
zonder aanzien desersoons
met een onp
Veroor(p.
verbiddeli'ke
p 275).
75.
l oprechtheid
p
deeld worden automatische loftuitingen
g en
wederzijdse complimenten
- wat Walschapp
p
de 'dor p
erig
e Vlaamse onder-onsjes-eest'
J g
noemt.
Ten slotte eist hij l voor de
279)
(p. 79
criticus ook onvoorwaardelijke
vrijheid op.
Jvrijheid
hij
Daar kon hijJ van meespreken:
zelf had hij
p
onder depressie van de klerikale censuur
geleden
en verder onder de gevolgen
g g van
g
een vooroordeel dat vandaag de
dag g
nog
g
vaak voorkomt, m.a.w. de verwarringg tussen de schrijver
en de mens achter het
l
werk, tussen p`ersona poetica' en `ersona
P
p ractica' :
Het oordeel over een boek was voor onseen
g
oordeel overg
de mens die het geschreven had,,
anders zou de criticus eerst bij1
dep
politie en de
astoor inlichtingen
pastoor
S over de
g moeten vragen
p 275)
schrijver. (p.
2
Anderseze
d: uit een boek dat je
l
g g
onzedelijk
g niet opmaken
p
l nog
g je
J vindt,- mag
dat de auteur een smeerlapp is.
hij stelt al
Walschap
gaat nog
g verder: hij
pg
hetrobleem
van de literariteit - de kwap
dratuur van de cirkel zoals de hedendaagse
g
theoretici maar al tegoed weten. Aan
welke voorwaarden moet een werk vol-

WALSCHAPS ROMANTHEORIE: VOORPOSTGEVECHTEN TUSSEN AVANT-GARDE EN CLASSICISME

253

doen om als literair te worden beschouwd?
zij onduideDerenzen
van de literatuur zijn
g
tij en
336);
33 ^ze veranderen in tijd
pp 3 3^
Zonder de zaak af te handelen
341) stelt Walschap
p 34
p toch voor de literaire
evaluatie te toetsen aan enerzijds
de portee
J
P
van de tekst,J
zijn inhoud die des te meer
waarde heeft naarmate hijJ het algemeen
g
un
menselijke beter weerspiegelt 'Letterkmenselijke
en
die
waarde
is
levenswaarde',
^
p.
337
g
anderzijds
de technische vaardigheid
van
g
J

303)
eengevolg
p33
^
1 van de voorgaande.
S gzijn
Wat meer is, voor de eerste keer stelt
iemand bij ons de kernvraag:
g wie vertelt de
roman?2
Wat dit genre
van de I Y p .37
g
riek en het toneel onderscheidt, is inderdaad de aanwezigheid
van een verteller die
g
het verhaal aan de lezerresenteert.
Van
P
essentieel belang
p deze
g is de manier waarop
bemiddelaar of spreekbuis
het
woord
voert,
P
de 'observatiepost'
328)
die
hij
inneemt.
p3
p
Wijl spreken
nu van zijn
zijn'point
p
of view': bv.
p
ik-verhaal of derde-persoonsverhaal?
p
Neem bijvoorbeeld
bijvoorbeeld de allereenvoudigste
g vertelo plipS; een kort verhaal waarin drie personen
p
treden. Het kaneschreven
worden als verhaald
g
door een van de driepersonen. Maakt drie ver2
schillende verhalen. p37

DOSSIER

WALSCHAP
Omslag
$ Dossier Walschap
p (s966), waarin
het eerste deel van VoorP
ostgevechten
werd herop^^enomen

de ambachtsman, m.n. de compositie,
p
, de
samenhang
van
datgene
wat
we
thans
met
g
g
het ruimer begrip
gP `structuur' aanduiden.
Tot besluit nog
g enkele woorden over
.
Walschapps romanopvatting.
onderderp
gDaarin
scheid ik hoofdzakelijk drie stellingen:
g
1. De roman is een verhaal (p.
2 6 en
P 9
wel een feitenverhaal, een 'volledig verslag
g
(...) van een samenhang
g van gebeurtenissen'
g
(p 303).
o
gebeurtenissen
ebeurtenissen veran3 ). Nu brengen
deringmee: onnodiggweer eens uit te weiden over het verband tussen de nadruk die
op
hp concrete feiten wordt gelegd,
g g- de vereer
lijkin
daad,
enhet vital g van de dynamische
Y
lisme. Voor Walschap
primeert de 'gang'p.
pp
stroelende, de vaart'
3 02 'het stromende, strotiende
(p.296 van het verhaal. HijJ ziet het
als eengeheel,
S
^ dat door de eerste regel
g ontketend
wordt vandaar zich uit zichzelf ontwikkelend
zonder hiaten en waarin elke regel en elk feit
254

Denkt u maar aan Menuet van Boon,
aan De Metsiers van Claus, aan Faulkner.
Walschap
p hanteert reeds het instrumentarium van de hedendaagse
g romananalyse;
Y^
zelfs het focalisatieprobleem
wordt door
p
hem aangesneden.
Ditmaal probeer
je
g
p
l niet
vertelt
te antwoorden op
de
vraag:
'wie
de
p
g
ebeurtenissen?'
^ maar wel opp de vraag:
g:
`wie ziet deebeurtenissen?'.
Het is niet
g
hetzelfde: als verteller kan ik zonder moeite
de visie van een ander tot uitingg brengen.
g
Weliswaar zegt Walschap
p dat niet met zoveel woorden, maar zijn
zijn betoog
gsuggereert
gg
het toch:
(De verteller) kan een kind, een vrouw, een
man, een ouderling,
landgenoot,
g,
g
, een vreemdeling,
kleurlingzijn.
Evenveel
verschilg^
Sn
1
lende verhalen. p37
2
Heeft de auteur een 'point
of view'
p
uit
uitgekozen,
dan
moet
hij
hij
nog
zijn
zij
materiaal
g
^
g
Het is de fase van de selectie
p328), waar dan die van de ordeningg of
de bouw van het sujet
sujetop
p volgt
g p3328). In
een notedop
vindt
men
dus
in
Voorpost
p
^ evechten enkele van
deginselen teg rondbe
rugie
g Brooks en Warren - eveneens in
1943
- in Understanding
943
S Fiction uiteenzetten,
het boek waarmee derondsla
g
gvan de
structuralistische romantheorie werdeg
led.
g
2. Een tweede, even belangrijke
gJ stellip gbetreft de functionaliteit waarbij
waarbij elk
onderdeel, hoeerin
onmisbare
g
gook een
,
rol speelt
in het systeem.
Geen enkel detail
1'
Y
is ongemotiveerd,
geen enkel woord over ,een
g
bodeg: alles wordt aan het geheel
dienstg
baaremaakt.
Het was het recept
g
p van
Tsjechov.
De roman moet zo zuiver mogeJ
ge
lijk
l blijven.
blijven. Zuiver,^ d.w.z. onvermengd,
zijn
g^ zijn
gen aard niet verloochenen. Hijl magg bv.
niet in schilderkunst ofg
p sYcholo ie ontaarden. Milieu-,evenzeer
natuur- enersoonsbeschri'p
l
vin g en worden
den
als karakterontledingen
het zijn
ppzij
g ggeweerd302-303):
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immers stuk voor stuk overtollige versieringen die de handelingg afremmen. Niet alleen breekt Walschap
p met de realistische en
impressionistische
kleinkunst, ook met de
p
folklore A la Timmermans, maar in overeenstemming
met de principes
p
P van zijn
lg e
meenschapskunst schrijft
schrijft hij bovendien het
gebruik
van de spreektaal
voor (p.
302).
p3
p
g
bijva
Deze stellingname
zal
grote
bijval
vinden.
g
g
de auteur van Adelaide in dat opzicht
p
school maakte, blijkt
l uit talloze voorbeelden van Vermeylen
(in Twee Vrienden) tot
Y
Claus en Walter van den Broeck. De beste
stijl,
p
l en voor
J ^ zo zegt
g hij,
J- 'oorspronkelijk'
hem is dat hetzelfde als 'helder, eenvoudig
318). Het is echter
en nauwkeurig'
g (pp. 02^3
evident dat het streven naar originaliteit
g
het tegenovergestelde effect kan hebben.
0 het maniërisme van de estheten volgde
Op
g
dat van de telegramsti ll: men weet dat 'eenvoud' een betrekkelijk
J begrip
g p is.
verwijs naar
3. Het derde principe
p verwijst
p
wezen zelf van de kunst waar 'schoonheid in, door en voor het Leven'.
57)
p 2
onder verstaan wordt. 'Leven' met een
hoofdletter, dat ligt voor de hand. Wat WalschaPaldus oppeen voetstuk plaatst,
is het
p
j g bestaan van de mens dat de roveelzijdig
zonmancier van alle kanten moet bekijken
t
der welk aspect
p dan ook taboe te verklaren
(p. 33 o . Had Victor Hugo
g niet verkondigd:
g
'tout est sujet'? En had,^ lang
g voordien, een
Romein nieteschreven:
'niets menselijks
menselijk is
g
vreemd'? De romantiek en de Tachtigers
ers klinken ook na in het besef dat kunst
geen
passie is (p. 3300) en ggeen tijdverdrijf,
l,g
p
l
klerkenwerk. De schrijver
is
een
bezetene,
l
maar zijn
niet het Woord,
J demonie geldt
g
wel het Leven dat hijJ herschept
33
p(p.
p 331).
Hetrimaat
van deze menselijke
menselijk inp
is echter niet onbeperkt
(p.
326). Als
p3
p
zodanig
g is het even verwerpelijk
pl als dat
van het Woord. Het ideaal ziet Walschap
veeleer als 'een dubbele harmonie: harmonie van rede enevoel
harmonie van vorm
g
en inhoud').
De man die op p
de barg 339
ricaden wasaan
staan, ^keert terugg in de
g
schoot van het classicismep3
(p.19). De laatVoor
post
ste bladzijden
van
evechten
klinken
J
^
g
als een loflied op
eer van Plato
- waar
'p de leer
heid ,g
goedheid en schoonheid' zijn
zij één
(p. 340)-,^een ophemeling
Y
p
g van synthese,
evenwicht en maatgevoel319-320).
pp
g
'Men meet de schoonheid met de volle
zij
maat van de mens: metzijn
zijnzintuigen,
zintuien zijn
(p.
339).
en zijn
verstand
samen'
'
Walschap
l held Houtekiet - en
p roet
pzijn
zichzelf - tot de orde. Intussen is er ietsPo
is be
sitiefsg
g ebeurd: na de zuiveringsactie
terschap
ingetreden.
g

' Verwezen wordt naar Gerard Walschap, Verzameld
werk, 3, Inleiding door Michel Dupuis, Antwerpen -

Amsterdam, Manteau, 1990.

PAUL KOECK

Ons geluk. De feuilletonisering van G. Walschaps oeuvre
Opgedragen aan ons overleden redactielid, acteur André
die één van zijn laatste rollen speelde in 'Ons Geluk'

Vandaele,

In het opsommen van de diverse stadia van het interpreteren van de oorspronkelijke roman, wordt voortdurend
duidelijk dat op den duur de twee kunstvormen haast niet meer met elkaar kunnen worden vergeleken.

ls lje na de uitzending
g van
een film naar een roman een
deur wil intrappen,
A open
p
pP
kan je dat niet g
beter doen dan door te zeg-g en dat je
l het boek beter vond dan de film.
Uiteraard is dat zo. Terwijl
llje een roman
leest, maak je
immers
je
eigen
l
J
g film en die
eige
ei
en film kan nooit door iemand anders
geëvenaard worden. Daar zijn
zij een aantal
voor. Zo is bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
jbeellje ver
dingiet
geremd
door
ra
praktische
elemeng
g
p
ten. Beschrijft
Beschrijft de auteur een verleidelijke
verleidelijk
of man, dan staat je als lezer niets in
de weg
omp
pak wegg een Michelle Pfeiffer
g
of een Pierre Brosnan in de hoofdrollen te
zien. Het regent,
mist of sneeuwt,, wanneer
g
je
je
J maar wil. Je verplaatst
p
J zonder kosten
naar om het even welke eeuw en als je duizenden figuranten
voor gen hebt dan drag
ven die kosteloos voor je op.
p Het is meteen
j droom en de filmische
duidelijk:
tussen je
J
realiteit staan een hoop
p financiële en andere
hindernissen.
Die hindernissen zijn
zijn moeilijker
moeilijke om
nemen naarmate
dero
g ekozen roman
g tere literaire kwaliteiten heeft. Het is haast
onbegonnen
werk om Herman Teirlincks
g
Hetevecht
met de engel
voor het
S
8 met respect
p
origineel
voor televisie te vertalen. Veel
g
makkelijker
is het om naar actieromans als
J
Diamant van Jef Geeraerts terij
g lpen. Goede
actieromans zijn
bijn scenario's die zo
l al bijna
worden verfilmd. Maar dan nog
vragen
ze verregaande
aanpassingen. Zo
g
g
kan de bewerker van Diamant alvast beginnen met het schrappen
pp van de niet geringe
g g
beschrijvingen.
Op
l g
p het scherm zie je
J e im mers in één oogopslaghoe een diamant,
die in het boek over twee bladzijden
wordt
l
beschreven, er uitziet. In zijn
] roman kan Jef
Geeraerts het zich veroorloven omas
p na
drie vierde van het verhaal ene Van Grieken te laten opdraven
om de intrige
g in een
p
stroomversnellin te krijgen.
stroomversnelling
In de dramalg
tur gische opbouw
van een televisiereeks
P
kan de scenarist zich dat niet veroorloven,
kijke over ko die oplossing
g zou voor de kijker
p
als een veel teratuite
deus ex
g
machina.
Kortom, als je van het werk van
Gerard Walschap
in zijn
zij meest
p wil genieten
g
pure vorm,^ lees je
zijn
l vanzelfsprekend
p
l n ro

mans. Uiteraard lees je ook dan de romans
niet, zoals Walschap
p het zelf zou hebben
ewild.
Natuurlijk
g
J niet. Elke roman van
Gerard Walschap
g bestaat uit evenveel versies als er lezers van zijn.
l Toch is dit de
puurste
vorm van communicatie tussen de
p
eenzaamheid en de stilte van de schrijver
l
en de eenzaamheid en stilte van de lezer.
Je kunt de roman op
p de radio neutraal laten voorlezen. Dat blijft
l zeer dicht
bijl de bedoeling
van
de
schrijver,
maar toch
g
J
zul Jje al in zekere mate beïnvloed zijn
zij door
klankkleur van de stem en door het
tempo.
p Voor sommige
g luisteraars zal dat
tempo te hooggliggen
gg om de tekst tot in
de finesses te absorberen, anderen zullen
het tempo
aan p een vervelende traagheid
g
wrijven.
l
Wordt de roman op
p het toneel of
voor de radio voorgedragen, krijg
dan krijJje als
luisteraar al eenrotere
interpretatie
van de
g
p
tekst te verwerken,^lje eigen
invulmog
elijkJ
g
heden worden kleiner. Nog
kleiner
worden
g
die mogelijkheden
als je die voordracht oop
gl
het scherm krijgt.
lg Je wordt beïnvloed door
de fysieke
verschijning
l g van de man of
Y
vrouw in kwestie.
Wil lje een literaire roman op
p het
scherm brengen met een
maximale inbreng
g
van de oorspronkelijke
J
p
J tekst,^ dan toon je
beelden en laat je
die
begeleiden
door een
l
g
off-screen vertelstem. Hetaat
nogg om de
g
oorspronkelijke
tekst, maar vanuit het
P
J
grenzen
standpunt
van de lezer begrenzen
de beelP
kijker. Terwijll l de
den de verbeeldingg van de kijker.
kijker
terecht zal oordelen dat het medium
l
film of televisie zich niet leent tot een dergelijke
aanpak.
g l
p
Met het verfilmen van één roman
raken we nog
J
g een stapje
pJ verder verwijderd
van de onbegrensde
verbeeldingsmo g
eli'kg
J
heden van de oorspronkelijke
J lezer. Er is
P
eerst de interpretatie
van de scenarist, later
p
die van de regisseur
en de acteurs. Wat doe
g
je als scenarist met een zin als 'Het eerste
wat hijJ kocht was een auto en het eerste
hij doodreed een kind.' Dat is een litewat hij
raire dreun die in filmtaalas
p werkt als de
kijker weet wie de autop
koopt hij
en als hij
kijker
weet wie het kind is, alshij
hij hun teen
g gehet onestelde doelen kent. Pas dan krijgt
Jgg
luk een dramatische dimensie die kan wor-

^

^^^,
,
,.,,,^
a ^ ^,,,

^

^
^.,
&^^,,,`_^
_,aw,,uma,^^^ ,.A

Voddenboer Tist en zatte Trien, de ouders
van René Hox, vertolkt door Nand Bul
y en
Chris Lomrne (Foto: VTM)

den vergeleken
met de oorspronkelijke
l zin.
p
g
Wat doe je als scenarist met een mededelingals 'De jar
Jen vlieten in vree, de
mismoed van Vera neemt toe, Tor tracht het
leven te laten smaken maar zonder het te
weteneeft
hijVera gelijk,
g l^ het leven is nutg hij
teloos.' Als bewerker moet je de scènes verzinnen die zo'n algemene
mededeling
g hard
g
maken. Er zijn minstens drie niet in de roman voorkomende scènes nodig
g om die
evolutie van eenoede
relatie naar sleur en
g
ontmoediging
J
gg te schetsen. Als lezer weet je
zij zin
schrijver met zijn
onmiddellijk
J wat de schrijver
de kijker
daarentegen
g zou niet teJ
vreden zijn
zijn met een bordje waarop
P staat:
drie jaar
l later.
Ook door het feit dat er voor de sewerd gekozen
voor het door
rie Onseluk
g
g
elkaar verweven van de verschillende verhalen, zal de bewerker soms tot sterke ingrepen worden gedwongen.
De personages
g
p
g
g
gp
uit de verschillende romans moeten elkaar
immers ook dramatur gisch kruisen. Uitereen
m teres
met
gebeuren
aard dient dat
alles
g
van Walschaps
p oeuvre.
p ect voor de geest
g
Dat respect
p is er haast automatisch, omdat
het onmiddellijk
indien de
p
J zou opvallen
ra
ersona
es
zich
anders
zouden
ggaan
g edp
g
plotseling
g
g een ander taalgebruik
g en of p
hanteren.
In het opsommen
van de diverse
p
stadia van het interpreteren van de oorspronkeli'ke
l roman, wordt voortdurend
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duidelijker
dat uiteindelijk
l de twee kunst)
vormen haast niet meer met elkaar kunnen
worden vergeleken.
De inbreng
g van de
g
'vertaler' van het ene medium naar het andere wordt steedsroter.
Wat essentieel
g
lijkt bij
bij dat 'vertalen',
`vertalen' is een respect
voor
lijkt
p
het oorspronkelijke
werk,
anders
verzint
de
J
p
scenarist beter zelf iets. We kunnen ons
voorstellen
dat bijvoorbeeld
bijvoorbeel Maria Rosseels
o
bi de verfilmingg van haar roman Dood
bij
van een non verraden voelde, omdat de makers het slot zodanig
g veranderden dat de
boodschap
g totaal omp die ze wou brengen
ekeerd
werd.
Het
is
een
voorbeeld
dat
g
aantoont dat roman en film of televisiereeks best niet met elkaar wordenemeten.
g
Ze hebben allebei eigen communicatietechnieken.
Met de feuilletonisering
g van enkele
dat gebeurde
romans van Walschap,
g
p^
in de televisieserie Onseluk
g g de eigen
g
% ging
inbren
van de scenarist nog
stapje
inbreng
geen
pJ
verder.
Het is uiteraard niet toevallig
g dat
als basis voor het oPzetten van een indrino ulaire televisiereeks het
g ende en toch pP
omvangrijke oeuvre P
van Gerard Walschap
werdekozen.
Walschappiseen vlotte verg
zij
teller die er altijd
J naar streefde om zijn
in
een
taal
en
boodschapte verpakken
p
`ewone
man'
vorm die zeer dicht bijJ
g
staan. HijJ is als schrijver
precies het sterkst,
p
wanneer hijJ volkse figuren
ten tonele voert,
g
maar doorheen de soms humoristische,
soms tragische
vertellingen
proeft de lezer
g
g p
de doordachte filosofische onderbouw. HijJ
schreef sterke actie-scènes en dialogen
die,
g
altijd
geloofeloofmits enige 'modernisering',
g
waardigblijven,
omdat ze zo uit het leven
J
g
zijn. BijJ een bewerking
g naar telegegrepenJ
visie staat Walschapps werk ggarant voor
hoogstaan
hoo staand entertainment dat echter nooit
is.
Jl
Uit het feit dat het oeuvre van Walscha werd gekozen
voor wat het belangg
g -

Sel en Mie Zaterdag: het beest in de man
getemd (Toni Van Barwel en Fania Sorel)
(Foto: VTM)
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rijkste ppakket van het drama-aanbod op
p
VTM iseworden
kan voldoende worden
g
afgeleid dat er een groot
aanwezig
g respect
P
g
was voor het werk van deze auteur van internationaal niveau. Dat respect
mag
g een
p
scenarist er echter niet van weerhouden
soms verregaand
in de romanstructuren in
g
g ri en. Dat is nu eenmaal, zoals beschreteJP
ven onvermijdelijk
onvermijdelijk om een literair werk
overtuigend
in beeldtaal om te zetten.
g
Hoe werd erewerkt?
Eerst en
g
vooral werd uiteraard het hele ceuvre van
Walschap
nog
gelezen, niet algg
g
g eens grondig
P
zij
leen zijn
g romans,- maar ook zijn
J zesendertig
want
Ys. Er werd een selectie gemaakt,
g
niet alle romans van Walschap
p lenen zich
tot verfilming.
g Dat is al een eerste sub Jectieve ingreep
zijn oeuvre want misschien
g pinzij
l er scenaristen die een middel vinden
tegen
een
om de roman Het Oram-project
p 1
g
betaalbarerijs
wél
naar
een
ruim
kijkersJ
Pl
publiek te verkopen.
Of om een beeldtaal te
p
P
vinden die hetetheoretiseer
in Sibylle
y of
g
aanschouwelij
él
aanschouwelijk
Bejegening
van
Christus
w
Be'e
7%
%
blijven bij
bij het
Of omemotiveerd
te blijven
g
naar beeld vertalen van sooken andere
p
verhalen uit De wereld van Soo Moereman.
In het bewustzijn
J dat bijJ een bewerkingvan een roman naar een ander medium iedere beslissing
g betwistbaar is,
werden de overige romans van Gerard
Walschap
g p
1' verdeeld in drie groepen.
Er zijn
l ten eerste de romans die de
'kleinheid' van een televisiescherm nauwelijks
verdragen.
Het zijn
zij de werken met een
g
J
epische
adem
werken
die om een
g
p
lange
en
een
bioscoop
pvragen,
g
g speelfilm
P
eventueel met wat extra materiaal voor een
korte televisiereeks om hetj
e roect betaalbaarder te maken. Datrocédé
werd in
p
Vlaanderen een eerste keer toegepast door
ij het nog
Stijn Conincks met Daens, zzij
Stijn
g ietwat
improvisatorisch.
Walscha Pps meesterwerk
p
Houtekiet zou zich uitstekend lenen tot zo'n
aanpak.
p Maar ook het minder bekende De
ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
eli'behoort tot die reeks romans. De vergJ
kingkan verrassen, maar van deze werken
zoudeneweldi
egVlaamse `westerns' kung
nen wordenedraaid.
Walschapp voert ong
klopbare helden ten tonele waarmee de kiJ
ker
graagvereenzelvigt.
zich'
g De 'goeden
g
halen het van de `slechten'. Maar tegelijkergl
tijd
Jan Houtekiet de vleesJ voor
) is bijvoorbeeld
g eworden filosofische overtuiging
gg van een
begenadigd denker. Dat geeft
zo'n reeks
g
naast de aaibaarheidsfactor een universele
meerwaarde. Die romans leveren stof voor
een door en door Vlaamseroductie
die inP
ternationale weerklank moet kunnen verwerven. Ook Oproer
in Congo
p
% is een roman
die `adem' en dus filmtaal nodigg heeft. Dit
werk leent zich alleszins tot een (dure)
mini-serie van drie afleveringen.

De tweederoe
bestaat uit Walg p
schapps werken
- waaringebeurtenissenuit
g
WO. I of WO. II een determinerende rol
W
oede smokkelaar en Moezoals in D e goede
p
is zo
der. Het oproepen van deze periode
p
specifiek en duur dat deze romans zich
sp
nauwelijks
i laten combineren met de andere. Ze laten zich bijJ voorkeur gebruiken
g
voor eventueel een aparte
serie.
p
De derde en veruit sterkst aanwezigeroe
bestaat uit Walscha ps
groep
p meer intimistische werken, waarin hij de nadruk
legt
p het dagdagelijkse wel en wee van
g op
ongewone
gewone
mensen. Ze gaan
van
g
g
g
Ons geluk, Tor, De Française, Trouwen, Denise
tot De familie Roothooft. Door het intimistische aspect lenen deze romans zich makkeli'ker
tot een adaptatie
voor televisie en het
p
J
l werken in studiodecors.
g edeelteli'k
Uiteraard kan iedere meer intimistische roman van Gerard Walschap
p tot een
televisiefilm of een mini-serie worden bewil,^ een co-prowerkt. Een mens vanoede
%
I' ro
ductie van NCRV en BRT, was daar in 1974
een schitterend voorbeeld van. De consul bijl
de BRTN een minder schitterend.
werd dus gekozen
voor
Bij Ons geluk
Bij
%
g
de verstrengeling
van
enkele
romans.
Het
g g
was in feite Gerard Walschap
p zelf die een
hij in een
hint in die richtinggaf,
gg ^ doordat hij
interview met Albert Westerlinck het volg ende zei: 'Wat mijl ook aanlokte, was voortblijve
aan in de wereld van mijn
J boeken te blijven
Trouwen, Sybille
Sibille
personages uit Houtekiet,
en
g
en andereezamenli'k
te
laten
optreden
in
p
l
g
Hi voegde
daar
wel
aan
nieuwe verhalen.' Hij
g
toe: 'Het heeft lang
gggeduurd eer ik me kon
neerle
en bij)de evidentie dat ik het mijl
neerleggen
daardoor volkomen nutteloos moeilijk zou
maken en nog
altijd hoop
p ik dat onverg altijd
wacht ik noem nu zo maar iets, Houtekiet
en SYbille elkaar zullen ontmoeten.'
Die ontmoeting
g werd in de reeks
voor
hem
geregeld.
Niet die tusOnseluk
g g
%
sen Houtekiet en SYbille maar wel die tussen onder andere de Française en Tor. Om
zulke ontmoetingen
zou Walg te 'regelen'
g
moeilijk
scha zelf het zich
`nutteloos
moeilijk'
hebzij romans al
hij in zijn
g
^ omdat hij
hadeze
g
p
g dgwat hijhijvia die personages
te zeggen
had. Maar voor de scenarist is
gg
het een uitdaging
g
gg om via de ontmoetingen
van die door Walschap
afzonderlijk uitgetep afzonderlijk
kendeersona
es een zeer eigen
g inbrengg
g^
wereld
te
krijgen.
in Walschaps
lg
p
Het door elkaar vlechten van verschillende romans van Walschap
p heeft als
voordeel dat je
zijn
wereld
kunt
oproepen.
l l
De auteur situeert zijn
volkse
personages
p
g
J
Sintmeestal in hetzelfde dorp,
p
Jozef. Als je
je vandaag
P loopt,
P,
g door dat dorp
altij de
wijzen
oudere dorpelingenje
'enog
no altijd
J
dochters of familieleden vanersop
naes
g uit Walscha ps romans aan. Al die

door hemebruikte
personages
g
p
g hebben dus
op
dezelfde periode
in dezelfde
pongeveer
g
p
geleefd. Het is dus in zekere
g emeenschapg
zin logisch dat die verschillende romanfiguren
ook elkaar hebben gekend.
Het is
g
g
trouwens zo dat Walschap
soms
van
een
p
nevenfiguur
uit een bepaalde
roman, de
g
P
hoofdfiguu
hoofdfi
uur van een andere roman maakt.
krijgt
commissaris Tor een eigen roman,
lgg
maar ook in Ons % eluk draafthij
hij in één
p aragraaf op.

rap gende actie. De stof uit dit boek werd
p
in de televisiereeks slechts met mond'esl
maatebruikt
zodat
de belangrijkste
g
^
g l
P er song ges en intriges
g ervan een rode draad
kunnen vormen door de zesentwintigg afleveringen.
g
Om de zesentwintigg afleveringen
g
van de televisiereeks Onseluk
verder te
%
stofferen, werd ook nog
geput uit de roggp
mans Tor, De Française, Trouwen, Denise en
De verloren zoon. Die keuze is niet toevallig.
g

Zinnelijk aan elkaar verslaafd, maar spiritueel
elkaars tegenpolen: René Hox en Leontine Verstraeten...
p

(ohan
Heldenbergh en Veerle Dobbelaere) (Foto: VTM)
I
Met de feuilletoniseringg van enkele
van Walschaps
zijn
we
p romans wordt dus
l zijreldecreëerd
een wereld waarin het streg
ven naarersoonlijke
vrijheid
1 vrijhei
p
l geestelijke
g
wordteconfronteerd
met
g
schijnheiligheid en machtswellust.
De titel van de roman Ons geluk
werd ookekozen
als titel voor de hele
g
reeks. Die titel drukt immers een samenhoragheidsgevoe uit. En van dat gevoel
is de
g
wereld van Walschap
doordrenkt.
O
ns
geluk
%
P
kan zowel letterlijk
letterlijk als ironisch worden o p gevat. Ons geluk
staat dus niet alleen voor
%
g
het wel en wee van eengezin, een,
familie,
maar ook dat van een dorp,
streek,, een
p,
land waar met een zekere mildheid en een
zin voor relativiteit naar wordtekeken.
g
Onseluk
ins
6 is
94^
%
^ gepubliceerd
gp
bovendien de meest autobiografische roman van
gaatom een meep. Het aat
slepend
dat een kunstenaar voert
g
p gevecht
teen
een burgerlijke
omgeving
die tegen
g l g
g ver
drinkt in schijnheiligheid en conventies.
Zeer tragisch
tra ische momenten wisselen af met
weemoedi
als humorisge, passionele
p
tischeebeurtenissen.
En
tegenover
ergg ing
g
timistische scènes staan er een aantal met

Ik streefde ernaar om uit het rijke
rijkeg
gamma
van Walschaps oeuvre een soort van staalkaart samen te stellen. Er zitten zowel romans tussen die de nadruk op de vertelling
g
leggen
als romans die veeleer beschouwend
gg
kunnen wordenenoemd.
Het gaf
g me ook
g
om met de meest toe g an de mogelijkheid
g J
kelijke
verhaallijne
verhaallijnen te starten, zodat ik een
J
kijkers
l
ppubliek stilaan kon meenemen
naar aflevering
waarg en
g veertien en volgende,
bi'l de nadruk meer opp het levensbeschouweli'ke
begon
te liggen
en minder op
p het
g
gg
J
verhaal of het sentimentele.
Naast de verhaallijnen
verhaallijnen enpersonap
es %
uit Ons geluk,
- werden voortdurend nogg
twee verhaallijnen
en P
personages
J
g uit twee
andere romans door elkaarevlochten.
Ideg
aal zou natuurlijk
geweest zijn
zij om het hele
lg
J van Walschap
l door
ptegelijkertijd
g J
elkaar te kunnen laten krioelen, maar dan
zou de kijker
verdronken zijn
zij in namen en
J
gebeurtenissen en dreigde
de oppervlakpperv
g
werd
ernaar
gestreefd
kigheid. In Ons geluk
g
%
drie romans zo helder mogelijk
op
elkaar te
J
P
g
laten inspelen. En als één van de twee toeg evoegde romans was 'opgebruikt', werden
deg
p ersona es van een andere roman stilaaneïntroduceerd.
Dat vereiste van de
g

scenarist soms ernstige
g ingrepen.
Zo botste ik bijl
bewerken voor
televisie van Walscha pps romans o.a. op
p de
dramaturgische
moeilijkheid
moeilijkhei dat de romang
•
zijn verhaal soms uitstrekt over etteli'ke
generaties en een leven beschrijft
beschrijf van
l g
peze
•
voor deeboorte
tot de dood op
lt
g
leeftijd. Het is onbegonnen
werk om
g ende leeftijd.
g
dat strikt te willen volgen.
Voor één p erso g
na ge zouden p
er naast heel wat make-up
minstens drie acteurs nodiggl
zijn. Als dan
ook nog
g eens drie romans worden verweven leidt dat tot een onbetaalbare onoverzichtelijkheid.
Daarom verkoos ik om in de
l
verhalen te stappen
dat
pp op
p een ogenblik
g
een hoofdpersonage kon worden vertolkt
door een acteur of actrice die bijvoorbeeld
l
jaa kan evoluvan twintigg tot vijfendertig
gaar
J
zonder ongeloofwaardig
•
g
g te worden.
De levensloop
personage
p van een p
g moet dan
zoveel mogelijk
in
die
tijdspanne
worden
g l
Jp
gecondenseerd.
Gebeurtenissen
uit
de adog
lescentie worden wat lateresitueerd
en erg
varingen uit de middelbare leeftijd
leeftij worden
voorehaald.
Dat leidt alweer tot
•
g
nieuwe structurele oplossingen. Zo ontwikbijbel thema.
kelt Walschap
Walscha in Trouwen een bijbels
Rik zijn
die
p
J vader slaat,^ voorspelt
hem dat de hand waarmee hij slaat, ooit teworden. Die voorspelp el
g
g en hem zal gericht
krijgt
haar afwikkeling wanneer Rik,
lip g
Jgg
zij
zeer oudeworden
op
^ pzijn
zijnbeurt door zijn
g
esla
en.
Omdat
ik
alle
ersowordtg
p
g
nages niet in die mate kon laten verouderen zocht ik de afwikkelinggp
op een andere
geschikte
plaats in Walscha p
ps ceuvre. Het g
p
evecht vond
ik
in
een
verhaal
uit
zijn
n
l
bundel Volk.
Bovendien worden in de meesteeg
zinnen die Walschap
beschrijf ontzettend
P beschrijft
kindereneboren.
Alweer om redenen
•
g
duidelijke
van overzichtelijkheid
en het duidelijker
J
van de dramatische ontwikkelingen,
g,
'moderniseerde' ik derootte
van degezing
g
nen. Eén voorbeeld. Tor uit de roman Tor is
de jongste
uit een gezin
van tien kinderen.
g
J g
In de bewerkingg blijven
blijve er drie over: het
meisje dat in de eerste aflevering
g verdrinkt,
Tor zelf en Cel,- de timide J
jongen
uit De
g
Fran aise.
zij meeste roWalschap
P schreef zijn
tussen de jaren
dertigg en zestig.
g In
J
somma e zijn
van zijn romans is er zelfs nogg
geen
sprake
van elektriciteit,- later duikt er
g
p
maar zewel eens een radio of telefoon op,
Peen televisie. Bij het door elkaar weker geen
ven van zijn
J verhalen moeten we dus zelf
lijkt
kiezen voor één bepaalde
periode.
Het lijkt
p
P
onmogelijk
alle
verhalen
in
de
tegeng
g )
woordi g
e tijd
tijd te situeren. We opteerden
P
jaren
daarom voor de romantische jaren
vijftig.
Jg
We krijgen
daardoor een licht retro-gevoel,
Jgg
maar de zaken staan toch nog
g voldoende
dicht bijJ ons om bij
bij een g
groot deel van de
ONS GELUK
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bevolking
nog
g
g een vorm van betrokkenheid
te creëren. Na de Wereldtentoonstellingg5
'58
in Brussel, brachten de jaren 196o een veramerikaniseringet
zich mee, zo'n snelle
g
evolutie in het sociale leven dat deebeurg
beschrijf zich daar
tenissen die Walschap
p beschrijft
J in laten schuiven. De situeringg in
tijd
blijft echter vaag.
g Nooit werd er naar
Jblijft
een exacte datum verwezen. Op
p die manier
konua
'look',
ook
nadat
het
verhaal
tien
q
altij in dezelfde
jaar was opgeschoten,
g altijd
^ nog
pg
en kostuums wordenewerkt.
Met
g
andere woorden: in deze reeks evolueerde
tit niet. Er werd dus vermeden te verde tijd
wi) zen naar bepaalde
figuren
uit depolip
g
p
tieke economische of sportieve
wereld die
p
onmiddelli lk een bepaald
jaartal
op
p de aflep
l
veringouden
kleven.
Aangezien
in
de
g
g
meeste romans van Walschap
g
p ook geen
s rake is van telefoon of televisie, werd er
sprak
gebruik van gemaakt. Doordat er niet
g g
naar werd verwezen, heeft de kijker
l die
'moderne' verworvenheden ook niet
g emist.
De strijd
g het klerikalisme
l teen
werd door Walschap
verbep met een grote
g
tenheidevoerd.
Sommige
g van zijn
J romans
g
zij hardneklijden daar zelfs onder,^ omdat zijn
heid
hem
soms
belet
zijn
personages
g te
p
g
nuanceren. Deze uitweidingen
komen
nu
g
soms drammerigg en zeurderigg over. In deze
tijd
soms het karakg
J dreigt
g die agressiviteit
van
een
omgekeerde
onverter te krijgen
g
Jg
draa gzaamheid. Zo'n resultaat zou afbreuk
doen aan de bedoelingen
g van de auteur.
Daarom wordt de nadruk lichtjes
t verschoven van de strijd
tussen
gelovigen
en ongeg
g
J
lovigen naar die tussen burgerlijkheid
en
g l
ongebondenheid.
Met respect
evenwel voor
p
g
en klerika de strijd die Walschap
Ptegen
ghet
lisme diende te leveren. Deree
g p van de
odsdienst
o
het
sociale
leven
van het
g
P
wor dorp
ggemo
p zal dus zeker niet weggemoffeld
den. Dieree
heeft immers ook nu nogg te
g p
maken met macht en invloed. Bovendien
en de zoekzijn thema's als geloofstwijfel
g
l
tocht naar een eigen
waarheid nog
altijdacg
g altij
De invloed van de kerk opp het individu werd in de reeks echter naar meer
eigenti'dse
conflicten vertaald.
J
Gerard Walschap
ettelijk
p uitte in ettelijke
s
en
interviews
kritiek
op
de
zo g
gee
Y
p
naamde 'fumisten', de intellectualistische
rookverspreiders die vaak hun onkunde en
gebrek aan talent achter zogenaamd
hermeg
g
tisme verborgen.
Walschap
hield
van
het
p
g
duidelijke
duidelijke verhaal als drager
vanzijn
zij
bood
g
J
werd die stijl
stijl
schap. In de reeks Ons geluk
S
gemaakt
gerespecteerd.
Er werd gebruik
g
g
p
g
makkelij
van eenvoudige
en
makkelijk
herkenbare
g
Ze zijn
op
p een door de
J vaak geënt
g
Vlaamse kijkers
zeer herkenbare realiteit.
l
Het verhaal wordt, naar het voorbeeld van
Er wordt
Walschap,
g
p^ rechtlijnig gebracht.
een
gebruikgemaakt
van
flashbacks
g
g g
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monta ges, vertraagde beelden, droomscènes... Trouw aan het werk van Walschap
komt zowel heteluk
als het verdriet aan
g
bod.
Door alle afleveringenlopen
lo en zoals
uit
drie
verschilgezegd, drie verhaallijnen
J
lende romans. Uiteraard vermenen
g die
verhaallijnen zich g
geregeld.
Waarpersonaverhaallijnen
p
g
Ons geluk
personages
uit
Trouwen
es
uit
g
g
p
g
ontmoeten moest ik als scenarist dus conflictueuze scènes verzinnen. Dat trachtte ik

Denise en Frank Rottiers,einter
preteerd
^
door Hilt De Vos en Michel Van Dousselaere
(Foto: VTM)

te doen in een Walschapsiaanse
geest,
g
- met
p
hij
respect
voor
de
karakters
die
hij
voor
mijl
p
Als 'e
had uitgedacht.
g
J als scenarist de indruk hebt dat je Tor door en door kent, kun
laten reageren
in
g
q
Jje hem ook consequent
nieuwe situaties.
De lotgevallen
van die personages
g
p
g
worden in korte, elkaar snel opeenvolgende
sequenties
getoond. Die aanpak
wordt het
se
p
q
g
bestediend
door
afleveringen
van
55mig
g
nuten.
Uiteraard loot
p het verhaal door van
aflevering
g Toch werd ernaar
g tot aflevering.
gestreefd
om
de
verhaallijnen
in elke afleg)
veringzodanig
op te zetten en af te ronden,
gp
g
dat ze ook afzonderlijk
J kunnen wordengeapp
recieerd. Aan het eind van elke afleveringfungeert
een cliff hanger
g als smaakmag g
ker voor een volgende
aflevering.
g
g
Om de reeks voor een Vlaamse commerciële zender betaalbaar te houden, werd
er aanvankelijk
om 2/3in
3
g
J naar gestreefd
studio te draaien en 1/33 0p locatie. Uiteindelijk
Y Y
l evolueerde dat naar een fifty-fifty
verhouding.
g Alles werd single-camera
g
g edraaid omdat met het multi-camera
pprocédé in de studio minder sfeer kan
wordenecreëerd
wegens
onder andere
g
g
te egaal
licht.
g
is
Het decor van de reeks Onseluk
S
een rustig dorp
p waar de notabelen zich nogg
altijd als een stand apart
beschouwen en de
altijd
p
sociale klassen dus nog wat onwennig
g

t an tegenover
het overschrijden
overschrijde van elsa
g
drempel.
g
p Maar die scheidinggbegint
barsten te vertonen. Hetaat
dus niet om
g
door
kijker
'gewenste' wereld,, zoals
oo ede
kijker
g
soaps als Dallas,^ Dynasty
y of Melrose Place
y
die oproepen, maar om een wereld die
direct aansluit bij de zijne.
l
Ook de figuratie
behoort in zekere
g
zin tot het decor. Hier was het belangrijk
gJ
dat er doorheen de afleveringen zoveel moBlijk
van dezelfde
J ggebruik werdgemaakt
g
g
kijker magg oop diverse
roe figuranten.
De kijker
groep
g
plaatsen
figuranten
uit vorige
g scènes en
g
p
afleverin en herkennen. Dat versterkt het
afleveringe
gevoel dat we in een dorpsgemeenschap
leven de wereld van Walschap.
p
Omdat het door Walschap
p beschreven dorpp (Londerzeel Sint-Jozef) te zeer
gemoderniseerd is om de lichte retro-sfeer
van de jaren '5o
5 te kunnen waarmaken,
diende te worden uitgewekeng
naar het nog
vrijJ ongerepte Pajottenland.
De meeste opl
names haddenlaats
in Bogaarden,
deelg
p
emeente
van
Pe
in
en.
pg
g
werd een
Voor de taal in Onseluk
g
licht archaïsch Vlaamsekozen
een Nederg
lands dat door een 'gij'
gl en 'u' en het niet uit
de weg
gaan
van
door
Walschapgraag
g
pg ge
gg
bruikte woorden uit de streektaal, wordt
gekleurd.
Walschap
zijn werk was vanaf
p en zij
achttiende
het
grote
voorbeeld in de
g
l
Vlaamse verhaalkunst. Het verheugde
g me
hij
blijkt dat hij
dat uit enkele van zijn brieven blijkt
mijn
eerste
stappen
in
de
literaire
wereld
l
Ip
niet alleen volde
g maar ook waardeerde.
Ik vond het dan ook een uitdaging
gg om via
een soort van
de televisiereeks Onseluk
g
gezamenlijkwerkstuk
te kunnen afleveren.
J
g
Het kijkers
publiek
reageerde
enthousiast.
g
l
P
De insiders waren verdeeld. Derens
tusg
oppenkele
sen voor- en tegenstanders
liep,
p^
g
uitzonderingen
na,^ tussen 'supporters'
van
pp
g
de officiële zender en de commerciële zenp voor der. Jammer dus, wantestoeld
op
g
oordelen. Maar alvast één vaststellingg is ob jectief.
Voor de reeks op
l
p het scherm kwam,
werd Walschap
nog
nauwelijks
gelezen,
g
p g
aan herdrukken kwam zijn
J werk niet meer
toe. Tijdens
en na de reeks veranderde dat.
J
Iedereen die als intellectueel uit de hoek
wou komen, zei dat hij het werk van Walschapniet alleen had gelezen,
maar ook
g
schitterend vond. En zijn roman Ons geluk
^^
verkocht als zoete broodjes. En dààr heeft
de reeks dan toch maar voorezor
g gd: als
aanloop
9 ^ het Walscha
pl aar werd
p naar '98,
de auteur opnieuw
massaal gelezen.
Wat
g
p
eerste zin uit deze
ons meteen weer bij)
altij bebeschouwingg brengt:
g een boek is altijd
dan de bewerkinggnaar televisie of film.
Maar die twee vergJ
eli' Als je
J ze vergelijkt.
gl
ken is, zoals Walschap
zou
zeggen,
het
'el
gg ^
p
zelf volkomen nutteloos moeilijk
l maken.
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De voorgaande gestalten van Jan Houtekiet
Houtekiet is niet toevallig, niet zomaar uit zichzelf ontstaan, hij komt voort uit een reeks voorgaande
gestalten waarin Walschap telkens een aantal eigenheden, visies en uitingen van daadkracht heeft

gedeponeerd.

V eel te lang hebben
sameng
stellers van verschillende
lectuurlijsten
voor de midJ
delbare schoolemeend
dat De wereld van
g
Soo Moereman eene
aste introductie tot
gepaste
het werk van Walschap
P bood. Dat was een
misvatting.
De
volksverhalen
over primitief
g
p
bijgeloof,
lg, ggesitueerd in een (ook voor Walschapzelf) afgesloten
verleden,,g
gaven de
g
indruk dat hij
een folklorist
was; -g
nergens
hij
^
wordt erin verwezen naar, of doemt nog
maar de notie op
' mo P van de veel talrijker
l
derne' romans (in een eigentijdse
stijl,
g
J
l^ over
onderwerpen
P aan de orde van de dag)
gdie
hijJ ook g
geschreven heeft. De wereld van Soo
Moereman staat te marginaal
in zijn
g
J oeuvre
om representatief
te kunnen heten.
p
Omgekeerd
echter is het haast even
g
onge p
ast de lezer in dit oeuvre te laten binnenkomen via de hoofdingang,bijvoorbeeld
l
door ervan uit teaan
dat je
g
J in Houtekiet
meteen bijJ de essentie van Walscha
Walschap s we aanbelandt. Ik herinner mi'J uit
mijn
J adolescententijd
l dat ook deze roman
mijJp
o het verkeerde been zette in mijn
l n benaderingan
Walschap:
lt
p Desp stelde ik mijl
voor als een afgelegen, ruwe,
ruwe weiniglt aan trekkeli'ke
J ltgemeenschap
p van maatscha
ppelijke
lop
verschoppelingen o een stuk heide
dat zich weerbarstig
en het
lt liet ontginnen,
lt
ongeordende
en ongeregelde leven leek mij
ltmij
weinig
lt aanstekelijk.
J In de noodzaak van Jan
Houtekiet om een nieuwe samenleving
lt van
derond
oppte bouwen,
lt
^ voortdurend
lt econfronteerd
metenonzekere roblemen
heid zonder orde
of wet of bescherming,
g,
school in mijn
l ogen een allerminst glorieus
lt
bestaan. Ik zag
lt met andere woorden niet
waarin de triomf en de vrijheid
van Houtel
kiet scholen;, - en die blijvende
) ven de onvoldaanheid en rusteloosheid van hem, zijn drang
lt
naar ongebondenheid,
hang
lt
^ sterker dan de han
naar zijn
lltezin zijn
^ J blindheid voor de liefde
van Ip
hi lténie die
gemiste
kans op
e een so lt
lied en in alle oezichten voldoenend bestaan - onrustwekkend toch, en tragisch?
g
Nochtans hield Walschap
ebijzonder
l
van Jan Houtekiet, vernam ik later. Het was
zijn favoriete personage,
zijn
e zijn
gedroomde
ale
ltlt
ter ego,
als
boek
een
van
zijn
beste
worpen.
lt^
e
Testamentair liet hij
hij uitsluiten dat Houtekiet ooit verfilmd zou worden - deestalte
lt

Walschap
veertig
p halverwege
S de 1jaren veerti
(Album Gerard Walschap)
p

die een acteur of een regisseur
ooit aan het
g
gedrongen, maar im
imponerende
personage
p
p
g
gevenkon alleen maar afbreuk doen
zoueven
aan de voorstelling
lt die de auteur van hem
had. Houtekiet kon alleen maar bestaan op
de hoogste
golf van de verbeelding,
lt lt
lt^daar
waar de vlucht een adembenemende top
bereikt. Zo hoog
g dat de lezer noch de auteur de aanloop
p daartoe in één boek kunnen nemen.
ins1938,
Houtekiet werdeschreven
93
lt
e ubliceerd in 1939 De fihet boek werdp
gepubliceerd
lt uur van Jan Houtekiet en de constellatie die
hij rond zich ontwerpt,
hij
ogenlt
p^ komenpop daten
blik aan het(voorlopige)einde van een reeks
pogingen
om in literaire vorm en verbeeldinguitdrukking
te lt
geven aan een ideaal dat
lt
lt
Walschap
gekoesterd
e haast zijn leven lang
ltlt
heeft: de figuur
van
de
eigengereide,soeve^
reine volksleider, de no nonsense organisator
g
van een vrije,
enrede^ eop rede
J^epragmatische,
lt
hij
die
het
li'kheid
gebaseerde
samenleving,
l
lt
lt^ hij
volk verheft uit zijn
materiële
verworpenJ
e
heid en het moreel en metafysisch
ontY
voolt
dt^- zij
zijhet met vallen en opstaan, en
terwijl blijkt
terwijl
J dat voor de individuele voldoeninlthet maatschappelijk
ee J succes alleen niet
volstaat. Jan Houtekiet is, alsersona
e het
p
g,
meest zelfbewuste, maar ook het indrukwekkendste, het meest complexe,
p
, het meest
ideële in een opvallende
rij
rij van verwante fie
e Houtekiet
lturen in het werk van Walschap.

is niet toevallig,iet
zomaar uit zichzelf ontg
hij komt voort uit een reeks voorstaan, hij
waarin Walschap telkens
g aande gestalten
g
een aantal eigenheden,
g
^ visies en uitingen
g van
daadkracht heeftede
op
g poneerd ^waaruit o
een keer, als een onvermijdelijk toeval, in de
gedaante
van Jan Houtekiet,^ de vrije
g
l mens
zou oprijzen,
in
zijn
zijn
ideale
samenstelling,
^
p J
g^zoals Walschap
s
in zijn
p hem opspoorde
pp
J n verbeelding.
g Een mens die de roep
p om zelfbeschikkingg
van een hele eigenzinnige gemeenschap
emeenscha
belichaamt.
Men kan teruggaan
tot Walscha p
ps
gg
uur geënt
debuut Waldo (1927),een fig
g
op
p de Wandelende Jood, om een rebelondanks-zichzelf te vinden, iemand die
met de trots van zijn
zijn overtuiging
bijna
l een
g g
maatschappelijke
aardverschuivingg teweeggpp J
re
brengt.
Waldo
wordt
aanvankelijk
edJg
g
ven door een metafysische
onrust, door
Y
vragen
die op
g^ en
g
p een antwoord aandringen,
die hem in een snelle en woelige
lt ontwikkelin zelfs in eenlt
fatale stroomversnelling
doen belanden. Typisch
voor die figuren uit
Yplt
de begintijd
lt l is inderdaad dat ze ten onder
aan als werden ze door een hogere
in gaan,
lt
stantie bestraft om hun verwaten twijfel
J en
opstandigheid - of door een auteur die in
hij zich
de religieuze
constellatie waarin hij
lt
wilde situeren,^lt
geen kritiek uitgebracht
lt
door een rebelsersona
ge onbeantwoord
p
mocht laten. Waldo wordtesteni
d Adelt^
lt
lt(1929)
laïde uit deelijknami
e roman
lt J
lee teval?
zelfmoord - of was het een ongeval?
pleegt
lt
Zelfs Sibylle,
Y^ eveneens uit de naar haarltenoemde roman(1938, geschreven
en in aflt
Groot Nederland
leveringen
in het tijdschrift
l
lt
heroverschenen ins 937^ die haar twijfels
l
isch innerlijk
J verbijt,
J^ verdrinkt jammerlijk
in niet opgehelderde
omstanin een vijver
elt
l
di ltheden. Alsof het voor niemand van hen
mocht zijn.
l
Lijden
Lijden
zegeen smadelijke nederlaag,
lt,
dan moeten ze vaak een langdurige en
moeizame loutering
lt doorworstelen voor
het leven ook hun weer eenperspectief
biedt. In de trilogie
g Adelaide Eric, Carla,, uit
het begin
dertig,
e in
lt^maar pas
l
lt van de jaren
als De familie Roothooft uitgegeven,
1939
939
torst Eric nog
psychische last van de
ltdeeY
zelfmoord van zijn moeder,^ en slaagt
pas
lte
later, zich
zijn dochter erin,^ twee generaties
lt
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ervan te bevrijden en een nieuwe start te
wendin zit symbolisch sanemen, — dewending
men ggebald in de slotzin: `de stammoeder
is
danst'. Rik Van Oepstal in Trouwen(1933)
933
een rotverwend joch,
een onuitstaanbaar
J
kind dat in het ene college
kind,
g na het andere
aan de deurezet
wordt. Als adolescent
g
maakt hij de meid zwanger,
hij verwaarg / hij
loost zijn bloeiende
zaak, hijJ vervalt schijnl
baar reddeloos, tot hij trouwt met de arme,
maar sterke en zorgzame
Mie Zaterdag.
g
g Ze
verschansen zich in een uithoek op
p het land
en bewerken met hun elf kinderen een morele remonte naar zelfstandsgheid en zelfzijn naam aan het
vertrouwen. HijJggeeftzijn
g ekucht-1
zijn kinderen ontginnen
het land of
g
verspreiden
zich als 'kiekenkwekers, boomP
kwekers hoveniers, handelaars', en hij eindigt als een `aartsvader' wiens waardi g heid het toekomtefoto
rafeerd te worden
g
g
in de luie stoel waarin hijlg
gestorven is. Het
levert eenrachti
e
scène
o
: een van de
g
p
P
broers moet eerst nogg naar Brussel om een
'plaat'
`laat' voor het 'appareil',
Pp
g
^ 'en in afwachting
dragen
ze
vader
met
zetel
en
al in de slaapkalt
p mer, maar ze brengen
g hem weer in de keuken als
Ko
Kopmet zijn
(...)Het hoofd
1 dingg klaar staat. r...
hing
g wat te veel voorover vonden ze, en toen is
de oudste achter de stoelekro
en /• hij heeft va lt
p
der achterwaarts bij1
zijn harengegrepen
en die
1
waardigheid
van de dood en de majestueuze
majestueuz
g
houdingvan die patriarchenkop...
p
p Ge ziet die
oudsteermenteli
'k
zitten
met
een
schouder en
p
1
een arm, maar Kop
pzegt
g dat hij1 dat kan wegreg
toucheren.' Rik Van Oep
stal glorieert
zelf
g
niet/ maar hijJg
ligt wel aan de basis van een
heropstanding
p
g/ een nieuwe toekomst.
Heel even schetst de verteller een
beeld van de mercantiele bloei van de
nieuweemeenscha
Oepsta
stal
g
pdie Rik Van Oe
bloei
die
aanleiding
geeft
tot
g
^
gg
blakend zelfvertrouwen en een eigenzing
ni gge opstelling,— een voorafbeelding
g van
het latere Des:
p
zijn
Rikag zijn
naam aan een nieuw ge hucht een eiland van vruchtbaarheid. Het is het
toppunt
van de beschaving niet, maar het beton
l'pg

van haar basis. Op den Oepstal
ligt
g een broodwinning voor bakker, schoenmaker, smid,
schrijnwerker,
wagenmaker, twee winkeliers,,
g
en voor hun concurrenten. De
1 herbergiers
vijf
g
metsers die dat alles bouwen, bouwen er tussenvragen
door hun eigen
g ze zich alg huis. En dan vra
lemaal te zamen af waarom zij1 drie kwartier ver
naar de kerk moetenaan en hun
kinderen nog
g
verder naar de school en of zij altijd
altijd zullen
blij1
ven afhangen van die kale stinkers van het dorp.
p
Potverdomme ze krijgen
Jg genoeg
g g van hun vuile
politiek,
p
p
^ dat ze in 't vervolg
g pot
g in hun eigen
schijten maar wij1 willen onze eigen
schiften,
meester
g
zijn
zi
1op
p den Oe pstal. Koppmoet eens een ferme
brief schrijven
naar de minister, we zullen hem
1
allemaal ondertekenen. Hij1 moet schrijve
schrijven dat
erenoe
van
hebben.
't
Moet
uit zijn
zijn met
g
g
vreemde meesters hier op
den
Oe
stal.'
p
p
Drie jaar later verschijnt de p arman tigge Thijs
Thijs Glorieus in Een mens van goede
wil
g
s93
6 op p
het toneel. Hij J drijft
drijftop
een
onver
p
slijtbaar
optimisme,
met een pragmatische
l
p
pg
aanpak,
vanuit eenvoudige
p
g redeneringen.
g
Met zo'n naïviteit maak t'e brokken, natuurlijk
J^ hijJ moet eerst zijn
J les leren. Maar na
zijn loutering
plaatst zijn
zijn natuurlijk
natuurlij chagp
hem in het middelpunt
van de
p
g emeenscha
hij
hij
wordt
ei
zo
na
een
e
P^
g
droomde onbaatzuchtige
g weldoener bijJ wie
iedereen terecht kan. Hij
l bekommerd om
zielepijn of materieel
tekort, hij ontlast het
et
door een moord bezwaardeweten
van
g
zijn
de samen hijorganiseert
g
J schoonzus,/ hij
leving/het werk, de communicatie — de
g emeenschapg
gaat er zienderogen
g op
p vooruit.
Tijdens
Tijdens
zijn
zijn glegerdiensthij
is oron
hij dnanseweest
bij leen ontgoochelde
kapitein,
g
g
p
/
die zoals zovelen van zijn stand een uitgege
hold en doelloos leven leidt. Daar heeft hijJ
ingezien
dat het morele gezag
lt
g g dat de hooop niets
g ere standen wordt toegeschreven
g
gefundeerd is, en dat niemand dus die instanties ontzag
verschulg of volgzaamheid
g
di gd is. Tussen de regels
door
wijst
wijs
de verg
'wij' zo het gevestigde
`wi''
g
g gezag
g g af en
wordt de morele soevereiniteit opgeëist.
pg
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De kinderen van de kapitein
proesP
ten het nog
uit
als
Thijs,
geconfronteerd
met
l/g
g
^zijn
zij
de hopeloze
verhoudingen
g
g in het gezin,
P
als volgt
•
g uiteenzet: 'Goedheid,/ elkan der liefhebben,/ ziedaar het geheim.
Het zou
g
goed kunnen gaan.
o deze wereld toch zo g
op
g
Mine bedoeling
op deze aarde niets dan
Mijne
gis P
mensen te zien, ziedaar de bedoegelukkige/
lingvan mijn
op de Walhoeve
mijnleven.' Teruggp
or anisatie en mogeeft hij door een betere organisatie
dernisering/door de introductie van
'nieuwe levensvormen' deemeenscha
p
g
een zo krachtige
dat 'een comiteit
gimpuls
p
van vijf'
l — notabelen — hem onomwonden
het burgemeesterschap
P komt aanbieden. Hijl
g
weigert,
J
g van
g ^ vanuit een absolute afwijzing
elkeolitieke
of
religieuze
ideologie.
Het
ofg
g
p
ficiëleeza
interesseert
hem
niet.
g g
op
De kapitein
zoekt hem opnieuw
o
p
p
('Hij
`Hij heeft van de wondere hereboergeboord die zijn
tijden
zijn streek omtovert.') en tijdens
hij
1
rondgang
informeert
hij
bij
herhaling
g
g
)/ zijn inspiratie,
naar het 'systeem'
van Thijs,
p
Y
zijnzijn
principes,
'com zijn
uitgangspunten, zij
rinci
lP
munisme socialisme, andere ismen'. Maar
hij van
er iseen
'Dit is nu wat hij
Y
g 'systeem'.
jongsaf
vaag
g maar onweerstaanbaar verg
f
hij
land
g heeft: een betere wereld,^ waarin hij
zich uitdeelt aan allen een wijs en g
machtig
hij
man die orde schept,
geluk. Maar hij
P/ vrede,/g
hij heeft geen
kan hetgeen
naam geven,
hij
g
g
g
ysteem,^l
hij is de mens van goede
wil,/ een
sY
g
zuiver instinct.'
Thijs ambieert dus g
Thijs
geen officiële benoemin tot hoofd
van die gemeenschap;
p/
g
hij
hij wil g
geen 'koning'
een
g
gzijn,
l^ ten hoogste
ongekroonde
leider, door het volk erkend
g
en meteza
g —een
g g macht — bekleed een
ware soeverein. Niet één van de veleersop
naes
g die in Walscha ps
P werk een o P mer kelijke
lgaan
leidinggevende rol aan
spelen
s elen stuurt
op
•
p deze officiële erkenning:
g Tilman
Armenaas in De ongelooflijke avonturen van
Tilman Armenaas (196o)wordt een soort
onderkoning,
de `vierde' koning
g/
g in het
jeugdboek
De vierde koning
s 6 is een
g 93
l
g
alternatieveling/die zijn
l verdienste louter
ontleent aan het feit dat hijJ onwrikbaar de
goede zaak verdedigt,
blijk aan het
g
g/ ook al blijkt
hij zich daarin vervan zijn leven dat hij
•
gist heeft.
Als in Een mens van goede wil onder
impuls
van deze leider het gemeenscha
psg
ps
p
gevoel versterkt is, koppelt
ook die samen g
pp
leven zich anarchistisch
los van de grotere,/
g
bevoogdende
en
verdorven
maatschappij
Pp l
g
om haar eigen
boontjes
boontjes
te
doppen
g
pp en een
ei en koers te varen:
eige
'Wij zijn rechtschapen
p lieden en wij1
koeken broederlijk
broederlijk aaneen tegen
g alle openbare
p
machten die kunnen het nooitoed
g voor hebben
met ons. Zij1 eisen van ons belastingen
g die zij
verkwisten, soldaten die zij1 bederven en ons
geld
eld kosten op
o de koopp toe. Ze stellen veldwachters aan die onslezier
bederven 's zondags
p
g en

te kermis, boswachters die ons een haasken misgunnen,
tinnen gendarmen die zich mengen
g in onze
twisten en wataan
g onze twisten hun aan, advokaten die onseld
g aftroggelen en rechters die
de kost verdienen met ons maar te straffen, altijd
1 maar te straffen.'
Alsof men ook hier de bewoners
van Des
p al hoort praten.
p
Er waart in dezeeriode g
echter nog
een ander leiderstype
Yp door de romans van
Walschap:
afgewezen,
de sma p dat van de af
g
lende koning.
we inderdaad niet
g Vergeten
g

dat enkele romans die na de Tweede Wereldoorlog^zelfs pas
p in de ljaren vijftig
l ge
gubliceerd
werden,
ontstonden
in
de
jaren
aren
^
J
dertig,voor Walscha peen intellectueel en
emotioneel zeer bewogen
periode waarin
g P
woede verontwaardiging en een
hoog op
ggekropteovertuiging
overtui in van zijn
zijngelijk
g l hem
tot een bewonderenswaardige
g creativiteit
en werklust stimuleerden. Om diverse redenen, bij voorbeeld omdat vrienden hem
deublicatie
afraadden, liet
hij
hijsommige
p
g
^
manuscripten echter in de lade liggen.
gg
Maanreus Albert uit Manneke Maan
(verschenen ins 954 maar reeds ins927
aangezet,
in
g
g
- een eerste keer afgemaakt
s 933 een tweede versie kwam tot stand in
1939)
moet hier vermeld worden. Hij lkijkt
kijk
939
lede ogen
toe
op
het
zinloze,
kortzichg
p
tige,
e
van de meng^
g ende gewoel
g
sen op
p de aarde en wil er iets aan doen. Diverse tussenkomsten waarvoor hijJ van God
faciliteiten krijgt,
lg halen niets uit. Woedend
om zijn
l onmacht en de botte onwil van de
mensen om voor zichzelf een beter leven
(dat binnen handbereik ligt)
g te bewerkstelli en^g
geeft hij
zijnverachting:
hijlucht aan zijn
g 'hij1
deed het zoals hij kon: hij waterde opp de vech -

tende mensheid', aldus dood en verderf zaaiend. God roet
p hem tot de orde: is het zo
dat hij zijn liefde voor de mens uit? Manneke Maan verantwoordt zich met een herkenbare overtuiging
overtui in 'Ik
: heb de werkemens
'k
lief,
wil
zijn
geluk
en
het
is
omdat
hij1zijn
1
1 g
^
1
verstand niet wilebruiken
en zichzelf ongelukg
g
kigmaakt, ^dat ik mijn
geduld heb verloren.'
Jg
Een cynische
God,^ die geleerd
heeft
Y
g
dat hij beter uit de
buurt
van
de
mens
blijft,
J,
omdat die toch niet voor rede vatbaar is,
stemt dan toe in een onherroepelijke
onderpJ
hij magg zich,
nemengvan Manneke Maan: hij
om de anderen niet af te schrikken, in de
gedaante van een mens op
g
p aarde onder de
mensen begeven,
p beteregedachg
^ om ze op
ten te brengen.
Dichter
bij
de mensen beg
rijt hij
hun
grijpt
hijze beter - hun onredelijkheid,
l
blindheid -, krijgt
hij ook meer inzicht in
lg hij
hun situatie - namelijk
l dat ze, ondanks hun
verschillen en tegenstellingen, allemaal
broeders zijn. Maar ze blijven
blijve doof voor
zijn boodschap,
hij
hij voor hun beperkt
p^
p
begripsvermogen samenbalt in 'Geen lijden,
1
geen vrees,^geen
geen rijkdom, g
g een leiders,,g
armoe,
, liefde.'
liede
,g geen dwang,gelijkheid,
g, vrede,g 1
De woorden hadden ook uit de mond van
Thijs
l Glorieus kunnen komen.
Omdat dit credo zo indruist teen
g
hun vastgeroeste
overtuigingen over hun
g
uitverkorenheid door God, overtuigingen
die ze meteweld
aan hun tegenstrevers
g
g
willen opleggen, nemen de mensen Manneke Maang
g evan en en zetten ze hem onder druk om zijn
l opvattingen te loochenen.
Maar niets helpt, hij wordt met pijl
pJ en boog
g
efusilleerd.
'Zijn
laatste
woorden
waren:
g
l
"Vrijheid,
liefde"".'
,g 1
1
- vrede,gelijkheid,
Als de menseneen
oren hebben
g
naar de boodschap
p van verheffing
g en ontvoog
dingvan de verlichte profeet,
is het
p
omdat ze nog
g te dom,^ te bot,^ te primitief
P
zijn omdat hun horizon te beperkt
zijn,
is,
p
omdat ze zichewilli
g
gafsluiten in een
bekrompen
P bestaan, onwetend van een
wereld buiten de hunne.
Dit ondervindt ook Gad in De verloren
eschreven
geschreven in
zoon, verschenen in 1958,
Houtekiet.
1939,
dit
is,
toegegeven,
na
939>
p in
1939 een bi'J In feite sluit Walschap
zondere reeks verbeteneschreven
o pstang
ger
digbetogende
romans
af
met
twee
erg
p g
zij
soonli'k
geladen
boeken,
alsof
hij
hij
na
zijn
fel
l g
intellectuele stellingnames
ook
g
getuigenis
wilde afleggen
etui
g
g
gg van zijn
J n emotioe ublinele bewogenheid.
In Onsggelukgp
g
ceerd in1946),een roman
die
te
weinig
g bekendheidenoot
maar als kern van de
g
VTM-serie opnieuw
in het licht werd gezet,
g
P
strij van een echtevoceert hij de pijnlijke
p J l strijd
in een huwelijk
waarin de seksuele
p
p asJ
sie derotepsychologische
tegenstellingen
g
telkens weer neutraliseert. De man is een
kunstenaar die eerlijk
zijn
p
Jzijn
J en openlijk
g ekwelde ziel naar buiten brengt- maar hier-

door in aanvaringg komt met de hypocrisie
Yp
van deoe
In het boek krijgt
g emeente.
g
lg de lezer hoogte
zijn strijd
strijd om zijn
zijn integriteit,
g van zijn
g
van zijn eenzaamheid, zijn
zijn twijfels
twijfel aan zichen zelfs aan zijn
l geestelijk
gl evenwicht.
Gelukkig geniet
hij
hij ook steun en vriendschap
p
van enkele medestanders en zinkt hijl niet
weg
'zich vrijmag in de verbittering,
g^1ma
ken van alles en de weldenkenden trotseren, dat
een g
geluk dat de deftige mensen nooit zullen
geeft
g
begrijpen' . Hij) triomfeert niet zoals zijn
J n voorgangers,
an g ^ Walschap
p toont hem als een hardg
nekkige held die zich tot in zijn
zij privé-leven
belaagd weet,^ maar ondanks zijn
zijnagonie
g
trouw blijft aan zijn overtuigingen.
Gad in De verloren zoon, de tweede
van hetaar
romans,
p persoonlijk
p
l geladen
g
keert de hypocrisie
de
rug
toe
en
vertrekt.
Ypg
Als hij
veel later doorpsg
deemeen
dorJ
schapp
opnieuw wordt ingehaald,
maar de
g
misverstanden omtrent zijn
l overtuigingen
hij
bewust in stand wordenehouden
g
^staat hij
te hoog
en de doorzichg boven het gekonkel
g
tige vleierij
vleierij om erdoor verbitterd te raken
of zich er druk in te maken; - hij
hij stapt
Pgewoon weer op.
Al
valt
de
eenzaamheid
p
bij
hem wel zwaar. Talloze verwijzingen,
l
g ^bij
voorbeeld naar Gadsevoel
'anders' en
g
zij
'lastig'
zijn van in zijn
zijn jeugd, naar zijn
g te zijn
naar zijn
overtui inJ morele overtuiginzijn ervaringen
o
gen, maken dat dit in zijn
g op
het thuisfront teleurgestelde
personage,
p
g,
g
feitelijk missamen met dat uit Onseluk
g
^ feitelij
wel het dichtst bijJ
auteur staat
van allemaal - terwijl
J Houtekiet de meest
ro'ectie van een gestalte
is, in
geslaagde projectie
g
een als tegengewichtgedroom
edroomd bestaan.
'heeft al die mensen lief onbij elke
danks zichzelf en hijJ vloekt er opp bij
weg uit Nazareth, omdat
stap'.
gg
p Hijlgaat
zij
men hem niet wil begrijpen, omdat
zijn al
revolutionaire boodschap
p in dovemansJ gij allemaal,,g
ge
oren valt. 'Sukkelaars zijt
wordt arm en domehouden
door vetlappen
pp die
g
beter weten. Ik ben uw vriend, zij1 niet, en zij
mijn leven geven
doen u op
mij1spuwen.
Ik wil mijn
g
p
p
hij
om u te ontvoogden,
l- nadat hij
g
^ ...)'. En kijk,
tijdens
zijn
reizen
in
den
vreemde
veel
zij
J
wijshei heeft
en wijsheid
praktische vaardigheid
g
opgedaan,
hij zich in Palestina opp tot
^ werpt
phij
pg
een welstellend man, die door de organisatie van bedrijf na bedrijf welvaart brengt
g in
een steedsrotere
streek. HijJ weet zich
g
voorbestemd omrootse
dingen
g te doen en
g
denkt daaras
p aan toe te komen als een
streekgenoot,
Jezus van Nazareth,, door de
g
omgeving
trekt
met een ontwerp
p van een
g g
verregaande
en systematische
vernieuwing.
g
g
Y
Het is niet de eerste keer dat
Walschap
l opstandige
g dat zijn
p ervoor zorgt
onderkoningen
g
g zich meten met de hoogst
mogelijke
instantie, met name Christus in
g
ersoon om hem ter verantwoordingg te
persoon,
roepen
voor de in zijn
l naam uitgedragen
p
standpunten,
p
^ of om van hem gelijk
gl te ha-
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van Christus – in het Nelen. In Bejegening
derlandse
ubliceerd
in 194^
o in het Duits
gp
echter al ins1935, g
geschreven ins1934 –
zoekt de hoofdpersoon
Christus op
p om
p
hem een aantal ondubbelzinnige
g vragen
g
over deeloofsinhoud
voor te leggen.)
gg
g
gaat Gaden
eenp stapen
Maar
christelijke leer af,^ als hij
hij
wijkt
J weer van de christelijke
zijn bezit niet verkoopt
om
alles
aan
de
arP
men te schenken, zoals de leer voorstelt,
omdat dit niets zou uithalen. De armen
'hadden liever dat hijJ alles hield en hun
werk bleefeven
waarmee ze meer verdieng
den'. Met een droge,
pragmatische
logica
g
gp
g
christelijk idealen van beverwer pt Gad de christelijke
en nederigheid met
het oog
g
op
een
tot
in
het
hiernamaals
uitgestelde
beg
p
lonin
en
vervangt
door
directe
we
ze
gg
reldse doelstellingen.
De traditionelegodsg
g
dienst door hypocrisie
in stand gehouden,
Ypg
is hierbijJ zelfs een weg
g te werken obstakel:
'Ik hoor de landvoogd,
o ii1 op
^- die van mijn
is, zijn redevoeringen beëindigen met God
bescherme Palestina. Ik hoor andere vrienden
uit zogezegd respect voor onze godsdienstige
beschaving God in de mond nemen omdat het
plechtiger
l'
^ klinkt voor het volk. Ik verdom dat, ik
doe niet mee aan het boerenbedrog.
g En noem mij1
niet slecht meer, want ik zeg
g dat uw catechismus slecht is en slecht al de catechismussen van
de andere goden, ik zeg dat zij kwaad en onmenselijkheid
leren,^ ik zeg
zijliegen,
g en
1
S dat zij
den en meteweld
tegenhouden
op
de
^
p weg
g
S naar
vrijheid en geluk.
^^
Het succes van Gads mercantiele
ideaal raakt zo ver bekend dat men hem
hij 'in de omgeving
komt vragen
g of hij
g van
g
Rome niet hetzelfde wou beginnen
en dan
g
helemaalstaatshul
met p'. Ziehier de zoveelste ondernemer met visie, die in zich
de kwaliteiten verenigt
g van een volksleider,
een weldoener, een maatschappelijk
pp J organisator en een morele verruimer of zelfs bevrijder,
– kortom een wereldse , een mense J
lijke
heiland.
J
Walschapps helden uit die tijd
tij wer zich op
van twee g
grote
p
p als de dragers
g
vernieuwende idealen, die in wisselende
omstandigheden om beurten minder of
meer nadruk krijgen:
vrijheid
vrijhei en welvaart.
lg
eerste moet de verstardeodsdiensti
g
ge
wetten verwerpen
en
de
geesten
openstelp
g
p
len voor een nieuwra
matischgedachtep g
g
goed, een realistische moraal die veel dichter bijJ de dagelijkse
werkelijkhei
werkelijkheid en de
gl
prozaïsche menselijkhei
menselijkheid aansluit. Het
moet de mens met zo weinig
mogeg
g
lijk
l hindernissen naar materieel comfort leiden omdat het tot zijn
beJ aardse opdracht
p
hoort zijn
vooruitgang
te
bewerkstelligen,
J
g g
g weg
geborneerde bevan
g van het primitieve,
p
^g
staan. In beide opties
is de held van het
p
verhaal de apostel,
de
p
^ de wegbereider,
g
voortrekker en uiteindelijk
de
op
handen
J
p
gedragen
en leider die vanuit een comforta262

beleositie
met tevredenheid neerblikt oop
p
zijn verwezenlijkingen.
l
g
In de figuur van Jan Houtekiet vinden al deze karaktertrekken het meest aansprekende
evenwicht. Zijn kracht
Zijn
gen gezag
g
imponeren
iedereen, zelfs de kasteelheer
p
die hijJ de eis voorlegt
g de ondertussen
vruchtbaaremaakte
grond
van Dep
Des aan
g
g
bewoners te verkopen
tegen
de
prijs
g
pl van
P
heideland. Alle vrouwen vallen voor hem
inezinnen
vele g
kunnen de 'Houtekietertjes'
gemakkelijk
t
g
J van de andere koters worzieken 'met
den onderscheiden. HijJg
water en kruiden', , lacht om bijgeloof,
, ver Jg
de fantomen, kent geen
angst
Jjaagt
g^
g
g voor
dood of hel. HijJ ontwerp t en bouwt, tot de
toe. 'Hij is eenvoudig,
g^glashelder,
^
het onbekende maakt hem niet bang,
g^ hij is
sterk.' In de kleineemeenscha
g
pis hij,J^ hoewel bedaard en onverstoorbaar,p
opvallend
tegenwoordig. 'Hij wordt al
algemeen
be S
schouwd als de hoofdman. Allen hangen hem
aan uit vrije
1 zeil.'
Stiller en indrukwekkender dan de
handelaar Nard Baert of de ongegeneerde
pastoor Apostel
hij in
Dep
Des de maat
p
P
ggeefthij
•
de trots en het zelfbewustzijn
hij is
J aan;^l
de stichter, de aartsvader, de ontvoogder,
de soevereine leider van deemeenscha
g
p.
'Desp heeft zich uitgebreid
en is een
S
dor geworden, bloeiender dan de oude in de
•
vrijer en trotser, door de rijke
rijk klei onder
zand, door het zwoegen
p
g van onze oerspitters door de fanatieke handelslust van Nard
Baert en door de concessie welke Jan Houtekiet
afdwong
g van het kasteel. Toen kwam Apostel,
p
zag en overwon, maar altijd bleef door Des die
aartsvader Houtekiet schrijden,
er geen
een kol
ninSwas omdat hij
hijer niet zocht te heersen,
maar op
de macht kon overnemen.'
p elk ogenblik
g
Jan Houtekiet is in zijn
optreden
l p
meer bezadigd,
zij
g^ meer bescheiden dan al zijn
Dit geeft hem 'een brok kracht
en natuur' naast de aandoenlijke
J mannetjesl
putter die hij
hijis,een herkenbaarder
er mense
p
lijk
profiel dan vele van zijn
l p
J voorgangers.
Wellicht heeft dit te maken met zijn
zijn opstekende innerlijk
innerlijke onrust, zelfs als alles voor spoedig
p
g verloopt
p in de gemeenschap,
p^
g
hem eerst wegjaagt uit De p
ps,- op
p een tocht
als 'een vrije
gang
1^
g door de wijde
1 wereld` maar
die hij
hij dan onderkent als 'een gehechtheid
g
aan een nest endeplaat
delaats waar het staat'. Mis•
heeft het te maken met het metafYsisch bewustzijn
I hi énie
J dat de liefde van pg
in hem aansteekt, het besef van een liefde
zo diep
p en sterk dat ze over de dood heen
blijft bestaan
– een gegeven dat aanleidingg
gg
geeft tot dieonvergetelijke
Houg
l slotzin
tekiet die hoort bijJ
beeld van de man
die tijdens de hoogmis
hoogginzij
zijn toren
g
zonder interesse voor de 'onnozelerep
ken' en hetrevelen
en kruisen slaan:
p

DE VOORGAANDE GESTALTEN VAN JAN HOUTEKIET

'Hij1 keek rustig^ over de velden en in de
lucht. En hij voelde zicheen met die oneindig^
heil waarin onvatbaar voor woorden enedachten , dat fijne
^ raadsel zzveeft,, waarvoor het sterven van I hi énie hem aandachtig gemaakt had
en dat ons allen boeien blijft
1 t in dit aardse leven.'
Wat nog
g het meest aan Houtekiet
of theoretiopvalt,
is
dat
hij
p
^
l niet predikt
P re
zij in zijn
seert. Hij
Hij vertrouwt op
zijn
instinct,
^ zijn
P
zwijgzame
daadspreken
uit zijn zwi'lg
p

Hu ^^o Metsers als Thijs
Thij Glorieus in de
verfilmingan
Een Mens van Goede Wil
S
(1 974
974)
kracht. Hijl is wellicht vrijgesteld
van de
Jg
pleidooien
leidooien die zijn
zijnbij
voorgangers bi' herhalingg
gehouden hebben.
Vandaar dat wie Houtekiet los van,
of eerder dan de andere romans leest, zich
onwennig
voelen tegenover
al dit ong
g
uitgesprokene, dat niet in woorden te vatten is, of dat voor
hete
p ersona
g vanzelfsprekend
en wenselijk
wenselijk lijkt. Het op
p
p het
eersteezicht
weiniggaantrekkelijke
g
J on g ere gelde
leven is,^ meer nog
g
g dan een bewuste
keuze, de affirmatie van het ideaal van een
ongebonden,
natuurlij bestaan, zonder
g
^ natuurlijk
ideologische
of culturele voorgeschiedenis,
g
g
een manifestatie van het leven in volle vrij-l
heid. Een leven
in g
gemeeneeng edroomde
schap,
als uitkomst van een bevri'J pdingp
s roces in
^ opeenvolgende stadia
steeds ideëler voorgesteld,
uiteindelij in
g
^ uiteindelijk
vorm van een mythe
aan Walscha
Walschapss cre Y
en utopische
ver lan
g ersoonli'kheid
J
p
In de p
paradox van de
g ens tegemoetkomt.
g
discrete en zwijgzame,
lg- maar onbetwiste
gezagvoerder
van een zichzelf volledig
g
g
vernieuwendeemeenscha
p^typeert
Yp
g
Houtekiet nog
de
p
g het meest aansprekend
'ongekroonde
koning'
die
Walschap
als
'on
p
g
g
model voor deze hoofdpersonages nam
schrijver
ver en mo een rol die hij als verlicht
J
reel ontvoogder
misschien
ook
graag
g
g g zelf
es eeld had – wie weet.
gp

MARCEL

JANSSENS

Houtekiet en het 'fijne raadsel'
'Hij zat daar niet te prevelen of kruiskeus te maken. Hij keek rustig over de velden en in de lucht.
En hij voelde zich een met die oneindigheid, waarin onvatbaar voor woorden en gedachten,
dat fijne raadsel zweeft...' (Slotpassage uit 'Houtekiet')

erard Walschap
p schreef onder zin
J roman Houtekiet als
datum: 11 juli 1939.
939 Na oneveer
6o
jaar
zit
dat
boek
heel
stevig J
g
bo
g
venaan in de canon van 'klassieken' van de
Nederlandse letterkunde. Het ontstond op
het eind van het Interbellum toen de romanliteratuur in Europa
p sterk beïnvloed
werd door het vitalisme van Scandinaafse
en Noord-Amerikaanse herkomst. Tot de
context van Houtekiet behoort voor een
goed p
deel dat vitalisme
dat Walschap
ook
kan hebben leren kennen lans
g Franse
schrijvers
Duitse, Engelse
schri vers die die internag
tionale trend telkens met inheemse accenten verwerkten en in het Europese
p literaire
con ri
atrimonium inpasten.
Een belangrijke
patrimonium
gJ
p
Jk oo Waltext van Houtekiet is natuurlijk
zijn
J
l
g verleden, ^ in het bijzonder
ps eigen
zij
door en door katholieke opvoeding,zijn
zijn
vormingin een priesterseminarie,
J
p
breuk met die herkomst,, zijn lectuur en ei. Zijn
vóór 1 939
g en literaire productie
l n klinp
en
in
1937
kend Vaarwel dan! al opgesteld
937
pg
in 1 o^hing gin de lucht, toen
gepubliceerd94
dierovocerende
roman over De
psverf
in
scheen. Houtekiet moet vanzelfsprekend
p
die veelgelaagde context gelezen
worden,
g
maar ik zal deze bijdrage
J g concentreren oop
fijn
het intrigerende
bestanddeel van 'dat fijne
g
dat niet alleen de fascinerende finale van de roman domineert, maar dateg
leideli'k
enggestalte heeft
g ePg
J is opgedoken
kregen
in de loop
J zo
p van een aanvankelijk
g
brutaal vitalistisch verhaal over een losbandsguitdagende
bosduivel, ^die uitgroeit
tot
g
g
een mythische
figuur,
van
g
g ^ in de categorie
Y
de Don Juans of de Pallieters'. Er zit immers meer in dit boek dan een blasfemische
bespotting
astoors catechismus en
p
g van pastoors,
kerkse zedenpreken.
P
Vooreerst wil ik er even op
wijzen
l
p
dat er van de dominante vitalistische thema's opvallend
weinig
werd
g
p
g overgenomen
in Houtekiet, dat nochtans in de context van
onze literatuur een zo uit ges p roken vitalistisch figuur
slaat 2 . Ik denk aan in Houtekiet
g
nauwelijks naspeurbare
thema's en motienauwelijk
p
Ma na Mater, de
zoals de natuur als Magn
van het landschap,
seksualisering
P^
vruchtbaarheidscyclus
van
de
seizoenen en
Y
de cirkelgang
g g van het leven in de schoot

GERARD WAISCHAP

HOUTEKIET

^.^^

Ki

^w

,,, Mx3,yr,iniirast

NUG13 & VAN n1TMAït N.V. ROTTERDAM
1939

Walschapps meesterwerk Houtekiet (s
939)

van Moeder Natuur, de zowelositieve
als
p
demonische magische
figuren
(tenzijJ we de
g
g
genezer Houtekiet zelf als
wonderbaarlijkeg
eenpositief magische kracht zouden beschouwen). Veel van dierominente
theP
wi zo in het centrum van het vitama's die wij
listische vertoog
g aantreffen bijl Hamsun,
Giono, Ramuz, Griese, Wiechert, Lawrence,
Steinbeck, Faulkner, ook nog
bij Hemingg bij
niet zo uitgewerkt
in de
way,
g
Y^
'boodscha
'boodschap' van Houtekiet3 .
bevat de roman een aaneli'k maken
tal motieven die het ons mogJ
hem in deeciteerde
context in te bedden.
g
Ik denk aan wat er staat over Lien, Houtekiets eerste vrouw en moeder van zijn veertien kinderen: 'Haar schoot was mild en rel vruchtbaarheid als aarde
g elmatigin zijn
4 of aan het dorp
en seizoenen'1
7 ^
PDeps
p
als een 'roestige
vlek
in
de
vruchtbare
g
aarde'12 in
g van niet-Depsers.
p
3 de ogen
Maar Des
p wordt 'een dorado' 44 wat
aan deelukzali
eggemeenschappen
pp van
g
g
natuur, mens en dier in de vitalistische romans herinnert. Of ik denk aan Houtekiet

zelf als een ware 'bosduivel'1 . De nabijl
heid van mens en dier heeft Walschap
p ook
ongetwijfeld
gemeen
met Giono, Ramuz en
g
g
l
of
no net even generanog
zovele voorlopers
p
tiegenoten in de vitalistische mode. Lien
nauwelijks iets
heeft over Houtekiet nauwelijks
g ehoord ze durft niet eens omzien wanneer
hijJ haar nadert,^ het moet iets groots
zijn,
l- ze
g
denkt aan de stier van Mandus (10). Houtekiet met zijn
pikzwarte baard tot aan de
lp
en
en
zijn
haar
tot de wenkbrauwen ziet
J
g
er uit als 'een monster' (10). Voor de boswachter is hijJ 'een hond vol schurft' (12).
Wanneer de otter vis en waterhoenakt
P
wel danakt
p Houtekiet de otter, de vis en
het waterhoen; pakt het),
fret het konijn,
Houtekietakt
l^en als de bosp fret én konijn;
wachter naar Liza en hemrijt
g Jp^als die iets
doen wat de boswachter niet zint, wel, dan
rijt Houtekiet boswachter en Liza (24).
2
grijpt
Het is zo zalig
J^ zo is de
g de sterkste te zijn,
wet onder de dieren. Zijn
l trouwe vriend is
zij tocht,
de beer, die hij meeneemt opp zijn
tij
wanneer
hij op het eind Des
hij
a
p voor een tijd
Houtekiet isewoon
een 'oermens'
•
g
161 een nazaat van 'le bon sauvage'
g - en
daarmee is al heel veeleze
d.
g g
Houtekiet is niet zomaar een duivel,
hijJ is in veler ogen
en tot op vandaag
ggeg
woon de duivel - en daarmee komen we
wat dichter bij ons onderwerp.
I' Als 'rustigg
aanvankelij over
beest' komt hij
hij voor Lien aanvankelijk
en geliefde
eliefde duivel' (20)} en al
• 'gehate
g
verzekeren allen die hem noggg
gekend hebben dat hijl 'noch duivel noch wreedaard
de duivel voer
noch
0 iets anders' was (25),
5,
dat hij
soms zo wreedaardig
hem (46),
so
g 4in ^
hij
soms zelf onder het bevel van de duivel
hij heeft
n te staan(148). In elk geval,
hij
scheen
s,
g
iets met de duivel. En dat is zo'n onweernbare macht, ,dat de allesbehalve kathostaa
l'ie
ke p
pastoor van Deps,
p ,Apostel,
p
, de duivel
zelf, Houtekiet,
, in de kerk zou hebbengetrouwd2 38 .
Die baarlijke
duivel vereren wijl voor
J
eeuwig
als
onze
legendarische
'beroemde'
g
g
11 stichter en stamvader (9),
(119)
9 zo verkondigt de verteller trots in naam van alle Deprs de vroegere, de huidige en de toekosegg
mende. HijJ noemt die gemeenschappelijke
g
pp l
onze
man van alle Depse vrouwen (179)
79
'Vader' (met hoofdletter
2.
,9
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Welnu die man is tegelijk de duivel
en de Antichrist1
Hij gelooft
niets
79^ .47
Jg
van de traditionele kerkse leer en rituelen,
5 . Hijl
die voor hem 'zonder waarde'zijn
zijn 8
is de 'goddeloze'
(211) Antichrist, van wie
g
een lezer 150 bladzijden
bladzijden
langg kan vergeen
wachten dat hijl op
zondagen
pg ooit een kerk
zou bouwen, zelfs nog
g voor de kerk zou
trouwen en dan op
van
p
p het eind in plaats
naar de mis teaan
toch
in
de
toren
zou
g
fijn raadsel'
gaan zitten peinzen
over `dat fijne
p
g
ons eindigg bestaan. Daar moet deze
lectuur van Houtekiet straks onvermijdelijk
o uitlopen.
op
p
Die ongewone
man, die zich zo
g
schrikwekkendoddeloos
gedraagt,
g^ noe g
g
men de Depsers
zonder meer 'goddelijk'
l en
g
p
gewoon de sterk 'onsterfelijk'(158). Hi' is g
'onsterfelijk'Hij
ste kan alles, alles, hij is 'geniaal'
1 97 .
g
Hijl g
geniet
van het plezier van de maker
p
2^zoals God de Vader, ^ de Schepper.
pp Hij)
spreekt
alleen
'de
woorden
van
de
groten'
p
de buiten-gewonen,
(32),
3^
l de
g
^ terwijl
`ewonen'
geen
gedachten hebben 126 .
g
g g
Anderen de 'bleken', hebbenewone
en
g
dwarse kinderen, hij) heeft er alleen buiteng ewone 129. Zoals Houtekiet zo is er
maar één. Kortom, die absoluut 'goede
g
man'(222),die Antichrist is zo ongewoon,
g
nu ja, zo ongewoon als Christus.
Zo zou ik ook overduidelijke
J Christus-parallellen kunnen citeren in andere
vitalistische teksten zoals Hirtennovelle van
of noggin The Old
Ernst Wiechert uit 1935
935
Man and the Sea van Ernest Hemingway
g Y uit
1952.
(Daar kan ik bij
bij een andere gelegen95
g g en
heid eens nader op
.
g
p ingaan).
Die andere Christus herkennen we
taferelen
in Houtekiet in tal van bijbelse
J
met handelingen,
gebaren,^ uitspraken
en
p
g ^g
benamin en die ons zo de Christusook benaminge
voor de geest
g
g
guur uit de evangeliën
roepen.
De 'heilige
g naam' Jan Houtekiet is
als een hostie die Lien telkens moet inslikken (16). Die baarlijke
duivel bedriegt
g
J
meisjes
l 'met baard en haren zoals die van
Christus', zoals Satan zelf zich aan meisjes
vertoont `met een baard zo schoon als die
van Christus' 16). Satan, Antichrist en
Christus: ze zijn van meet af aan zeer, zeer
nauw verwant.
Houtekiet 'drijft een schandige
g meid
uit'(28),wat aan Maria Magdalena
doet
g
denken
denken, hij haalt vis uit zijn
zij fuik waar het
bij
bi Busschops
p er stelligg van overtui ggd was dat het niet de moeite loonde
daar te vissen13 hij
slaat jeJ de koppin en
^ hij
verpleegt l je daarna met liefde72^zijn
) nleven wordt bedreigd zoals dat van de Messiashij
De p
ps
95 ^komt
hij op een
p goeie
g dag g
binnengereden opp een paard,
p
- 'als een
standbeeld' (59).
59 En wat nogg meer is: met
wassingen
geneest
1 49^
0 1 2 5^
0 2 5,
2
Jhij
4^
g
g
257,
5759 ) . Dat motief van de wonderbaar264
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lijke
p als een
J ggenezer en 'ziekendiener' loopt
rode draad door het boek, vooral met betrekking tot de ziekte van Iphigénie die
Houtekiet met een uitzonderlijke
J liefde omringt.
Hij bezweert de zieke Theresia met
g Hij
en drijft
drijfde duivel
magische
formules (149)
49
g
Hij tekent
de grond 183. Voorwaar,,
p opg
in on ezijn
Petrus Boven staat uit zij
e graf
gg
en
blijft
maar
verschijnen,
blijft
wijde
grond
op
J
l
g
tot Houtekiet op
graf
zitten en het
zijn
g gaat
g
pzijn
volk met dieekke
Petrus kan lachen 1 74g

Gerard met Doeke Zijlstra
1
(Album Gerard Walschap)
p

- dus onze stamvader ook als meester
175)
75
over leven en dood, en over al of niet leven
na de dood. Geen wonder dat Nard Baert,
in het Houtekieter
die zelfs 'discipelen'
g ep
loof kweekt, Johannes de Doper
g
p genoemd
wordt16 -168.
En de eerste pastoor
van
7
p
Des
p Apostelis
p
p heet ook al Jan Baptist
(263).
26
De meest verregaande
associatie, zo
g
elikstellin
met
Christus
doet zich
nietj
g
g
voor bij
bij de bouw van de kerk inDeps
Des. Daar
letterlijk:
t 'In de Jezus met donkerblonde baard van hetroot
raam boven
g
't altaar', zagen
zij onmiddellijk
onmiddellij Houtekiet,
g zij
de vrouwen van Des
p haar kinderen
brengen,
zeggend:
'en dat is er ook nogg een
gg
g ^
van u'(195). Dus niet alleen: laat de kinderen tot mij komen,^ maar laat al mijn
) n kinderen tot mij
bladmi • komen. En op
p de volgende
g
zijde
zijd staat: 'Daar ziet men zelfs Jan
in de H. Nicolaas der zijramen'
)
k
(196). De Depsers
bidden op
p
p hun knieën
voor Houtekiet-Sint-Niklaas196 .
Hoe kan Houtekiet meer op
p Chris•ken
dan
precies
uit
kracht
van het
tuseli
p
g l
eersteebod:
de
liefde?
De
verteller
citeert
g
voorwaar uit de brieven van de Heilige
g
Paulus als lofspraak
voor onze stichter: 'al
P
had ik dit en al had ik dat, als ik de liefde
niet heb, heb ik niets'26 3. Hij
Hijheeft in het
bijzonder
I hi énie d'Hurlement liefgehad
bijzonder
g
pg
(48).
'met een liefde, huiveringwekkend'
4
g
Zo deeleerden
ons voorhouden dat het
g
mensdom verlost is, doordat Christus ons

heet
f liefgehad,
dan wordt de wrede heiden
g
hij en
Jan Houtekiet alles vergeven,
^ omdat hij
g
Ipg
hi énie zich zo onwrikbaar engronde loso hebben bemind (201). Liefde,, liefde en
almaar liefde2 43, 244^ 259- 26o),dat is de
blijde
boodschap
en
p
p die Houtekiet predikt
J
waarmaakt in zijn
zijn vlekkeloze omgang
g g met
Ip
hi g
énie de intellectueel meest ontwikkelde vrouw van Des
P^ zijn
zijn minnares uit de
duizend. Daarin is onze stichter tot een volbloed christen uitgegroeid. Is Houtekiet
zelf misschien die 'specie
van heilige'
g waar
p
de verteller het in het voorwoord al over
heeft 7•?
Zoalsg
g eze d, komen die Christusallusies ook naar voren in een taalgebruik
g
dat o
opde taal van de Schrift zinspeelt.
p
Houtekiet spreekt
van'mijn
'mijn volk' 3^
6 het
p
volk komt naar hem toe 'om redding'
g 150
enastoor
Apostel komt, ^Paulus indachtig,
g,
p
in Des
'gek
(207 .
zijn met de gekken'
g
p gzijn
Misschien is het niet te vergezocht
met die bijbelse
referenties ook een aantal
J
namen in deze roman te verbinden? Is het
toeval dat Depsers Simon,
heten, of Petrus,
of David, en dat die David van Bambruggen Jan Houtekiet 'Johannes' noemt? En
Lien is de meid van Busschops,
p^ waar de
meiden alekscherend
het
woordspelletje
p
l
g
Busschops-bisschop
p mee maken 18). Naar
p
kleintje hier een
mijn mening
g maken vele kleintjes
Christus-paradigma.
Het meest van al intrigeert
me de
g
naam Theresia TecleY^
n die door Houtekiet
met zijn
werd genezen.
In het
zijn wassingen
g
g
begin
g van het boek, wanneer 'de christelichten' onder
meer het bijwonen
liJ•ke p
l
^
van de mis, ter sprake
komen,^ krijgt
lg die
p
nogal tegensputterende dame de naam
(75).
'Theresia-Nemesis'
e
75 Met vervelende
zijover de ver'rofetessen
ebaren'
leutert
zij
g
g
doemenis en de straffen der hel. Welnu,
Nemesis is de naam voor de Griekseodin
g
die de wrekendeerechti
gheid incarneert
g
en die met name de overmoed van het
overschrijden van de g
grenzen binnen de
overschrijden
menselijke
l natuur bestraft. Zo de verteller
op
J met de Griekse m Y P die manifeste wijze
hij dat misschien
thologie omspringt, doet hij
Christusook voor de dichterbij) liggende
gg
mYthe.
Ook bepaalde
trekjes
trekjes van Walscha ps
p
p
stijl
J blijke
blijken met de 'tale Kanaans' verwant
zijn.
Geregeld toetst de verteller een rel g
gister in dat de esbattementen van onze
stamvader opkrikt
op
l
p
p een verheven sti'lniveau de taal van de Schrift waardig.
g Hoe
dikwijls wordt de bijbelse
bijbelse
dikwijls
g etallensYmboleek niet opgeroepen metgewijde
ewi'de wendin g en als: de zevende dag,
g, driemaal, werkers
der elfder uur, in alle eeuwigheid?
Een
g
DePser kan al eens 'profeteren'
(8o) of met
p
`rofetessen
p
gebaren' 1 36 kabaal maken.
Of Des
p is het 'Sodoma en Gomorrha' 55
Bi' g
gelegenheid
dikt de vervan de streek. Bij
g

teller dergelijke
eli'ke reminiscenties aan de Heigl
lige Boeken aan met syntactische
w
di ny
en
hi spreken
g en uit de oude doos. Zo zal hij
de Antichrist, die onder de mensen
zal zijn
'Zijn kinderen
J onbekend' 79 ^ of 'Zij
groeiden in kracht en aantal' 33 of hij
aan een metrische kadans
p aart de syntaxis
Y
bijna
zoals in een vers: 'Neen, in een water)
molen zal hij
Des'
J malen het koren vanDeps
of: 'in hun rauwe eigenaardigheden
zijn
zijnzij
zij vrienden eendrachtig'
12
5^ of:
g
'maar naverteld worden de daden van
Houtekiet nog
geweldiger'
95 ^ of nog:
gg
g
g
'Wij mogen
'Wi'
God wel danken dat hij
hij niet
g
heeft laten neerkomen de zweep'
p (222). In
de oorspronkelijke
tekst
van
de
eerste
p
l
drukkenebruikte
Walschap
nog
g
P g de buien de verborgen
genitief, zoals 'des
gins-n
g
g g
mansezellin'5
of zoals in deprofetische
g
p
slotalinea, waar sprake
is van 'de oneindigp
g
heid des schonen en raadselachtigen
g
hem 1s6.
0Over
er de schriftuur van dit schapdaalverwekkende boek over onzeoddeg
loze stamvader ligt
g inderdaad het patina
p
van een bijbelse
blijde boodschap.
J
p
Nu begint
die Christus-achtige
g
g
Vader des volks, van nergens vandaan kozijnopenbaar
mende zijn
leven in Dep
Des in een
p
christelijk
milieu
waar
alles,
l
vaneboorte
tot dood,gereguleerd
wordt
g
g g
door de katholiekeeloofs
rakti'k.
g
p
l Die biotoopaar
op phet Vlaamse platteland
zit
P
p
vol
volgestouwd
met
paternosters,
lessen
voor
g
P
eerste-communicanten vaderonzen,
,gewijde
boeken,^ zondagsmissen,
gebeden
J
g
^g

voor het huisgezin
voorgelezen
door chrisg
g
teltJ ke vaders,- handen tot gebed
gevouwen,
g
g
om te zwijgen
van de christelijkeP
plichten:
l gchristelijke
kinderen opvoeden
ter liefde Gods, aan
p
liefdadi
liefdadigheid
doen,^ het evangelie
op
g
g
p aarde
verkondigen, de straffen
der hel vrezen,
,
zich door eenpriester laten overlezen. De
priester heerst daar almachtig
P
g en zwaait
met de afdreiging
van
de
eeuwige
gg
g e verdoeming.
g `Nonnenrecreaties' 45 dat is een
door de clerus aanbevolen kuur. Spiritueel
p
wordt zo'n boerseemeenscha
g
pgedomineerd door geboden, wetten, decreten,
plichten,
lichten dreigementen,
donderpreken,
rig
p
tuelen legenden, waar
de mensen stomweg
g
aan moetenehoorzamen.
Dat is de kerkse
g
deftigheid
die
aan
allen
vóór
de komst van
g
de stichter wordt opgedrongen. En voor die
kerk is Depg
ps gewoon een 'poel
der zonde'
p
122. Dat is meteen de 'triestsg heid weg gedomme
edomme die kerk' die Houtekiet verafschuwt en afweert18 . Zijn
boodschap
l
p
zal luiden:eloof
is bijgeloof,
de kerksheid
g
Jg
moet eruit (153).
Daarbij
Daarbij komt nog
zo
g dat de pastoor
p
hatelijk
hatelijk onder één hoed speelt
met
het
kasp
teel6
75). Graven,,ppastoors en kwezels,
5 X75
allemaal éénpot
nat 1 34 , en daar gaat
p
g
Houtekiet als beeldstormer teen
g tekeer.
Pis ofeen
p — zo zou Houtekiet
g pis
zoals zijnzeggen
zijn volgelingen ze en — de pot
o
p op
met heteloof
en de rituelen van zó'n kerk!
g
Of, blasfemisch op
p z'n Des
puitgedrukt,
g
wie laatst vloekt, best vloekt2
5 . In de
kern van zijn
zijn blijde boodschapp zit de vrijJ-

'Lien en de andere meid van boer Busschops,
p Liza, molken elke moren
g en avond de koeien ook de
eigenzinnige die telkens door het water waadde, waarDep
Des sinds eeuwen...'
van Houtekiets land: Luc Daems)

^

.,
, ^^^ ^^^.
^
;OW,Eff",»

^^

^^^,
,,^^u^^

A,

^

^A
,

.,

^,

heid. De wet van Des
opp de
g
p egebaseerd
vrijheid,
staat
radicaal
en
destructief
tegen
l
^
g
de wet van het christendom,,g
gebaseerd o
op
delicht.
Houtekiets lach bevrijdt
bevrijdt 1 0
5,
p
de kerk is een kerker. Des dat is liefde,
,
vriendschap,
levenslust, zelfstandigheid,
g
p,
,
pastoor en graaf
eigenmachtig
g trotseren
trotseren.
g
p
g
Des dat is de roes van de vrolijkheid, het
tegendeel
van degelijke
deftigheid,
of dom g
g
g l
wegdoen wat jeJ wordt voorgezegd. Het
vrije
van `de christene
l leven is de negatie
g
beschaving'
2 . In Deps heerst rust. Wang 35
neer Houtekiet eerst als zigeuner,
dan als
g
leurder twee en een half jaar
op
z'n
eentje
eentj
J
p
Deps
s
De
gaat zwerven, smaakt
die vrijJheid hem niet223 . Despis g
gewoon
'aart'
p als dorado van lust.
In dat opzicht
is er nogg een groot
p
g
verschil tussen Jan Houtekiet en zijn Johannes de Dop^
er Nard Baert. Houtekiet is
drift, Baert is koorts (120). Zo Houtekiet de
libidoenoemd
mag gworden, zit Baert met
g
zijn organisatietalent
en zijn
zijn
zij economische
g
in het 'realiteitsbeginsel'.
gmeer
^
g
Houtekiet is slim, Baert heeft verstand,
vooral van handel en nijverheid(132).
J
Wat Houtekiets relatie met het christendom betreft, mag
g ik als voorlopig
pg slot
misschien volgende
vergelijking
maken:
g
g l g
Houtekiet staat tegenover
de wet van de
g
kerk zoals Jezus tegenover
de wet van de
g
Farizeeën. Jezus wou een andere vorm van
Judaïsme, uit kracht van de liefde niet aan
de Wetekluisterd
g
p
^• de stamvader van De ps
wil een andereloof
in een andere kerk, uit
g
kracht van de liefde en de vrijheid.
Uit
J
kracht van de vrije
liefde
dus.
l
Een Christus-achtige
g agnostische
g
ketterse Antichrist die de vrije liefde p re dikt en beoefent, dat zou Houtekiet kunnen
zijn
lijkt wel tegen
elke beschadiging
l 7 . Die lijkt
gg
g
bestand. En nochtans... al ongeveer
in het
g
midden van het boek vallen er barsten in
dat harnas.
Houtekiet heeftoed
zeggen
g
gg dat een
mens moet 'denken' en niet 'redeneren'
twijfels besluipen
(161),twijfels
ook zijn
zijn vrijlgeP
vochteneest.
Vooral bij l een zware ziekte
g
of een sterfgeval
bestoken de Depsers
hun
g
p
kerkvader met hun vragen.
Wat weet gij
g
gl
van God, zegt hij dan; laat er God buiten,
ge
naam geven
(120). Thereg
g
g kunt dat geen
sia zeurt over ons 'niet weten', zij wacht
Blaten
op haar verdoemenis en verdringt
gt
P
moeizaam haar verlangen
van de dwazen
g
om te 'weten'136-1
. Houtekiet houdt
37
hun voor dat ze niet bangg hoeven te zijn
zij
het onbekendei 49 ^ hijzelf
hijzelf zwijgt
Jg
hij handelt liever
groots
roots en trots 14^
82
53^ hij
hi glashelder
210 als hij
hij
hij iets zegt,
g^spreekt
p
hij
wil
zich
aangaande
die
raadsels
g
l
van het leven niet verdedigen
maar
g (237),
37
hijJ heeft het in dat opzicht
soms moeilijk.
moeilijk
p
wanneer Ipg
hi énie is gaan
denken,
g
`haar rust van jaren' kwijtraakt
(182) en boJ
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hij
vendien ongeneeslijk
gaat hij
g
l ziek wordt,,g
toch wat dieper
dubben.
Zijn
radicaal
Zij
p
agnosticismeo
wordt g
geleidelijk
t ele lel b
i' e
kl e
urd s
Jg
j
bizover
zelfs dat die 'Nietzscheaanse Oberzedelijke louteringg ondergaat
mensch' een zedelijke
g
die op
het
eind
'een soort oerchristelijke
oerchristelijk
p
doet zegevieren'9.
g
Ook zijn
tegenover
g
J rabiaat optreden
p
kerkelijke
instituties
wordt
inschikkelijker.
inschikkelijker
J
driftP
komt in opstand tegen
g g
g alle gezag
22)
9^zeker dat van de kerk. Houtekiet is

Gerard Walschap
^ door Albert Van Dyck
J

anti-astoor
anti-pastoor,anti-bisschopp(200),hij
,Jis er
werkelijk
de
man
naar
om
'Des
te
J
J
p bijbels
verwoesten' (222). Des
p doet alleen 'zoals
't voor onsoed is' g21 ongeveer
4^
g eveer over eenkomstigde leuze van de abdij
abdij van
Thélème, zo heeft Jean Weisgerber
g
g esu
ggereerd: 'Fais ceue
voudras' 70 . Hijl weigert
q
g
naar de mis teaan
woont
de wijding
g
^
l
g van
de zelfgebouwde
kerk
niet
bij
en
klimt
g
J
liever alleen totop
o de toren en gaat
daar
g
schrijlings op
o het kruis zitten mediteren
(203-204)
3 4 - een voorafspiegelingvan de
slotscène. Toch komt er een kerk in De p,
ps,
en eenewijd
hij aan Iphigég
l kerkhof,^ wat hij
nie beloofde, omdat de doden hem zo dierbaar zijn.
uiteindelij
J HijJ zal zich voorwaar uiteindelijk
noglaten trouwen. De enige
pastoor
die bijJ
gP
Des
is precies
Jan Baptist
p
p past,
p
p Apostelis,
p
een man die nooit iets leest, die een boerse
kijk
heeft (209),
die misschien
J op
g
9^
p het geloof
nietek
is,
maar
heel
zeker
niet
katholiek
g
(238), kortom soort zoekt soort,, helemaal in
266
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zijn
gek
bijJ de gekken.
J sas als gewijde
g
g
J
g
En zoalseze
d in de tweede helft
g g,
van het boek is er in al die heiligschennende roes tijd
paar momenten
J voor een p
van bezinning
fijn raadsel van
g over dat fijne
eindigg bestaan. Die momenten zetten
zich vast eerst op
P de kwestie van hetgeweten, en dan opp die van het voortbestaan,, en
allicht niet toevallig
bij
g wordt de bezinninggJ
voorkeur aangereikt
door
vrouwen,
door
g
de 'profetes'
Theresia en vooral door de
p
bovenal beminde pg
I hi énie".
Houtekieteneest
Theresia wel,
g
maar daar komt ze weer met 'haar verdreven wanen'1 39
) o de
pproppen.
p pp Bezeten
door de duivel,g
zo ezegap
d spreekt ze in
haar omgeving
over
haar
'geweten'
en
g
g
g
vraagt
vraat zich af of men zomaar kan blijven
blijve
metastoors(140).
Het geweten,
pg
waar halen ze 't, zegt
Houtekiet wel.
1 41
g
Maar van het ene komt het andere. Zelfs
Jan Orleans wordt er diepzinnig
p
g van en
hij
zweert bijJ het ene puntje
P
J zekerheid waar hij
zich aan wil vastklampen:
p 'Er bestaat een
g hij
hij erbij:
God' al voegt
erbij: 'Maar hij
hij ziet geren
g
dat
we.
lezier
maken'
1
1
Kortom,
er
4
p
zijn
niet alleen
l in Des
p mensen genoeg,
g
g^
vrouwen, die luidopPzeggen:
gg `Jaja, er bestaat iets'j
141). aa plots
wordt een kind
,p
ziek en ten einde raadrobeert
men te bidp
den, jaja, er bestaat iets 1 41 .
den
De kwestie van het hiernamaals
wordt nogprangender
aangebracht
door
gp g
g
Ipg
hi énie. Dood is dood, dat kan niet waar
zin
l zegt
^ g ze tegen
g Houtekiet(155),voor
wie zulke dingen
niet belangrijker zin dan
gzij
droom1 65 . Het gezang
g
gvan een merel
of een nachtegaal
is
mooi,
zegt
^
g
g hij,
l^ maar
dat heeft voor mijJ ook geen
zin(156).
g
Ipg
hi énie is ontgoocheld
omdat hij
hij 'niets
g
verstaat' van die dingen(156).
Als
we voor
g
onze liefde voor eeuwig
moeten
branden,
g
dan branden we maar(157)zegt
57
g hij,J^ maar
daarmee is Ipg
hi énie niet uit haar g ewe tenswroegg
in .
Wanneer haar dood nadert, zegt
g zij
zij
hem vaker en vaker, dat de mens niet helemaal sterft (259
) bij zover dat Houtekiet
zowaar een maand na haar overlijden
overlijde bezij 'toch nogg wel kon
te denken dat zij
g
voortleven en onzichtbaar bijJ hem zijn',
J^ dat
'er misschien toch wel iets van waar kan
J (266).
opeens
En o eens is het alsof ze hem
zegt:
ge nu wel, Jan,, dat het waar is'.
g 'ziet g
En hijJ zegt
hij erkent verbaasd
g niet neen,^ hij
dat zijJ 'ook daarin gelijk
g j had' (266). Houtekiet zegt
op
de
duur
niet meer neen tegen
g p
g
Ipg
hi énie. Dat dood niet dood is,- is onmo gelijk, maar er is zeker en vast iets,, denkt
hij,
J maar wat is het (266)?
Daarmee zijn
bij de
J we dicht bij
slotscène op
de zondagsp de toren tijdens
l
gs
mis. In de kerk binnengaan
wil hij
hij niet,
g
maar dit is het laatste wat ons Houtekieters
over onze stichter verteld wordt, zo zegt de

hij zich bekeerde
verteller zeer stellig:
g 'hoe hij
en des zondags
in
de
toren
ging
gg zitten zog
dat de mensen heinde en ver konden zien
wanneer de hoogmis
begon
en wanneer ze
g
g
uit was'26 .7 )Dus de gekke
Apostel
bene la
g
den aan het altaar, in de duffe kerk of op
p de
preekstoel met zijn
zijn 'onnozele preken'
(268)
p
p
en Houtekiet boven op
p de toren, zoals
Christus op
zijn
berg.
p
g En waaruit bestaat
dan ten slotte die bekering
g van Houtekiet?
Het staat opgeschreven
in de onvergetelijke
J
P gg
slotzinnen van dit kostbare en dierbare
boek: 'Hij
'Hij zat daar niet te prevelen
of kruisP
kens te maken. Hij keek rustigg over de velden en in de lucht. En hijJ voelde zich één
met die oneindigheid,
waarin onvatbaar
g
voor woorden enedachten
fijn
g
^dat fijne
zweeft, waarvoor het sterven van
Ip
hig
énie hem aandachtiggg
gemaakt had
en dat ons allen boeien blijft
J in dit aardse
leven' (268).

NOTEN
I Cf. Albert Westerhnck, Gesprekken met Walschap. Eerste

deel. Van Waldo tot Houtekiet. Hasselt, Uitgeverij
Heideland-Orbis N.V. (1969), p. 195.
Cf. Bernard-Frans Van Vlierden, Gerard Walschap
(Grote Ontmoetingen), Nijmegen, Uitgeverij
B. Gottmer / Brugge, Uitgeverij Orion, 1978,
p. 45 : 'het vitalisme heeft er zijn volmaakte
incarnatie gevonden'; en Piet Thomas,
Houtekiet: machtswil en onrust, in: Jeugd en
cultuur, 7 (nr. , sept.1961), p.17-27.
Men kan aan de 'leermeesters' ook nog namen als
Unamuno of Dostojevski toevoegen, cf. Jos
Borré, Gerard Walschap. Rebel 6 Missionaris.
Antwerpen, Dedalus, MXM, p. 95.
4 Ik citeer naar Gerard Walschap, Houtekiet. Achtste
druk. Antwerpen, Uitgeverij s.m. Ontwikkeling, (1964).
5 Gerard Walschap, Houtekiet. Brussel, Manteau, 3de
druk, p. 62.
6 O.c , p. 197.
7 Walschap zelf zegt dat hij over hem schrijft 'als een
averechtse hagiograaf', cf. het geciteerde
gesprek met A. Westerlrnck, p. 200.
s Houtekiet moest onvermijdelijk
onvermijdelijk 'een compromis
p
sluiten met het christendom', aldus Walschap
in het gesprek met A. Westerlinck, p. 203.
Cf. Michel Dupuis, 113-21 januari 1933: Jan Greshoff en
Menno ter Braak op bezoek bp Willerrr Elsschot.
De relaties tussen Noord- iii Zuidnederlandse
literatuur tijdens het lnterbcllimi, in: Nederlandse
literatuur, een esclnedcrrrs. Hoofdredactie
M.A. Schenkeveld-Van der Dussen. Groningen,
Martinus Nijhoff Uitgevers, 1993, p. 651.
10 Cf. Jean Weisgerber, Gerard Walschap: Houtekiet (1939),
in: Forrnes et donraines dir roman flamand 19271960. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1963,
p. 97.
I1 Cf. Lut Missinne, Gerard Walschap, Houtekiet, in:
Lexicon literaire werken, 8 november 1990, p. 5.
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Hoe men ertoe komt boeken te schrijven
Wat men zegt is de schaduw van wat men denkt,
wat men denkt is de schaduw van de geest
en de geest is een schaduw van een schaduw.

der ontmoedigen
l
l
^ dan tig bij het schrijven,
dens een boekenweek te zien welke moeite
het kost de reedsedrukte
boeken aan de
g
man te brengen.
g
Albert Kuyle
geleden
Y heeft jaren
g
eenseschreven
dat een uitgever,
die naam
g
g
waardeg1
zijn
met
huid
en
haar
zijnschrijvers
l
zou moeten laten oppakken,
ze
opsluiten
in
p
PP
^
een kale cel met vier witte muren, een tafel,
een stoel,p
pen en papier
pp en ze slechts te
eteneven
indien
zij
zijsinds de vorige
e
g
gmaal^
tijd
de
nodige
hoeveelheid
kopij
hebben
J
g
pl
voortgebracht.
g
Karel Van de Woestine
j echter, die
een veel wijzer
wijzer man was dan Kuyle,
Y^ hield
er eengeheel
tegenovergestelde
menin o
ggP
na. Ik kan de authentieke tekst niet meer terugvinden,
ruvinden maar hijJ behelst in wezen on
g etiënt
veer het volgende.
Zodra
men
bij
iemand
l
g
de eerste verschijnselen
waarneemt van de
l
zucht tot het schrijven
van boeken,- komt
J
het erop
p aan snel in te grijpen
g Jp om te voorkomen dat deze zucht zich sterkerrononp
welafgelind
ceert
en
een
j voornemen wordt
Gerard Walscshal'als spreker
p
een bepaald
boek te vervaardigen.
Hiertoe
g
p
(Album Gerard Walschap)
Y
zal men deatiënt
brengen
nag
p
g in de grote
hij
tionale bibliotheken van Europa,
opdat
hij
p ^p
zien zou hoeveel tiendaar met eigen ogen
o
duizenden boeken er verschenen zijn.
Dames en Heren,
J Men
zal hem bibliotheekstatistieken voorleggen
Enige
geleden vroegen
gg
g tijd g
g mijl indie bewijzen
dat naar deze boeken in de
richters van eengala-avond voor een boeJ
loop
kenweek hunubliek
te komen vertellen
p
g ep der eeuwen nooit door iemand
vraagd werd. Men zal hem dan aan het
hoe men ertoe komt boeken te schrijven.
l
hij volstrekt
verstand brengen
Hebben hun bij het stellen
van deze vraag
g dat,^ indien hij
g
schrijver
wil
worden,
het
geheel
overbodig
Tolstoi's woorden voor deeest
gestaan:
g
g
g
^
g
is zelf een boek teennen
of andere boeken
'Velen zijn
J door de neiging
P
gg boeken te schri'l over te schrijven,
maar dat het volstaat
ven aangetast,
J
- maar weinigen
g schamen er
g
zich over' en hadden zijl uit de mond zelf
door de boekbinder een exemplaar van onbeschreven en onbedrukte vellena
van een der meest schrijvende
auteurs het
ppier te
J
g zijn
zij naam
laten vervaardigen,
verhaal willen horen,, hoe een lichtzinniggle
g ^op
P de omslag
ven en het verlaten van hetad
een titel te laten aanbrengen
en dit in de
g
g
P der deugd
hem ten slotte tot het ergste
bibliotheek te latenlaatsen.
Ten eeuwigen
ebracht hebg
p
g gebracht
lijs
ben het schrijven
van boeken? Ik weet het
da ge zal zijn
zijn naam dan figureren
opp de lijst
J
g
niet. Zeker is echter dat zulk verhaal voor
de door hemzelf uitverkoren categorie
g
dereschiedschri'vers
romanschrijvers,
hetubliek
van een boekenweek zeer actup
l
g
J
^
eel was, wanteromanceerde
de g
didactische,
levensbedidactische epische of lyrische
dichters.
Y
j
schriven
Om hem zonder aarzelen deze weg
gen van courtisanes, cambrioleurs
en massamoordenaars zijn
tot de roem te doen opgaan,
zal men hem
l nogg steeds zeer
pg
en vogue.
Voor de schrijver
schrijve zelf kon er
het volgende
strikt historische verhaal
g
g
een invloed tenoede
van uitgaan,
Jules Rodoen. De bekende Franse schrijver
g
l
g
indien hij ten minste
voor het goede nog
mains wilde een vriend, een ingenieur
die
g
g
g
vatbaar was. Immers wat kon hem afdoennooit een regel
had,
g literatuur geschreven
g

meenemen naar een literair salon, waar alHij
leen letterkundigen
g toegang
toean hadden. Hij
stelt zijn
vriend
dus
voor
als
de
bekende
J
dichter zus en zo, schrijver
van de veel
J
erezen bundel 'Fleurs d'Automne'. De
geprezen
en
grote meerderheid
van de aanwezigen
g
bleek de bundel te kennen en hem zeer
hoog
l
g te waarderen. Gedurende zeven jaren
zij vriend mee
nam Jules Romains elk jaar zijn
deze selecte bijeenkomst,
p de
- zodat op
l
ang
zes
eersteling
'Fleurs
d'Automne'
nog
g
dere dichtbundels zijn
gevolgd
die
naar
g
g
J
het oordeel van allen een steeds stijgende
Jg
lijn
Frans dichter
g
J vertoonden,^ en er is geen
eweest die een gunstiger
pers heeft gehad
geweest
g
g
g p
en een meer algemene
waardering
g zonder
g
één enkele wanklank heef tevonden.
g
Zou nu, ondanks dit alles, deap
blijven
zelf met eibijlJ
zijn voornemen blij
J
dan zal men
g en hand iets te schrijven,
l
hem brengen
in de uitgeversmagazijnen,
g
opdat hij
hij daar onuitwisbare indrukken zou
opdoen
bijl het zien van de stapels
p boeken
p
die nimmer het da glicht zullen aanschouwen. Stelt men helaas vast dat ook dat nog
niet helpt,
radicaal
p
p ^ dan zal men de patiënt
be-drei gen met gerechtelijke
vervolging,
g g,
l
g
indien hij het wagen
g durft een enkele bladzijde
neer te pennen.
En indien,^
zegt
g Karel
p
l
Van de Woesti'ne
J^ de ezel desondanks toch
zijn
schrijft,
zijn.
g
l^ zal het boek zeer goed
dit ontwerp
p van methodische
behandeling
l
g van de boekenschri'fzucht
dames en heren, heb ik voor het boekenweekpubliek nogg een vierde voorbehoedsmaatreel
paardenmiddel.
p
g toe gevoe gd een
Men moet de ongeneeslijke
patiënt in een
g
J p
hij zien zou
boekenweek brengen,
opdat
hij
g ^p
hoezeer het koen
p en lezen van boeken
strijdig
menselijke natuur en wat
Jg is met de menselijk
allemaal moetedaan
worden om de
g
besten onder hetubliek
zover
te krijgen.
Jg
p
Ik heb dan ook huldeebracht
aan
g
hetY
P s cholo gisch doorzicht van het boekenweekcomité dat een schrijver
liet optreJ
den en hem juist
het
gepaste
onderwerp
p
gP
hadg
g e even. En ik meende met deze boutades niet buiten het kader van de ceremonie te treden.
Een boekenweek wordt immers wel
ken
gehouden
om het boek te verheerlijken,
J
maar niet om alle boekengoed
te praten.
p
g
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zij is een feest van de ware
Integendeel, zij
boekenvrienden en hoe meer men van boeken houdt, van des te minder boeken houdt
men. Het was dus juist
daar dat men zich
J
omtrent de vele boeken, die door de ware
boekenliefde worden afgewezen,
vraag
^ de g
moet stellen hoe men er in 's hemelsnaam
toe komen kon ze te schrijven.
J
Toen de Italiaanse humanisten van
de 16de eeuw vernamen dat de Germanen
ertoeekomen
waren boeken machinaal te
g
zij minachtend de schoudrukken, haalden zij
ders op
P over zoveel barbaarsheid. Juist zoals onze componisten
en musici over de
P
uitvindin van fono en radio. Want het
uitvinding
stond voor deze humanisten als eenaal
p
boven water vast, dat derote
waarde van
g
het boek ligt
p gis,,er
g in het feit dat het enig
soonli'k
J en zeldzaam.
Deeschiedenis
van de drukkunst
g
heeft huneli lk gegeven.
Vanaf Gutenbergg
gg
heeft men met fanatieke wellust alsmaar
teksten vermenigvuldigd. Een diabolische
geest vond het dagblad uit, het boek waarvan het ideaal is zo waardeloos te zijn
l dat
men het de volgende
dag
moet
weggooien.
g
g
gg
Thans zien wij het resultaat. Vroeger
er
gberustte een homogene
cultuur opp enkele
g
honderden manuscripten.
Thans stort onze
p
cultuurloze civilisatie van bergketens bedruktapp
ier in ruïnen naar beneden en
gaat onder in geweld
eweld en bloed, niet ontseron en zoals in de eeuwen van het analfabetisme aan een wildheid die niet beter
wist, maare
lee dg
engeplengd
beza
gezag
g P
bijg
van boeken, die de barbaarsheid verheffen
tot filosofie.
'Derenzen
der ziel kunt gij
g
gJ niet
vinden, zegde
g Heraclites,^ al liept
p gij
gl alle
straten af, zo diep
p is haar ggrond.' Nu zou
Heraclites kunnen zeggen
dat de grenzen
g
gg
van het boek nogg verder liggen
g
gg en vragen:
'Welke futiliteit heefteen
auteurgevong
den? Is er nog
onmenselijkhei niet tot
g één onmenselijkheid
verheven in het boek, de zogezede
g cultuurstichter van Europa?'
p
Ik stond daar dus werkelijk
J als avocat du diable, dames en heren, en zo sta ik
hier ook thans weer, nu ik voor de letterkundig,
beantwoorden
g de
^ vraa moet
g
hoe iemand nog
godvergeten
kan zijn
zij
gzog
g
schrijft. Romans schrijft
hijJ boeken schrijft.
schrijft na
Dostojevski en Balzac, toneelstukken
schrijft
schrijft na Shakespeare,
gedichten schrijft
schrijf
p
^g
Vondel, Gezelle, Van de Woestijne,
schrijft na de verplettekortom nogg boeken schrijft
p
rende uitspraak
van La Bruyère:
'Tout est
p
Y
dit depuis
deux mille ansq
qu'il
p
Y a des
hommesui
q pensent'.
P
Tout est dit. En ziet op
p een zolderkamertje
gaat
l^ maar opp een andere verdieping
p gg
het ook,, wordt iemand ongemerkt
ran
g emer krankzinni g. Hijl verliest het geheugen,
hij
g
g^ zodat hij
geen
last
meer
heeft
van
Dostojevski
en
g
J
Shakespeare,
noch van de oekaze van La
p
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hij heeft
Bruyère.
Hij heeft een beetje lief en hij
Y
zij
een beetje
beetje leed. De krankzinnigheid
die zijn
g
wijs dat zijn
overmant,
ln
^ maakt hem wijs
liefde en leed zich voor het eerst in de wewijz en
reld geschiedenis voordoen opp een wijze
een intensiteit tot dan toe onbekend.
schrijve en de
Hij begint
Hij
instinctief te schrijven
g
krankzinnigheid
krijgt
in
g
g
lg hem nu geheel
verrukt het
haar macht. Hijl
woord dat daar ontstaan is. Het is hem
alsof het nog
Wel beg nooit werd gebruikt.
g
stond het reeds, maar door hemeschreven
g
verwijdt en verklinkt het nooitehoord,
g
diept
het
zich
met
onvermoede
betekenis.
p
de volzin die uit nieuwe
Hijl
woorden vanzelf ise
roeid. Nooit werd
gg
dit eeuwige en absolute
zo voor de eeuwig-g
heid neergeschreven.
Een
koorts bevangt
g
g
hem. Uit nooit vermoede diepten
p wellen
woorden en volzinnen, vullen zich met
nooit tebeelden, ontvoeringen, gedachten
g
voren zoezien
of
neergeschreven
en
g
g
scheppen
pp een kleine wereld van onstoffelijke
realiteit.
J
Nu wordt het tijd om koffie te drinken. De schrijver
mengt zich in de huis)
krip g. Niemand merkt iets aan hem, niemand kijkt
J hem vreemd en ondervragend
g
zij krankaan hij vermoedt dus niets van zijn
aan,
zinnigheid.
Hijl keert terugg naar zijn
zijn schrijfl
g
tafel en herleest heteschrevene
met lichte
g
verwondering:
g het ziet er nu doodgewoon
g
uit. Maar wat erin zit kan er niet meer uit,
denkt hij en wanneer
alles zal voltooid zijn,
J,
zal het onweerstaanbaarloeien
en stralen.
g
HijJbegint
weer te schrijve
schrijven en inderdaad
g
zij beis het wonder weer en onder zijn
schrijfthij
hij voort.
gschrijft
Zo komt men ertoe, dames en heren,
'es ist eine alte Geschichte' en tot het einde
der tijden
zal men er altijd
altij zo toe komen.
J
Gij zult zeggen
schrijve zo
gg dat niet elke schrijver
krankzinnig
g g
is. Helaas neen en naargelang
hijJ het minder is,^ wordt zijn
J n boek onbeduidender.
Een Nederlands romanschrijver,
l
wiens boeken ikrad
g glees, Herman De
Man, heeft onlangs
gemaakt
dat
g openbaar
P
g
hij er niet zo toe komt. Hijl schrijft
schrijft
zijn
n
boel
ken zei hij,l^ eenvoudigg om zijn
l n brood te verdienen. Ikeloof
er niets van. Indien het
g
waar was, zou hij
hij het niet zeggen
gg en zouden wijJ het al lang
aan
zijn
boeken zelf
g
J
g emerkt hebben. Maar zoals alle mensen die
gen,
s rak
sprak
Herman De Man straf door –
de waarheid immers zet
g zich zacht en met
nuance – en hijJ verklaarde niet te begrijpen
wat kwaads
erinte schri'l
gele
gen is boeken
ven om den brode. De een, zei hij
hij ongeveer,
,
g
verkoopt
p koloniale waren om den brode,
een minister zet heel de daggl
zijn naam onder brieven die hijl niet gelezen
heeft om
g
den brode, waarom zou ik, Herman De
Man,^ geen
romans mogen schrijven
schrijve om den
gg
Zo ongeveer redeneerde de even ta-
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Berard Walschap heeft zijn leven
lang lezingen gehouden. Haast niets is
daarvan overgebleven. Weliswaar bewerkte
de auteur bijwijlen de tekst van zijn causerieën om er kopij-gretige tijdschriftredacteurs mee te sussen. Het spreekt echter
vanzelf dat daarbij de essentie van het mondeling overgedragen woord verloren ging.
Wat bij veel toehoorders bleef, is de herinnering aan een kleine, gedreven man die op
een heel typische, wat ironische manier zijn
publiek kon beroeren...

In de nalatenschap van de nu gevierde auteur werd de integrale (en ongepubliceerde) tekst teruggevonden van zo'n
lezing. Het manuscript beslaat twintig
dichtbeschreven kantjes van ongeveer 17 bij
14 cm en lag opgeborgen in een omslag van
Walschaps vooroorlogse uitgever Eugen
Diederichs Verlag. Het handschrift draagt
geen datum, maar de enveloppe heeft als
poststempel 14.03.39•

Gerard Walschap hield de bewuste
lezing op maandag 27 februari 1939 – nu
zestig jaar geleden – in het Grand Théátre
Gooiland in Hilversum, ter gelegenheid van
de Boekenweek. Hij was toen veertig jaar en
had succes geboekt met o.a. 'De Familie
Roothooft', daarna met 'Celibaat', en had
net (met veel genoegen) het manuscript van
zijn meesterwerk 'Houtekíet' uitgeschreven.
De auteur was echter ook zwaar in aanvaring gekomen met de katholieke gezagsdragers die zijn recentste romans wegens 'te
onzedelijk' tot de brandstapel hadden veroordeeld. Hoezeer de schrijver daaronder
geleden moet hebben kan enigszins afgeleid
worden uit een anekdote die hij later wel
eens vertelde: 'Albert Westerlinck riep me
eens aan een diner van letterkundigen over
de tafel toe: Gerard, wanneer uw trilogie
Adelaide, Eric, Carla nu verschenen was,
dan zou ze als een goede katholieke roman
ontvangen zijn. Dat was van mijn-vrienddoor-alle-jaren-heen natuurlijk goed bedoeld. Maar ik kon niets zeggen. Ik zweeg.
Ik dacht aan mijn moeder die dood is, die
stierf (okt. 2938, L.D.) in het besef dat haar
zoon slechte boeken schreef.' Dat Walschap
zich begin 1939 zorgen maakte over de evolutie van de maatschappelijke toestand en
haar excessen, ligt verknoopt in de slotpassage van zijn causerie. Opmerkelijk en
haast profetisch worden zijn woorden wanneer men weet dat hij enkele jaren later
(tussen mei en december 1945) zelf het
slachtoffer wordt van praktijken waarbij
d riemaal hakenkruisen en scheldwoorden op
zijn gevel geschilderd waren. Later bleek

het om een eenmans-actie van een verre
Franstalige buurman te gaan (Album Walschap, blz. 97).

Twee kranten doen de dag na Walschaps Nederlandse optreden verslag van
de gebeurtenis. Het Nederlandse dagblad
'De Gooi en Eemlander' deelt ander de titel
'Kunstavond ter gelegenheid van de Boekenweek. Declamatie, voordracht en toneel
in Grand Théátre Gooiland' mee dat nadat
de avond werd geopend door burgemeester
J.M.J.H. Lambooy van Hilversum, Walschaps lezing werd voorafgegaan door declamatie van Paul Huf. Na de pauze is dan
'Het Visioen' (Joh. Van Doorn) opgevoerd.
De krant geeft vervolgens een korte samenvatting van Walschaps causerie die boeiend
genoemd wordt. In Vlaanderen besteedt
'Het Volk' uitgebreider aandacht aan dezelfde avond. De kop 'Hoe men er toe komt
boeken te schrijven', krijgt als dubbele ondertiteling: 'Iemand begint met krankzinnig te worden' en 'Wrang-geestige causerie
van Gerard Walschap'. In de inleiding van
het niet-ondertekende stuk wordt gewezen
op de grote belangstelling voor de avond.
De recensent gaat daarna ruimschoots in
op de lezing zelf. Hier en daar wordt aangegeven hoe het publiek reageert. Het
krantenartikel wordt als volgt besloten:
'Walschap's wrange geestigheden werden
voorgedragen op een werkelijk meeslepende
wijze. Zijn betoog werd herhaaldelijk door
bijval onderbroken en het applaus aan het
slot was ongemeen hartelijk`.

Bij het publicatieklaarmaken van
Walschaps tekst is die overgezet in de
moderne spelling. Omdat het tenslotte om
een causerie gaat, zijn ook wat formele en
archaische grammaticale vormen aangepast
aan de eisen van de modern(ere) spreektaal.
Ze wogen m.i. te zwaar op de badinerende
speelsheid van de tekst zelf. Vormen als
'dezer' (steeds: 'van deze' en 'der' (doorgaans: 'van de') werden in die zin uit de
lezing gewied.

Luc Daems

* Met dank aan Mevrouw Carla Walschap
p en
aan de Heer Ben d'Achard van Enschut
uit DwinSeloo in Nederland, voor de
verstrekte hulp.
l^

lent- als temperamentvolle
auteur. Nog-g
maals indien dat waar was, zou De Man
nog
zijn dan de auteur
g zij
g veel krankzinniger
schrijft
J om zich uit te drukken, want
dan zou hijJop
niet begrijpen dat er o deze
aarde dingen
g zijn die men verkopen
p magg en
andere die men nu eenmaal niet verkoopt.
p
Een juwelier verkoopt
pljuwelen en dat is eerbaar, maar hij
hij verkoopt
juweel dat
p niet het juwee
zijn moeder hem op
p haar sterfbed gegeven
gg
heeft als souvenir. Doch dat voorbeeld is
nog
lang
g
g niet sterk genoeg.
g
g Onder mijn
l n familieleden tel ik een lustig
en
vitaal
man,
g
die om den brode allerlei dieren kweekt en
fokt. Kippen,
ganzen, kalkoenen, schapen,
p ,
pp ,g
koeien, p
paarden,^hij
hij zet alles op
grote weipg
den en het vermenigvuldigt zich dat het een
lust is om zien. Om hem in stijl
J te houden
heeft de Heer hem thuis met tien kinderen
gezegend.l
Zijn dieren verkoopt
zijn
phij,
l/
J n kinhij.
deren houdt hij.
En gelukkig
nog
dat
hij
g g g hij niet
redeneert zoals Herman De Man: ik verkooppaarden,
pp
^ koeien en schapen
p om den
brode waarom zou ik om den brode ook
mijn
mijn kinderen niet verkopen.
zijn
nu zijeen
p
J Er
maal dingen
doet. Een
g die men niet om geld
g
kuseven
tegen
g
g betaling,
g^ eerloos. Dat is
nu eenmaal zo, dat kan men meteen
filog
sofie in twintig
delen
veranderen.
g
Is dus de auteur die schrijft, zomaar,
belangeloos,
hij het niet laten
g
- alleen omdat hij
kan, krankzinnig,
deg
ene die normaler
schijnt
hij het doet met een tastbaar
J/ omdat hij
doel, te realiseren in species,
p
, is dus in feite
nog
g veel krankzinniger.
g
Anderen nu trachten zichzelf een
brevet vanezond
verstand uit te reiken en
g
eenlausibeler
zin te geven
aan hun werk
p
g
door zich in te beelden dat zij
zij schrijven
schrijve om
roem,/ de faam. Ik wil niets zeggen
gg over
de ijdelheid van de roem, want noggJ
ijdeler
dan roem is hete
reek over die ijdelheid.
ijdelheid
gp
beroemdheden zullen nooit ophouden
p
te zuchten dat roem minder dan niets is,
zoals de rijken
zullen blijven klagen
dat
g
J
- dat moest er
g eld niet gelukkig
g
g
nog
zal niet begbijl komen - al dat gezucht
g
letten dat de onbekende anonymus
en de
Y
arme ten eeuwigen
dage
naar
roem
en geld
g
g
g
zullen verlap gen en er alles voor over hebben. Men kan van de roemzuchtige
g auteur
hij
nu eenmaal niet een wijsheid
wijsheid eisen die hij
slechts verwerven kan als het te laat is - zo
gaat het met alle wijshei
wijsheid - maar men zou
g
wel kunnen vragen
g Chateaubriand te
lezen dat is toch een kleine moeite, en hij
zou weten hoe krankzinnigg hij
hij is. In het
tweede deel van zijn
geschiedenis van de
lg
Engelse
letterkunde 'Essai sur la littérature
g
anglaise' ,schrijft
J Chateaubriand over de
letterkundige
hij
g roem als vakman,^ want hij
was zelf een van de ijdelste
auteurs die ooit
J
geleefd
hebben en hijJ waarschuwt de schri'l g
ver met hoe bitter weiniggreputatie
hij
hij zal
p
moeten tevreden zijn,
hij niet
l/ althans indien hij

zal moeten tevreden zijn
J met helemaal
niets.
De droom van de schrijver,
zegtl/
hij,
g
is universele roem, roem overal en voor alle
tijden. Begin
tijden.
maar alvast met dat uit uw
g
hoofd te zetten, zet
g Chateaubriand. Deze
roem bestaat voor de oude Griekse en Latijnse
schrijvers.
schrijvers. Van in de jaren
700 in de
l
7
kloosterscholen tot op
o heden in alle schovan
lep hebben onafzienbare leioenen
g
leraars aan die roemewerkt
g
/steeds
hetzelfde oordeel over deze schrijvers
J
herhaald en aldus de bewonderingg voor
hen erfelijk gemaakt. Dit argument
is zeker
g
schrijver heeft veel vergend. De schrijver
beeldeng/maar dat hij J van nu af tot in de
jaren
oo al de leraars van Europa
33
p tot zijn
ln
beschikkin
beschikkingzal hebben om zijn
l n lof te ver kondigen,zijn
is zelfs voor zijn verbeelding
g
zeer twijfelachtig.
g Wat mijl betreft,/ tussen
J
geruststelling
haakjes,
l/ is dit eerder een g
g dan
een desillusie. Ik zou voor niets ter wereld
op
mijn geweten
willen hebben wat die
p
g
bij
klassieke schrijvers
bij middel van die leJ
ioenen
leraars
sinds
de jaren
700
tot heden
7
l
g
aan de triljoenen
triljoenen leerlinhebben aangedaan
g
g zee waarvan ik eenmaal een
g en- oneindige
nederige
pp was.
g druppel
Vervolgens
zet
Vervol
g
g Chateaubriand
moet de roemzuchtige
g voor oge houden
de klassieken schreven in een wereld•
taal en dat er nueen
g wereldtalen meer bestaan. Wat men tegenwoordig
g zo noemt,/
moet zich Europa
p delen met minstens vier
andere zogenaamde
wereldtalen. Ik laat
g
no Chateaubriandsggewaagde
nog
eninteresg
sante thesis in het midden dat het Engels
g
zijnom spoorloos
en het Fransedoemd
zijn
te
p
g
verdwijnen.
Deze thesis doet u misschien
J
g limlachen/ maar dan raad ik u aan in dat
vijfde
hoofdstuk van het tweede deel te leJ
zen wat hijJ schrijft
schrijf over het sterven van het
het Baskisch en het Gallisch. Hij
•
beweert dat in zijn tijd
tij van een taal die in
roken
werd langsheen
g
gp
de oevers van de20o
kilometer lange
4
g
Orinocostroom nog
g twaalf woorden overschoten die in de kruinen van de bomen
geschreeuwd werden door vrijgelaten
g
lgp ae aaien. Hijl vertelt omtrent het sterven
pg
tijden
van het oud-Pruisisch,
/ dat ins40o tijdens
banket van de Grootmeester der Teu•
toonse orde, een Pruisisch dichter in deze
taal de heldendaden van de oude Pruisen
bezong. Niemand verstond er iets van: de
taal was uitgestorven en
de dichter kreeg
g
als honorarium honderd ledige
g noten mee.
Ja, zo komt er misschien een tijd, dames en
papegaai wiens voorvader
heren, dat een
bijl Paul Huf gediend
heeft,/ in de Amsterg
damse bomen verzen van Vondel zal zegg
g en en dat de voorbijgangers zullen vrazijn Maar
g en: wat voor een taal mag
g dat zijn?
is toekomstmuziek. Een feit van heden
echter is en dit is van betekenis voor de
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roemzuchtige auteur, dat de talen voor elzijn Hoe
kander vrijJ hermetisch gesloten
zijn.
g
wijJ de Fransman,^ de Engelsman,
de
•
g
Duitser diets maken dat Guido Gezelle een
g
grootjaren
dichter is. Voor enkele jaren ontving
de Russische schrijver Boenin de Nobelprijs
pJ
voor letterkunde. Niemand die zijn
J werk in
Franse vertaling
g las, kan er meer in zien
dan een derderan gs werk. Het kan niet vertaald worden. Nederland en Vlaanderen
hebbenedwee
tpmet Streuvels, ^g
geen eng
kele vertaling
g boek van hem kan
g van enig
het buitenland belangg inboezemen. De
enoschoonheid van dat werk wordt wegg
men met de taal. Taal is meer dan taal.
Knut Hamsun, een veelgelezen
auteur van
g
in Hammersfest de zee langs tot aan Duinkerken en tot aan de Behringstraat,
wordt
g
Parij en in
slechtsro
p forma vertaald in Parijs
Hi is het type
Hij
Yp van de auteur die
niet in zijn
taal gevangen
zijneigen
g zit, maar in
g
g
deeest
van
een
taalgroep
of
g p van een klig
maat. Eenroot
schrijver
schrijverin Londen,^zegt
g
g
schrijver in
Chateaubriand is niet eenroot
schrijver
g
Parijs en in Berlijn
J heeft men weer een anschrijver
derroot
schrijver.
Dit is voorzeker waar
g
• niet waar,, want er bestaan nog
g interna tionale reputaties,
p
^ maar als gij
gJ rondom u
ziet en nagaat
van welke uwer schrijvende
g
J
verschijnen tot in Amedames gen verschijnen
rika waar men nooit de naam van Arthur
Van Schendel heeftehoord
gJ zelf
g
^kunt gij
beoordelen of de waardeschaal wel onvervalst over de taalgrenzen
komt.
g
En dan, roept Chateaubriand vertwi feld uit, hoe is literaire roem nogg
mogeg
lijk
in
Engeland
alleen
verschijnen
verschijnen
25
5 tijd
J g
)^
schriften die over elk boek een verschillend
uitbrengen. g
Als 5)
25 tijdschriften teoordeel
veel was voor een behoorlijke
behoorlijke
reputatie
p
in
de tijd van Chateaubriand,^ moeten wijl mo^mijn
mij
derne schrijvers
schrijvers de moed opgeven,
pg
evers sturen
mij nu en dan recensies bij1
J
vij
vijftig.
pakken
p
lg .
Dr. Haighton
heeft er in een van de
g
laatste nummers van De Nieuwe Gids op
gewezen dat sinds 188o regelmatig
g
g om de
g
15
5Jjaren een vernieuwingg van de letterkunde doorbrak. Dat wil dus zeggen
gg dat
men zich in literaire kringen
g een faam kan
155)jaren en dan
o p bouwen voor welgeteld
g
wordt ze afgebroken.
Daarbij
Daarbij komt dan nogg
dat deze faam doorgaans de massa onverschilliglaat. Het is niemand minder dan
Pascal die de massa daarineli
en
g k
l geeft
g
meteen de laatste roemillusie van de schri-l
ver uitdooft: 'Leeu
zet
g Pascal a les
p ple ^
opinions
très saines,,p
par exemple
p d'avoir
p
choisi le divertissement et la chasselutót
p
que
la poésie.
Les demi-savants s'en mo q
p
par une raison qqu'ils nepénèqwent- mais p
tremas
p^on a raison.'
Gij ziet het, dames en heren, de
roemschriver
is al niet veel minder krankj
zinnigan
de broodschrijver.
Hijl die het
l
g
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krankzinnigst
likt de schrijver
omdat hijl
lijkt,
J
het niet laten kan,, is nog
g de minst krank zinnige
doordat schri l l
g van de drie en juist
ven irrationeel is, mislukken de doeleinden
die men ermee nastreeft en bereikt men wat
men niet beoogt.
g Hijl die niet om brood
schrijft, vindt er brood in, wie niet om roem
schrijft,
g J een typisch
YP
l - verwerft roem. Wilt gij
voorbeeld? Deeniale Balzac
schreef dag
g
en nacht omeld
en roem,
^ de minder
g eg
niale Flaubert schreef met supreme verach-

Gi' zult nu zeggen
ze en dat de schrijverGij
l
n
m t-hij-het-niet-kan-laten
iet-kan-laten niet alleen de
omdat-hij-hetJ
mints krankzinnige maar zelfs helemaal
hij het best weet
niet krankzinnig
is, daar hij
g^
aan boord te leggen
om
het
geestelijke
l met
g
gg
het materiële te verzoenen. Ik wil u niet temaar ik deel toch
de mening
preken ,
ens
g
van een vreemde diamanthandelaar met
wie ik onlangs
g de eer had te reizen en die
mijj vroeg
g waarin ik deed. In boeken, zei ik.
gezicht. Weet
bedenkelijkg
Hijl trok een zeer b
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uit het handschrift van Hoe men ertoe komt boeken te schrijven
Fragment
^^
(Manuscrip t coil. Luc Daerns)

tingvoor alle publiek.
Zijn
Zij drie, vier boeP
brachten meergeld
opp en meer roem.
g
Indien Balzaceschreven
had zoals Flaug
bert hijJ zou veel rijker
zijn
zij en
rijker geworden
g

HOE MEN ERTOE KOMT BOEKEN TE SCHRIJVEN

g

wat, zei hij, het beste is fabricatie. Fabrimee
ceer om het even wat, daar is noggeld
gg
lv e
te verdienen, met h an del niet meer, behalve
blijven
altijd
in voedingswaren,
de
mensen
blijven
^
g
eten. Het is in verband met dit gesprek dat

ik alvorens naar hier te komen met mijn
l
uitgever
de mogelijk
g
gJheid onderzocht heb
een roman in chocoladetabletten uit teeg
ven. Deroef
zal genomen
worden. Opp een
p
g
letterplaat
zal men een dun laagje
P
gJ e chocoladeieten.
Dit wordt afgenomen
en in de
g
g
diep
er liggende
letters wordt een witte
gg
hard wordende crêmeewreven
zodat
g
men de tekst wit opP bruin zal lezen. De lezers zullen dus eengrote
g rote doos fijne
J tabletten thuis krijgen
en de gelezen bladzijden
bladzijden
lgg
voortlezend oppeuzelen.
Indien de proef
pp
p
lukt zal het schrijven
van romans niet lan)
zijn. Want ik heb u
g er meer krankzinniggJ
tot nu toe slechtseze
op
g gd dat een roman o
een krankzinnige
g wijz
wijze ontstaat, maar ik
u nogg aantonen dat hij
hij op zichzelf,
het werk zoals het daar ligt, iets krankzinnigs is.
eanac ues
zijn
g zij
q Rousseau begint
aldus, ik vertaal: 'Ik onderneem iets,, schrijft
schrijfthij,
), dat zon
zonder voor gaande is en dat ook nooit zal nagevolgd
g
g gd
worden. Ik wil mijn
J medemensen een mens
tonen in de volledige
van
g waarachtigheid
g
zijn
J natuur, dans toute la vérité de la nature en die mens ben ik zelf.' Ik moet er
niet bij) voegeen dat Rousseau alles behalve
hij heeft geposeerd.
heeft,- ook hij
•
g
gp
Neem om het even welke autobiografie,
g
lees de inleiding.
verzekert
g De autobiograaf
g
met klem dat hijJ de waarheid schrijft
schrijf en
dan de waarheid, wat hij
•
hij natuurlijk
natuurlij
•
doet.
Waarom zouden deze mensen met
zulke verdachte i)jver hun lezers bezweren
dat zijJ niet liegen,
g- indien het niet algemeen
g
vast stond dat iemand die een verhaal
schrijft
werkelijkheid verdraait, niet in
J de werkelijkhei
hij fictieve gebeurtenissen
zin dat hij
beg
t
schrijft,
hrijft
want
daarin
aa
n
bestaat
u
juist
st
de
roman
a
lf
l
kunst maar in de slechtere zin dat hijl irreële mensen irreële dingen
g toedicht. De
1lY
yrische dichter kan niet liegen,
hij kan
g ^ hij
slechts zichzelf belijden.
De
romanschrijver
romanschrijve
J
•
liegen,
hijfiguren
schept
g ^ omdat hij
g
p die
zich van hemzelf hebben losgemaakt
en hij
hij
g
moet liegen
omdat de hele wereld het van
g
hem eist. HijJ moet gemakkelijk
g
l levende,
mooi denkende,
e ende edel voelende mensen uitbeelden zoals zij in het werkelijk
werkelij leven niet
•
HijJ
deze mensen na een
korteeriode
van strijd
laten vinstrijdeen geluk
p
g
den dat niet bestaat. Deze levensstrijd
J moet
hij
l voorkeur laten eindigen
hij bij
g met een huwelijk
strij dan
J^ al weet iedereen dat de strijd
pas
g
hij
begint. Doet
hij dat
alles niet hij
dan is hij
geen goed
romanschrijver.
romanschrijver Niemand zal
g
g
lyrisch
gedicht
over de wanhoopP afwi'J Y
g
zen omdat het de lezer niet vol levensvreugde
de pompt.
g
p p De meesten zijn
lnzelfs bereid een roman in bescherming
g te nemen
tegen
de oekazen van de zich bedreigd
g achg
redelijkheid.
Maar
niemand
tende
ede kheid.
Maa
iemand
ver
J
draa gt van de romanschrijver
romanschrijver dat hij
hij de

mens niet mooier maakt dan hij
hij is en het leven niet voorstelt als een land van Cocagne
en de leugen
kan er niet te dik po gg
li en.
g
Met deedichten
van Slauerhoff dweept
g
p
iedereen maar niemand duldt een Slauerhoff-fiuur
in een roman. Dan is de roman
g
terneerdrukkend. Een roman moet opium
p
zijn. De dronkenschap
zijn.
bestrijdt men door
p bestrijd
aantonen van haar vreselijke
•
vreselijke gevolgen.
g
g
In een roman moet men daarvoor eeneg
lijde hardt
heelonthouder tonen. Tegen
het lijden
g
zich,, omdat er geen
ander middel is
is,
g
wegnemen
laat
het
zich
niet.
In
een
roman
g
moet men het wegnemen.
Dat is de krankg
zinni
zinnigheid
van de roman. Indien een g eni g
zij
aal auteur het aandurfde, inplaats
van zijn
p
te bedwelmen het waagstuk
van
g
Rousseau aan teaan
en mens en wereld te
g
tonen, zoals wijl ze allen maar al te goed
g
eindelijk het hart van de
kennen-1
hij zou eindelijk
Europese
mens zuiveren van de hypocrisie
p
Yp
en het vervullen van een nieuwe, stoutere
Hij zou onze ijdele
durf tot leven. Hij
ijdel suiker•
vernietig,
o voeren
tot een
g ons
p
^
ware blijdschap
en
een
nieuwe
dapperheid.
J
p
pp
Maar nu is de roman duseschreg
ven. Iemand krijgt
hem ter lezing. Men
Jgg
noemt hem uitgever.
Zijn
Zijn beroepp is eigeng en
g
lijk
manuscripten
teruggeven,
maar
het
gg
J
p
overkomt hem ook wel eens er een te laten
drukken. Hij leest het g
werk en wordt nog
veel krankzinniger
schrijver.
Hij
Hij
g dan de schrijver.
vergeet
zijn
zijn
onverkochte
exemplaren
en de
g
p
catastrofale overproductie
van boeken. Hijl
p
beeldt zich in dat ondanks alles dit boek
moet verschijnen.
Hij
Hijbegint
g
te rekenen, te
J
ijlkoort en droomt
overle en vervalt in ijlkoorts
overleggen,
hijJ g
geld
gaat verdienen.
•
g
Hebt ook medelijden
met deze
l
krankzinnige,
g ^ dames en heren,- die geen
g
lange haren draagt
in de
g en er overigens
g
dagelijkse
omgang
da
g g volkomen uitziet als een
g J
nuchter, degelijk
Hij leeft
g l en deftigg mens. Hij
alleen maar in de verleden tijd.
J Er is nl. een
tijd geweest dat de schrijver
tijd
schrijve en dichter,
de schilder en de musicus in hoge
g
eer stonden. Zij
Zij werden ontvangen
aan het
g
hof. ZijJ werden door koningen
g en vorsten
met hoge
g jaarwedden
jaarwedden begiftigd en onder
hunarticulier
gevolg
opgenomen.
Het
pg
P
g g
tot stand komen van een werk werd beschouwd als eengebeurtenis
in het openp
g
baar leven, in de roem ervan deelde het hof
en hetanse
volk. De uitgever
meent dus
g
g
dat een literair werk dat hijlg
goed vindt,
waarde heeft voor deemeenscha
g
p en dat
hijJ meewerkt aan de instandhouding
g en
uitbreiding
g van de cultuur door het werk
immers vroeger
uit
teer
g even. Er was
gte Antweren
een
uitgever
die
Christoffel
Plantijn
g
l
p
heette. Tot zin
l bedienden behoorden de
leraren taalfijne
a hoogleraren
p^
) ggeesten van Europa,
kundigen,
en exegeten,
de beste kenners van
g
Hebreeuws en Sanskriet. Zijl corrigeerden
g
deroeven
van bijbeluitgaven.
De beste
g
p
l

etsers werkten voor hem naar schilderijen
l
en ontwerpen
meesters. Zijn
Zij
p van de grote
g
drukkerij was het Mekka van allen die talent eneest
hadden in Europa.
g
p Erasmus
zowel als Durer. Hij
Hij drukte en verspreidde
p
wat de humanisten schreven tot vrijmaking
g
van de Europese
en er wordt van
p geest
g
hemE
l verdienste voor de ugeze
gd dat zijn
roPese cultuur onmetelijk
onmetelij en onschatbaar
Wat wonder dus dat een uitgever,
die
g
zich nu eenmaal niet bewust kan worden
dat hijJ in de 2oste eeuw leeft, zich verbeeldt
dat de uit gave van een kunstwerk een cultureel verdienstelijke
daad is.
J
Het Egyptische
volk in zijnans
gYp
g periode was een der meestrozaïsche
ter wep
reed. Van zijn
schriften
is
bewaard
wat
het
J
inraniet
en
marmer
van
obelisken,
gevels
^g
g
en koningsgraven heeft gebeiteld.
Wat het
g
o
enige
oppapyrus
g flarden na
p pY schreef is opp
verlorene
aan. Welnu oppeen van deze
gg
zij zoon:
flarden schrijft
J een vader aan zijn
is een ongeluk
soldaat te worden,
g
want het enige
g heil is zich bijldag
g tot de
boeken te wenden en 's nachts te lezen.'
Wanneer van het meestrozaïsche
volk
P
haast alle schriften verlorenaan
en er dan
g
nog eengp
lofzang op het boek van overblijft,
lis het dan wonder dat een uit gever zich inbeeldt dat een boek waarde heeft?
poging
Bij eenp
o
g om zich van het eiland Sicilië meester te maken, werden de
Atheners door de Syracusanen
totaal vert
sla en.zij
Toen zijg
zagen dat zij
zij onbarmhartig
g
uit eroeid wortot de laatste mang
uitgeroeid
g en
den begonnen
de overgebleven
Griekse
g
g
krijgslieden
passages
uit
de
treurspelen
van
kri'
p
g
Jgp
Euripides
voor te dragen.
De Syracusanen
Euri
g
Y
P
lieten de wapens
zinken,- luisterden ingetop
g en lieten hun het leven.
g en en eerbiedig
Tien ljaar later werd de stad Athene
zelf door de Spartanen
ingenomen.
Dezen
g
p
zij
hielden krijgsraad
om te beslissen of zij
lg
Athene al dan niet met derond
zouden
g
gelijkmaken. Zelfs de architectonische wonderwerken het Parthenon, het Erechteion,
met hun onvergelijkelijke
sculpturen
konl
p
g l
den dus de Spartaanse officieren niet vertederen. Toen stond een Athener op en g
droeg
passage
e een Atheense traeen lyrische
p guit
Y
krijgsraad
Jg sraa beg edie voor. De Spartaanse
P
sliste dat een stad die zo iets voortbracht,
niet mocht vergaan.
Ik weet het, de uitgever
die in deze
g
wij geworden is
twintigste
eeuw nog
twinti
g
g niet wijs
bi het zien van de honderdduizenden
kilo's kunst die deze naam niet verdient,
noch bijJ het zien van de algemene
apathie
p
g
voor het waardevolle boek, hij) beschikt
evenmin als de schrijver
over al zijn
Jn vert
standels) ke vermogens
wanneer hijJ voortg
naar een eergaat met uitgeven
en weigert
g
g
g
volle en nuttige
bezigheid
uit
te
zien. Maar
g
g
komt zijn
dwaasheid
u
niet
begrijpelijk
l
voor,^ggroot en beminnelij
beminnelijk als die van de
MEN ERTOE KOMT BOEKEN TE SCHRIJVEN
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onvergetelijke
ridder Don Quichotte de la
Mancha, caballero de la triste figura.
g
Maari'g zelf,
dames en heren,, die ik
J
nu maaremakkeli'kheidshalve
met het
g
l
verzamelwoordubliek
noem,
gij
p
-glzelf die
het boek van twee krankzinnigen in handen neemt, het
koopt, ermee naar huis gaat,
g ,
p,
reedsenoe
en
om
g vindt in het peinzend
g
p
en om te keren, er zonder lezeneruime
g
tijd in te bladeren,-gl
eindelij met
gij die u eindelijk
boek van de vreu gden van de conversa-

meerderheid. Nemen wijJJ
Christoffel Columbus. Dezeersoon
was
p
g hij
hij gans alleen volhield dat men
g ek zolang
Oosten kon bereiken door westwaarts
te varen. Enkele Jjaren later g
gaven allen hem
eli'k
en
toen
was
hij
hij
weer
normaal.
Zo
g J
was de schrijver
onbetwistbaar krankzinJ
nig,toen hij schreef.
Gi' J die het leest en erin
l
gelooft,
gij
schakelt
hem weer in de
vgl
g
g emeenscha der weldenkenden
in.
Nog- g
maals innig
g dank.

KUNST

EN

;LETTEREN

„Hoe men er toe komt

boeken te schrijven"
Iemand begint met
krankzinnig te
worden
Wrang-geestige causerie
van Gerard Walschap
Hiiversut, -- Maandag.
Terelegenheid
van de Boekenweek hield de Verg
eniging van Hilversumse Boekverkopers een kunst,
a:'or.4.3n, dc,..grcte ccncertzaalvan..,Gooi De
opkomst was zeer goed. Vrijwel de gehele grote zaal
was bezet.

Nadat de heer B. C. Rozenbeek Hzn. een
kort welkomstwoord gesproken had en burgemeester
L a m b o o ij met enkele opmerkingen de belangstelling van het gemeentebestuur had vertolkt, reciteerde Paul } u f op veelszins verdienstelijke
wijze het Wilhelmus en gedichten van Marnix,
Heinsius, Anna Beijns, Albert Verweij, Henriëtte
Roland Holst, Frederik van Eeden en Jan' Prins.
Waarop het woord was aan den Vlaamsen schrijver Gerard Walscha p, die een causerie hield
over „Hoe men er toe ' komt boeken te schrijven".
Hij herinnerde allereerst aan de uitspraak van
Karel van de Woestijne, dat men ieder, die de
drang om een boek te plegen in zich voelt opkomen, om hem terug te houden van dat heilloos
voornemen mee moet voeren naar de grote bibliotheken, naar de veelheid der onverkochte boeken in
de uitgeverijen. Blijft de patiënt halsstarrig, aldus
Va.n de Woestijne, raad hem dan aan Oen boek van
blanco bladen te -laten inbinden en, versierd met
zijn naam, op de bibliotheekplanken te laten zetten
onder welke categorie hij maar wenst. Zijn naam is
dan vereeuwigd en zijn boek wordt zo min uitgeleend als de rest!

Uit Het Volk van 28 februari 1939

tie, van de radio-uitzendin g,
en mvoor
filmvoorstellingen
en feesten afwendt en gans
alleen
g
g
met eenaar
honderd
bladzijden
een
bladzijde
I'
en vreemd leven binnentreedt,^gJ
gij
wordt immers ook een beetje
J krankzinnig.
g
Gij
zijt
g
Gi' zijt
begonnen
met in de wind te slaan
het woord van een van derootste
Franse
g
dichters, Arthur Rimbaud: `Wat heeft men
aan boeken, wanneer men een hoofd heeft
dat alle boeken vervangt.'
hebt
g Vervolgens
g
vergeten
eten 'que tout est dit depuis
deux
g J ver
p
mille ans' en ten slotte verdiept
p gij
gl u in een
schrijversdroom en erkent deze fantasma) leg orie als een waarde voor het werkelijk
ven.
Maar, dank,, dames en heren,, hartelijk
] dank. Want door uw krankzinnigheid
worden wijJ schrijvers
weer normaal. Iml
mers krankzinnig
zijn is niets anders dan
g)
afwijken
van de g
gedachtengang
J
g g van de
272

natuurlijk geen schrijver
Nu zou hijJ natuurlijk
schrijve
hij normaal bleef, want dan zou
l indien hij
zoals gij,
hij,
J^precies
p
g l^ de boeken die reeds
bestaan lezen en het aan de verstandelijk
l
misdeelden overlaten er nieuwe te schril
hij de vervaarlijke
ven. Dan zou hij
vervaarlijke utopie
p loslaten met letters iets te bereiken in een wereld die zweert bijl wapens
en geweld
en
p
g
zich houden aan hetgeen
hogg
er enoemde
g
Arthur Rimbaud uit Harrar in Abessynië
Y
schreef aan zijn
zijn vriend Delahaye
die
Y
g emeend had Rimbaudenoe
en
te
doen
met
g
g
het melden van watolitiek
nieuws: 'Ach,
p
cher ami,^)je sais comme les musulmans que
q
ceui
q doit arriver arrivera.'
Neen, de schrijver hervalt. Niet
zodra is zijn
J boek verschenen of hijl stelt
vast dat het eenronde
e
g
g vergissing
g
g was.
Alles staat erin, behalve wat hij] heeft willen
schrsJ ven. Hijgaat
zich nu in volle ernst inJg

HOE MEN ERTOE KOMT BOEKEN TE SCHRIJVEN
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beelden dat hem in een tweede boekgelukken zal wat hem in het eerste mislukte en
wat op
in alle tijden,
alle
l
p
p alle plaatsen,
^
schrijvers is mislukt: het boek schrijven
schrijvers
schrijven dat
wilden.*
l
Zo, dames en heren, komt men er
telkens weer toe. Met welk doel komt men
ertoe? Om contact te vinden. Ieder mens is
eenzaam. Zijnbrugje
b ' tot de anderen is conversatie. Derondwet
van de conversatie
g
schrijft
schrijft neutrale onderwerpen
voor en verp
biedt de zelfonthulling.
g Wie ze overtreedt
en uit zijn eenzaamheid spreekt,
kan zich
p
niet doen begrijpen of wordt niet begrepen
daarbij.
schrijver is iemand die zich
J De schrijve
•
niet bijl neerlegt.
p uit een afgHij roept
g rond en verwacht dat uit andere afg ron den zijn
kreet zal beantwoord worden.
l
kijk
De schrijver
kijkt rond in het leven.
l
is minderoed
dan het zou kunnen
•
g
hij zelf
zijn,
l- de mens leeft verkeerder dan hij
wil. De schrijver
beeldt
zich
in
dat
dit alles
]
slechts onmacht, lijden en misverstand is
en dat in al die elkaar
bedriegende mishandelende, vermoordende mensen een
dromend kinderzieltje
J schuilt dat slechts
een met overtuiging
proro
g g en ontroeringg ges
g p
ken woord nodig
g heeft om vastelijk
J tegelo ven dat alles anders is, zal zijn
] of worden
kan. Als hij schrijft
schrijft tracht hij,
l^ zegt
g Henri
Berg
sop ^ `d'endormir les uissances
actives
p
oulutót
résistantes de potre P
personnalité
P
et de nous amener à un état de docilitéarp
faite ofi nous réalisons l'idéeu'on
su gq
g
Ore^ oti nous sYmpathisons avec le sentig
ment exprimé.'
p
Zal hijJ ooit zijn idee verwezenlijken?
verwezenlijken
• zijn
droom
het
winnen
tegen
gen
dewer kel
lil kheid? Zal met een woord beschaving
g het
halen teen
g de barbaarsheid?
Waarom,, dames en heren,, ons vanavondi'nlijke
p J l vragen
g stellen? Vindt gij
gJ de
wereld in de macht van schreeuwmuilen
volmaakt,, voldoet de werkelijkhei
werkelijkheiduvolledan
doet
de
schrijver
schrijver
ophouden. Maar
g^
p
zijt
zijti'gij,
tegen
de
geest
des
tijds
in,- nogg van
tijds
g
g
oordeel dat het leven zich ietwat beter leven laat met een snuifje
) droom, laat dan de
schrijver,
de
zachtmoedige
g,
J
g krankzinnige,
^
nog
betijen en daar het thans gewoonte
g wat betijen
g
is op
schrijve of de lieden al
P de deuren te schrijven
niet in aanmerking
g komen voor het
executiepeleton,
schrijft,
P
^
J ^op
p onze deur:
hij doet zijn
Schiet niet op
zij best.
p hem,- hij

Op de keerzijde van de door Walschap als blz. To
genummerde pagina, trof ik volgende regels aan:
'Wat men zegt, is de schaduw van wat men denkt, wat
men denkt, is de schaduw van de geest en de geest is
een schaduw van een schaduw.'
Wellicht horen deze regels thuis onderaan de alinea die
Walschap helemaal op het einde van zijn oratio wijdt
aan de drang om na een eerste boek onmiddellijk een
tweede te schrijven. Mits gebruik van het bindwoord
'Want...' zou het bewuste fragment daar alleszins
perfect bij aansluiten.

JULIEN

VERMEULEN

Tekst en context van Gerard Walschaps
'Oproer in Congo'
'Mijn boekje over Congo groeit zoals de drama's van Cyriel Verschaeve,
,
het moet alleen nog maar geschreven worden en dat kan ik hier nu nog niet...

'Mijn
boekje over Congo
groeit zoals de
1 boekje
g^
drama's van Cyriel
y Verschaeve, het moet alleen
nog
worden en dat kan ik hier
g
g maar geschreven
nu nog
niet.
Ik
denk
dat
ik iets kan schrijven
S
1
dat nog
g niet gezegd
g g is, ten minste zo niet dat
van een zeker nut kan zijn.
t Wacht maar.' Gerard Walscha
brief
van
1 van oop
1951
3mei ].
p^
de boot `Generaal Olsen' in de omgeving
g g
van Lisala).
Samen met Jef Geeraerts' Gangreen
I
g
(1968)en Jac. BergeYcks Het stigma
1
0
97
g
in Congo
behoort Gerard Walschaps
p
g
pOproer
(1953)
m.i. tot het beste wat de Vlaamse
953
Afrikaliteratuur
ons
h f 1 . In oa
s ggebracht eet
p
zet en uitwerking
kunnen
romans
bezwaarg
lijk
l sterker van elkaar verschillen dan deze
publicaties
en ook hun receptie
op het ogenp
p P
g en
blik van verschijnen was heel uiteenlopend,
maar kwalitatief-literair zijn ze een voortreff eli'k
van ons Vlaams koloniaal
l uithangbord
g
proza.
Walschaps
curatieve
p
g
p roman is geen
autobiografie
of
een
antro
olo
isch-intuïg
P g
tieve analyse
Y van de Bantoecultuur, maar
een haast exemplarische
benaderingg van de
p
opstand
in Kongo,
geschreven
bijna
een deo g
p
gi
l na
cennium vóór de eigenlijke
onafhankelijkl
l
g
heid van de kolonie. Deze visie op
p de
blanke aanwezigheid
in Afrika stond op
p een
g
aantalunten
haaks op pde toenmalige
p
gtijdl
eest vooral dan opp de maatschappijvisie
ppvisie
geest,
J
Oproer
in
van bepaalde
koloniale kringen.
p
p
g
Con
geïnp
go ^ later vaak visionair-profetisch
terpreteerd ^werd dan ook opphet ogenblik
g
vanublicatie
niet overal metapplaus
bepp
P
p voor deze rog roet. Toch ontving
g Walschap
man in 1954
de driejaarlijkse
driejaarlijkse
staatsprijs
954
p l voor
een
koloniale
letterkunde
etterkunde
2 en e
eehalve
a e eeeuw l ablijft het nog
ter blijft
g steeds een heerlijk
} boek.
Om een beter zicht te krijgen
op dit
l gp
werk staan we in deze bijdrage
eerst
stil
bijl
g
J
de brede context waarin het werk ontstaan
is: de lange
g incubatieperiode,
g
p
^ de Kongoreis
en de concrete inspiratie
voor de intrige.
g
p
Voor wat de intrinsieke tekststudie betreft,
wijzen
we op
l nuance)
p de voortreffelijke
ringstechnieken die de auteur hanteert: de
inhoudelijke differentiatie (exemplarische
p
en een frappant initiatie
initiatieproces
personagespp
p
dat de intrige
g ondersteunt) en de formele
schakeringstendens
die in een knap
gg
Pe

bruik van het raamprocédé enl
in een bij-zondereladen
stijlprofiel
tot uitingg komt.
g
lp
wijze
Bij
wijze van besluit p
plaatsen we onze lecJ
tuur tegen
de
achtergrond
van het huidige
g
g
g

ppostkoloniale literatuuronderzoek.
Incubatie

In de jaren vijftig
Jg ondernamen verscheidene Vlaamse kunstenaars een reis
naar Kongo
leverde voor
g die hen inspiratie
p
hun werk: Karel onckheere1
94 $
^1
951
1 957 ^ Emiel Van Hemeldonck(1952),Pieter
1
Geert Buckinx1 954 ^ Frans Dille (1954),
Marcel Coole(1955).v.a.
Het Kongowerk
955
g
dat deze auteurs achterafubliceerden
p
werd vaak aangeboden
in de vorm vangeg
moedeli'ke
reisreportages of verzenbundels
J
die meestal samengesteld
waren uit los
g
e
laatste
taferelen
en im p
naast
elkaarres
g P
sies. In 1951
gedurende
95 reisde Walschap
pg
meer dan twee maand naar en doorheen de
kolonie en schreef in hetzelfde jaar reeds
zijn
in Congo.
zijn Oproer
p
S Bijl hem kreeg
g dit koloniaalele
enheidswerk
een
andere
stem en
g g
vorm: hijl ging
gg g de essentiële sociale vraagstukken niet uit de wegg
eng
gaf die gestalte
g
in eenesloten
intrige
g
g die stilistischprachtigverwoord werd. In tegenstelling
g
g tot an dere Kongoreizi gers (door kolonialen vaak
e
smalend de 'pelgrims van het droge
gseizoen'enoemd
had
Walschap
bovendien
^
p
g
ongsaf
reeds belangstelling
van jl
g
g voor
g
Afrika en voor de missionering.
g
In het Londerzeelse milieu waarin
Walschap
was het rolmodel van
p opgroeide,
pg
deriester-missionaris
een sterk verspreid
p
P
ideaalbeeld. Meer specifiek
kwam Gerard
p
Annalen van Onze
via het missietijdschrift
J
Lieve Vrouw van het H. Hart, waarop
P ze bijl
hem thuiseabonneerd
waren, in contact
g
met de Apostolische
school van Asse waar
p
hij de laatste vier jaar van zijn
hij
l humaniora
volgde.
Op
1 schreef de
p 16 december 193
g
vijftienjarige
g reeds een vers waarin
l
l g leerling
hijJ een soort missieroeping
pg verwoordde:
bren`0 laat me naar de zielenun
g aan hun
... Ze zuchten ginder
g en liefde en licht,^
g
ver alleen, hooploos
en onwetend en aan
p
het slavenjuk
des duivels is hun zielgekeJ
trad
1
Waltend...' 3 Op
1917
97
p 20 augustus
g
schapals novice binnen bij J de Missionaris-

GERARD
WALSCHAP

in Congo
Omslag
953)
g(s
SOproer
P
(Album Gerard Walschap)
p

sen van het H. Hart in Heverlee. Later, in
1920-21,
hij in het blad van het
^ppubliceerde hij
9
scholasticaat nog
J^ in de
g een vers waarin hij,
typische
stijl
van
de
toenmalige
ro
a angppg
J
Yp
term),uidacentrale (dit is de objectieve
J
tingg
gaf aan de wens: 'ik wil varen naar
overzee met Godes lichaam als spijze
Pl en
Godes bloed!'. Ook binnen de kloosterorde
werd Gerard Walschap
p
p door superior
P. Schellinckx als eenpotentieel missionaris
beoordeeld: 'Schijnt
g naar de missie te
J erg
verlangen'
april
zijn
(3
p 1 21
9 en 'Volgens
J
g
g
t hij
zeggen
verla p g
l met hart en ziel naar
gg
de Missie .... Van deedachte
dat de letg
terkunde en de kunst voor hem hetroot
g
bekeringsmiddel
zou wezen in de missie,
g
en
is hij
hij in de laatste tijd,
gbekentel^ naar eigen
20nis teruggekomen.'
(2de
semester
91
gg
1921). Het feit dat Gerard Walschap
po p9
december 1921
verplicht
werd de orde te
9
p
verlaten, is ongetwijfeld
voor de 23-jarige
g
J
student een bijzonder
pijnlijke
ervaring
ggepJ
J
J
Altachtigjarigeechter blikt Walweest4 . Als
schaPheel sereen opPl
zijn missieroeping
pg terugn
g stelt: 'Het beste wilde ik voor de

TEKST EN CONTEXT VAN GERARD WALSCHAPS ' OPROER IN CONGO'

273

maatschappij,
en nobelsteprespp J^ de hoogste
g
p
taties wilde ik leveren. Binnen het systeem
Y
waarin ik oPg
roeide betekende dat: missionaris worden. Ikin
ggnaar het seminarie
met
e dat
a uitdrukkelijkedoel...' S
Niet alleen heeft Gerard Walschap
een hele tijd met een welomschreven mishijis in die jaren
sie-ideaaleleefd
maar
hij
g
^
J
ook constant omringd
geweest
door leraren
gg
die op
wijz met de missie
P een of andere wijze
waren en door allerhandeubliP
caties waarin diezelfde waarden beleden
werden. Bovendien heeft Walschap
p later
ookzijn
vijf-jaar-jonJl
g ecorrespondeerd met zijn
l on
g ere broer Alfons die als Missionaris van
het H. Hart in Kongo
bleef aanvan keg verbleef
lijk
a op 10 km van CoquilhatJ in Bamanya,
Y^
stad — het huidige
g Mbandaka — en later ook
in de missieposten
Flandria en Bolima en
p
dit in deeriode
1
932 tot 1938 en er baan p
brekend werkedaan
heeft o.a. door de
g
comeositie van een Bantoemis. Deze missionaris had ook de intentieekoesterd
een
g
grote
Afrikaroman
te
schrijven;
toen
hij
oop
hij
l
^
g
35-jarige
leeftijd overleed,^ liet hijJ en
enkele in35-)
g leeftijd
dringende
literaire fragmenten
na 6 . Volgens
g
g
g
Gerard Walschap
zij broer-missionap heeft zijn
hem 'in zeer hoge mate' naar deze romanthematiekeoriënte
zijn
erd 7 en
e was
as
zijn ul
g
motivatie om een Kongoreis
te
g
ondernemen de wens omdeplaat
delaats te zien
mijn arme enige
broer,
^mijn
mij lieve
g
vriend,
zijn dood is komen zoeken
g
^l
zij illusies (heeft) verloren, (...)
(waar) hijJ zijn
hijg
hij
in bitterheidheeft
h ft lief ehad '8 .

Kongoreis
g
0 277maart i 1
p
95vertrekt Walschap
(per
schip,
ss
'Leopoldville')
naar
p
p^
p
Kongo,
Kon o een verblijf
verblijf dat hij
hij kan financieren
mede dankzijJ een reisbeurs van het Ministerie van Koloniën. Vanaf de eerste dag
schrijft
hij gedetailleerde brieven naar zijn
J hij
zij
gezin waaruit blijkt
blijkt dat hij
hij geen precies
p
reisplan
voor ogen heeft,^ maar hoopt
reis
P
p om in
Leo oldstad
Stanleystad, Costermansstad,,
y
Elisabethstad en Luluaburg
g voordrachten
teeven
voor de Vlaamse Vriendenkringen.
g
g
Terzelfder tijd blijkt
blijkt vanaf het begin
hij
g dat hij
vanlan
p is een boek of een brochure over
zijn
hij in
J reis uit te werken en nog
g vóór hij
Matadi aankomt, heeft hijJ reeds 'drie blzn
geschreven die de algemene
endecon g
g
J nlijn
clusie van een synthetisch
boekje
boekj of boek
Y
elen.' 9 Toch ziethijhij edeze
e opv
attinpp
hypothese die
dank'g en slechts als eenYP
l- hij,
bare luisteraar en onvermoeibare vragensteller' 1 °n
nt wil bijschaven. Medio
co sta
hij kort Thysstad
april
en wordt
p bezoekt hij
Y
vanaf 17
in Leopoldstad ondermeer
7 april
pp
rondgegidst
e
door pater
Paul Jans,^zijn
gg
p
n
J ou
leraar uit Asse, die er hoofdaalmoezenier
van het Kongolese
leger
g
g is. Hij houdt er
succesrijke
succesrijke lezingen
in de handelsrechtbank
g
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en in het Koninklijk
J Atheneum en vertrekt
op
26
april
per
schip
p p p
p (de 'Generaal Olsen)
naar Stanleystad.
Y
Aan boord heeft hijJ uitgebreide
g eg
sprekken met zijn
zijn vroe
vroegere
klasen
semina
g
riegenoot ,p
pater Gustave Hulstaert (toen
reeds een autoriteit op
p het vlak van het
hij van
Monovolk).
In Coquilhatstad
gaat
hij
g
q
g
boord en wordt door een andere oud-studie ggenoot, ppater Edmond Boelaert (de latere specialist
van het Lianja-epos
van de
J p
p
Mono)
gebracht waar zijn
zij
g naar Bamanya
Yg
•
Alfons twee jaar verbleven heeft. Aan
pater
Boelaert vertelt hij
hij zijn verbazingwekverbazin wek e
•
déjà
bij het binnenrijden
binnenrijden
J vu-ervaring
gJ
deze missiepost.
Op
p
p basis van enkele
kleine foto's en een beschrijving
J
g die Alfons
hemegegeven
even had, moet Gerard zich van
dielaats
een voorstellinggg
gemaakt hebben
p
die hij
J 'onbewust bewaard"'had en die
hem de 'onverklaarbare zekerheid(gaf)dat
zij ka(hij)
l daar reeds wasggeweest. ... In zijn
die menelaten
had zoals ze was toen
g
hij
hij ze verliet,^ (stond Gerard) letterlijk
letterlij te
(Daar) kwam het verlangen
in
g
Gerard oppzijn
te
J (Alfons') Kongoroman
g
sc hri'ven.' 12 In dit
d
tv
vicariaat
car aat verblijft hijl
J
slechts één dag,
volgende
dagg vaart hij
hij
gg
verder naar Stanleystad
waar
hij
van
tot
hij
7
Y
10 mei verblijft.
verblijft. Hij
plan om
J ziet af van het p
met de bus door te reizen naar Costermansstad en berust erin dat hijl een heel stuk van
zijn
niet kan uitvoeren. Opp 10 mei
J reisplan
p
vaart hij vanuit
Stanleystad reeds terugg
Y
naar Leopoldstad,
^ en ziet hij onderwegg
tevens af van zijn
J intentie om in de
omgeving
van
Coquilhatstad
de andere
g g
q
missieposten
missie
van zijn
zij overleden broer te
p
Ingeval
hij
hij later eventueel iets
g
schrijven 'dat de paters
wil schrijven
geen
plezier
p
g
p
doet' 13 hoeft
oe hijJ dan ook geen
scrupules
te
g
p
hebben dat hijll
bij hen gelogeerd
heeft. Wel
g g
heeft hij
hij in Coquilhatstad
nog
gee
q
g een uit g
breides
rek met pater
Boelaert (aan
gp
p
boord van het schip)
hijhij
bepaalde
waarbij
p
Pwaarbij
as
aspecten
van zijn Kongoroman
bespreekt
14 .
p
g
p
O
vrijdag
Op
J g 18 mei is hij terug
g in Leopoldp
stad waar hij
hij zich voorneemt zich te documenteren over wat de zwarte evolués 'denken, willen en
Van
nadaaruit laat
J
hijJ zich verontschuldigen
g bijJ de Vlaamse
Vriendenkrip gen in Costermansstad, Elisabethstad en Luluaburgg omwille van het feit
dat hijl hen op
zijn reis niet heeft kunnen
pl
bezoeken. Op
27 mei vertrekt hij
hij uit Matadi
P7
(ss 'Albertville')) en komt opp
1 2 juni
juni
11
95
thuis in Antwerpen
hi t p na een reis die hij
als 'een ervaring
g van schoonheid, lep
ven en overpeinzingen waar ik heel mijn
J
verder leven vanenieten
zal.'16
g
Zoals blijkt
we ons deze reis
J mogen
g
van de-'ari
53 Je gWalschap pniet voorstellen
als een avontuurlijk
avontuurlijke exploratietocht door•
de brousse of als een stuk veldonder-
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zoek van een antropoloog. Meer dan vijftig
J g
hij door aan
dagen
zijn reis bracht hij
g van zijn
boord van een schipp waarbij
waarbij hij als het
hij in één
ware in derakti'k
p
J bracht wat hij
schrijft
van zijn
brieven
schrijft:
'ik
moet
niet veel
l
maar er wel rustig
kunnen
over
na g
zij reis
nken' 17 . Het
deel van
de
e grootste
ootste
ee azijn
g
dus uitgesprekken
en discussies
gp
over deroblematiek
van
beschaving,
p
g^ loniseringen missionering,aangevuld
g
g^
schrijfwerk
door uitgebreide
lectuur en schrijfwerk.
g
is duidelijk dat precies
deze sfeer van
p
conversatie enedachtenwisselin
g
gen het
fundamentele concept van Oproer iii Congo
bepaalt:
de roman bestaat inderdaad voor
p
meer dan twee derde uit discussies, argumentaties tegenargumentaties, enz.
Enkele maanden later begint
hij
hij
g
volop
hij
p te schrijven aan deze roman,- die hij
gedurende
de wintermaanden van hetg
zelfde ljaar herschrijft
herschrijft en afwerkt. Depublicatie van het boek was aanvankelijk
) voorzien voor november 1952,
95 maar wordt
uitgesteld
tot het voorjaar
voorjaar
1
omdat hij
hij
953
g
eerst wil deelnemen aan een wedstrijd
J
voor een onuitgegeven roman. In 1953
953 ver er ook fragmenten
van dit boek in
schijnen
J
g
Band in het Nieuw Vlaams Tijdschrift en in
18.
De Nieuwetem
S

Oproer
p
WalschaPps benadering
g van de kolo niale maatschappij
pp l wer
werdna
de onafhankeli'kheid
als 'visionair' bestempeld.
Derol
p
namelijk over een opstand
man handelt namelijk
p
van de zwarteemeenscha
g
ptegen
g het
blanke establishment en anticipeerde
a.h.w.
p
opde onlusten die op
o
P het einde van del a'ren vijftig
lg een hoogtepunt bereikten. Toch
moet ditrofetische
aspect
gere
p
p enigszins
g
lativeerd worden. De kolonialeeschiedeg
nis is vaakekenmerkt
geweest
door incig
g
denten en ongeregeldheden, conflicten en
opstanden,
muiterijen en stakingen.
Dit
p
- muiterijen
g
was uiteraard vooral heteval
tijdens
de
tijden
g
pioniersjaren van de koloniseringg zoals bi'J voorbeeld bijl de opstanden
van de Batetelap
soldaten18 95
. Maar ook later kwamen
sporadische
aanslagen
p
g voor die soms toe gege
dekt werden om het algemeen
al g
koloniseringp
s roces niet te destabiliseren. Van enige
g
omvang
omvan en belanggwaren o.a. de revolte
van de Bapende (mei-september
1931),de
p
stakingen
in demijnen
mijnen van Jadotstad 1942
g
en Elisabethstad (1946),de muiterij
muiterij van de
Force Publique
in
Luluaburg
q
g (februari
1944)
en betogingen
944 en de havenstakingen
g
in Beneden-Kongo
g (Matadi,^11945).
Walschap
p was op
p de hoogte
g van en kele incidenten die tijdens
tijdens de oorlogsjaren
gJ
plaatsgevonden
laats g
hadden in p
protestantse
p
missies o.a. rond Thysstad
en in de Kasaï
Y
hijJ wist dat de staat manu militari had ine repen en was ervan overtuigd
gg
g dat 'de
bewegingen waaruit zij
nogg voortzijsproten'
p

leef
den. 19 Als buitenstaander, geïnspireerd
g p
door een socialistisch analysemodel, hhij
d
ahi
bovendien oog
klas
senverg voor bepaalde
p
houdingen en
maatschappelijke
pp
) toestanden
en
waarvoor sommigen
toen
nog
blind
waren.
g
g
In zijn
J briefwisseling
g veroordeelt hij de koloniseringén de missioneringgP
op een veel
heftiger
manier dan in de roman die hij
hij
g
achteraf schrijft,
en
dit
reeds
van
vóór
hij
hij
J^
voet aan wal zet in de kolonie. In zijn
zij maatschappelijke
analyse
hij
hij van uitbuipp
l
Y spreekt
p
ting,
HijJ is
g^ vernedering en proletarisatie.
p

„^.

bo.de.
a"
;

G

ar•w,,,
Ka.•wu

Mrhaa

. a ^b

0

BELGISCH-CONGO
z
ADMINISTRATIEVE INDELING

'

•'^^

4 Y

HaMxtr

.i+oorsow

VERKLARING

V

^{.ELIS E Nsj

Nndp^evds1a,
. Ix.Jdpyy^ vd Prwvr
e^ _ .
Fk.rre^yvvm
A , ,,r, _
•

^n

Schaal

"

R
z

H

p

'^` s

Kaart van Belgisch-Kongo toet aanduiding
van de belangrijksteplaatse
laatsen die Gerard
Walschap op zijn Kongoreis heeft aangedaan
positiever over het werk van de missionarissen, maar hij) stelt vast dat de kerk en het
kapitalisme
samenwerken en beide tot 'het
p
faillietedo
md'
zi'n
2 °. Hij
Hi
zijn
g
Jat
l vat toel
komstvisie als volgt
g samen: 'gij
gl (de kerk)
zult hier met de uitbuiters binnen de honderd jaar buiten vliegen.
De bitterheid, de
g
zijn
haat tegen
u
zal
heftiger
zijn
dan tegen
de
g
g
g
industriëlen want... gij
g i hebt het onder
het mom van deodsdienst
gedaan.'
21
g
g
Tijdens de Kongoreis
Tijdens
werd
hij
vooral
hij
g
geconfronteerd
met één bepaalde aanslagg
p
die hem de directe inspiratie
leverde voor
p
de conflictsituatie die zijn romanintrige
o
g op
an
brem
t.
In
het
tweede
hoofdstuk
wordt
g g
g
namelijk verhaald hoe pater
Leopold
verp
p
moord wordt door zijn
J trouwste catechist
Theotimus. De biografische
context die hem
g
daartoe de stof leverde, was een incident
dat zich voordeed op
4april
p24
p 1951 en dat
heel wat opschudding
p
g veroorzaakte. Op
p de
missiepost
Mokaria,gewest
Basoko
Oost(
p
g
provincie),wordt de Duitse missionaris
Pater Schurmann die reeds sinds 1912 in
Kongo
g was,^ door een boy,
Y^met name Itsho ko vermoord. 's Nachts wekte deze huisknecht
desc
verbrijzelde
diens hep ater en verbrijzeld
met een maniokstamper.
p Hiervoor werd
hijJop
straf) aar
95 2 tot zeventien jaar
4 J uni 1
p 24
dienst veroordeeld. Aldus Roger
g de Mae gd
g
die in ljuli 1951 Eerste Substituut was in

Stanleystad
en daar met het onderzoek ter
Y
zakebelastw
werd 22
22 . Op
4april
p24
p 1951 bevond
Walschap
maar
p zich nog
g in Leopoldstad,
p
vantot
10 mei was hijJ in Stanleystad
waar
7
Y
de feiten ongetwijfeld
uitgebreid
b ecom g
J
g
mentarieerd werden. OpPJ
zijn terugreis
uit
g
StanleYstad vernam hij l van pater
Van Engep
ge
land meer details over deze moord die hem
ongetwijfeld
intrigeerde,
aangezien
hij
hij er in
g
g
l
g
zijn
briefwisseling
een
hele
bladzijde
aan
bladzijd
J
g
wijdt en er enkele typerende
details over
Yp
noteert. De boy
Y zou de avond voordien
voorrof
gespeeld
hebben en 7oo fr
g geld
g g
p
verloren hebben; toch werd er na de moord
geen
38: door Walschap
ggeld
ggestolen p3
p
gewijzigd).g
De knecht beschuldigde de catechist van de missie van deze moord. 'Dat
was ookoed
mo eli
k want de catechist
g
g J^
had een tweede vrouwenomen
^na twintigg
jaar lang
g de katholieke leer te hebben onderwezen die dat verbiedt enater
Schuerp
mann had hem daarover
e akt.' 23
e hard aangp
p 3 o: door Walschap
p uit
gewerkt . Uit de
reconstructie van de feiten blijkt dat de boy
en de catechist samen het slachtofferewasg
sen hebben 'bevangen
van eerbied en angst
g
g
voor de dode', hem aangekleed
hebben in
g
zijn
zijn witte toog
g en hem35m ver naar buiten
gedragen(p.
he b
be n.24 37
37:
Walschap
p
uitgewerkt
en toegespitst o de catechist).
gop

Nuancering
Maar voor Walschap
p is dit incident
slechts het motorische moment van zijn
J
plot;^ de diepere
achtergronden
van de con p
p
g
flictsituatie raakt hijJ reeds in het eerste
hoofdstuk aan. De intelligente
jonge
e
l gAfrig
kaan Johannes is vanon
saf
bevriend
met
J g
de zoon van een kolonist, maar in de ogen
g
van Johannes wordt hijJ door zijn
zijnjonge
Jg
meester (die hoe dan ook een vertegen woordi ger van het koloniale regime
blijft)
g
J
niet als
elijkwaardi
eenaan
partner
g
l
ge p
vaard. De opgehoopte misverstanden, de
ont oochelin en en het verschil in wer keontgoochelingen,
lijkheidsbenaderin
l
g(die met een dergelijk
gl
acculturatieproces gepaard
gaan),
^ zij de
gp
g
die vanaf
pere oorzaak van de opstand
P
het vierde hoofdstuk uitgewerkt
wordt. Het
g
is niet denkbeeldig
g dat in deze hang
g naar
affectie en erkenning,
in deJohannesg
Celestin-verhoudinggestalte
krijgt,
gg
Jg^ een
fundamenteel jeugdgevoel
van
de
auteur
l
zelfitgdru
25moord
e ktw
o rdt.De
oordoop de
pater wordt door de oude pionier
Van Asp
p
pengouweng
gewelddadiggg
gesanctioneerd.
De J
jonge evolué Johannes verneemt via de
o pg
pgeschroefde getuigenissen
van zijn
g g
l n familie en dorpsgenoten
dor enoten
het verloop
s
P van de feiten en reageert
door een scherpe
g
p toespraak.
p
In een snelle opeenvolgingvan onvoorspelbareebeurtenissen
wordt Johannes de
g
sp
ilfiguur van een plotse
ooproer:
achtereenp
p
volens
is er het gevecht
met de zwarte
g
g
handla p er van de koloniaal, het knevelen
handlange

•

de machtige kolonist Van Aspenp
ouwen
en van diens medewerker
g
Raemsaeck, het uitschakelen van zijn
)
vriend Celestin en dei
g lzelingvan alle
blanken uit de omgeving
hij in de kerk
g
g die hij
laat samenbrengen.
g
Daar wordt in een uitgebreide
reeks
g
dialogen het proces
opgemaakt
van een
p
pg
eeuw blanke aanwezigheid
in Afrika. We
g
kunnen het met sommige
lezers
eens zijn
zij
g
dit middenstuk (de hoofdstukken 6 tot
To vrij statisch,^ weinigg ver
verhalend, overwe end cerebraal
en soms wat didactisch-langg
dradigs.
Maar in deze passage
g
p g herkennen
we een auteur
diekan
eenanal Y
p robleem
seren en als een volleerd scholasticus in een
uitgewerkte
disputatio
verschillende opio ig
P
•
met elkaar kan confronteren 26 . Het is in
j gheid van stemmen dat de esdeze
veelzide
sentiële waarde van Oproer
in Congo
p
^ schuilt.
De kracht van Walschaps
p roman ligt
g inderdaad in de ver doorgevoerde
nuancering
g
van opinies
en gevoelens.
De auteur brengt
P
g
g
niet een regelrechte
apologie voor één beg
p aald welomschreven ideaal,^ maar probeert
p
zich nuancerend in te leven in de vele facetten van een complexe
samenlevingg waarbij
waarbij
p
twee culturen met elkaar in contact komen.
Deze nuanceringstendens
wordt langs
g
g drie
kanalen uitgewerkt.
Inhoudelijk
is
er
de
Inhoudelij
g
exemplarische
selectie van p
personages
p
g
waarvan de auteur zelfetui
hij ze
gde dat hij
g
samenstelde 'als kleinste-gemeenveel vou n
denvan
e a mensen
ddie
e (hij)
o tmoet
J had ontmoet'27
daaraang
eko
eld is er het meervoudige
g
pp
vertelperspectief én enkele authentieke antrop
olo g
ica • formeel is er het omkaderende
raamprocédé
dat duidelijk
duidelij maakt dat er
p
meer dan één waarheid is en er is de
•
bijzonder
geladen en gevarieerde
stijl
stijl die oop
g
g
zich reeds van het boek een voltreffer
maakt.

Exemplarisch
p
Vooreerst: de brede waaier vanerp
sonages. Opp een soms wat geforceerde
g
wijze
l heeft de romanciergepoogd een reresentatieve selectie van karakters te inp
troduceren om zo een vrijl realistisch beeld
1 weer te ggeven.
even Welisvan Kongo
g anno i95
waar heeft hij
hij de intrige
hoofdzakelijk elog hoofdzakelij
in een decor dat hijl als auteur met
•
beperkte
Afrika-ervaring
p
g kon behandelen:
de missie, de factorij, het werkkamp waar
de blanken thuis zijn en waarmee de schriJ
ver zich ook het best kon identificeren.
g hij
Diep
hij zich niet en
p in de brousse waagt
eenedetailleerde
analyse
g
Y van de Bantoecultuur hoeven we niet te verwachten. Toch
is de samenleving
hij uittekent in grote
g die hij
g
lijnen
én
in
verrassende
details bijzonder
J
geloofwaardig
g en treffend. Er is de misschien wat tot in het karikaturale uitvergrote)
figuur
van Van Aspengouwen:
As en ouwen: de tig
g
rannieke colon van de oude stemel
p die
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met de ossenpees
en bloedige
g represailles
p
p
verl
zijn wingewest
heerst. Tot dezelfde
over
g eg
er tie behoort pater
Leopold
voor wie het
na
p
p
christelijke
uitgedragen
g
l beschavingsideaal
moet worden ten koste van een volledige
g
tabula rasa van de Afrikaanse waarden. De
colon en de missionaris streven naar een
verschillende levensvervullingaar
in
g,
hun vriendschap illustreren ze de onverbretkolonisering
keli'ke
koppelingvan koloniserin en misn ioneringzoals die als een rode draad doorheen de kolonialeeschiedenis
loopt.
g
P Voor
dezeg ge
g eneratie is de Afrikaan geen
boyY of de
hij is de zwijgende
sp rekspartner: hij
lg
trouwe catechist. Deze karakters zijn in zekere mate de emanatie vanouverneur
g
Ryckmans'
parool 'dominer p
pour servir'.
p
Y
blanke
generatie
In de jongere
P ro g
l g
sttreven
ecteert
Walschap
het
vernieuwingsstreven
g
p
dat na de oorlog
Pg g maakte en dat
gopgang
vaak in het wachtwoord 'de zwarte is mijn
l
jongere
broer' geconcretiseerd
werd.
g
J g
Celestin Van AsP
engouwen is van jongsaf
l g
bevriend met Johannes, de zoon van hun
boy,
Yen distantieert zich van de brutale methodes van het oude regime
hoewel het
g
hem aan moed en inzicht ontbreekt om een
nieuw samenlevingsmodel
voor te stellen.
g
natuurlij de
Tot dezeeneratie
behoort natuurlijk
g
protagonist
Johannes
die,
deels
ongewild,
^
g ewild
g
de sp
ilfiguur wordt in de opstand.
HijJ is
P
enigszins
bereisd en belezen,J heeft met
g
adembenemende verbazing
g kennisgeno men van (weliswaar oppervlakkige)
Pp
g e com munistische analyses
van de koloniale
Y
structuren en raakt in een kolk vanebeurg
tenissen meegezogen en naar vorengeschoven als de leider van de opstand.
Maar
p
doorheen het hele verloop
g is
P van de intrige
én blijft
blijft hij
hij een trouwe medewerker van de

in
Hetro
p
p íel van zuster Imelda uit Oproer
Con o is meebepaald door de getuigenissen
van Alfons Walschapp over een Duitse
kloosterzuster die hij1^
gekend had en die door
GerardeS1^1
ro ecteerd werden in de figuur
^
van het Duitse dienstmeisje
1 Hilda (zie foto)
datjarenlan
bij1de familie Walschappg
gewerkt
1
^
heet en dat later missiezuster geworden is in
de buurt van Coquilhatstad. 'Ik heb die Hilda
vereenzelvigd met de Duitse moeder-overste
van mijn broer. Zo schreef ik over Imelda
vanzelf, met liefde',getuigde Gerard
Walscha1'. (Album Gerard Walschap)
p

z76

blanke die heel emotioneel bijl het gebeuren
g
betrokken is en die blijft
op
be
p vriendp
J hopen
schap^
genegenheid
en waardering.
g
g g
De ljonge
generatie,^ in de figuur
van
g
g blanke g
Celestin, blijft
blijft echter lang
blind
voor
deze
g
wensen, en mist de kracht om hem de hand
te reiken en hem alsj
g elike te behandelen.
Omheen deze tweegeneraties worden een aantal aanvullende accenten aangeelijke
bracht die het maatschapp
J tableau verder nuanceren en in relieflaatsen.
Een
P
belangrijke rol wordt toebedeeld aan de fii'zelingsp die in degl
g uur van de bisschop
scène in de kerk het woord voert en de diaHij verdedigt
lnogmet de rebellen leidt. Hij
g de
rol van de missies en ziet de blanken als een
volk dat de beschaving
t een visie die
g bresg^
maakt:
'wat een kwede auteur tot de zijne
l
zelachtig antiracisme ook moe
g kwelen
28
(het blanke ras) is een Prometheus-ras '.28
vrizinni
-humanitaire
Er is verder ook de
j
g
dokter en de jonge
Rik die in wezen
p
l g pater
veel revolutionairder is dan de meest uitg eBeddegenoot,
sproken
opstandeling. Er is Bedde
pg
de onvervalste vertegenwoordiger van de
culturele evolutietheorie (die door antro P o logen
als Tylor,
ge.a.gepropageerd
Y ^ Morgan
g
werd) en er is Raemsaeck: de exponent
van
p
de brutale machtswellust die in een sociaal
vacuum zondererecht
law or order,, zich
g
vernietigend
een eigen
g weg
g baant en voor
g
wie de Afrikanen niet meer dan 'beesten'
van Mombita herfiguur
zijn
zijn p 9 o . In de fi
g
kennen we de collaborateur van het blanke
regime
die later in een zuivere vorm van
g
opp
pportunisme zijn
zij hoed naar de wind zet
0
als een schaduw Johannes achternaloopt.
p
In eenrandioze
uitbeelding
is de huisg er
g
knecht Dominique
q die zichzelf reeds ziet als
het hoofd van de factorij
factorij en met potsierlijke
J
p
(maar toch zo menselijke)
trots,^ kepie
P en
l
medaille als statussymbolen
draagt
t
g en verrukt is dat hijl zijn zoon Johannes aan de tai .
fel van de blanken mag
P 37
g bedienen (p.
In een brede kring
daaromheen
zet
de
aug
teur nog
g uit die
g enkele andere personages
p
hetebeuren
een realistische toets verlenen:
g
deg
p ra matische broeders, de devote zusters de koloniale vrouwen, de twee vrouwen van de catechist, de boys van de missie en de substituut.
Hetersona
eg dat natuurlijk
natuurlij boven
p
uitsteekt en in Walscha ps
P oeuvre als
één van de meesteroemde
figuren
naar
g
g
voren treedt, is Zuster Imelda een karakter
dat zeker op
lijn geplaatst
gp
mag
g worden
p één lijn
Thij Glomet Zuster Virgilia,
g ^ Houtekiet of Thijs
in Afrikalijkt
lijkt
Haar aanwezigheid
g eg
dragen
door Sophocles'
uitspraak
'niet om
g
p
p
te haten, maar om te minnen ben ik daar'
(Antigone,
2 .29Als een overal aang, vers53
wezege moeder is ze steeds beschermend,
helpend,
praktisch-organiserend,
intuïtiefp ^p
g
begrijpend en vergevingsgezind. In die zin
is haar verschijning
l
g vaak ontroerend, soms
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humoristisch, steeds frapperend.
In een 't Y pP
geval
van totale uitschakeling
hg
g der inisc
e
p
tellig ent iedoor het hart' p556) beschermt
ze
een
e haar trouwe catechist die, volgens
g
pater
Leopold
psychoanalytische lezing,
,
p old
g p
de machteg e vaderfiguu
vaderfa uur doodde en na een
van zwaar schuldgevoel,
slopend proces
,
g
p
h an estangst
en allerlei waandenkbeelanisc
den tot een catharsis komt door de bevrijdende liefde van dezeeïdealiseerde
moeg
van deze zuster is
derftguur30. Het profiel
p
mede bepaald
door de getuigenissen
van
g g
p
Alfons Walschap
over
een
Duitse
moederp
overste die hijlggekend had en die door de
auteureg rojecteerd
werden in de figuur
g
p )
dienstmeisje Hilda dat 'a
van het Duitse dienstmeisje
l bij )de familie Walschap
gewerkt
renlap g
Pg
heeft en dat later missiezustereworden
is
g
in de buurt van Coquilhatstad.
'Ik heb die
q
Hilda vereenzelvigd met de Duitse moeder-overste van mijn
mij broer. Zo schreef ik
Imelda vanzelf, met liefde. X31
in
Op
punt vertoont Oproer
p
1' dit p
enige
verwantschap
met
het
motief
Congo
Co
P
g g
van deeesteli'ke
g
P g zoals dat in Zusl roeping
uitgewerkt
werd. Bovendien
ter Virgilia
g
g
is de fundamentele thematiek van deze
roman niet enkel inherent aan de zogenaamde koloniale literatuur, maar ook
elders in zijn oeuvre snijdt hij een aanverwanteroblematiek
aan. Meer specifiek
p
p
kunnen we het HoutekietsYndroom aanstippen
waarbij de mens moet kiezen tusPp waarbij
sen natuur en cultuur, tussen instinct en intellect, maar alsionier
ondertussen toch
p
een stuk wildernis ontgint
en bewoonbaar
g
maakt. Er is in de roman ook het Waldotij
motief: het hoofdpersonage dweePt een tijd
een revolutionaire ideolog^
ie maar
standpunt
unt tekeert dan naar een
ger stand
rug.
Het
pleidooi
van
de
auteur
voor
de
p
g
underdo
underdogkan ons misschien ook teru g voe ren naar het verhaal dat hijl als 16-jarige
schreef en waarin hijJp
opkwam voor het lot
32 . In
I ddie
e zin is
de marginale
Bohemers
g
WalschaPps Kongoroman
niet louter een dog
zij ander werk
curoman die volledig
g van zijn
kan
worden.
g

Initiatie
Hoewel Walschap
p zelf toegegeven
heeft dat hij niet in staat zou zijn een
dag
g
leven van
uit het 1e
an een broussejongengeloofg g
hij in
waardeg
te beschrijven33,
J - integreert
g hij
zijn
) roman toch enkele antropologische
componenten
die het verhaal een authenp
tiek accent verlenen. Het motorisch moment
gevalvan leviraat: volvan de
ge is een eval
ens
hetgewoonterechtvan
het beschreven
g
g
volk moet een man de weduwe van zijn
J
bi zich in huis nemen. De
overleden broer bij
hoofdpersoon
Johannes drukt niet alleen
p
eenrote nood aan
liefde en affectie uit,
,
maar hoopt
ook
om
geïntroduceerd
te worg
p
den in de 'geheimzinni ge kennis (en) ontoe-

gankelijke
ankeli'ke almacht' p.10 van de blanken.
Deze wens, die uiteindelijk tot het oproer
p
leidt, wordt echter niet uitgewerkt
in de
g
vorm van eenefundeerde
maatschappijg
pPl
verandering,ordt
gmaar als een initiatieproces weergegeven.
e
De aspirant
wil affecp
gg
p
tief aanvaard worden in eenesloten
g
te verwerven
g emeenschapen hooptinzicht
p
in 'heteheim'
(p.
20)
door
een
'inwijding'
g
p
J g
(p.
Uiteindelijk wordt zijn
zijn hevigg ver lang 21 . Uiteindelijk
van een mis met
g en vervuld. Het bijwonen
l
homilie ervaart de neofiet als 'eengeheim
ritueel' dat bezegeld wordt met een communie en een rituele maaltijd
(p. 203-204).
l p
Naast het leviraat en de initiatieritus
voert de auteur nog
p og enkele andere antro
logica
in.
Raakt
eert
hij
de
scène
van
typeert
hij
g
hij een
Johannes' eerste toespraak
waarin hij
P
glimp
P. Tempels'
krachtenfilosog
P van pater
p
p
fie lijkt
lijkt te suggereren:
'En kracht is alles.'
gg
(p. 7o . Zelfs het vlammetje
l e van een aansteker wordt er tot een symbool
van kracht en
Y
de mokandá. p
21 • 5^Lingala:
brief) der
g
blanken is een drager
van magische
kracht.
g
g
Andere realistische toetsen verwijzen
naar
l
de tamtam als symbool
voor
een
ritmisch
Y
levenof
naar het koloniaal-Afrip 75
kaansscheld 'ar
dat in een dynamische
gY
l on
(p.
toespraak
ingebed
wordt
p 68).
P
g

christen
die
een eigen
Kongogdeo
g
g elovigen
lese kerk beloofde.g228). Een andere versie wordt door Celestin opgedist
aan de
pg
substituut: Johannes iseen
rebellenleider,
g
maar een held die alles waagde om het verzet te kanaliseren teen
g de misbruiken van
2 6 Even
een oudeeneratie
blanken (p.
g
p 236).
3
verrassend is de interpretatie
vanwege
p
g de
Afrikaanse dorpsbewoners:
Johannes
heeft
p
ouverne
gehandeld
in
opdracht
van
het
g
p
g
ment-generaal,
hij zal ontboden worden oop
^l
g
hetalees
en zal 'in eenmaal vier decoraties
P

scherpn
p als een aforistische zweepslag
p g enkele visiesoneert
en
waarin
de
auteur
zich
p
in eenrofetisch
rekwisitoor tot de koloniaP
len wendt: 'Geruisloos lopen
boys
p
Yop
p blote
voeten door uw villa's, blanken, (...) GijJ
eiste mannen op.
Gij naamt hun vrouwen
p Gij
onder hun ogen.
Gij
de ur
dg
J schoot of sloegt
g
ver neer die zich daartegen
verzette.... de
g
geschiedenisvan de kolonisatie roemt u als
g
een held ... Ik zal u niet richten, ik ben
mens zoalsij.
u
gl ... Maar zijzijstaan gereed
g
te verraden.'.(p.
6-8 . Anderzijds
J wordt ook

Raamprocédé
p
Ook in de formele compositie
van
p
de roman komt duidelijk
een
streven
naar
J
nuanceringg tot uiting.
g Twee facetten hiervan treffen ons bijzonder
en getuigen
l
g
g van
hetrote
vakmanschappvan de romancier:
g
de techniek van de raamvertellingg en de
in
rijke
stilistiek van de roman. Oproer
p
J
waarbij
Congo
$ is in feite een raamvertelling
g waarbij
de eerste zin reeds als een icoon functioneert die het raamprocédé
openklikt:
'De
p
p
nieuwe substituut heeft zich ditmaal vergist...' (p. 5, referenties op
p. 22,
96). De
- 9
pp
g
rest van de romanintrige
g wordt als het
ware als flashback in dit raam ingeschoven
g
wordt in het lange
dat
weere
gslotgeo
pend
hoofdstuk. Deze epiloog
l
p
g maakt duidelijk
dat niet deebeurtenissen
essentieel zijn,
J,
maar wel de wijze
wijze waarop
p diegebeurtenisg
sen via eenproces
van geschiedvervalsing
g
g
p
g emaniPuleerd kunnen worden. De o P stand is beëindigd
g en iedereen voelt zich
zin meninggop
geroepenzijn
p de feiten weer te
g even. Dokter Persoons minimaliseert het
gebeurde
door aan zijn
zijn vrouw zijn
l betrokg
kenheid in dei'zelin
voor
te
stellen
als
g J
g
een vorm vanreventieve
aanwezigheid
en
g
p
als een vorm van belangstelling
g voor 'de
g
werkelijk zeer interessante gesprekken
met
gp
de leider van de zwarten'.p218). Een
tweede herschrijving
J g van de gebeurtenissen
g
vinden we in de verklaringen
g die de blanke
geestelijkheid
eensgezind
zal afleggen
teg
l
ggen
g
enover
het
gerecht
en
waarin
men
de
g
g
moordenaar zal voorstellen als een trouw

Tijdens
(27.03.51-12.06.51) bracht Gerard Walschap meer dan vijftig
zijn reis naar en doorheen Kongo
1$
$p
1
hij in één van zijn
dagen
1 brieven
p
J bracht wat hij
p waarbij hij in de praktijk
$ door aan boord van een schip
schreef: 'Ik moet niet veel zien, maar er wel rustig
$ kunnen over nadenken' (21.04.51).
45 Hier zien we
Gerard Walschap
(Album Gerard Walschap)p
$
p aan boord van de 'Generaal Olsen' oppde Kongorivier.

(p. 238). Een laatste invalshoek is
krijgen'
l gp
de wijze
wijze waarop
p de substituut omzichtigg
om de tuineleid
wordt door Celestin,
g
door deaters
door
zijn
eigen
zijn
g theorie van
p
^
(p. 244),door een misvereen 'schijndader'
p
e a neen(dep prachtige
stand in taalgebruik
g
gJ
o . p.
2 !45
en door een mani p ula passageop
tie van het officieel rapport
pp (p.
p 248). Maar
op
wanneer allesere
eld
is
en
iedereen
o
g g
hetunt
staat
om
te
vertrekken,
breekt
de
p
eigenli'ke
l waarheid door: Theotimus bekent de moord én zijn
J medeplichtigheid
250-251).
2
0-2
(p.
aan de opstand
51
P 5
p

Stijlspanning
g
l p
Recente lezingen
van Walscha ps
p
g
deze
34
34
ebbe
hebben
de
e roman vaak
Kongoroman
g eg
reduceerd tot een smalle documentaire
tekst, terwijl
J ze voorbijgingen aan de sublieme stijl
J die de auteur erin hanteert en
die zonder enige
twijfel dé grote
literaire
g
g twijfel
waarde van het boek uitmaakt. Walschap
heefteen
tijdvoor exotische plaatjes
p
l of img tijd
de eerste
J
p ressionistische dorpstafereeltjes:
p
pagina's
confronteren ons reeds met een
g epag
balde kernachtige
g stijl
stijl die direct,^ vlijml

de krachtige
van vader Van Asp
g spreektaal
en
ouwen
in
een
schitterende
vrije
l e indip g
recte rede aangehaald:
'De blanke is in
g
Congo
p evolueren,
g om de zwarten te helpen
hoor dien ezel eens aan ...) De meeste
winst maken, is dat zakelijk slecht, ezel,
godverdomme,
^ communist.'p.11).
g
De stijl
g steeds ook van een
J ggetuigt
bijzonder
grote
densiteit waarin nu eens
g
l
een ironische tegenstelling
(p. 4
1 : 'Uit de
gp
g
missieschool... Op
p reis...'),dan weer een
laconieke dialoog
(p. 20^ een meesterlijk
gp
l
understatement'Zijn
zijn trots en
J vriend ,J
eer deelde hem correct in de termen mede
dat hij misschien een p
paar dagen
g polygaam
p Yg
p.
zou moeten zijn.'
t
p 28) of een subtiele dubmet de bisbele bodem (over eengesprek
schopvan
personaliteit
tot personaliteit'
p
p
p
p. 54) verweven zit. In het hele boek door
e spreektaal
wordt tevens
eenver
p ree
f rachtig
werkt die inderdaad als een man opp ons af
komt enesu
ereerd wordt door grang gg
dioze tussenzinnetjes zoals 'ik ga
g nogg eens
32)
of
'Kijk,
reizekens den boer op'
)^ nu
p P3
ge
daarjuist
zegt
Broeder
Jan
me
daarjuist
dat
van
g eg
zijt' (p. 35) en tussenwer pdacht veranderd zijt'
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sels allerhande 'kom maar och Here Enfin ,
ge weet hetnu toch och arme/de smeerlapP
en godverdomme').
We kunnen ook g efas pen,
g
cineerd bloemlezen uit allerlei verbluffendP('Mijnhee
scherpe
typeringen 'Mijnheer Van
zijn macht.' p4,
en
ouwen
kwam in al zijn
p. 1•
P g
zij
de vrouw van Theotimus 'gruwde
van
zijn
g
.' .1 95^ uit prachtige,
aanraking.'
P
g ^su
gges tieve dialogen
g zoals die tussen Theotimus en
of uit de knappe
zuster Imelda P 43-44)PP
weergave
van
het
psychisch
onbewuste (de
PY
g
zij
lijk van zijn
schuldige moordenaar die het lijk
opzoekt
waar hij
hij in een toestand
P
van tremendum et fascinosum de stank van de
ontbindingg niet ruikt).
Alles samengenomen
mogen
g we
g
lam eaaneen
lang
stellen dat de hele roman
één l q
gis van excellente stijlsequenties
en dynamisch-pulserende scènes: er is
de opruiende
toespraak
van Theotimus
P
P
(p. 1o6 ^de persiflage
op
P
g P het retorisch-mis.1o8
e.v.), de ontmassionair taalgebruik
g
p
kermgvan de pseudo-intellectueel
in een
P
briljante ironischePpassage
('Zijn
briljante,
g
l n ertweemaal zes en twintigg millioen zwarten, dat is
tweemaal zes is twaalf, ik schrijf
J twee en ik
onthoud een, tweemaal twee is vier, vier en
de een die ik onthouden heb is vijf,
J- ik heb
vijf
en
twee,
dus
ik
heb
twee
en
vijftig
Jg milt
^
lioen zwarten...'.111
a
P
^de snijdende
J
P ologie van Johannes die pleit
voor vriend P
schaPtussen de twee gemeenschappen
g
PP
(p. 121-122),^ het filmisch inzoomen op
P een
specifieke
scène ('de verlichte,,ggrommende
P
of 'Het ijs
muil van Afrika',,p
p.
J van haar
e
briljant
briljante
blik zonk in zijn
hart.'
p.
228
d
P
^
J
van
monoloogmet de hee-hee-hee-sequens
q
P ater Rik en zijn
J 'Mens is Mens'-aforisme
(.177-178), enz.
P
0P
één aspect
P stijl
P van Walscha ps
ik hier noggP
speciaal wijzen.
wijzen Meer dan
is het oxymoron
dé stijlfiguur
waarin
Y
Jg
Pgevoelen
Walschap
tegenstrijdige evoelens samen'een moordenaar, haar beste christen.'
(p.
zijn
P 551) of 'De boy,
Y^
J meestergevan en had gezet
en met de dood bedreigd,
g,
g d
liet hem zijn onderdanige
e groeten overma gg
wor deken'.1
In diverse passages
p ).43
P
g eswordt
zelfde techniek toege Past door contrasterende visies aan elkaar te koppelen,
1 zodat
PP
ze despsychische
chische evolutie van een karakter
nauwkeurigg weergeven.
Een typisch
voor g
YP
beeld hiervan is het moment waarop
pater
PP
Edward ontdekt dat moeder Imelda steeds
geweten
heeft dat Theotimus de moordeg
naar was. In een eerste reflex wil 'hijJ het
haar laten voelen', in een tweede reactie interPreteert hij
hij haar daad als 'verheven'- in
een derde reactie bidt hijJ dat hij
hij zelf degenade van de marteldood magg ontvangen
g
(p.cor
158-159).Gelijkaardige
Geli'kaardi e bijsturend
bijsturende
in
het
fra
vinden we bijvoorbeeld
J
g
ment waarin Theotimus voor zichzelf ver278
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l

antwoordt dat hij een tweede vrouw neemt
(p. 2 -26.0 eenzelfde wij kunnen verschillende P assages die her en der in de roli en contrastief naast elliggen
man verspreid
P
kaareg laatst
worden en in elk fragment
g
P
blijkt
personage
g het recht en
J het betrokken P
de waarheid aan zijn kant te hebben. We
denken concreet aan het fragment
waarin
g
de moordenaar over de missionarissen
zegt:
'Hij had het goed
bijl hen gehad
om g
g
g 'Hij
zi zijn
n onmendat hijJ niet beter wist,^ maar zij
J^ men magg niet eens voor de weduwe
van een broer zorgen.
Zo was hij,l- vreed g
zaam man, een moordenaareworden
en
g
datin
zijn
zijn leven kosten.'
(p. .1
97 .
g hem
g
Tientallen andere verwi'zin
J
gen naar hetzelfde feit staan volledig
haaks
op
g
P dit in zicht omdat ze vanuit een anderersona
ge
P
geformuleerd worden. In deze spanning
P g
g
tussen woorden, zinnen en fragmenten
g
schuilt een stuk van Walscha P
ps knapPstijlJ
talent én nuanceringstechniek.
g

l

r un ts
i ch
Conta
zij ro Hoewel Gerard Walschap
P in zijn
ruimte laat voor verschillende sociale
hij
opvattingen, formuleert
hij toch een eigen
g
visie op
in Afrika.
g
P de blanke aanwezigheid
In de evolutie van de centraleohannesduidelijk dialectifiguur
herkennen we een duidelijke
g
Aanvankelijk dweept
P de
g
g. Aanvankelijk
jonge Kongolees
met de westerse waarden
g
J
(these,
these p. 20 in zichten en omstandigheden
g
leiden hem tot eenpleidooi voor de waarderin gvan de Afrikaanse mens (antithese,
een
g
P 122) die in de hele gijzelingsscène
gJ
narratieve invullingg
krijgt.
Toch
trekt
WalJg
schaPde revolutiegedachte
niet consequent
q
g
door: hij
hij laat zijn
zijn hoofdpersoon
capituleren
P
P
en een knieval doen in ruil voor een initiatie
in de blanke cultuur. Johannes verdedigt
g
zelfs een soort koloniaal charter en erkent
eenegeprononceerde
rononceerde vorm van cultureel
evolutionismesYnthese,p
p. 207-208. In een
kernachtige sleutelzinP
formuleert Walschap
via deohannesfi uur
vrij
gJ
-vrij
g de belangrijkste,
paternalistische,
zijn roman: 'Zijn
- thesis van zijn
Jn
volk moest opklimmen
in vriendschap
P en
P
samenwerkingg met zijn
zij blanke meerdere en
(p.
93). Deze inzichten van het
P 93
hoofdpersonage krijgen
kri' en in een serene dialoogussen
Johannes
en een van de blanken
g
een historische achtergrond
(.185-189).
P
g
Deze vrijJ tolerante houdinggtegen-g en
over een sociale orde die thans voorbijJgestreefd is,,p
past zeker in het tijdsbeeld
tijdsbeel van
dejarenti
vijftig
e
en
maakt
aa
dus
duidelijk
e l dat
da de
J g
auteur in zijn roman toch niet zo revolutionair is als soms wordtesu
ereerd. Vooral
g gg
wanneer we Oproer
roer
in
Congo
de
^
^ lezen tegen
g
achtergrond van de recente postkoloniale
P
literatuurtheorie kunnen we enkele kritische aantekeningen maken. In Orientalism
Culture
35 heeft
e riand
i Im ^rialism
ee de
d
E
en in Clll
Palestijns-Amerikaanse literatuurweten-

l
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rd Said ten overvloede geïlschapper Edward
scha
lustreerd hoe een cultuurProduct als de ko1oniale roman steeds ingebed
werd in de
g
westers-imperialistische
ideologie.
In de
westers-im
g
p
terminologie
van
Saids
postkoloniale
literate
P
g
tuuroPvattin zouden
we Walscha ps
P Kong
g kunnen duiden.
g owerk als volgt
Als blanke reiziger
g
g in de Belgische
kolonie behoorde de auteur tot een dominante cultuur (net als Kipling
l
P gbijvoorbeeld
hij op
die hij
PP.1 9 2 citeert) en via de machtsstructuren van hetedrukte
woord en van
g
het specifieke
genre
van
de
roman eigende
g
g
P
de literator zich automatisch de zwakkere
cultuur toe. Het romangenre
heeft zich
g
ontwikkeld tijdens de hoogdagen van het
imperialisme
en is als verhaalvorm een
P
schoolvoorbeeld van wat Northrop
PFrye
Y de
Jbel noemt.
'verplaatsende
macht van de bijbel'
'ver
P
Volgens
Said staangesprekspartners in een
g
discourssituatie immers zelden alseli'ken
gJ
tegenover
elkaar. A fortiori is de Europese
P
g
romancier een autoriteit die de niet-weszij
terse mens vernauwt tot een object
van zijn
J
eigen etnocentrische benadering. Naar analo
ie van Saids oriëntalisme kunnen we
logi
wijzen
op een zekere incorporatie
van
P
P
een vrij
neg ritude-oPvattin g
P
J simplistische
koloniale taal is een
g
P 188. Degebruikte
ideologisch-vervormende
filter die in de
g
looPder decennia is gegroeid
en via allerlei
gg
metaforen en metoniemen de werkelijkheid
niet meer objectief-transparant
weergeeft.
g
P
l
Deeschreven
teksten vormen een
g
krachtenstelsel dat door een heersende cultuur wordteïnstitutionaliseerd
g
- zoals biJ
voorbeeld door de creatie van een koloniale
Saids visie
prijs voor letterkunde. Volgens
g
PJ

l

Al ons, de broer-missionaris van Gerard
Walschap
^
1 (Uit: Gerard Walschap
P langs
van Frans Dc Boeck)
Londerzeelse ween
g

treedt de schrijver van de koloniale roman
per definitie
op als kolonisator die gezag
p
g g en
dwang
oplegt
en de perifere cultuur door
gp
zijn
bril transformeert en annexeert.
l eigen
g
Als lezer moeten wenogsteeds volgens
g
Said inzien dat een dergj
elik koloniaal auteur vaak onbewust en latent de belangen
g
van de heersende klasse dient, daarom is
een kritische, tegendraadse
en contrapuntig
sche lectuur van zo'n canonieke tekst meer
dan nodi lt. Inderdaad: zelfs wie de literatuur niet volledig
lt als machtsmiddel beschouwt moet toegeven
dat een dergelijke
g
gl
roman hoe dan ook ingebed is in een koloniale tijdgeest
en dat zelfs de meest be ri' l ggl
zij tijd is, die
p ende auteur een kind van zijn
altijd kan ontsnappen
pp aan de collectieve
beeldvorming
beeldvormin . Het Johanneskarakter is én
blij1 ft een creatie van een Europees
auteur,
p
net als de tientallen andere Afrikaanseersp
onages uit ons koloniaal proza
die hoe dan
p
ookemaakt
werden tot een soort robotfoto
g
van wat de romanciers als typisch
Afrikaans
Yp
meenden te moeten bestempelen.
Volgens
p
g
Edward Said staat de koloniale auteur tegenover de kolonie eerst en vooral als westerlin g, p as in tweede instantie als individu.
Maar het lijkt
J ons best mogelijk
gl dat
de wereldwijd bekende en al
algemeen
beg
wonderdeoeroe
van de postkoloniale
liteg
P
ratuurtheorie wat àl teeneraliserend
te
g
werken
g aat en dat onze eigen
gGerard Walschapin het begin
vijftig reeds
jaren
g van de jaren
Jg
veel meer zin had voor schakeringen
en
g
nuances dan deze cultuurfilosoof die de intellectuele wereldscène van de jaren negentigdomineert. En niet alleen voor schakeringen
en nuances, maar vooral ook voor
g
authentieke literaire kwaliteit.

Noten
Heel hartelijk danken we mevrouw Carla Walschap die
ons de ongepubliceerde brieven over Gerard Walschaps
Kongoreis ter inzage gaf. Het is evident dat deze
briefwisseling een vernieuwend licht werpt o.a. op de
genese van de roman Oproer in Congo. Dank tevens
aan de heer Luc Daems voor zijn dynamische
medewerking.
1 In ons proefschrift over de Vlaamse Afrikaliteratuur
(188o-1980) (Africana Gandensia, 1988)
behandelden we ca. 180 zelfstandige
prozapublicaties waaruit we hier de drie
genoemde titels selecteren. In het
themanummer van Vlaanderen over De Afrikaroman in Vlaanderen (maart-april 1989, nr. 225)
hebben we ons hoofdzakelijk beperkt tot de
romanliteratuur na 1960, waardoor Gerard
Walschaps bijdrage tot de zgn. Kongoliteratuur
niet behandeld werd.
We verwijzen in deze bijdrage steeds naar de
eerste druk: Oproer in Congo, AmsterdamBrussel: Elsevier, 1953, 2 53 pp . De tweede druk
verscheen eveneens in 1953. De derde druk
werd uitgegeven door Uitgeverij HeidelandOrbis n.v. (Hasselt, 1969), 263 pp. De vierde
druk: Oproer in Kongo, Antwerpen: Uitgeverij
Beckers, 1980, Inleiding door André Demedts:
Gerard Walschap of Het vertrouwen in de

mens van goede wil, 331 pp. De vijfde druk:
Oproer in Kongo, Antwerpen-Amsterdam:
Manteau, 199o, 205 pp. Ook opgenomen in het
Verzameld Werk, deel 4, Antwerpen-Amsterdam:
Manteau, 1991. In 1956 verscheen er eveneens
een Duitse vertaling: Aufruhr ho Kongo
(vertaling: Elisabeth Augustin), Wien-BerlinStuttgart en in 1956 ook een Franse vertaling:
Insurrection au Congo (vertaling: Flora Populier
en Francois de Cacamp), Bruxelles.
2 Juryleden waren prof. Nathalis de Cleene (Gent), prof.
Amaat Burssens (Gent), prof. Vital Celen
(Antwerpen).
3 J. Spanhove, De Jonge Walschap, in: Eigen Schoon en De
Brabander, 73 j g . , 7- 10, juli-oktober 1990, p. 31-32.
4 Idem, p. 42, p. 195, p. 195-196.
5 Interview met Tom Oostveen in De Tijd, 7-7-1978.
6 Vital Celen (ed.), Het letterkundig werk van Alfons
Walschap, m.s.c., Met een levensbericht door
Gerard Walschap, Antwerpenl: De Sikkel, 1952,
141 pp. In Oproer in Congo verwijst Walschap
impliciet naar zijn broers verhaal Bolalimai (p.
49); hij geeft deze naam aan een dorp.
7 Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap, tweede
deel, Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis n.v.,
1970, p. 91. Over de specifieke omvang van de
briefwisseling tussen Alfons en Gerard bestaat
er evenwel enige twijfel. Van de brieven die
Alfons uit Kongo naar Gerard stuurde, is bij de
familie Walschap niets terug te vinden. Ook de
mededeling van Alfons in een brief aan zijn
confrater pater Moeykens dat hij en zijn broer
`nooit' naar elkaar schreven, kan erop wijzen
dat die correspondentie vrij beperkt was.
(Onderzoek en bedenkingen van pater J.
Spanhove, mij meegedeeld op 24.4.1998).
8 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, zondag 29 april 1951.
9 Idem, zaterdag 28 april, 1951. We kunnen in dit
verband er ook op wijzen dat Walschap ooit
stelde: `Vooreerst werk ik niet volgens plan, ik
vertrek van een idee. (...) Die idee vormt de
kern, ik zou ze durven vergelijken met radium.
Die idee rust in mijzelf en krijgt intensiteit,
stralingskracht (...). Ik volg echter nooit een
vooropgezet plan.' (Interview door Walter
Hellinckx, Mechelen, 1963, typoscript, p. 6).
10 Idem, zondag is april 1951.
11 Idem, maandag 3o april 1951.
12 Albert Westerlinck, o.c., p. 92.
13 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, donderdag 10 mei
1951.
14 Idem, maandag 14 mei 1951.
15 Idem, woensdag 16 mei 1951.
16 Idem, donderdag 3 mei 1951. (Het woord 'leven'
moet hier hoogstwaarschijnlijk gecorrigeerd
worden: 'lezen' lijkt evident.)
17 Idem, zaterdag 21 april 1951.
18 Band, 12de jg., 1953, pp. 82-97; Nieuw Vlaams
Tijdschrift, 7de jg., 1953, pp. 449-521 en De
Nieuzve Stem, 8ste jg., 1953, pp.193-212.
Enkele gegevens uit deze alinea werden
ontleend aan dr. Emiel Willekens, Kroniek van
Gerard Walschap, in: Gerard Walschap,
Verzameld werk, deel 4, Antwerpen-Amsterdam:
Manteau, pp. 29-38, een bron die inzake het
precieze verloop van de Kongoreis weliswaar
niet volledig correct is.
19 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, zondag 29 april 1951.
20 Idem, dinsdag 1 mei 1951.
21 Idem, zondag 22 april 1951.
22 Deze getuigenis werd gepubliceerd in Pika Ngoina
(driemaandelijks ledenblad van de
Vriendenkring Oud-Kolonialen Knokke-Heist),
november 1989. Ze werd overgenomen door
R.F. Lissens in Dietsche Warande en Belfort (135
jg., nr. 1, februari 1990, pp. 114-116) en door
Gaston Durnez in: Standaard der Letteren (11
mei 1991) en in: Verzameld Werk, deel 4, p. 15
en door Jos Borré, Gerard Walschap. Rebel en
Missionaris, Antwerpen: Dedalus, 1990, p. 154•

23 Ongepubliceerde Brieven Kongoreis, maandag 14 mei
95 1
24 Idem, maandag 14 mei 1951.
25 J. Spanhove, o.c., p. 97 en p. 113: 'iets zeer dieps (...)
over zijn jeugdgevoelens: zijn nood aan
vriendschap'.
26 Idem, p. 154 e.v.
27 Arthur Verthé en Bernard Henry, Geschiedenis van de
Vlaams-Afrikaanse Letterkunde, Leuven:
Davidsfonds, 1961, p. 112.
In Walschaps Ongepubliceerde Brieven Kongoreis
vinden we inderdaad enkele 'kleinstegemeenveelvouden' die hij tijdens zijn reis
opmerkt en in zijn brieven formuleert, en die
hij dan later in zijn roman in een bepaalde
vorm verwerkt. We geven enkele treffende
voorbeelden (de data verwijzen naar de
brieven, na de kommapunt wordt de
betreffende romansequens kort aangeduid): de
Afrikaan die de blanke benadert als zijn vader
en moeder (vrijdag 6 april 1951; Theotimus
t.o.v. pater Leopold en zuster Imelda); de
communistische infiltratie in de kolonie
(zondag 8 april 1951; Johannes' lectuur van een
communistisch gedicht, p. 15); de boys die
'geruisloos, onhoorbaar' al het werk doen
(vrijdag 13 april 1951; cfr. rekwisitoor p. 6); het
beeld van de blanke pionier die de
vooruitgang zo goed mogelijk tegenhoudt
(zondag 22 april 1951; figuur van Van
Aspengouwen); de Afrikaan die een mens is
zoals een andere (vrijdag 27 april 1951;
uitspraak p. 178); de drie periodes in de relatie
tussen een blanke en een Afrikaan (zaterdag 28
april 1951; geformuleerd op p. 56); de angst die
een blanke ervaart vó6r de avond valt
(zaterdag 5 mei 1951; de openingsscène van
hoofdstuk IX, p. 157); de fouten van het
koloniale regime die zich `volgens de kenners'
spoedig zullen wreken (zaterdag 28 april 1951;
oproerthematiek); het beeld van de oude
missionaris die naar Kongo terugkeert om er te
sterven (woensdag 16 mei 1951; terugkerende
kloosterzuster, p. 252).
28 Gerard Walschap in: Albert Westerlinck, o.c., p. 105.
29 J. Spanhove, o.c., p. 70 vermeldt dat deze rol ooit
gespeeld werd door Walschaps zuster Judith
en dat deze versregel de auteur sterk
bijgebleven is.
3o Albert Westerlinck, o.c., p. 104.
31 Idem, p. 103.
32 J. Spanhove, o.c., p. 132.
33 Arthur Verthé en Bernard Henry, o.c., p. 111.
34 We denken vooral aan de reducerende, vaak
subjectieve en soms oppervlakkig-onjuiste
bijdragen van Dick Gebuys in: Ons Erfdeel,
28ste jg., maart-april 1985, pp. 183-194 en van
Koen Bogers en Patrick Wymeersch in:
Literatuur, 3de jg., 1986, pp. 136-143.
Ook de volgende analyses gaan stilzwijgend
voorbij aan de essentiele stilistische kwaliteiten
van de roman: Koen Vermeiren, Lexicon van
Literaire Werken, mei 1993, 11 pp. en Ton
Anbeek in: Ons Erfdeel, 38ste jg., januarifebruari 1995, pp. 75-87.
35 Edward Said, Oriental ism, Londen: Routledge &
Kegan Paul, 1978.
Edward Said, Culture and Imperialism, Londen:
Chatto & Windus, 1993.
Patrick Williams & Laura Chrisman (eds.),
Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A
Reader, New York: Harvester-Wheatsheaf, 1994.
Geoffrey Nash, British Cultural Studies and the
Legacy of Imperialism, in: British Studies Nou,
January 1 994, pp . 10-11.
Jurgen Pieters et al., Dossier, in: Yang, 3oste jrg.,
1 994, 5 pp. 32-66.
Julien Vermeulen, Groei van een 'postkoloniale'
kuituur, in: Standaard der Letteren, nr. 2184,
26-27-3-1994.
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Gerard Walschap in 't kort

opJ juli 18
8e- Gerard Walschap
9g
p werdp9
boren in Londerzeel-St.-Jozef als tweede
kind van Florent Jozef Walschap
p en Anna
Maria Peeters. Na hem zullen er nogg zeven
kinderen in hetezin
het levenslicht zien.
g
- HijJ studeerde wijsbegeerte
en theologie
J
g
g in
het Scholasticaat van de Missionarissen van
het Heilig
g Hart te Heverlee, doch trad in
1921
de hogere
wijdingen)
uit.
9
g
l g
was hij
hij redactiesecreta- Achtereenvolgens
g
ris van 'Het Vlaamsche Land'1 922-1 97,
2
'Hooger
Leven'
(1927-1939)en
'Dietsche
g
Warande en Belfort'193
z -1
8 . Later werd
93
Walschap
van de openbare
p rijksinspecteur
l
p
p
bibliotheken.
- Op
0 juli 1 2 9huwt
hij hij
in Maaseik met de
5
dichteres (en intieme vriendin van Alice Nahon) Marie-Antoinette (Ninette) Theunissen.
Uit het huwelijk worden achtereenvolgens
g
Hugo
26)
0
g 19
^ Guido(1927),Lieven 193,
Carla (1932)
en Bruno 1
8 geboren.
93
93
g
- Gerard Walschap
p debuteerde met religieus
g
geïnspireerde
ireerde dichtbundels: ' Liederen van
Leed' (1923)
In de93en 'De Loutering'(1925).
g
zelfdeeriode
schreef hijJ ook een aantal to p
neelwerken met Frans Delbeke als co-auteur: 'Flirt', 'Dies Irae' 'Lente'1
2 en 'De
94
Vuurproef'(1925).
Technisch gezien bleken
pg
het zwakke stukken.
- De eersterozawerken
van de auteur wap
renWaldo (1928)
en
enkele
bundels met
9
volksverhalen: 'Volk'193o en 'De dood in
het dorp'
p (1930). Meer dan een decennium
later zou Walschap
p in de trant van de laatste twee boeken nog
g 'De wereld van Soo
Moereman' (1941)
94 laten volgen.
g
- Inmiddels had de auteur zijn
J eigen, zeer
expressieve
stijl,
p
l^ wars van decoratie,^evon
g
den in 'Adelaide'2
1 99^ dat hijJ met de ro mans 'Eric'193
i en 'Carla' (1933)
tot 'De
933
familie Roothooft'1 939 zou uitbreiden.
- Deublic
ie a
van
at
deze sterk g
eenga
p
g eerde katholieke zedenromans kreegg ech ter af te rekenen met onbegri een zelfs rabiate vijandschap
l
p vanwege
g een deel van de
katholiekeeesteli'kheid
en van de gelovig
J
ervarin g en. Samen met eerder opgedane
pg
in Gerard Walscha
Walschap,
g
g en heeft dit gebeuren
p
wat Westerlinck noemt 'deekwetste
verg
vreemdingtegenover
de roomse Kerk
beg
werkt die naaren
van eenzame twijfel
J
J
geleid heeft tot vrijzinnigheid'.
g
- Van lieverlede verschil nen een aantal vernieuwendespsychologische
cholo
ische romans zoals
g
'Trouwen' (1 933 ^ 'Celibaat' (1934)
en het
934
maatschappelijk-ideologische 'Een mensch
280
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vanoede
wil' 193.
6
g
- 'Sib
' ( 931 )
8 en'Bejegeningvan Chris
Y lle
tus' (1940)
94 etaleren enkele Jjaren later dan
weer Walschappsmoeilijk
moeilijk verwerktegeloofscrisis.
- Een absolute climax in zijn
J oeuvre bereikt
de auteur echter met het vitalistische 'Houtekiet' (1939),
waarbij het in 19
61g esc hre939 ^ waarbij
ven 'Nieuw Des'
p zal aansluiten.
- 'Tor'1 )943
en René Hox ('Ons Geluk' 1946)
in feite een identiek, onbereikg,
94 J jagen
baareluk
na.
In het tweede boek geeft
de
g
g
verscheurdheid tussen artistieke vri'heidsl
drangn
g verlangen
g naar familiale geborg enheid aanleiding
g tot een dramatische
huwelijkscrisis.
l
- Met de novelle 'Genezing
g door Aspirine'
p
(1943
) en ook en vooral met de roman 'Zuster Virgilia'
195
1 scheptpGerard Walscha
Walschap
g
proza
dat
tot
het
allerbeste
uit
zijn
P
J werk
behoort. Via een broer-zusteropstelling
P
g
confronteert de schrijver
in het laatst geciJ
teerde,p
prachtige
g boek,^ combattieve vrijzinl nigheid met de rustige
christelijke
overtuig
J
in van het titelpersonage.
gg
- Bernard Kemp
p noemt - na 'Zwart en Wit'
(1948)
- 'Oproer
in Congo'
Walscha
ps
( 953
)
p
94
g (1953)
p
enige roman die echt opp de actualiteit is afgestemd. De publicatie
ervan ervaart hij
hij als
g
p
rijl omdat de auteur daarin de linebelangk,
aire verhaalstructuur heeft doorbroken.
- Uit het werk van de jaren
zestiggJ
zijn
J
vooral de fantastische avonturenroman
'De ong
eloofli'ke
J avonturen van Tilman
Armenaas' (1960)
en het in technisch en
9
psychologisch
op zicht nieuwe 'Alter Ego'
g

(1 94^
6 ) 'Het gastmaal'
(1966)
Het avond
( 9 66 } en 'Het
g
maal'i 68
9 interessant.
g
lBijzondere aandacht verdienen on
etwi'
- Bijzondere
feld ook de kinderboeken van de auteur.
'De vierde koning'
) en in zekere zin
g 1935
zelfs 'Het kleine meisje
meisje en ik' (1953)
zijn
953
daarvan treffende voorbeelden.
- Het kritische en essayistische
werk ten
Y
slotte - Walschap
toonde
zich
daarin
een
p
gedegen
en somsggeduchtp polemist g-eg
g
tuitg (zo dat noggnodiggwas) eens te meer
van 's schrijvers
veelzijdigheid.
Onder heel
l
lg
wat andereublicaties
dienen
vooral
'Nooit
p
meer oorlog'
1) ^`Vaarwel dan'(1940),
g 193
'Voorp
ostgevechten' (1943)
en 'Salut en
943
merci'1 955 te worden vermeld.
- Gerard Walschap
tot 197
0
939
1' was van 1939
werkend lid van de Koninklijke
l Vlaamsche
Academie voor Taal en Letteren. Daarna
kreeg
hij het erelidmaatschap
ghij
g
p aangeboden
en werd hijl voorgedragen als kandidaat
voor de Nobelprijs
PJ Literatuur. Het oeuvre
van de man uit Londerzeel werd overigens
g
herhaaldelijk
herhaaldelijk met diverse prijzen
bekroond.
pJ
De belangrijkste onderscheiding
g viel hem
ongetwijfeld
te beurt in 1968 toen hij de
J
g
Prijs der Nederlandse Letteren kreeg.
Prijs
g In
1976
verleende
de
koning
hem
'erfelijk
97
g
J adeldom' en deersoonli'ke
titel
van
baron.
p
J
- Walschap
zijn slaap
zijn
p overleed tijdens
P in
zijn woning
g aan de Mechelsesteenwegg te
Antwerpen
op
oktober 1989. De bur
5burgerp 25
g p
like
uitvaartplechtigheid en de bijzettin
Jbijzetting
van de urn opp het Erepark
p van het Schoonselhof in Antwerpen
hadden drie da
dagen
lap
g
ter, op
plaats.
p 28 oktober,,p

Wals-Capp
el in Frans-Vlaanderen, waarvandaan de familie Walschapp afkomstig
S is. ((Foto: Raf Seys)
.^ )

Dichter te gast
HESTER KNIBBE

ONDERWEG

PERSEPHONE

Onder de straat hangt
g het plafond
p
van heterron
waarlangs
g wij
p
staan. We reizen samen
ondergronds;
hoe licht is het
g

Hijl heeft me niet geschaakt,
ik
g
ben
vrijwillig
was nieuwsgierig,
g^
J
g
afgedaald
en liet me nemen, kuis. Zo
g
haalde ik de dood onsterfelijk
l

door zwart teaan.
Geen sprake
is er
g
p
van een nacht en van een dag
is niets te zien. WijJl
de stilsteassa
p giers • alleen

Mijn moeder snapt
in huis. Mijn
p dat
niet ze wil alleen maar dat ik
op
voor de maaiers
p het oostfeest
g
dans, de zomer in het hoofd

het razen van wagons.
En razen
g
is wat onsasseert:
ramen met schimmen
p
ingelegd ,g
gezichten als fossiel zo
tijdeloos al onderweg.
tijdeloos
g

en in het haar. Maar ik heb
ook een winterkant, die dieper
naar de wortelsraaft
oppzoek gaat
g
g
naar de kiemen in het zaad. Dat

EURYDICE

vloekt niet met wat boven staat;
ik wil de bronnen duiden van
wat voedt, de maaiers in de armen
vallen moet. Daaraan ben ik verbruid.

Hij
Hi' heeft zijn lied op
gezet,
pmij
lg
betast de lier zoals voorheen
terwijl de kou mijl
mijn huid,^ terwijl
ORPHEUS

tot de lippen
tijdschaa
pp staat. Onder de tijdschaal
bijgezet
leef
ik
het
leven
lg
van een smeekgebed:
Eurydice,
g
Y
kom uit! Sluitsteen enodsverbod
g
speelt
hij
p
hijopzij,
p l^ verdooft de dood
tot slaapen
laat hem
P,
in eneeft
mij
mij
weggals bruidsschat
g
aan herinnering.
g Maar leven
achterwaarts doet kwaad ,J
niet
;
naar wateweest
is lieveling,
g
g^ kij
ik moet ontsporen
in de tijd
tij
p

IIIIMIMINIMENIMEMEMIlif

Wij11 ons lichaam
ingedaald:
één vorm
g
die niet te delen is
dan in verscheurdheid en
gemis.
Mijn naam moet willig
Mijn
g
jou mijn
mij
samengaan
met jou
g
verlies, ons hart
de lier waarin het lied
met stomheid ligt
geslagen.
Hoe
gg
g
hoeki
hoekigstaan wij l hier verdriet te
dragen
en te dragen
g
g
van al die eeuwen die ik schreeuwde niet

je voeten ligt.
voor je
g Ik
volgje oppde hielen, licht
vol
en nauw als stilte luistert, en

wijke
van mijJte
wijken toen
om moest kijken.
J

beeld me weer de wereld in. Speel
p
me zing
g me
blindelings.
g

Bij
van Zadkine
1 'Orpheus'
p
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281

SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

In deze rubriek publiceren zie 'literaire' vertalingen iii het Nederlands vair goede gedichten ruit andere talen Het is a iii de bedoelnrg het
vertalen van gedichten tc stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd warden naar let redactiesecretariaat leder
bundel of
vertaald gedicht moet vergezeld zijn zaan een fotokopie nati liet oorspronkelijke gedicht en zaan de bibliografische gegeu'ens van
bet boek zwaarnut bet genomen uuerd

ILDFLUENE

DE VUURVLIEGJES
1
IIIMOMPAYMESIMNSOMI

Det var den aftenen med ildfluene
da vi sto ogventet áp bussen til Velletri
at vi sá de toamle
som sto ogY
kysset hverandre
g
underlatantreet.
Det
var
da
p
du sa, halvt ut i luften
halvt til me g:
g
Den som har elsket lenge
g
har ikke levd forgJ'eves.
0 gdet var da ejeg
fikk oye
á de forste
^ p
ildfluene i morket knitrende
med lysblink
rundt hodet ditt.
Y
Det var da.

Het was die avond met de vuurvliegjes
gl
toen we stonden te wachten opp de bus naar Velletri
dat we die twee oudjes
die elkaar stonden te kussen
J zagen
g
onder delataan.
Toen
zei
je,
half
in de lucht
p
J^
half tegen
mij:
g
J
Wie lang
g heeft liefgehad
g
heeft niet vergeefs
geleefd.
g
g
En het was toen dat ik ze zag,
de eerste
g^
vuurvliegjes
in
het
donker,
knisterend
gl
met lichtflitsen rond je
l hoofd.
Het was toen.
VERTALING: LISETTE KEUSTERMANS

ROLF JACOBSEN
Uit Nnttnpertt, 1985

PIGGTRADVINTER

PRIKKELDRAADWINTER

ONMARAINONIMMINannel

INNIMMONSIMINIMMIX

- Ho.

Da viiftet
oss da var det kaldt, da.
g
Minst femogtjue
harde,
gJ
solvervsda nittenforr,
,
krig
g ogkvegpest.
gl3
Veien til kjerka
var stengt
med
i trád.
J
g
p gg
Husker vi klatret over skigarden
til
preste
garden.
g
P
g
- Hei,^l
kolen din hen
er fast.
henge
nei ikke der men der.
Vi trátteg
p lo furer over en is-klaka
otetáker
o pptilp
presten i serk
p
som sto klar med skriften.
- Jag efter k' ae rli heten sa'n. Ja, sa vi.
Men du verden hvor mokkete vi vara
p bena.
Da vi hadde lat
g oss om kvelden
grein vi en skvett,^begge
g
gg to. Gud
vet hvorfor.
0 gsi be me
gY det lange
g livet.

Hu.
Toen we trouwden toen was het koud, nou.
Minstens vijfentwintig
graden vriezend,
l
gg
zonnestilstand, negentienveertig,
g
g,
oorlog
g en varkenspest.
p
De weg
door prikkeldraad.
g naar de kerk versperd
p
p
Ik zie ons nog
over
het
hek
bij
de
pastorie
klimmen.
g
J
p
r
- Hé,l
je ju
jurk
zit vast.
- nee niet daar maar daar.
We trokken voren door het ijs-korstige
J
g
aardapp
elland o
dominee in mishemd
, naar
p
die klaar stond met de Schrift.
Jaag
A op
p de liefde,^ zei 'm. Ja,^ zeiden wij.l
Maaroeie
hemel wat hadden wij Jeen vuile voeten.
g
Toen we 's avonds in bed lagen
g
huilden we eenotje
p J^allebei. God
weet waarom.
En zo begon
het lange
g
g leven.

ROLFJACOBSEN

VERTALING: LISETTE KEUSTERMANS

-

De Noorse dichter Rolf Jacobsen (1907-1994) schreef, net als zijn evenknie Olav H Hauge, vanaf zijn debuut
modernistische poezie Hoe verrassend Voed en gemakkelijk leesbaar dat werk ook inas, liet vel reet iii
de smaak bij liet conservatieve Noorse publiek Na nog een bundel (1935) zweeg de dichter dan nok geruime
tijd Pas toen het ruodertusrne op ets meer begrip kon rekenen, begon lij opneuw te publiceren (1951) In de
tien bundels die toen volgden, spreekt dezelfde zacht huimiristisehe, diep bewogen steen als in de vroege poezie
Aan het zwoord is een van de groten uit de Noorse literatuur van deze eenuu
(X 933 )
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Poëtisch bericht

Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleze', Mondstraat 6, 87oo Tielt
Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden Neem voor ieder gedacht
eeg a ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres Ingestuurde gedichten warden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt tiet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald. vermeld daartoe hij ieder inzending uw bank- of postrekening.

ERUDIET

CHEMOTHERAPIE

'There is no end but addition'
(T.S. Eliot)

voor Trui

Blad na blad na blad beschrijft
J
een kruin steeds weer zichzelf.
Stamboom dieeworteld
in het donker
g
luchtigheid
in
bladstilte
verpakt.
p
g
Blader in dit boek met open
p einde.
Hoor soms hetelis
el van wat wind,
g p
sp
raak
gebrekki gals het seizoen alweer
leenroerig
g wordt. Nieuw hoofdstuk.
De stilte van bijvoorbeeld
canada's
l
is zo veel sterker dan het rillen
van een kaarsenvlam en Frieser
dan het zinderen van hoogzomer.
Een boom telt uit zijn
l blaren
zo lang
g de voorraad warmte strekt.
Uitbundigg houdt hij
hij ze in toom,
tot het okert in zijn
J hoofd.

Alsof Jje lood verhandelen moet,^ weegt
g alles
zwaarder dan het doet. Je jonge
overmoed
J g
heeft Jje weer koppig
uitgesloofd.
g
Pp g
Je ligt
geveld. Je gglimlach zachtjes
zachtjes uitgedoofd
g
gg
'e haar een kussen naast je
hoofd.
Een
lichaam
je
l
danig
leeggeroofd
dat het niet eens meer bloedt.
g
gg
Omdat het moet.
meisjeslijf.
Alsof Jje keerde,^ weer in het gewijde
g
J van jel meisjeslijf.
Geen kracht meer voorgeweld,
hoogstens
een droge
g in het laken
g
g schoolslag
Je ligt
steeds
meer
naast
mij
te
waken
g
en aarzelt, of je
g hebt te bezeren.
l angst
En toch,
de teerste tederheden wil je
l niet verleren
Je handen haast te licht voor strelen,
ze blijven
dapper
J
Pp weemoed helen
Zolan er lichaam is, ^wil jij
Zolang
ll het delen.

JORIS DENDO
JAN VANMEENEN

KLEIN REQUIEM VOOR ANTON VAN WILDERODE

Ik ken zijn
zijn ademhalen;
J schorre stem,^l
behoedzaam in een telefoongesprek.
Of ik hem uit een overpeinzing
g wek
P
een ogenblik
waarin hij
hij wou verdwalen.
g
Ik ken zijn handschrift: kind en wijze
wijz samen.
Hij
zag
en
dacht,
zijn
noteerde
het.
g
- l pe
weerloos' werd verwoord en ingebed:
g
zijn
l alter ego
g in het land van Amen.
Ik ken zijn werk,^J
zijn continu gedicht:
g
zijn
J oude hemel steeds weer opp een kier.
De Overoever kwam van daar naar hier;
zij gezicht.
bewoonde elkelooi
van zijn
p
Doorlopend
end leven: letters opppp
papier:
een boek dat in mijn
l handen openligt.
WILLEM VELDHUIZEN

* bekroond niet de Georges Leroyprijs 1997 - Marnixring Leeuwercke - Waregem

BIJJ ESTHER

God, Gijl zijt niet te rijmen
rijme met het lot!
al wateschiedt
blijft
blijftGij l verscholen.
g
j
Alwateschiedt
Gi
hebt
het niet bevolen.
,
g
en niet de dood.
Leven is wat Gijl
Gij heet.
Niemand kan mijJ vertellen hoe Gij
En toch, Uw Naamebeurt
en
is
geboren.
g
g
Ik vind U in de doolhof, niet tevoren
maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet...
Want ook de twijfel
kan U heiliggJ
zijn
J
en schroom verhindert ons, U uit te spreken.
p
Uw verhaal, Uw taal en teken
Wijl
zijn
zal door de nacht heen onseleide
zijn.
g
VAN DER GRAFT –WILLEM BARNARD

cf. EstheY 4 vs . 1 4
POËTISCH BERICHT
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In en om de kunst

In het spoor van Peter Benoit
Honderd 1jaar
Koninklijk
1 Vlaams Conservatorium Antwerpen
p
1898-1998
MICHAËL SCHECK

Inleiding
Volgens
de unanieme overtuiging
zij
g
gg van zijn
tijdgenoten
de jonge Peter Benoit
J gJ wasg
(1834-1901) hetggrootste muzikaal talent
zijn
van zij
België. Hij leek voor J generatie
gg in
Hij
bestemd voor een loopbaan
als componist
p
p
en dirigent
met uitzonderlijke
uitzonderlijkep
erspectieg
ven. Reeds vroeg
hopmerkelijke
g behaaldehijp
l
successen: zijn
werden veelvull composities
p
dig
uitgevoerd,
een aantal werken vond
g
een uitgever
in Parijs
Parij en de concerten in
g
met eigen symfonische en oratorische scheppingen onder zijn
zijn leidingg wer den fel toegejuicht.
Niet
onbelangrijk
gl voor
g J

Peter Benoit

284

IN EN OM DE KUNST

zijn carrière,^ was hij ook een graag
geziene
g gg
gast
in
de
hoofdstedelijke
salons.
hoofdstedelijk
g
feit dat Benoit als drieëndertigjarige
een radicaal nieuwe wegg heeft ingeslagen,
getuigt
de diepe
hijzijn
1
g vann
p ernst waarmee hij
in
als
boe
boegbeeld
beeld
van
de
Vlaamse
culPg
turele emancipatie
opnam.
Aan de culturele
p
P
bewustwordin van zijn
bewustwording
hij voortzijnvolk zou hij
aan
e impulsen
. Als kunste geven.
g
p
g
hij
naar,p
opvoeder en organisator
maakte hij
g
van de Antwerpse
Muziekschool,
vooral
p
echter van het volledig
z principes
g naarzijnp
p
gemodelleerd
emodelleerd
Koninklijk Vlaams
CKoninklij
onserva
de uitvalsbasis voor zijn vernieuwende ideeën. Aldus behoort de historiek
van het Antwerps
P Conservatorium tot de
belangrijkst
belan rijkste hoofdstukken in de Vlaamse
geschiedenis van de 1 9de en 2oste eeuw.
Voorgeschiedenis
g
Met de steun van familie en vrienden trok
Peter Benoit,- de zeventienjarige
e
J gWest-Vlaminguit Harelbeke, -in 18 51 naar Brussel
om zich daar in te schrijven
schrijven als leerlingg aan
het Koninklijk Conservatorium. Deze eerste
officiële instelling
ger
muziekong voor hoger
derwi's
werd
geleid
door Fran^ois
l in België
g
g
Joseph
uitzonderlijke
p Fétis. Fétis was een uitzonderlijk
niet alleen als musicus,,
l
muziektheoreticus en musicoloog,
g^maar
ook als organisator
enpedagoog.
Onder
g
zijn vaderlijke leidingg ontvingg Benoit een
ideale artistieke vorming.
g
Benoits studie wordt in 1857
bekroond
57
door het behalen van de hoogst
g mogelijke
gJ
onderscheidin
g, de Prix de Rome. Met de
daaraan verbonden beurs begeeft
hij
hij zich
g
op
een
uitgebreide
studiereis
naar
Duitse
g
land. De indrukken opgedaan
in Keulen,
pg
Berlijn,
Berlijn Dresden en Mtinchen spelen
een
p
beslissende rol voorzijng
z gaandeweggrijpenJp en
de visie op
de
betekenis
van
de
kunst
en
de
p
artistieke opvoeding
p
g voor de samenleving.
g
Tijdens
Tijdens het aansluitend verblijf
inParij
Parijs
verblijf
pt hij zijn
zij eerste werken met een artisnationalistische inslag.
g Terugg in Brussel vanaf
1863n
en zijn
l idealen vastere
3, krijgen
vorm, mede onder de invloed van zijn
)
vriend , de Vlaamse dichter Emmanuel Hiel.
Na Benoits terugkeer
uit Parijs
begonnen
Parijs
g
g
invloedrijke p
persoonlijkheden
uit te zien
J
naar eenegp
aste professionele
positie
voor
p
p

het jonge
genie. Door de bemiddeling
g van
l g g
de P gouverneursdochter
se ouverneursdochter Constance Teichmann, tussenkomsten van leden van
het Antwerps
p stadsbestuur en de financiële
druk uitgeoefend
door Minister Alfons Van
g
den Peereboom werd Benoit in 1867
7 aangege
steld als directeur van de stedelijke
stedelijk Antging
sche
verwijlg
Muziekschool. Zonder v
g
hij over tot ingrijpende vernieuwin
rnieuwingen
en met
hijve
klemtoon op
p een omvattende technische artistieke g
en intellectuele vorming
'Bildun
naar de
S ' enerzijds,
g
J- de terugkeer
wortels van de Vlaamse cultuur anderzijds.
Hijzelf
Hijzelf introduceerde het begrip
gp 'Vlaamse
muziek' dat hij echter nooit heeftgedefinieerd en dat tot oPheden ook niet precies
p
te omschrijven
is.
J
Deedachte
om de Muziekschool te verg
heffen tot Koninklijk
) Conservatorium leefde in Antwerpen
vijfp reeds sedert de jaren
J
l
tig.
g Benoit maakte hiervan een strijdpunt,
lP
maar hijJ zou nogg3
31Jjaar moeten wachten
voor zijn steeds
dringendere
eis werd ingeg
gewilligd. Het hardnekkig
g vasthouden aan de
benamingg Koninklijk
Koninklij Vlaams Conservatori•
heeft deevraa
de
voorzeker
g
g promotie
P
niet versneld, integendeel.
Volledig
g
guit
gep ut door zijn
J rusteloze activiteiten en
g ebukt onder een steeds meer verzwakkende
gezondheid
zou Benoit de nieuwe instelg
lipg
nog
slechts
gedurende
drie jaar
kung
g
l
nen leiden, grotendeels
zijn
vanuit zijn ziekbed,,
tot de dood hem in 1901 velde. De nationale held eneliefde
vader van zijn
zij volk
g
als een koning
ten
grave
gedragen.
g g
g
g
Een nieuw concept
P
Benoits concept
p van de kunstopleiding
p
g was
democratisch en elitair tegelijk.
g l Volgens
g
hem moest elkeljonge
menstoegang
toean tot de
g
basisleergangen krijge
kri' en om deel te kunnen
•
aan een kunstzinnige
g initiatie. Maar
alleen zij
zij die er de nodige
ijve
g aanlegg en ijver
•
bezaten, mochten naar een hogere,
g
,
eventueel de hoogste
trap
opklimmen.
g
Pp
Hieruit resulteerde
e indrieledige
gende drieledi
delingan
het Conservatorium:
g
1. de Schoolafdeling,
'degeroepenen;'
g^
2. de Conservatoriumafdeling,
'de uitgverkorenen'
edi plo 3 de Hogeschoolafdeling,voor 'de g
meerden van de Conservatoriums delinS' die

een uitzonderlijk hoog
peil hadden bereikt.
gp
Benoit omschreef de Hogeschoolafdeling
g
g
als volt:
g
van weten Deze is ingericht
S
g ericht tot het geven
schappelijke
verhandelingen
en
voorbeeldige
scha
S
S
pp 1
muzikale en toneeluitvoeringen met de medewerking:
g
s. van de leraars van hetesticht
g
2. van de leerlip gen van de Conservatoriumafdeling
S welke hier een uitgangsdiploma bekwamen;
voorname toon- en toneelkun3. van geleerden,
g
stetnaars uit het Vlaamse land welke zich aansluiten bi1 het nationaal beginsel
in de kunst, en
S
zijn.'
pde Vlaamse taal machtig
S1

J

Eénrote
visie omhelsde dus het hele verg
loopan
de
studie -van de rille
p initiatie
p
tot het eventueel bereiken van het hoogste
g
artistiek niveau.
Getrouw aan zijn
principes
Benoit
p
p beperkte
lP
zijn
hervormingen
niet
tot
de
muziek
alg
J
leen maar hechtte hijl tevens het grootste
g
belan
van het Nederbelangaan de promotie
p
lands als enige
g volks- en cultuurtaal. Naast
de door hemzelf ontworpen
p opleidingen
uitgalmen')
en toneelspeelkunst
declamatie 'uit
p
S
zette hij) ook de leerlingen
van de muziekg
afdelingaan tot het volgen
g van de cursus
Nederlandse en algemene
letterkunde.
g
Voor
o het overige
g kwam het 'nationaal beging sel' in hoofdzaak tot uitingg door de conseg van de muziekterquente vernederlandsing
minologie ^het gebruik
van
liederen met
g
Nederlandstalige teksten g
in de samenzang-en koorklassen en de veelvuldige
P g
g programmerin gvan Vlaamse composities.
Bijzondel
p
re nadruk werdele
oppde door de direcg
g d
r zelf gg
gegeven cursus 'schoonheidsleer'
teue
met de onderdelen esthetica,g
geschiedenis
der muziek en uitvoering
g van
g en ontleding
klassieke werken.
eda
Benoits esthetiek
eno
J uiterg
gg iek zijn
aard schatplichtig
g
p
l eigen
g opleiding
p
g aan zijn
aan het Brussels Conservatorium dat onder
Parijs was
Fétis naar het voorbeeld van Parijs
g emodelleerd maar ook aan de indrukken tijdens zijn omzwervingen in Duitsland en de
Duitse invloeden die hijl later in Antwerpen
p
onderin
Door
het beste uit beide stroonderging.
g
mingen met elkaar
te versmelten maakte hij
l
van zijn
van
p
J Conservatorium een kruispunt
de Romaanse en de Germaanse cultuur.
Vanuit
a zijn artistiek nationalisme bevocht
hij hartstochtelijk
hij
J het muzikaal cosmopolitisme dat zich van de wortels van de overgeërfde volkscultuur had losgerukt,
g
g
, zo mono meer het virtuozendom dat, naar
gelijknog
was voortgevloeid.
De
zijn
g
l mening,
g^
moedertaal het volkslied en het nationaal
waren voor Benoit depl
ij artistiek erfgoed
g
lers van eenezonde
gezondeartistieke ontwikkeopptalent, ^vaardigheid
en
lip ltgegrondvest
lt
^ltlt
inzichtelijke
l verdieping.

Peter Benoit als bezieler
Met een onwankelbaareloof
in de noodg
culedra g
zaak van een door het gvolken
zijl idealen te laten doortuur wist Benoit zijn
blijf
drin gen in alle sociale klassen. Het blijft
zij
hele
lehij gedurende zijn
wonder dat hij
J
ven de kracht vond om met een verterende
intensiteit naast elkaar te componeren,
te
p
diri
eren te bestuderen en zijn
dirigeren,
J stand p un ten in ongetelde
geschriften,
pamfletten,
^p
g
g
nota's, pedagogische
documenten en redep
voeringen te formuleren. Fel bestreden
door
o de Franstalige
g bourgeoisie,
g
, maar ook
krachtig
gesteund
door
de
Vlaamse
elite en
gg
dr en door
gedragen
o de liefde van zijn
J volk,, heeft
tij een beslistijd
hij o enkele tientallen jaren
l
hoofdstuk
van de nationale geschiedese
o
g
Zijn
niseschreven.
Zijn
charisma
was
zo
groot
g
g
overlijde bleef
t het
zijn overlijden
dat
e nog
g langg na zijn
Als figuur
werd hijJ een legeng en
g
de.
De opvolgers
De degelijkeopleiding
o leidm aan de Antwerpse
p
Muziekschool,
vanaf 1898 aan het Koninke
lilk Vlaams Conservatorium, heeft veelgrote talenten tot ontwikkelinggg
gebracht.
Benoits opvolgers an Blockx, Emile
Wambach, Lodewijk
l Mortelmans,, Flor Ala erts Jef Van Hoof, tot en met Lodewijk
Jk
een groot aanzien als
DeVocht,
oc ^ ggenoten
g
componisten. Allen waren zij nog
g door
Benoit
zelf of door rechtstreekse discipelen
e
p
n hem
gevormd. Als directeur legde
van
e g
g
ieder zijn
klemtonen,, maar zonder
zijneigen
g
itzonderin bleven zi
zijtrouw aan de basisuitzondering
es van hun eminente voorganger.
principes
ontegensprekelijk ook voor de inDitgeldt
ge
standhoudinggvan de hogeschoolidee.
Alg
1ë en tijdens
de oorlogsperiodes en in de nal
n zouden
de hoogstaande
delo
sleep er va
g staan modeluitvoerin en kanselvoordrachten, lezingen
uitvoeringen,
g
tijdel
jk
activiteiten tijdelijk
de reaanvullende
aa
andere
Ji
wordeneschorst.
g
Reeds na enkelearen
werd de door Benoit
l
geïnspireerde 'Antwerpse
p School' van comn een staand begrip,
ggPmet als belangp oniste
t kenmerken een onberispelijke vakrakse
kundigheid, het vasthouden aan de romantischegevoelsuitdrukking en een voorkeur
voorgrote
rote
s mfonische of vocaal-instrusymfonisch
bezettingen,
p
g ^ tot en met de opera.
1 vierwerken en kamermuziek speelden
Ka
p
slechts bijl enkele van deze componisten
een
p
rol. De intieme liedkunst,
vooraanstaande
,
op
waarin vooral Lodewijk
Lodewijk Mortelmans o
een ongeëvenaarde
wijze
zou
uitmunten,
l
g
werd echter een veelvuldigg en met succes
beoefende kunstvorm.
Nieuwlichters
van Peter Benoits sterke
Indeschaduw
es
nli'kheid drongen nieuwe esthetipersoonlijkheid
p er
opvattingen
aanvankelijk
aanvankelijk slechts moeisc
zaamoor
doorook al liet de muzikale evolutie

andere landen de jonge
p oJ g Vlaamse com
nisten niet onberoerd. Vooral de dirigenten
g
onder hen kwamen in rechtstreeks contact
met vooruitstrevende muzikale idiomen
waarvanaandewe
de sporen
in hun eip
g
g
n
en
werken
terug
te
vinden
zijn.
De inteJ
g
g
ressantere figuren
uit de generatie
geboren
g
g
g
n
189
o verruimden reeds de typische
Antna
Yp
werPse schrijftrant,
vooral
wat
het
orkestJ
koloriet betreft. Geleidelijk aan groeide
een
g
onstuitbare stilistische emancipatiebewegrotediversiteit aan individugingmet een rote
eelekleurde
niet
zelden experimentele
^
p
g
vormen en uitdrukkingswijzen.
Menigjong
l gl
g
talent
ontvluchtte de conservatoriumopleiale o
te begeven.
dip gom zich op eigen
g
P
g paden
Flor Peeters, de laatste directeur-componist
p
en ambtshalve compositieleraar maar vooremKersters
e sters als eerste autonome leal Willem
raar
aa compositie, begrepen de tekenen des
n eerbied voor de muzikale
tiJ ds. Zil hadden
en brachun studenten
lit e van hun
individualiteit
ten
e deze tot ontwikkeling
g door het geven
g
liede technische basis,, historisch
een soliede
inzicht en een bewuste oriëntering
op de
gp
j k. Een boeiende verscheidenmuziek p raktik.
basis van verantwoord
e
heid op eenzelfde
verfijnd esthetiek kenvakmanschap
ak
p en verfijnde
merkt
dan ook de huidige
van
e
g erfgenamen
g
de 'Antwerpse
p School'.
Het concertleven
heteeerer
steeds uitbundige,
In het ste
g , maareerder
se muziekleven speelden
ro ene Antwerpse
rogene
P
de concerten van het Conservatorium een
en
aparte
rol. Getrouw
aan de bedoelingen
g
p
etreden
van Peter Benoit werden delat
p g
mogelijk
vermeden, tenzijl het
paden
zoveel,
pg
het klassiekere'modeluitvoeringen` van
De
nieuwe
muziek kreegg alertoire
betrof.
p
tijd
een
belangrijke
plaats
in
de programp g
g J p
l
met de belangrijke
matse toebedeeld,ke
g J
rij Ook
Vlaamse componisten
Ponisten oppde eerste rij.
t rische P. Benoit: 'antieke') muziek
de
kwam
opp historig
a aan bod, deels uitgevoerd
uit de verzameling
scheinstrumenten
s
g van
n ervatorium en dit langg voor het
het Conservatorium,
ontstaan, tientallen jaren later, van de auin . De conservatoriumh nticiteits bewegJg
te
bloei
concerten kenden een ongeëvenaarde
g
Lodewij De
aanstelling van
Lodewijk
vanaff de
g
o erichals directeur van de in 1934
934
pg
in g
van het Conservatorite Concertvereniging
zij lemenwerkin g
met zijn
um . Vaakinsamenwerking
hij
Cecilia bracht hi niet
genda che Chorale
n de grote
koor- en orkestliteratuur in
alleen
ee
g
cyclische
uitvoeringen
op
p het podium,
p
cc
g
Y
hi' ook ophefmakende
maar introduceerde hij
p
composities
van Milhaud, Straeigentijdse,
p
Talrijke
er
en
anderen.
Talrijke
n
vinsk
Ho
e
g eYt
gg
mm
en buitenlandse
g
repo
eerde Belgische
kunstenaars verleenden hun medewerking.
g
In deee
g
g eschoolo p
g st van de hogeschoolopleiding
sterke educatieve begeleiding
een
zorgde
ee ste
lt
lt
g
van de conservat oriumconcerten voor de
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nodige omkadering,zodat niet alleen de
leerlingen
en leraren, maar ook het brede
g
ubliek werden meegesleept in
peen
beredeneerd enthousiasme voor de muziek, zoals
het reeds Benoit vooroen
ogenhad gestaan.
g
De breuk met het verleden
Flor Peeters was vans952 tot s 968 de laatste directeur-componist
van het Koninklijk
p
J
Vlaams Conservatorium. Als artiest in hart
en nieren, wereldvermaard organist,
comg
onist
pedagoog
en
verfijnd
homme
du
verfijn
,
p
I?
g g
ging
hij als eerste de confrontatie
,g
g hij
met de uitdagingen van een nieuwe tijd
tij
Hij besefte ten volle dat het traditionele^ voor een stuk nog
ambachtelijk
g vrij
J ambachtelijk
g eoriënteerde Conservatoriumlaats
zou
p
moeten maken voor de Hogeschool als enige g
geschikte opleidingsvorm
voor de toekomst. De internationale artistieke kwaliteitsdruk nam immers bestendigg toe. Intellectuele weerbaarheid enefundeerde
keng
nis dienden het talent en het vakmanschap
aan te vullen om kunstenaars te vormen
die zich in een nieuwe muziekwereld niet
alleen konden waarmaken, maar ook handhaven.
Onder impuls
van Flor Peeters kwamen
P
reeds in het begin
zestig
J
g van de jaren
g de
eerste onderhandelingen
g met alle Belgische
g
conservatoria en de overheid over de noodzakelijke
hervormingen
l
g tot stand,^ vergelijkg J baar aan deze die reeds in Peter Benoits hoDit
g eschoolconcept werden gesuggereerd.
g gg
was het begin van
een
lange
lijdensweg
g
J
g
die, verdergezet
door Eugène
Traey,
g
g
Y^
Cooremans en Michaël Scheckas
p in s1994,
na eindeloze discussies en een aantal tussenstadia, tot een voorlopigeinde zou komen. De overdracht van de bevoegdheid
g
voor het onderwijs
) van de nationale overheid naar de Vlaamse Gemeenschap
e enerzi'ds^
de
overheveling
van
het
hele
kunstJ
g
onderwijs
J van het Ministerie van Cultuur
naar het Ministerie van Onderwijs
Onderwij andernoodzakelijk
J waren hiervoor de noodzakelijke
Niet alleen de inrichting
g van
het onderwijs
J veranderde, maar ook het
profiel van de conservatoriumdirecteur. De
druk van de structuurscheppende,
pp
^organisatorische administratieve en onderhandelinstaken
werd zo root
dat de overheid
g
g
voortaan het directeursambt niet meer
noodzakelijk
comg
J aan een gerenommeerd
g onist maar ook aan een ervaren kunstenaar p
eng
eda oo gwilde toevertrouwen. Dit
gebeurde dan ook aan de vier toekomstige
g
Vlaamse muziekhogescholen.
g
In het Koninklijk
J Vlaams Conservatorium
werd de afstotingg van de Schoolafdelingg in
197
o de eerste stappnaar vernieuwing.
g De
tijd
tijd was rijp
om
de
initiële
opleiding
il
g af te
lp
staan aan het deeltijds
kunstonderwijs,beJ
ter bekend als de muziekacademies. Gaandewegevolueerde het 'beperkt
leerplan'
p
p
286

IN EN OM DE KUNST

4,

ÍR^"^^^1s^+b

"`W

'

.ny,rR^, n

1 FQQ
^^^tl,^
^ r, a

‘^^u'\a

,,,,m

4w'\SU'

+, p..

^^
^ 1 ^°ra R Y
^^^^^^,^b,^

4

^^

\ 1^„x `" ^
^;
^
\
:
"'.
N \^\^^^,
^
,^
\^
^ \';4^
\‘‘`\\\\'\
^^. \
v^.
^,,.^+,a^^^'^
^^,^^^^^^^^^^^=,^s^^:^^
^fta \ ^: >,,+

^,.t

tl\\\r\Nk*\,

\

\,
,
,
\^'
^

a^

^

;

, ^,^
`^\^
„^^,,^,
,`
^,^),
^,,,^^,
^,
.
N\
^
`^`) \^\^ ` \a, ^
^ '1t \,^
v^^^,n^
h
.
t
,
^w
^^b..,.
^^,
\
a\„\
^^^^
\
.
`^ ^

,^„

^,\

1. \ '
!^
^,, + ` ^v,.^,,,,^^
`,^.,

`l

^ \\
^

, '

A*ot.
,

+

,

t

,,+

\\

^,^^,. .^ ,

^ „a,,^b

\U

^1\,\\,v\\n„7
\

^\r

d.,^

a, \

„\,1v1\^e

,^, , )

v`\

^^

\^

\^,

\

a„ a - ^^`^,

a\\^m^^^Á.
a ,

Traditie (1898)

99

Vernieuwing
^^^1 8)

van het oude conservatoriumbestel, waarin
de leerling
g zelf een keuze uit het onderwijsls
aanbod kon maken en de duur van de studie aan zijn
ontwikkelingstempo
Jeigen
g
g
p o aan passen,
assen naar een rijker
rijker
gestoffeerde, horig
zontaal en verticaal samenhangend
samenhanen
de basisopleiding
leidm met een hogeschoolachtige
e
g
gstructuur. Het tekort aan aanvullende technische
en inzichtsvakken en het tot dan volledig
ontbreken van eeneda gg
o ische vorming
g
werden opgevuld
door toegevoegde pgcur
sussen.
In deze meer dan dertig
gJjaar durende evolutie van de drie Koninklijke
J Conservatoria
liet Antwerpen
Tijdens
g Tijden
p zich niet onbetuigd.
besprekingen met de overheid en in de
bevoegde
overheidscommissies kwamen
g
steeds weer nieuwe denkbeelden aan de
orde. Uitgewerkte modellen
werden stap
p
voor stap
toegepast en bijgeschaafd. De
plg
contouren van een feitelijke
feitelijke hogeschoolo p leidmgvan twee cycli
jaarstructuu
Y met een jaarstructuur
eenvormige
studieprogramma's be on
gg
nen zich alsmaar duidelijker
af te tekenen.
l
Ookin
het
bezit
van
een
diploma
van
gg
p
volledi
volledig
middelbaar onderwijs
onderwijtot de toelagsvoorwaarden voor de student behoren als een niet te miskennen signaal
voor
g
de radicale breuk met de ambachtelijke
l
geest van de traditionele opleiding.
g
il
g
De vroege
e
vroe jaren
negentig
g g waren geken merkt door de strijd
l voor een aangepaste
definitieve wetgeving
g g voor het hoger
g
kunstonderwi ts. Deze moest rekening
g houden met de specificiteit
van de artistieke
il
opleidingen ten aanzien van de technische
wetenschappelijke
disci lines in het hodisciplines
en
pe J
g er onderwijs
l buiten de universiteit. Ook
hieraan werd veel energie
g besteed, maar

uiteindelijk bleek dit politiek
niet haalbaar
p
te zijn.
zijn. Het hoger
kunstonderwijs
kreegg een
kunstonderwijs
g
plaats in het decreet betreffende de hogep
ge
scholen in de Vlaamse Gemeenschap
p van
13
onder meer
3 Jjuli s 994 . Dit decreet bepaalt
p
dat derofessionele
kunstopleidingen
p
voortaan deel uitmaken van nieuwe multisectoriële hogescholen naar het structuurmodel van de universiteiten. Als eeneleg
dip gvan de pas
Hogeschool
Popgerichte
pg
g
AntwerPen werd ops september
1995
het
995
p
Koninklijk
J Vlaams Conservatorium met
zijn
l opleidingen muziek en dramatische
kunst in eenzelfde departement
ondergep
ge
bracht met de Studio Herman Teirlinck en
het Hoer
g Instituut voor Dans.
Traditie en vernieuwing
Het nieuwe bestel van het Koninklijk
J
Vlaams Conservatorium heeft ingrijpende
organisatorische
en inhoudelijke
inhoudelijk veran deg
en
met
zich
meegebracht.
Zoals in de
g
g
andere Vlaamse kunsthogescholen
wordt
g
een deel van de huidige
g wetgeving
g g als bedreigend
ervaren voor de eigenheid
van de
g
g
artistieke opleidingen en hun leefbaarheid
tussen de fundamenteel anderseoriënteerg
de technische en wetenschappelijke
pil l zusterdepartementen.
Ook de ggevoelig
p
g geredu ceerde financiering
stelt
enorme
g
problemen vooral met betrekking
g tot deilerso neelsomkaderin g. Tot de belangrijke
voor gJ
delen behoren de autonomie inzake de oranisatie
van het
onderwijs en de vrijheid
J
heid
J
tot besteding
g van de (schaarse) middelen
naar eigen
inzicht. Dit schonk aan de
g
kunstde
kunstdepartementen
de gelegenheid tot de
il
ontwikkeling
profiel. Initieel
g van een eigen
g il
eerder onbewust, maar toch opp een niet te

ontkennen wijze
leunt de Antwerpse
J
p
p oplossingin veel opzichten
aan bij
dP
J Benoits es
tijds
revolutionaire ideeën.
J
De vernieuwde muzikale opleiding
P
g aan het
Koninklijk
g
Koninklijk Vlaams Conservatorium beoogt
een algemene
verhoging
g
gg van de kwaliteit.
Gemeten aan de steeds sti'lgende internationale kwaliteitsnormen maakt een middelmate^musicus vandaagg
nogg weinigg kansen
op
Maar
pontplooiing
p
g in het beroepsleven.
P
ook het evenwicht van de technische en artistieke opleiding
g met de persoonsvorming
p
g
krijgt
de
noodzakelijke
aandacht. De p er Jg
soonsvormingwil onder meer de algemene
g
kennis van en het inzicht in het functioneren van een snel veranderende samenlevingbevorderen, ^waar het slagen
g van een
loopbaan in belangrijke
afhankelij is
gl mate afhankelijk
het vermogen
inveng om zelfstandige
tieve beslissingen
te nemen. Maar ook het
g
peilen
eilen naar waarden is een belangrijk
gl element bijl de voorbereidingg van jonge
l g musici
op
professie. Een ware
p hun toekomstige
gp
kunstenaar moet immers bereid en in staat
zijn
zijn om de ethische componenten
van de
p
kunst als een essentieel ferment van de
maatschappij
te begrijpen en te behartigen.
pplg
In deeest
Koninklij
g van Benoit heeft het Koninklijk
Conservatorium bewust afstandeg
nomeng edurende
van lange
deover
'e jaren
gJ
heersende eenzijdige
virtuozeno leidmg.
J gp
Het muziekleven heeft veel meer behoefte
aan musici die in kleinere ofrotere
geheg
len efficiënt kunnen functioneren. Een inzichtelijk
praxis moet echter
J onderlegde
g p

grondig
rondi worden voorbereid. Dit gebeurt
g
onder meer door een doorlopendeg
training
in alle in aanmerking
g komende vormen van
gemeenschappelijkemuziekbeoefening,
muziekbeoefenin
van samenspel tot opera.
Door een evenp
wichtige en waar nodigpolyvalente
vorgp Y
mingkan de aankomende musicus worden
beschermd tegen
g de frustrerende gevolgen
g g
van het cascadesysteem,
degressief
hij
g
^ waar hij
Y
afdaalt van veelal utopische
verwachtingen
p
g
noodzakelijk
naar noodzakelijk
'lagere'
doelstellingen.
In
g
g
plaats
laats daarvan kanhij
hij nuzijnp
z persoonlijke
l
ontwikkelin
ontwikkelingsweg
g g stevigonderbouwen.
Het spreekt
voor zich dat een dergelijk
p
gJ
progressief
ro g
voortschrijdend
systeem geens
p
Y
zins in de weg
g staat van het eventueel
doorstoten naar een solistische loopbaan,
P
wel integendeel.
g
Ook de beste structuur creëerteen
kunsteg
naars. Voor de artistieke vorming
g is depersoonli'kheid
van de leraar, zoals deze van
J
de student, van doorslaggevend
belang.
gg
g
Door de band van de meester met zijn
zij
t leerlip gwordt namelijk
namelijkhet doorgeven
van
g
kunde en kennis op
individuele
basis
pas
p
P
mogelijk.
docen g
g J De keuze van de geschikte
ten werd dan ook tot haar essentie herleid
door een van externe invloedenezuiverd
g
aanstellingsbeleid.
In de complexe
compl
strucg
tuur van een hedendaagse
oleig artistieke opleigmoet echter ook een hecht samenspel
p
van alle disciplines
en hun respectievelijke
p
p
l
leraren derootst
mogelijke eenheid verzeg
keren. Dit zal Benoit wel hebben bedoeld
toen hij in een verslagg van 1867
7 over de

Antwer pse Muziekschool schreef: 'De leraars krijgen
van den bestuurder algemeene
1gen
g
aanwijzingen; na dezelve
te hebben doorgrond
g
en bestudeerd, maken zij
zij hunnen leerlingen
g
daaraan deelachtig.
g Het aldus gegeven onderwijs levert dit voordeel op,
de leiding
p^
g uitgaat van Benen meester, omdat al de leraars een
zelfde ingevingontvangen'. In het democratisch bestel van nu spreekt
het voor zich
p
dat zoals bij
bi Benoit, deze 'ene meester' niet
éénersoon
moet zijn
p
l-maar een intensief
samenwerkend lichaam van verantwoordelijke
artistieke directeurs, coördinatoren en
J
docenten.
Slotbeschouwing
Hoe diep
p Peter Benoit ook was geworteld
g
in zijn
zijntijd,
hij heeft toch eengedachtenl^hij
^
goed
gecreëerd
dat in zijn
g
J n essentie nauwe g
li'ks
als achterhaald
mag worden bestem
t
g
eld.
Alleen
al
omwille
van
zijn
n
ver
p
J
sten als baanbreker van de Vlaamse cultuen als charismatische o p rele emancipatie
p
voeder van zijn volk verdient hij dat zijn
aandenken in ere wordtehouden.
Maar
g
de tijd
zijn compositoJ is ook stilaan rijp
Jp om zijn
bekijken De
risch werk met nieuwe ogen
g te bekijken.
in het jaar 2001J
vanzijn
zijn overliherdenking
l
den een eeuweleden
kan
hiertoe
de
aang
leidm zijn. Inmiddels leeft hij
leiding
hij door in de
zij duurzaamtraditie en vernieuwing
g van zijn
werk, het Koninklijk Vlaams Conservatorium.

Michaël Scheck is musicus, ere-hoogleraar
(tot
g
Koninklij
1998),ere-directeur
van het Koninklijk Vlaams
en ere-de arte1 tot 1995)
Conservatorium( 1991
995
p
mentshoo d van de Hogeschool
Antwerpen
p
g
(1995-1997).
Terele
enheid van het honderdjarig
1 gbestaan
g g
van het Koninklijk
1 Vlaams Conservatorium
verscheen onlangs
ju
b ileumboe 'Traditie en
g het jubileumboek
Vernieuwing'.
'. Hoofdredactie: prof
dr. Guido
p
Persoons met de medewerking
g van een vijftigtales
auteurs. 468
pagina's, met
4 pg
g ecialiseerde
p
talrijke
historische
illustraties.
HetJubileum1
verprijs
ril van 1.2 50 Bfr. ((plus
boek kan tegen
p
g de p
zendingskosten)
worden besteld bij1 het Koninkzendin
g
lijk
225,
1 Vlaams Conservatorium, Desguinlei
g
2018 Antwerpen,
telefoon
03/244.18.00,
p ^
fax 03/238.90.17.
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destijdsook zijn
aan Guy
oosten die destijds
J n deY Joosten,
buut maakte in de Vlaamse Opera.
De opeo ep
isebaseerd
op
een
libretto
van
de
broer
g
P
van de componist,
naar een kort verhaal
p
van Poesjkin.
Het 'duistere' onderwerp
p van
l
'Pique Dame' handelt over de verarmde ofzijn zoektocht
ficier Hermann die,J
tijdens zijn
wijz
naar heteluk
op
haast
obsessionele
wijze
^
p
g
Hij wil liefhet kaartspel
valt. Hij
p ten prooi
P
de en maatschappelijke
status afkopen
p met
Pp l
n onuiteindelijk
J
kaartspel
en
vindt
er
uiteindelijk
zijn
p
derg
angin. De rol van de oude gravin,
g
, de
kwaadaardige
g dame van de kaarten, wordt
vertolkt door Rita Gorr, die na jarenlange
g
l
afwezigheid
terugkeert
naar ons land,p re
g
g
cies een halve eeuw nadat zijJ in Vlaanderen
debuteerde.

Menselijke zoektocht naar eigen
identiteit centraal in het programma van de Vlaamse Opera
BEATRIJS VAN HULLE

Ivo Van Hove debuteert als
operaregisseur
Zoektocht is het kernwoord, dat de intendant van de Vlaamse Opera
p Marc Clémeur
bi'J de voorstelling
zijnprogrammatie
Pg
g van zijn
voor het seizoen 1998-1999
o twee
fronten
99 999
p
vormt de zoeknaar voor schoof. Enerzijds
t
tocht van de mens naar zijn
J eigen
g identiteit
het centrale thema van een aantal opera's.
p
Anderzijds gaat
de Vlaamse Opera
ook oop
g
p
zoektocht naar nieuw talent enresenteert
p
niet minder dan drie regisseurs
en twee
g
diri enten die naast talrijke
dirigenten,
talrijk debuterende
zangers,
g ^ voor het eerst in ons land operaP
producties leiden.
Ivo Van Hove, directeur van het Zuidelijk
Toneel en het Holland Festival, maakt zijn
)
operadebuut
in de belangrijkste
productie
p
1'
gl
van het seizoen, het lyrische
drama Lulu
y
van Alban Berg,
g^ ggebaseerd op
p teksten van
Frank Wedekind. De Vlaamse Opera
o Pp
teert hier voor de door Friedrich Cehra voltooide versie in drie bedrijven,
waardoor
l
Lulu's lange
aanvankelijk
aanvankelij succes
g weg,
guiteindelijke
neergang,tot de laatste
J
snikevol
d
wordt.
Ivo Van Hove,^ diel a'g
g
bijToneelgroep
reneleden
bij
g
g P Amsterdam het
gelijknamig
g J
g toneelstuk van Wedekindrehierbij samen met zijn
g isseerde^ werkt hierbij
J n decorontwer Per Jan Versweyveld.
Bernard
Y
Kontarsk
dirigeert
bezetY gde uitgebreide
g
ting. De veeleisende rol van de immer verleidenf ke en ongrijpbare Lulu is toevertrouwd aan de Amerikaanse, internationaal
bekende, coloratuursopraan Constance
Hauman. Zij heeft deze
opdracht
p o dht met en thousiasme aanvaard en houdt van het
'eerlijke
l karakter' van het hoofdpersonage
uit dit, volgens
haar, 'één van de grootste
g
g
com
composities
van de twintigste
eeuw'.
p
g
Andere nieuweroducties
P
De openingsproductie, Verdi's I l Trovatore,,
is een 'dramatur
echt gisch monster', waarin de vier hoofdrollen, hertogin
g Leonora,, de
graaf van Luna,^ de zigeunerin
Azucena, en
g
g
de troubadour en krijgsheld
Manfredo, een
lg
p
pure
elzijn
zijn van ure
affecten, die in conflictsituaties en, in de ene na de andere catastrofe, met elkaar botsen en elkaar
vernietigen.
Verdi kleurde het libretto met een veelvuldiheid
van bekoorlijke
bekoorlijkemelodieën,^ die blijg
lven borg
staan
voor
de
populariteit
van
die
g
pp
opera. De regie
bijn 'surrealistisch'
g van het bijna
van Ii Trovatore werd toevertrouwd
aan Christopher
Alden,
p
^ dieJ jarenlang
g samenwerkte met de bekende regisseurJeanPierre Ponnelle. Evenals de jonge
Franse dil ge
rigent Marc Piollet is hij
hij een nieuwkomer in
288

IN EN OM DE KUNST

De Amerikaanse coloratuursopraan
p
Constance Hauman, vertolkt de
hoofdrol in het lyrische drama Lulu
van Alban Berg.
(Foto: Annemie Augustijns)
g 1
de Vlaamse Opera.
Verder
dd werd
er een bep
roe
roepgedaan oppenkele getalenteerde
jonge
g
l g
zangers,
e
g ^ waaronder de veelzijdige
l gRussische sopraan
Olga
P
g Romanko als Leonora en
de veelgevraagde mezzo-sopraan
Barbara
p
Dever als Azucena.
Muziekdirecteur Marc Minkowski dirigeert
Mozarts eerste volwassen opera seria Idomenen rè di Creta. De Trojaanse
oorlog
g
vormt de achtergrond
van het verhaal
g
waarin een vader zijn eigen
g zoon moet offewelzijn van de gemeenschap.
ren voor het welzijn
p
g
De J
jonge
David McVicar
g Schotse regisseur
g
zal de dramatische vader-zoon relatie op
heel intense manier uitwerken en vorm
geven.
Met Idomeneo werpt
g
p Mozart een
nieuw licht op
p de traditionele opera
p seria.
Het beschouwende karakter van de ernstimoet er wijken
wijken voor
stug e barokopera
P
wende handelingie
aria's
en
recitatieven
g,
naadloos in elkaar laat overgaan.
Daarbij
Daarbij
g
ondersteunde Mozart Idomeneo's innerlijke
l
strijd
J tussen vader en vorst met een bril'l an
te symfonische
partituur,^ vol gedurfde
hart
p
g ur
monieën. Ook hier zingt
g een jonge
l g cast,
aangevoerd
door Richard Croft in de rol
g
van Idomeneo.
De vierde nieuweroductie
is Pikovaya
Y
P
Dama Scho
ppenvrouw^ de naJevgenij
g 1
OneSin beroemdste en succesvolste opera
p
van Tsjaikovsky.
J
Y Deze
p productie wordt
g ediregeerd door de jonge
Amerikaanse diriJ ge
g ent Ivan Tdrzs. De regie
g is toevertrouwd

Marc Minkowski dirigeert
eveneens Carl
g
Maria von Webers Oberon in de originele
Engelse
versie The Elf King's
g s Oath. Het lig
bretto isebasserd
op Sotheby's
g
Y vertaling
p
van
Christo
Oberon
van hetedicht
ph Marlt
tin Wieland. Het betoverende universum
van Oberon lit
g halverwege
g tussen Mozarts
Die Ent uhrun
S en Mendelssohns Ein Sommernachtstraum. De elfenkoning
g Oberon, beA
Midsummer
Night's
kend uit Shakespeares
^
p
Dream helpt de ridder Huon in zijn toenaderingtot Reiza, de dochter van de kalief
van Bagdad.
De ouverture is zeer beroemd
g
eworden.
Zij
begint met een vredig,
geworden.
ge
g
J
g
op de
heimzinni
motief,
dat
^
g en wazig-ver
g
hoorn (de hoorn van ridder Huon)gespeeld wordt;
wordt; de vijf
vijf of zes thema's roepen
I'
de onwezenlijke
onwezenlijke en toverachtige
g wereld der

Marc Minkowski, muziekdirecteur
en dirigent van de Vlaamse Opera.
(Foto: Patrick De Spie ^elaere)

feeën op,
met etherische, grillige
,g
g wezens.
p^
Men heeft verkeerdelijk
beweerd
dat deze
J
ouverture tot voorbeeld voor Mendelssohns ouverture Midzomernachtsdroom heeft
geeft
gediend.
Een concertante uitvoering g
een veilige
g oplossing
p
g voor het vertolken
van het ingewikkelde
Pplot en depantomig
me van deze opera.
De sopraan
Patricia
p
p
Schuman als Reiza en de Australische tenor Glenn Winslade als Sir Huon of Borgee
de hoofdrollen in de uit g
deaux zingen
g
breide cast.
Enkele hernemingen
in een vernieuwde
g
cast
De succesvolle double bill Venus and Adonis van Blow en Dido and Aeneas van
Purcell wordt hernomen onder leiding
g van
René Jacobs. Deze eerste volwaardege Enzijn ook muzikaal verwant.
g else opera's zijn
Ze verhalen beide over fatale liefde in een
pastoraal
karakter. Beide p
partituren bevatp
ten aangrijpende lamento's, schitterende
koorpassages enpittige
itti e dansmuziek.
De twee leading
l deze keer
g ladies zijn
RosemarYJoshua als Venus en Lynne
Y
Dawson als Dido.
Rossini's La Cenerentola in de sprankelenderoductie
van GuyY oosten wordt dit
P
seizoenedirs
eerd
door muziekdirecteur
g
g
Marc Minkowski, met in de hoofdrollen de
internationaal bekende Rossinizangers Laura Polvereli als Angelina
en Paul Austin
g
Kell
Kellyals Don Ramiro. La Cenerentolageldt
g
als een topwerk
van het opera
buffa-genre.
g
p
p
Het aloude Assepoesterverhaal,
populair
,pP
P
gemaakt door de Franse auteur Charles
g
Perrault in Cendrillon, is in Ferretti's libretto
ontdaan van alle fantastische, toverachtige
g
gee
en bovennatuurlijke
J elementen en om g
werkt tot een scheiee satire opp het kleinburgerlijk
g
l denken. Het resultaat is een
evenwicht tussen de werkelijkheid
en de
l
fabel de klucht en de komedie. Rossini, die
de muziek in 24
dagen
beo
p
g componeerde,
reikte in de ritmisch levendige
muziek
een
g
l tussen dramatische vaart
p erfect huwelijk
en virtuoze belcanto.
Ope0De
vastee
g astdirs
g ent van de Vlaamse
Sylvia
Varviso
dirigeert
een
reprise
van
p
g
Y
van de
Parsifal in de productie
Wagners
Wa
p
g
Duitse regisseur Fred Berndt, met als nieuwe hoofdvertolkers de Amerikaanse mezzosoraan
Marilyn
Y en
g als Kundry
P
Y Schmiege
de Duitse Wagnerbas
Hans Tschammer als
g
Gurnemanz. In dit festivaldrama Buhnengecomponeerd
voor
weih estsiel
p
g
p
p ^speciaal
Wagners
Bayreuther
Festpielhaus,
drukt
p
g
Y
Wagner
opnieuw
zijn
zijnopvatting
Wa
p
g over verp
g
lossinguit,
en
g
g ^ ditmaal in een religieuze
vorm.
De
titelrol
ondergaat
vermystieke
g
t
schillende fases in een initiatieproces alvorens bewust te worden van zin
l verlossende
opdracht.
De muziek wijst
wijstop
p een nieuwe
P
dramatische muziek evolutie in Wagners
g

stijl.
gg
l Ondanks de zeer intense vereniging
van muziek en woord is Parsifal misschien
van
wel de meest abstracte of symfonische
Wagner.
. Deze sublievan Wa
alle composities
g
p
sYnme bekroning
zijn oeuvre is een
g vanzijn
zij
these van zijn ervaringen
opgedaan
in
zijn
g
pg
ere werken: leidmotief-techniek,
vroeger
muzikale structuur en harmonische
g
expressiviteit.
p
Het tekort aan subsidiëring
g de
g vanwege
overheid laat echter niet toe dat er meer

wijzend
clavecimbelconcerto van Michael
l
Nyman
en
het Te Deum van Arvo Part in de
Y
geest van de middeleeuwse en renaissanceg
ofYfonie. Met
hem krijgt
lg ook het nieuw'aarsconcert
een
nieuw
concept.
Het zal
g eP
l
wijd
zijn
aan
de
wals
in
Europa.
Tot
slot
zal
P
J
Marc Minkowski in de Carolus Boromeuskerk in Antwerpen
p met het koor en orkest
de Symphonic Fanvan de VlaamseOpera
p
tasteq ue en de Messe Solennelle van Berlioz
tenehore
brengen.
p g detail is dat,
g Een pittig
g

Hernemingn
1 8-1999 van
99
g
de succesvolle p roductie van
Dido and Aeneas
de opera
p
van Henryy Purcell.
(Foto: Annemie Augustijns)
S 1
voorstellingen
van een productie
komen in
p
g
de Vlaamse Opera,
en
dit
ondanks
het
p
enormotentieel
publiek,
zoals bleek uit
p
P
van de bioscoop-het overweldigend succes
p
projecties
in
zes
steden
tegelijk
g J van Verdi's
l
s
Niet
minder
dan
Rigoletto.
3 o. 000 melo m a g
nen reageerden
op
p het aanbod. Slechts voor
g
zitj voorzien
6.000ersonen
kon er een zitje
p
Deze formule is zeker voor herhavoor uitbreidinggvatbaar.
ling^beter nog,
g^
Ook dit seizoenresenteerde
de Vlaamse
p
pproducti
Opera
(op
23/1o/1998)een roductie
p
Travatore) voor eenrotei
publiek,
opp
g
nieuw op
groot
scherm
in
Gent,
Antwerpg
gge.
p en Dendermonde en Bru
Concertreeks
Ook in de concertreeks met het Symfonisch
Y
orkest van de Vlaamse Opera
debuteerden
p
twee dirigenten.
De vrouwelijke dirigente
g
g
Simonne Younge
g- ster van het Festival
van Vlaanderen 1998,
99 leidde het orkest in
een Beethoven/Dvorakro
p gramma met
Julia Varady
Y als soliste. Ook Michael Boder
eert Charlotte
is een nieuwe naam. HijJ dirigeer
iono in de Orchestlieder van Richard
Margion
naast de Vierde Sym onie van Mahler. Jos Van Immerseel brengt met het orkest van de Vlaamse Opera
een romantisch
P
programma met o.a. de Tweede Symfonie
pg
"Lobg
esanS " van Mendelssohn.
Marc Minkowski neemt drieprogramma's
één volledig
voor zijn rekening,
g
g^
j is aan 2oste-eeuwse muziek waarin
gewijd
g
componisten
een hommage
aan
g
g brengen
p
het verleden; het neo-klassiek ballet Pulcinaar de barok vernella van Stravinsky,
Y-

nkele
aren
eleden in deze bewuste Antgeleden,
jaren
enkele
werpse kerk deze mis herontdekt werd.
Ook in het nieuwe seizoen worden opP
nieuw de lunchconcerten, ontmoetingen
g en
inleiding
en georganiseerd.
g g
Samenwerkingsverbanden
g
Anima Eterna en Jos Van Immerseel zullen
in Antwerpen
BeetP
p en Gent een complete
alle 9 sY mfohovenclus
,
g waarin
Yc brengen,
nieën en drieianoconcerto's
in een aparte
p
P
k worden gepresenteerd.
Er komt ook
rees
gp
een samenwerking met het nieuwe ToneelPikon Antwerpen, dat de productie
huis in
p
ma coproduceert,
vaja
P roduceert en waarmee ook
1 Da m
n erenabonnement
gerenabonnemen voor
eenezamenli'k
jon
jo
ll
g
en opera
werd
uitgewerkt.
Boveng
p
dien komt er weer een nieuwe reeks 'Moerne Dans', in samenwerking
derne
g met de vzw
leis die een waaier van het beste uit de
Pas
aanbiedt. De betionale dansscène aan
internationale
gezelschappen
langrijkste
g
pP van het volgend
g
l
n zijn het Wiener
Staatsopernballett,
seizoen
zijn
e p ,
de Fondation Jean-Pierre Perreault, de Bats heva Dance Company
p Y en de Compagnie
Montalvo/Hiervieu.
Praktisch
In Antwerpen
en in Gent presenteert
de
P
p
Vlaamse
23
Vlaa
se Opera
0p
3 abonnementseries. Als
nieuwe formules dienen zich de concerte Anima Eterna en een gecombireeks met
nee
rd abonnement met het Toneelhuis aan.
Wie de seizoenbrochure in de bus wil ontvangen o
f over een en ander meer inlichtinen
wenst,
de werkuren
g
^ telefoneert tijdens
l
naar het nummer(03)233.68.08
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Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan liet
Redactiesecretariaat van liet tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op liet
nummer (051) 40 8164. Berichten voor liet volgend nummer
(nr. 274: jan.-feb. 1999) kunt iu insturen tot 15 december 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Sint-Amands-aan-de-Schelde Letterkunde

Leerstoel Emile Verhaeren
O P initiatief van Prof. David Gullentops
P van de
vak
vakgroep
roe Romaanse talen aan de Vrijel eUniversiteit in Brussel (VUB), tevens lid van de adviescommissie van deskundi gen bij het Provinciaal
Museum 'Emile Verhaeren' in Sint-Amands,
werd een Emile Verhaerenleerstoelecreëerd
aan
g
de Brusselse Universiteit. Vooral het engagement
zij
van Verhaeren voor sociale vraagstukken
en zijn
g
geloof
in kunst en wetenschap hebben
P
de initia
tiefnemers ertoe aangezet
deze leerstoel opP te
g
richten. Verhaeren was trouwens één van de markantste figuren
van de vooroorlogse
liEuropese
g
g Euro
P
teratuur. Met zijn
fhij
dichtwerk inspireerde hij verschillende avant-garde-bewegingen waaronder
unanimisme, futurisme en expressionisme.
Als
P
criticus van de kunstgroep
Vin t' bereidde
g P 'Les Vingt
en
J de doorbraak van het neo-impressionisme
P
van de art nouveau voor.
Info: 'Stichting
g Emile Verhaeren' vzw,
Provinciaal Museum, Emile Verhaerenstraat1,
7
Sint-Amands-aan-de-Schelde, tel. (052)
5 33 o8 05,
fax (052)
0 35
5 3405

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Muziek

Nieuzv1 aarsconcert
1999
heeft een nieuwjaarsconcert
nieuwjaarsconcert
Ojanuari
999
P 7)
met Harro Ruisenaars
j
(cello) en Daniël
P
Blumenthal (piano).
Er wordt werk uitgevoerd
P
g
van Prokofiev, Ysaye,
Y Debussy
Y en Chopin.
P Start

om 19.15 U.

Info: Koninklijk
Koninklijk Conservatorium, Regentg
schaPsstraat o,
3 I000 Brussel, tel. (02) 513
5 3 4587,
fax (02)1
5 322 53
Brussel - Muziek

Vlaamse subsidie voor cd's Vlaamse traditionele
muziek
De Vlaamse regering
miljoe fr. uit voor
g
g trekt 6 miljoen
de realisatie van acht cd's met Vlaamse traditionele muziek. Met het Davidsfonds is een
om te participeren
in de
7 overeenkomstesloten
g
P
P
aanmaak van een reeks van 8 cd's en eeneg
schenkboek rond de Vlaamse Traditionele Muziek. De overeenkomst voorziet echter ook dat
3o% van de inkomsten uit de verkoop
P van de
cd's terugvloeit
naar de Vlaamse overheid. Deze
g
middelen zullen in de volgende
jaren opnieuw
g
P
gebruikt
ebruikt worden om artistieke projecten
mogelijk
PJ
g lk
te maken. Aan dezeresti
ieuze cd-reeks werkt
P g
het kruim van de Vlaamse volksmuzikanten mee,
onder wie Wannes van de Velde, Willem Vermandere, 't Kliekske, het Brabants Volksorkest, Dirk
van Esbroeck en Paul Rans. Iedere cd maakt niet
alleen deel uit van de reeks, maar kan ook op
zich beluisterd worden. Samen met de reeksPu
bliceert Davidsfonds/Leuven eeneschenkboek
g
van Wim Bosmans. Het boek, dat volkomen bijl
de cd's aansluit, wil een toegankelijke
l introductie
g
bieden tot de wereld van de traditionele muziek
hier te lande. Door haarparticipatie
wenst de
P
Vlaamse regering
g g dit belangwekkend initiatief
een zo ruim mogelijke
even zogeven,
g ) verspreiding
g te g
P
dat muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland
op
wijz kunnen kennis maken
P een kwalitatieve wijze
onze meer volksgeïns Pireerde muziektradities.
Info: 'Vlaamse regering', Piet De Leersnyder,
Y
woordvoerder van minister Martens,
290
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KUNSTEN EN LETTEREN

tel. (02) 22779
29 11,
e-mail:ersdienst.martens@vlaanderen.be
P

Oost - Vlaanderen
Gentbrugge
gg - Taalkunde

Dossier Frans-Vlaanderen
Na de heruitgave over de Boerenkrijg
Jg in WestVlaanderen, brengt de Werkgroep
g
g P een heruitgave
van een lijst,
4 WestJ met bespreking
g van 488
P
Vlaamse boerenkrijgers.
Dit werk is van de hand
Jg
van de voormalie
g redactiesecretaris van 'Ons
Heem', de E.H. Antoon Lowyck.
Y Het gaat
g hier
dus zeker niet over een eenvoudige
g opsomming
van88
4 boerenkrijgers
]g uit West-Vlaanderen. El een krijgt
Jg bij
bij zij
zijn naam telkens de archiefuittrekwaarin hij in illo tempore
wordt vermeld.
P
Aan de hand van archiefmateriaal zullen vele
West-Vlamingen
een beeldkrijgen
kri' en van dePlaatg
selijke
l boerenkrijg
Jg of zelfs een deel van hun familiegeschiedenis kunnen reconstrueren. Dit werk
is te verkrijgen
door storting van45o frank oop
Jgg
rek.nr. 892-2301582-52 van Werk
er
Werkgroep
roe de NederPoPerin g
e, met vermeldingg
'Lijst
488'.
l4
Info: 'Werkgroep
g P de Nederlanden', Johan
van Herrewe ghe, Jan
J Van Aelbroecklaan 16,
2
9050gg
Gentbrugge, tel. (09)
2 035 25
93

Vlaams- Brabant
Hamme - Beeldende kunsten

Nieuwe kunstgalerie
In het Bedri'vencentrum
Hamme nv. ID+ Center
l
werd
onaan de Sint-Jansstraat 277 in Hamme wer
lans een nieuwekunstgalerie
boven de doopg
P
vontehouden,
die de naam 'ID+ contemporary
g
P Y
ARTcenter' meekreeg.
g In het centrum is het een
komen en gaan van honderden mensen: medewerkers, klanten, zakenrelaties. Voortaan zullen
kunst enubliek
elkaar hier ontmoeten. In het
P
'ID+ Artcenter' zullen de bezoekerseconfrong
teerd worden met g edurfde exposities van (inter)nationaalewaardeerde
kunstenaars. Tevens
g
zal er de nodige
worden aan
g ruimte geboden
g
l on , veelbelovend talent. Het tentoonstellin g sbe leid is voorlopig
opP drie collectieve teng
P g afgesteld
toonstellingen
jaar. De eerste presentatie
g per
P jaar.
P
'BeYond blue' groepeert
het werk van dertien
g P
kunstenaars, waarin de kleur blauw als bindteken
geert. Degalerie wil in toenemende mate
ook actief zijn
o
J voor bedrijven en instellingen
g op
hetebied
van adviseringgl
bij aankoopP en samen g
stellingan
g een collectie. Ook het verzorgen
g van
ontvangsten
en het g
geven van rondleidingen,
ron
en le g
zingen en concerten behoren tot de mojkhege iJ
den.
Info: Bedrijvencentrum
Hamme nv, kunst ga
J
g
lerie, St.-Jansstraat 27,
7922o Hamme,
tel. (052)
5 49 99 oo, fax (052}49 99 11

West- Vlaanderen
Bruge - Literatuur

1899
-1999
In 1999
j geleden
is het ion jaar
dat Guido Gezelle,
999
g
een der voornaamste schrivers
j
uit ons Nederlandse taalgebied,
in Brugge
e
g
gg overleed. De zo ggenaamde drie zustersteden Brugge,
gg Roeselare en
Kortrijk, die in hetg
leven van Gezelle een belang-rijke
gespeeld,
zullen dan ook een
1 rol hebben g
P,
brede waaier aan manifestaties op
getouw
Phetg
zetten, waarin niet enkel aandacht wordt besteed
aan de historische Gezelle, maar ook ruimte
wordtd e even aan deJ.
zoektocht naar de blijvene betekenis voor of de hertaling van Guido
Gezelle naar vandaag,
g en dit zowel bijJ de jeugd
J g
als bij de volwassenen (tentoonstellingen,
g en mu ziek, theater, film, colloquia,
specifieke
projecten
q
J
P.
en wedstrijden). In dit zo gevarieerd
geheel
aan
g
g
activiteiten, is voor derovincie
West-VlaandeP
ren, een belangrijke
taak weggelegd
g J en specifieke
P
op
P intermediair niveau. Als coördinator en coëen manifestaties
P erant van de diverse projecten
PJ
die tijdens het Gezellel aar worden georganiseerd,
g g
wil de provincie, naast haar opdracht om te bemiddelen, te begeleiden
en te ondersteunen, ook
g
Gezel e1jaar

een
op
P,
P het vlak van depromoP
. actieve rol spelen
.
tie en Publiekswervin Een
eerste aanzet hiertoe
is eenezamenli'ke
l folder, waarin de diverse
g
worwedstrijden in het kader van het Gezellejaar
J aar
den toegelicht.
Deze
De
folder
(met info over de fo g
. . fold
towedstri'd,
) de poëziewedstrijd,
l de literaire zoek p
tocht, de ex-libriswedstrijd,
rijs
) de Guido GezelleP1
en de kalligrafiewedstrijd)
P dit
g
l is te bestellen op
adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Chris Verlinde, Koningg
Leopold
P
III-laan1,
4 8200 Sint-Andries/Brugge,
gg
tel. (050)
o) 43
40 31 5
0,
5 4o 34 o6, fax (o5
e-mail:rov.wvl@
o host.cevi.be
P
PP
Nieuwpoort
- Muziek
P

Kerstconcert in Nieuwpoort
j o.l.v. Jan Vermeire
Het Beauvarletkoor Kokside
en het kinderkoor Con Spirito
o.l.v. Jos Decloedt,
P
Torhout, brengen een kerstconcert oP
26/12/98
om 20 uur in de 0.-L.-Vrouwekerk in NieuwPhet
Ppro
gramma staat werk van o.m.
P gort. Op
B. Britten en L. De Vocht.
Info en toegangskaartenop
o dit ad
adres: 'Beau varletkoor' vzw, P.e ers,
4
g Guldenzandstraat 46,
8670
tel. (o
3 73,
73
7 Koksijde,
58)5 131
J
fax (059)
2484
8
59 31
34

l

Roeselare-Kortrijk - Letterkunde

Themadag Guido Gezelle
Op
P27
7ljanuari e.k. organiseert het Eekhoutcentrum (Didactische
o isch centrum) een
P agg
themadagg `Guido Gezelle', voor alle leerkrachten
Nederlands. Er wordt om 13.50 uur gestart
met
g
fra mensen uit het GezelleProgramma door Bart
Ca me Yer, Anton Co gen en Tine Ruysschaert.
Er
Y
zijn tot 17.30 uur diverse werkwinkels: Gezelle
bespeelt de media
(Wim Demuyt). Voorbereidingg
Y
op
P een straatinterview met info over dePraktische uitwerkingg (Martin Godderis). Gezelle: zo
leerden we jou uit je
gedichten kennen (Barbara
lg
Droesbeke). In het spoor
van Guido Gezelle door
P
de natuur (Rita Degraeve).
Gezelle in de hip-hopP Pg
muziek (Trui Fossaert). Didactische ondersteuning bijJ GezelleProgramma's van B. CafineYer,
A.ogen
, en T. Ruysschaert. Gezelles-Del als klasactiviteit
roject (Bernard Buyse,
Radj
Y ofl a De
Pl
clerc , Pascal Ennaert en Didier Meulemeester).
Gezelle: honderd Jjaar levend (rof.
dr. J. van
P
Iseghem).
Gezelle:g gecanoniseerde Ymythe
enveel.
zi i dichter (dr. J.Vermeulen, adjunct-hoofdrere
J
dacteur van dittijdschrift,
)
stelt het Vlaanderennummer 'Guido Gezelle' voor en benadert het
nummer didactisch, dit voor leerlip gen uit de
derderaad).
Gezelle gespeeld
(Hans Masscheg
g
lein). Hetj
'Lang
s de dreve' door het Klein
P roect'Lan
van Roeselare wordt eveneens voorgesteld. Al deze werkwinkels krijgen
(hopelijk)
JgP
) een
vervolgg in de diverse scholen.
Info: 'Eekhoutcentrum KULAK', Universitaire Campus, 850o Kortrijk - Klein Seminarie,
Zuidstraat 27, 8800 Roeselare, tel. (o5
6) 24
4 6182,
fax (o56)
24 99
69 98,
5 4
e-mail: Eekhout.Centrum@kulak.ac.be
Brugge
e - Beeldende kunsten

Marcel Broodthaers-retrospectieve
De Brusselse kunstenaar Marcel Broodthaers is
een van de sleutelfiguren
van de hedendaagse
g
,g
kunst geweest. In het Groeningemuseum
in .
,g
Bruggee wordt
een retrospectieve tentoonstellingg
P
gebracht van deze kunstenaar, de eerste in België
g
sinds zijn overlijden
in i976. In de afdelingg he)
dendaa gse kunst van dit museum was er al sinds
1983-84en
een uitvoerig
) aan alleg eg kabinetggewijd
drukte uitgaven
van deze ..
artiest, het volledigste
g
g
ensemble Broodthaers-edities in openbaar
bezit.
P
Voor de overzichtstentoonstelling
g werd rondom
dit kabinet een veertigtal
g
g items samengebracht,
onderverdeeld in diverse scènes of constellaties.
Er zijn objecten, veel drukwerk en enkele filmroecten. Broodthaers was immers een zeer uniprojecten.
verseel kunstenaar, die eigenlijk
zijn1?oë g
l vanuitzijn
zie tot de beeldende kunst isekomen.
Rode
g
draad doorheen alles is de ironie, waarmee deze
kunstenaar alles en ook zichzelf beschouwt. De
confrontatie is boeiend, soms verhelderend, maar
altijd fris, speels.
Naar aanleidingg van deze tenP
toonstellingerscheen
het boek Marcel Brood tg

haers aan het woord (g
uit . Ludion,^ Gent, 44
1 p.),
p
waarin een aantal van zijn
en teksten
J gedichten
g
zijn
P gg
zijn opgenomen
na eenJ
degelijke inleiding
g door
Anna Hakkens. De tentoonstellingg blijft
J toe g an kelijk
dagelijks
999
J tot 177)januari 1999
g l van 9 3 o tot 117
u (geen
sluitingsdag). Toean 200
gToegang
fr. en reuc
dties. (fb)
Info: Groeningemuseum,
Diver 12, 8000
Dijve
g
Brugge,
e, tel. (050)44 87
8 78
7 11, fax (056)44 7
DIRO

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. 274 (jan.-febr. 1999)
moeten die berichten ons bereiken vóór 15 december 1998.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Antwerpen
P - Geschiedenis
Prijs
en volkskunde
1 voor geschiedenis
^
Hetrovinciebestuur
van Antwerpen
p
p heeft de
rovinciale e rijs
l voor ggeschiedenis en volkskunde 1998
99 (1oo.000 fr.) toegekend aan Bert
Hendrickx voor zijn
l werk 'Het schilderijenbezit
van de Antwerpse
p burger
g in de tweede helft van
de zestiende eeuw: een socio-economische analYse'.
Info: Provinciale Cultuurdienst, Koningin
g
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
P
tel. (03)
06
6503 ,fax(o3)240b
3 4
579
AntwerPen - Kunstambacht
Provincialeri
js kunstambachten 1998
prijs
Hetrovinciebestuur
van Antwerpen
P
P kende de
Provinciale Prijs
Prijs voor Kunstambachten99
i8
(150.000
fr.) toe aan Nedda El-Asmar (Berchem).
5
Zijl
'Wave', een bestek in edelstaal.
Info: Provinciebestuur Antwerpen,
Koningin
p
g
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
p
tel. (03)
65o 3,fax(o3
0b
)2406
3 4
579
Antwerpen - Letterkunde
Prijs
1 voor letterkunde 1998
Derijs
PJ voor een niet-beschouwend prozawerk
P
(100.0oo fr.)aat
naar Fernand Auwera voor 'De
g
man in de stoel'. Derijs
p J voor het gezamenlijk
g
l
oeuvre van een auteur (150.000
fr.) ggaat naar
5
Hubert LamPo.
Info: 'Provinciale Cultuurdienst', Luk Verlackt, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen,
p
tel. (03)
0 6503,
3 24
3 fax (03)
3 240 6
579
AntwerPen - Letterkunde
Hugues
C. Pernath p1
ri js 1998
g
De driejaarlijkse
driejaarlijkse Hugues
C. Pernathprijs
g
Pl ten bedrage van 75
8 voor de achtste
75.000 fr. werd in i99
maal uitgereikt. Uit 54 inz
inzendinge
endin en selecteerde
'ur de bundels In de naam van Pieter Boksma,
lY
Person@Ses van Miguel
Declercq,
tij
g
q Hier is de tijd
Esther Jansma, Van de vierkante man van Ilja
l
Leonard Pfeiffer en 's Zomers stinken alle steden
van Menno Wigman. Bekroond werd Person «Ses
van Miguel Declercq.
q
Info: Hu gues C. Pernath-Fonds vzw, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
P
Antwerpen
P - Muziek
2001
Ie van Hoof-rijs
p 1 voor compositie
p
Om de na gedachtenis te eren van meester Jef
J van
Hoof en ter aanmoediging van de Vlaamse toondichters, werd in
i 1965
1
95 door 'De Crank' een Jef
van Hoof-prijs
gesticht. Deze driejaarlijkse
driejaarlijkse com plg
positieprijsbedraagt
bedraat vijftigduizend
l
frank en
wordt in 2001 voor de elfde maal uitgeschreven,
g
ditmaal voor een solo-instrument
metp ianobe
ge
leiding. Het moet een origineel
werk zijn,
g
l g eschreven door een Vlaamse toondichter, onuitgeg even en nog
g onuitgevoerd, met een duur van
minimum tien en maximum twintigg minuten.

Aan dezerijs
door
p J kan worden deelgenomen
g
alle Vlaamse toondichters, waar zij
zij ook wonen.
De inzendingen
worden uiterlijk op o juni
uni 2000
g
ingewacht
op het adres van Mimi
Mimi Le
P 3Ytens-Boereg
boom, Co ggelss Os lei 72,
7 260o Berchem-Antweren. De ingezonden manuscripten dienen duideijk
J en leesbaar ggeschreven te worden. De
een kennen
P artituren zijn anoniem. Ze dienen
.
spreuk
te dragen.
Bi
Bijl de inzendingen
P
g
g moet een
verze
verzegeld
omslag
g
g worden gevoegd
g
g dat dezelfde
kenspreuk
draagt
p
g en waarin naam en adres van
de deelnemer worden vermeld. De deelnemer
wiens werk bekroond wordt, behoudt het eigeng
domsrecht.
Info en reglement
opP dit adres: De Crans
g
vzw, Blauwmoezelstraat,
5 2000 Antwerpen
P
Antwerpen
Antwer en - Muziek
concours
Van 5 to t 12 september
1999
organiseert
de Stich 999
p
g
ting
Orpheus
vzw haar tweejaarlijks
tweejaarlijksInternatioP
naal Concours voor de interpretatie
p
..van hedendaagse
g Vlaamse kamermuziek. Er zijn
l twee
categorieën:
solisten en ensembles (van duo tot
g
en met kwintet). Het concours staat open voor
alle instrumenten van het symfonieorkest en voor
klavecimbel, gitaar, blokfluit en accordeon. Het
gebruik van bandopnemer in combinatie met ingp
strumenten is toegestaan.
Inschrijvingen
g
l g worden
ingewacht
tussen 155 maart en 255 juni
11999.
l
g
Info: Secretariaat Orpheus-Prijs,
P
l RuYtenburgstraat
58,
5 2600 Antwerpen
g
p

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Letterkunde
Pri 1jzen religieuze boek
Voor de tiende keer werd
ditaar
J aar de tweejaarl
li'kse
prijs
boek toegekend.
J
PJ voor het religieuze
g
g
Hetaat
g om een initiatief van het Verbond van
de Uitgevers
van de Katholieke Periodieke Pers,
g
VUKPP, en van de Vereniging ter Bevordering
g
van het Religieuze
Boek. De prijs
g
J bekroont een
auteur van een religieus
g .. boek dat voor een breed
publiek opP een eigentijdse
g
g
J dse wijze de evangelische
boodschap
oodscha uitdraagt.
g Uit ruim dertiggingezonden
g
werken uitgegeven in de, . periode 1996-1 997be.
kroonde een onafhankelijke
l J jury
Y van deskundi jaa auteur Kolet Janssen voor het boek
g en dit jaar
dat ik geloof'. Ook illustrator Klaas
g
Verplancke
werd in de bekroningg betrokken. VanP
uit de vragen
g van kinderen tussen9en 12 jaar
l
let auteur Kolet
Janssen uit hoe de bijna
na e
1,
heime boodschapP van het evangelie
ontcijferd
l
g
kan worden voor onze tijd.
ry
J De ju
JY
vooral de originaliteit
en de frisheid van het
g
j taal ondersteund
werk, de zeer toe ankelike
doorlezieri
egillustraties van Klaas Verplancke.
P
Het werk is uit ge even door Averbode. De auteur isodsdienst
erares en moeder. Het beg
kroonde boek bestaat, wellicht niet toevallig,
g uit
een reeks ggesprekken
tussen een moeder-godses P
g
dienstlerares en een aantal kinderen. Tevens
werd een speciale
rijs toegekend aan een totaal
prijs
P
oeuvre. Laureaat
Hijl is hoc g
P ro . Aerts s.'.l werdleraar aan het UFSIA enubliceerde
een hele
P
reeks interessante boeken. Geïnspireerd
door de
P
hij in een zeer
evangelische
boodschapP behandelt hij
evan
g
vlotte stijl
aspecten
van
stijl de meest uiteenlopende
P
p
mens en samenleving.
g HijlPpubliceerde onder
meeroPmerkelijke
J werken over de wereld godsdiensten, het lijden,
het huwelijk,
huwelijk het pluralisme.
J
Daarbij gaat de bekroonde auteur, vogens de
niet uit de weg.
Jjury,
Y hete hangijzers
gl
^ De boeken
vanrofessor
Pbij
Aerts worden uitgegeven bij het
Davidsfonds.
Info: VUKPP (Vereniging
van
g
gg der Uitgevers
de Katholieke Periodieke Pers), Spastraat
8,
p
1000 Brussel, tel. (02) 3
238505
53, fax (02) 23116 22,
53
e-mail: lieve.vlasschaert@kmonet.be

niem het creatieve taalgebruik, de pakkende metaforen en het vernuftige
g taalspel, bovendien de
stevi e constructie van hete
g. icht.
Info: 'Appel'
HoutPP vzw, literair tijdschrift,
J
straat800
37 3 Sint-Truiden, tel. (o11) 68338 20

Vlaams-Brab ant
Dilbeek - Letterkunde
4de Internationale Poëziewedstrid
1 1999
Dezerijs,
door de uitgeverijJ
PJgeorganiseerd
g g
Dilbeekse Cahiers vzw met medewerking
g van de
gemeente Dilbeek, staat open voor alle auteurs.
Drie ongepubliceerdege ichten inzenden tegen
g
3 1/8/ 99.
Reglement
op
g
P dit adres: 'Dilbeekse Cahiers'
vzw, Wilfried De Boeck, Ninoofsesteenwegg 340,
34
1700
567
7 Dilbeek, tel. (02)5
7 94 o8.

West- Vlaanderen
Brugge
gg - Vormgeving
g
g
Provinciale Prijs
1 voor industriële vormgeving
K g
De Provinciale
j voor Kunstambachten en InPris
Vormgeving
van de Provincie Westdustriële Vorm
ge
Vlaanderen wasin
n 199
8 bestemd voor het ontweren
datgeschikt
en bedoeld
P van een product
p
g
te worden vermeni g vu lis om als serieproduct
P
digd. Voor deze wedstrijd werden 277 ontwerpen
P
ingediend door twaalf verschillende kunstenaars.
Alle deelnemende ontwerpers zijn West-Vlaminen, hetzijJ door geboorte,
hetzij door domicilie.
g
ur
heeft de bestendige
e
P voorstel van de jury
lY
gdeP utatie van de Provincie West-Vlaanderen volende uitslaggoedgekeurd:
'Ice Cube', multigg g
unctionele hangende
en verplaatsbare
g
p
vitrinekast, door Johan Neerman (°1959) uit Kortrijk als laureaat t.b.v. 5 0.000 fr. en de zilveren ereplaket
van de Provincie West-Vlaanderen. 'Afval
P
wordt tuintafel', door Bart Baccarne (°1958 Roeselare) uit Gentbrugge
gg en 'Axel', een lasersni'maJ
uit Heuchine, door Adriaan Debru Yne (°1969)
9
velland en 'Oasis 115',
5 een douche-stoomkabine,
door Marc Dejonghe
^ uit
g (°i 962 Blankenberge)
Antwer en, elk van de drie werden bekroond
Antwerpen
eenpremie
van
33 .000 fr. en de bronzen ereP
P laket van de Provincie West-Vlaanderen. Door
de Vriendenkring
g Kunst Houtland wordt telkenmale een aanmoedigingspremie van io.000 fr. ter
beschikking gesteld. Deze gaat naar Piet Tuts
(°1966)
uit Sint-Kruis voor zijn inzendingg 'Cobra',
9
een bureaulamp.
p Daarnaast heeft het Provinciaal
Colle
e opp advies van de jurynog
College
g twee andere
ontwerpen
m.n. 'Peperg
P en zout- .
e geselecteerd,
vaatje'
974) en Frederic
J door Vanessa Cauwe (°1
Kielemoes uit Ardooie en 'Knights', buitenverlichting door Adriaan Debruyne (°1969) uit Heuvellan . Deze ontwerpen zullen samen met de
andere bekroondegeëxposeerd
inzendingen .g
worp
den tijdens
een tentoonstellingK in het voorjaar
J
l
van 1999.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale
Dienst voor Cultuur, Koningg
Leopold
III-laan 41,
4
P
820o Sint-Andries, tel. (050)
40 34 02.
5 4

Buitenland
Hilversum, Nederland - Letterkunde
Poëzieprijs
p
p 1 Concept
Voor de jaarlijkse
jaarlijkse
Pl van 'Concept'
p één
Ppoëzieprijs
getypt gedicht
in zes exemplaren
inzenden
p
g
thema: levensloop
P en levenslot) voor 15/1/99
naar dit adres waar het vollediggreglement
kan
g
aangevraagd worden.
Info: Concept, Postbus 1313, Hilversum,
tel. (o35)
35) 6216842.
35 621 3 4 2, fax (o
DIRO

Limburg
Sint-Truiden - Letterkunde
oëzie ri 1js van de stad Sint-Truiden
Dep
p
Dezerijs
aan Mark Meekers
g
Pl werd toegekend
voor hetedicht'Vaderhuis'.
De jury
l Yrees
prees
g
KUNSTEN EN LETTEREN
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Individuele &
groepstentoonstellingen

Tony Cragg
gg ,
Sculpturen
en tekeningen,
p
^ Deweer Art Gallery,
Otegem,
Tiegemstraat
6A,^8553
g
553
g nog gtot 20/12.
Info tel. 056/648
4 93.

In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op liet moment dat het nummer verschijnt. Bij het insturen
van berichten moeten we dus nauwkeurig rekening houden met
de tijdslimiet voor het afleveren van de kopij aan de drukker.
Die datum is voor het volgend nummer (nr. 274: jan.-febr. 1999)
15 december 1998. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 05114o 5164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Koen De Decker
Installaties Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26,000
9
oen van 1 -2
$open
Gent, nog
tot 8/1/99,
4u3op
Pde
concertdagen.

Pablo Atchugar rY
Sculpturen,
P
^ Stichtingg Veranneman, Vandevoordeweg2,^ 9770
g
977 Kruishoutem, nog
^ tot 12/12, dageli'ks
) open
p van 1 4-18 u (behalve opPza & ma).
Info tel. 09/3832
5 87.

Rudy
Y De Ridder
theater van het Psy-Keramiek, Galerij van hetY
chiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo
io,
g
8730 Beernem,
99,oen
ope van
^ van 71 /12 t/m 22/1/
tot vr van 8-177 U. Info tel. o50/79 95 oo.

Bailleux
Schilderijen,
l keramiek en beeldhouwwerk, Galerie Cum Laude, Achterpad
p 12, 2 400 Mol, nogg tot
20/12, open
op do en vr van 14-17 u, op
P za en zo
P P
van 14-18
U. Info tel. & fax 014/310010.
4

Staf De Smedt
Beelden, Centrum Elzenveld, Prof. Sommézaal,
45, 2000 Antwerpen,
nogg
Lange Gasthuisstraat
45
P
99 open van do t/m zo van 12.
tot 10/1/99,
3 017.30
u (gesloten
opp25
5 en 26/12).
73 ^
g
Info tel. 03/223
56 20.
3
35

Ruth Baumgarte
g
Schilderijen, Stichting
Schilderijen,
g Veranneman, Vandevoor9770 Kruishoutem, nog
deweg
2, 977
ge
g tot 12/12, dageli J•ks open
P van i 4-18 u (behalve opPzo & ma).
Info tel. 09/3832
5 87.
Anton Beijsens
Schilderijen & bronzen beelden, GalerijJ Art, St. op za 12
Kateli•nestraat 25,
5 2800 Mechelen, open
P P
U.
en 19/12,o Pz o 20/12, van 13.30-18
33
Info tel. 015/21o6 33.
33
Benoit
Schilderijen, Galerie Mercator, Desguinlei
loo,
Schilderijen,
g
oop
en o werk2018 Antwerpen,
nog
tot 17/1/99,
p
gP
dagen
u (gesloten
oop
g
9 7 u, op
P zo van 14-17
g van 9-17
24417.
za). Info tel. 03/247
3 47
Bonte
Angeline
g
Schilderijen, Kunstgalerij
P
g
J Ernest Verkest, leperstraat,45
8 0o
7 Tielt, nog gtot 20/12, open
P op
Pweekdagen
P ma en vr) van 10-12 u en van 14g (niet op
18.30
3 U.
3 u, op
P zo van 10-12.3o u en van 14-18. 0
16 33.
Info tel. 051/40

Mark Boekaert & Anne E. Rose
Schilderijen, Atelier
De Gr se, Gentsesteenwegg
Y
dagelijks
da
41, 85 0o Kortrijk,
Kortrijk, nog tot 16/1/99,
gen
P
g
l open
van 10-12 en van 14-19
u (gesloten
opP di).
4 9
g
Info tel. 056/22
187.
41
5
Peter Buggenhout
gg
Project,
Campo
g
P St.-Amandsberg/
J
P Santokapel,
Gent, nog
op vr van 14-19u,op
o
P P
g tot 27 /12, open
za, zo en feestdagen
gesloten oop
^ van 11-199u,g
25/12.
Info tel. 0
5
9 /225 18 15.
Ingrid
Castelein
g
Recente schilderijen, Galerie Path, Leo de Bethuo en opPvr
nelaan0o
Aalst, nog tot
13/12,
5993
gP
(15-18
u), za en zo (14-18 u).
5
Info tel. & fax 053/77
22 87.
53 77
7
P Castillo
Schilderijen, Stichting
Schilderijen,
g Veranneman, Vandevoor9770 Kruishoutem, nog^ tot 12 / 12, dagedeweg
2, 977
g Irks
J open
P van 1 4-18 u (behalve opP zo & ma).
Info tel. 09/3832
5 87.
Raoul Chanet
q
Schilderijen, Galerij
Galerij Exelmans, Zandbergerstraat
Schilderijen,
g
10,68o
Neeroeteren/Maaseik, nogg tot 20/12,
3
open
P op za en zo van 14-18 U.
Info ter. 089/86
9
45 558.
Willy
Y Cools
Schilderijen, Galerij
Galerij 'Paulus', St.-Paulusstraat 40,
Schilderijen,
4
2000 Antwerpen,
nog
op do, vr,
g tot 20/12, open
P P
P
U. Info tel. & fax 3o /21325
za en zo van 14-18
5 65.
4
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Greta De Gendt & Dick Nuka
Recent werk, Eve-n & Vet, Gallery,
Y Vaartstraat 3o,
000 Leuven, nog
3000
^ tot 18/12, open
P van wo tot za
86.
van 13.30-17u. Info
tel. 016/23
399

Ward Dick
l
,
Beelden, schilderijen
GalleryY4
40, Veer) en grafiek,
^
oop
en o za
straat 8,•94
9140 Temse, nog
tot 10/1/99,
gP
U. Info tel. 03/771
en zo van 14-18
48 8
74.
4
Sam Dillemans
Grafiek en tekeningen,
CC 'De Markthallen',
g
Markt 2,0
tot 13/12,o en
354Herk-de-Stad, noggope
u, za & zo van 14-19 U.
opweekdagen
47
g van 1 -1
schilderijen CC
Info tel. 013/55
16 3
. Eveneens schilderijen,
3 554
4^ Heusden-Zolder, nog^ tot 13/12,
open
op di, do en vr van 14-20 u, opP za & zo van
P P
14-18
u. Info tel. 011 / 5333 15.
4
Frantisek Drtikol
Paleis voor Schone KunFoto's en schilderijen,
l
sten, Place du manège,
g 6000 Charleroi, nogg tot
20/12, dagelijks
gJ open van 10-18 u (behalve oop
ma). Info tel. 7
071
97.
301
59
James Ensor
'De foto's, de roem', biografische
foto's van
g
t Ensor en familie, Museum voor Schone Kunsten, Feestpaleis,
Wapenplein, 8 0o Oostende,
P4
van 20/12/98
9 t/m 2/5/99.
Info tel. 059/80
53 35.
59
Wim Janssens
GalerijExelKeramische en bronzen sculpturen,
Galerij
P
mans, Zandbergerstraat
io, 368o Neeroeteren/
^
Maaseik, nog
open
opza en zo van
g tot 20/12, P
14-18
U. Info tel. 089 /86 45 5 8.
4

Francois I. Kovacs
SculPturen en schilderijen, CC Brussel, Oud-SintB russel, nog
Nicolaas, St.-Nicolaas ein,1120 g
tot 5
1 /1/
,0open
99
p op di, wo, do, za en zo vani 518 u,esloten
van 23-27/12en van 30/12 tot
g3
Info tel. 02/26233.
0
3/1/99.04
Roeland Koysch
&
Y
1Johan Van Cauwenberge
allo Tempore?', etsen en gedichten,
edichten, KBC Galerij,
lb hoekge
g ouw Diestsevest-Diestsestraat, 3000
o op
en o werkdagen
Leuven, nog
tot 17/1/99,
^
gP
u, g
gesloten oop
van-16
9 u en op za van 14-i 7
25
016/24 37 35•
5 & 26/12, 0P1 & 2/1. Info tel. 016/2
WillyY Kreitz (1903-1982)
'Klassiek en modernistisch beeldhouwer',
AMVC, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwergope
tot 27/2/99,oen van di t/m za van
P en, nog
u (gesloten
opPzo, ma en feestdagen).
10-17
g
g
Info tel. 03/232 55 80.
Thomas Lange
g
'Werkstatt Europa', Deweer Art Gallery,
YTie
gem straat 6a, 8553
teem,
553
P van
g noggtot 20/12, open
93.
U. Info tel. 5
0 6/6
wo t/m zo, van 14-18
4 44893
4

1 ore
g Macchi
ruimtelijk werk, MUHKA, Leugen en ruimtelijk
venstraat 2000 Antwerpen,
nog
p
g tot 10/1/99,
open
p van di t/m zo van 10-177 u (gesloten opP ma,
Info tel. 03/238 59 6o.
op
P 25/12en 1/1/99).
Freya
Y Maes
Foto's 'Get whatou
Y want', Museum voor Fotog tot
nog
grafie,47
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen,
P
17/1/99,
99
7 dagelijks
g Jvan 10-17 u (niet opPma).
Desmond Morris
'5 Years of Surrealism', Rossaert, Nosestraat 7,
van wo
gopen
2000 Antwerpen,
nog
tot 10/1/99,
p
tot za van 10-18 U. Info tel. 03/213
3 26 32.
3
3
Herman Nitsch
'Das Orgien
Mysterien
Theater', Galerie Fortlaan
Y
g
o en
17^Fortlaan 1 7
, noggtot 26/12,
P op Pwo tot vr
van 14-18
u^oPza van 10.30-18.3o u. Info tel.
4
09/222
00 33.
Dré Peeters
Prof. Sommézaal, Lange Gasthuisstraat
Objecten,
Ob
j
nog
P van do
g tot 13 12, open
45^ 2000 Antwerpen,
P
t/m zo van 12.30-17.30 U.
John Quivron
'Koffers en kisten', Labo Art, Steenweg
g 289,9810
Eke, nog tot0/
open
P op zo
3 1 /99^
P (van 11-177 u),
ma en di (van 17-19
1 -i u).
79 u) op
P wo (van 59
Info tel. 09/3856
4 35.
Anne Rensen
Schilderijen,
J^ Galerie Ruach Hedendaagse religieuze kunst,^ Pa ppestraat 3
31,53
2 1 AV 's Gravenha ge
g
(Ned.) nog
open
(Ned.),
P op Pdo, vr en za van
g tot3 0/1/ ,99
11 -17 U.
Santhori
Schilderij
enStichting gVeranneman, Vandevoorl^
9770 Kruishoutem, nog
deweg2,-977
g
g tot 12/12, dageli•ks open
p van 14-18 u (behalve opP zo en ma).
Info tel. 09/3832
5 87.
Mattie Smeets & Klara Renders
Y
io,
1Juwelen, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat
g
en
680 Neeroeteren/Maaseik, nog tot 20/12, open
P
8.
op
p za en zo van 14-18 U. Info tel. 089 /86 45 5
1Jakob Smits (1855-1928)
Etsen & litho's, Museum voor Schone Kunsten,
Wapenplein, 840o Oostende, noggg
tot 13/12,da e(gesloten 0op
li•ks open van 10-12 en van 14-17
4 7u g
di). Info tel. 059/80
53 35.
59
Léon Spilliaert
(1881-1946)
P
d
'Een herontdekking',
g Galerie RonnyY Van de
Velde, IJzeren oortkaai, 2000P
Antwerpen, nogg
dagelijks
oop
tot 10/1/99,a
g
l van 10-18 u (gesloten
47.
ma, 25/12
en 1/1/99). Info tel. o /21630 47
53
JJosef Sudek
Foto's, Paleis voor Schone Kunsten, Place du
manège,
g l
g , 6000 Charleroi, nog
g tot 20/12, dagelijks
open
P van 10-18 u (behalve opP ma).
Info tel. 071/30
1 5 97.
Edgard
TYg
t at
g
Retrospectieve,
Museum van Bommel van Dam,
P
Deken van 0 pensin gel 6, 5911
59 AD Venlo (Ndl),
nog
P van di t/m vr van
g tot 10/1 99,oen
10-16.3o u, op
P za en zo van 14-17 U.
Info 077/351 34 57.
Roos Van Acker
Aquarel en zijde, Galerij van het theater van het
Psychiatrisch
Centrum St.-Amandus, Reigerlo
io,
g
Y
8730 Beernem, van 1
, open
P van
7 /12 t/m 22/1/99
ma tot vr van 8-177 U. Info 050/79 95 oo.
Dorothea Van de Winkel
Textiele kunst, Galerij
Galerij Theaxus, Ommegan
gstraat
oen
opevan
9690 Kluisbergen,
nog
399
g tot31/1/99,
g
u op za, zo en ma.
Info tel. & fax 055/38 60
53.

Jan Van den Driessche
Schilderijen, Galerie J.
MagdaleneJ Bastien Art, Ma
g
steenweg1,
woo Brussel, van
/1/ t/m
3199
g
open
14/2/99,oen
van ma tot za van 11-18. 3o u,
zo van 11-13
1 25 63.
3 U. Info tel. 02/5353
Pierre Van Holsbeek
Synchrone
dansfiguren
uren
airbrush,
rusHonda BelY
gin
g9300
sum, Wijngaardveld 1, 00 Aalst, nog
tot31/12,
g
open
op werkdagen
7U.
p p
g van 8.30-1
Maarten Van Severen
Tekeningen
g en minimalistische meubels, Galerie
Mercator, Desguinlei loo,
2018 Antwerpen, nogg
p
tot 17/1/99,
o en p
op werkdagen
9 7u en
p
g van 9-17
op
-1 u (za gesloten).
p zo van 147
g
Info tel. 03/247
24419.
3 47
Chris Vandenheede
Schilderijen, Art Gallery
Schilderijen,
Y De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat 776, 867 0 Oostduinkerke,
nog
o enP
op vr,
g tot 27/12,
p za, zo en feestdagen
g
van 14-18
u. Info tel. 058/51
447
57.
Koen Vanderstukken
Kunstobjecten, Galerij
Kunstobjecten,
Galerij Theaxus, Ommegangstraat
nog
39 6 9 o Kluisbergen,
g
g tot31/1,o en
p van 14-i9
u op53
za, zo en ma. Info tel. 055/38 60 .
Ernest Verkest
Retrospectieve,
CC Gildhof, St.-Michielsstraat 9,
9
p
870o
7 Tielt, van 330/1 t/m 28/2/99.
EddyY Walrave
Sculpturen,
Art GalleryY De Muelenaere &
P
Lefevere, Polderstraat 776, 867 0 Oostduinkerke,
nog
open
7
g tot 27/12,
p opp vr, za en zo en feestdagen
g
van 14-18
U. Info tel. 058/51
447
57.

GROEPSTENTOONSTELLINGEN
- Garbi, Fotografie uit Catalonië, Museum voor
Fotografie,
Waalse Kaai 47
47, 2000 Antwerpen,
g
p en da7 u (niet op
gelijks
J open
p van 10-17
p ma).
- 'Coincidències', Catalaanse kunst met Antoni
Abad, I nasi Aballí, PepPAgut,
Colomer,
J
g Jordi
Sus
Pereaume,
Perejaume,Jorge Ribalta & Eulàlia
Val dosera, nog
g tot 20/12 in Museum DhondtDhaenens, Museumlaan 14,
9831 Deurle, open
493
p
van wo tot vr van 14-17
47 u, za, zo en feestdagen
g
van 10-12 en van 14-17
Info tel. 09/282
13
2 .
4U.751
- Keramiek van Anne Leclerc qq, Olivier Leloup,
p
Jac
Jacques
LolYen Alain Hurlet en schilderijen
schilderije van
q
Lemaire, Kunsthuis Ingrith Desmet,
Kortrijksestraat
33, 85 01 Kortrijk-Heule,
nog
33
J
t
g tot
13/12,
o enp
opp
vr, za en zo van 16-199U.
Info tel. en fax 056/35
5 3577156.

foto's, 240
blz., ggenaaid 595
fr. 4 x 165 mm,
Terecht wordt in de inleidingg van deze catalogus
g
van deeli'knami
eg.tentoonstellingg(Leuven,
g
) gesteld
dat injeVlaanderen moeili
moeilijk
kl naast
997
g
de neogotiek
kunt kijken.
kijken. In
bijna
bijna iedere
g
g emeente vind je
een
J een school, een gemeentehuis,
g
kerk, een kasteel, een huis... in deze stijl o pge trokken. De laatste jaren
aren wordt dan ook geregeld
g g
aandacht aan dezeunststromin gbesteed, hetzij
hetzij
door tentoonstellingen,
hetzij door allerlei uitgag
ga
ven. Toch blijft
nog
J de neogotiek
g
J om gege
g dikwijls
ven met een negatieve sfeer. De recenteublicatie
p
van het Davids ouds en van de Universitaire Pers
(Leuven) benadert het onderwerpP vanuit een ander oogpunt.
Het esthetische komt er minder aan
g
bod, wel wordt de neogotiekp
g e laatst in de context van de eeuw van de industrialisatie, de eeuw
vanglas
dat
g en ijzer. We mogen
g niet vergeten
g
achter de bakstenen muren heel dikwijls ingenieuze (metalen) skeletten schuilgaan, die met
nieuwe middelen werden opgetrokken.
Ook het
P
grootste
rootste deel van de al vermelde expositie
bracht
p
dit in beeld. Alleen al de keuze van de illustraties
(dikwijls
l in kleur) van dit boek maken dit duidelijk. Het boek vormt dan ook een interessante
lijk.
aanvulling op de bestaande literatuur over neog otiek.
ILM

Henk Boon
India. Mensen-Politiek-Economie-Cultuur, uitg
uit Ko.
Amsterdam/
l Instituut voor de Tropen,
13
Novib, Den Haag/NCOS,
Vlasfabriekstraat 11,
g
1060 Brussel, 1 997 , Landenreeks (abonn.7 titels
per jaar),
geïll.
met zw.-w.- en kleurenfoto's en
l
g
aarten, 220 x 145
genaaid 395
fr. mm,94
blz.,g
45
Deze
geheelherziene herdruk. Ingave is een eheel
dia is derootste
democratie van de wereld. Het
g
werd onafhankelijk
0 115 au 4 1?
J in de nacht van 14
. Jarenlang gwas het een kolonie onder
g ustus 1947
Britsg
g eza , dit onder de naam Indië (India, Pakistan en Bangladesh).
Deze onafhankelijkheid
onafhankelijkhei
g
een ontgoocheling
^
g leig voor de toenmalige
ders onder wie Mahatma Gandhi (vermoord in
1948),
Jawaharial Nehru e.a. Allen haddengestre94
den voor een ongedeeld
India, maar moesten^eg
noegen
g nemen met een verdeeld India, nl. India
en Pakistan. Dit laatste land in het begin
g van de
jaren '70 opnieuw
verdeeld in Pakistan en Ban)7
p
en tussen het
te ge.
g ladesh n.a.v. de grote
g
ggroot aantal Moslims en Hindoes. Ook in. India
mochten later Indira Gandhi en haar Rajiv ondervinden watolitiek
politiekbedrijven
bedrijvenwas. Zij
Zij werden
om het levenebracht.
Deze uitgave,
behandelt
g
g
inrote
econoP
g trekken de geschiedenis, politiek,
mie en cultuur van etrote
bijn een weg land, bijna
op
95
o miljoen
miljoe inwoners,
g
p zich. Ongeveer
een verscheiddenheid aan godsdiensten
waaronder islam, boedhisme, hindoeïsme, christendom en vele kleinere religies. Achteraan werd
een uitslaande kaart met waardevollee
ggevens
opgenomen.
AVD

- Wintersalon met werk van Alexandre Van der
Stichelen, Nico
Yck en Erik Delrue, Tres
Volcker
Galerie, Zwevegemstraat
8 oo Kortrijk,
nogg
Kortrijk,
3 o,
5
tot 10/1/99,
o en pop vr, za en zo van i -18
u
5
(niet op
189.
p 25 /12 en 1 1). Info tel. 50 6/2141
-'Sequenties', fotografie,
Prov. Museum Van
g
Hum eeck-Piron, Mechelsevest io8,000
Leu3
ven, nogg tot 18/12, dagelijks
l van io-18 u (niet oop
ma), met werk van A. Dries, P. De Nooijer,
J
G. Goiris, M. Szulc Kryzanowski,
D. Nuka,
Y
C. Rus,
en J. Van Lu
Y M. Schepers
P
PPen.
RD

Bibliotheek
VARIA
Bart De Keyser
Y
De ingenieuze
neogotiek.
Techniek & kunst. 18
5 2%
%
1925, uitg.
g Davidsfonds/Leuven en Universitaire
Pers/Leuven, 1 997 g
geill. met kleuren- en zw.-w.-

Ella van 't Hof
in kort
Van Adam tot Zevende Hemel. De bijbel
1
bestek, Martinus Nijhoff
Nijhoff
uitgevers, Postbus 58,
g
9700 MB Groningen,
,17 6 blz., 37,50.
3 70
5 -Uitg
97
997
blijkbaa dat de actieve kennis
g evers ontdekken blijkbaar
bi' de mohet cultuurhistorisch verleden bij
derne lezer sterk afgenomen is. A-tot-Z-boekjes
J
die ons wegwijs
maken in de mythologie of in de
g l..
hagiografie worden verondersteld dergelijke
gl ke lacunes op
p te vullen Van Adam tot Zevende Hemel
wil de lezer ook in kort bestek rondgidsen
in het
g
oude en het nieuwe testament en bovendien nog
.
duidelij
dee ontstaansgeschiedenis
van de bijbel
duidelijk
l
g
De titel van het boekje zet ons wel opp een
alfabetisch
verkeerd been: het is namelijk
Jg
lexicon, maar een synopsis van de bijbel.
bijbel Een uitnamenregister
en trefwoordenregister
g
iedt wel een oplossing
g voor de onwetende lezer
die bijvoorbeeld
op
g voor
l
p zoek is naar een uitleg
'Habakuk' of 'Leviticus'. Praktisch, handigg én
mooi uitgegeven. Bij
Bij de literaire citaten is er
evenwel nauwelijks
J aandacht voor Vlaamse auteurs. Een beknopte
J
g
l
P en gemakkelijk-toegankelijke
g
bibliografie
bijJ ieder lemma zou nuttiggl
zijn.
g
Jv

Juul Kinnaer
Galstenen (aforismen - ideeën -gezegden), uitg
uit .
Cahiers, Spanjeberg
g 9,1700 Dilbeek,
PJ
1997,
-'Gal997 220 x 14 0 mm,44blz., paperback.
P P er
stenen' van Juul Kinnaer zijn
zij meestal cerebrale
in de marge
g
$en in
g. van de hedendaagse
samenleveng. Ze vinden inspiratie
in de kleine
p
kanten van de mens en de medemens; ze cirkelen
rondartnervormin
of sociale instellingen en ze
p
zetten soms de dagelijkse realiteit opp de helling.
g
Soms breekt een vleugje ironie door, maar
meestal is derondtoon
ernstigg
en p.
peilend. Afog
rismen p
poneren waarheden, daarom iss het belangrijk
lan rijk dat de aforist steeds bescheiden blijft.
blijft.
a
Een deugd die Kinnaer blijkbaar
blijkba
bezit en subtiel
Jv

Daniel Vang roenweghe
Aids in Afrika. Oorsprong, verspreiding en seksuele
netwerken in historisch en socio-cultureelers pectie ,
uitg.
, no g EPO, Berchem, 1997,
997 5501 blz., (bijlagen,
l g en
foto en kaarten) ten, woordenlijst,
l registers,
g
Dit boek bevat onder andere0
7 dichtbedrukte
pagina's
AIDS-syndroom
ina's bibliografie over het AIDS-s
ndroom in
Afrika (150o
5 referenties!?). Op zich iis dit reeds
een verdienste van deze studie dat hier over een
relatief recent sociaal verschijnsel
zoveel internat
tionaal materiaal samengebracht wordt en toeankeli'k gemaakt
wordt. De overzichtelijke begl
g
naderingvan de historiek en de verspreidingvan
het HIV-virus
is bijzonder
verduidelijkend.
Als
l
J
cultureel tijdschrift
willen we er hier vooral oop
J
in dwijzen dat dit boek de Aids P
problematiek
ro
er
daad in een brede culturele contextlaatst.
Hop
moseksualiteit,rostitutie,
migratie, toerisme en
p
zoals ritue en, huwelijksgesspecifieke
ec ifieke aspecten
p
g.e
impact
t
van di bruik, tienerseksualiteit ende
p act
verse subculturen krijgen
g aandacht.
lg er de nodige
Er wordt o.i. wel te weinig
g
g aandacht geschonken
aan de rol van de ethiek en de religie,
g hetzijJ in de
brede zin als onderdeel van de sociaal-culturele
achtergrond,
hetzij
hetzij in hun specifiek
normerende
g
p
dimensie.
Jv

Frank-Ivo Van Damme
Kalligrafia,
Wommelgem,
Ex Libris ABC, uitg.
g
g .,
g
750 fr., de meteen
i 99
8; de gewone
editie kost 75
g
zeldzaam000
4 fr. (bestelg eworden luxe-editie 4.000
lingd.m.v. overschrijving
l gopp het rek.nr. 4 02 (met telkens + 8o fr. verzendkosten). +358151-56
Dit boek 'vertelt' over het ontstaan van een exlibrisreeks,eïns ireerd
door het Keltische alfabet
P
en het vlechtwerk. In een voorwoordrijst
prijst de
Amerikaanse kunsthistoricus en kenner van 'traditionele volks
en gebonden kunstvormen' Mark
Van Stone, bij wie Frank-Ivo
onderricht kreeg
g
i.v.m. de Keltistiek, het werk aan om de'geslaagde
Van Damme
l
g vermenging
gg van stijlen'.
bi' de 'letschreef een inleiding en commentaren bij
j
ters'; die verrassen door de boeiende, tegelik
aangename wijze
wijz van 'inleiden en
geestigeg
en aan
eeneboren
lesgever!
Beide teksten
g
g
worden tevense
g geven in nogg4andere talen:
Duits, En
Eng.. en Ital., wat een ruime verspreiding
g van dit werk van kunst én eruditie in de
hand werkt. Volgen dan 27
7 'letters' + IJ: 727exgeboortekaart;
op
librissen en g
ie
p de tegenliggende
pagina
komen meestal ontwerpen
a
p van in de letter
pg
gebruikte details; de erbijl passende commentaren
(uit het voorgaande
g
ggedeelte) maken het bekijken
van letter en details tot een aangename ontdekkingstocht, met momenten van herkenningg en
nog meer van verrassing!
g In elk stuk herkent men
deli'moedi
egvitaliteit van de kunstenaar.
J
GK

De recensies werdeneschreven
door:
%
Adiel Van Daele
CR:
Gust Keersmaekers
JLM:
Jean Luc Meulemeester
Julien
Vermeulen
JV:

AVD:
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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) 35 78 66

Ereleden 1998
99
Het C.V.K.V. vzweniet
van de toepassing
p
g
g
van art.s
7 p.
p ,4 ° d van het wetboek der
inkomstenbelasting,
giften van
g
g^
tenminste i.000 fr. kunnen afgetrokken
g
worden van het totaal belastbaar nettoinkomen van de schenker. Via deze weg
zetg de Raad van Beheer van het C.V.K.V.
vzw dan ookraa
g hartelijk
g hartelij dank aan alle

Maurits Baertsoen, Tielt - Bervan Design,
g,
Tielt - Broeders HiëronYmieters SintNiklaas - Jan BuYdaert Sint-Niklaas Walter Cailliau, Leefdaal/Bertem - Frieda
Calluy,
- Georges
Ypp
g Cappelle,
Torhout - Raf Chanterie, Waregem
g
Marie-P. Christiaens, Marke - College
g van
Bur
Burgemeester
& Schepenen,
g
p
^ Kuurne - Olga
g
Com ernolle-Welvaert Brugge
Compernolle-Welvaert,
gg - Jacques
q
Coilpez ^Gent - Mw. Paul De Bruyne-Van
Y
Wettere Gent - Robert Declerck, Tielt Irma De Corte, Antwerpen
p - Walter
Decostere Oudenaarde - Hilda Delbeke,
Zoersel - Marc Delrue, Brugge - Eric
Delze ne Roeselare
- Etienne De Munck,
,
Sint-Niklaas - A. Depauw -Waasmunster Jef Depla,
De la Roeselare - Stefaan De Puydt,
Y
Jabbeke - Johan De Schrijver,
Meise - Wim
J
De Wit, Waasmunster - Willyy De With,
Antwerpen
& Partners bvba,
p - Diegenant
g
Dilbeek - Jan Dierckx, Turnhout - Rene
Dresselaers, Turnhout - Jozef Driessen,
Zutendaal - Fernand Dupont,
^ Antwerpen
penCarlos Evenepoel, Asse - ,
NV. Giselan,
Aalst - Jean-Paul GoethuYs Vilvoorde Modest Goris, Boom - André Goudsmedt,
Izegem
- Paul Hendriks,^ Berchem - Imago
g
g
Tijl vzw,^ Neerpelt
Tijl
- Daan Inghelram,
p
g
Blankenberge
s Wilrij g - Felix Kemps,
p^
Kerremans, Brussel - Henri Kluge,
Roeselare - Oswald Lecluyse,
gge ^ Zeebrugge
Jeannine Leduc, Wellen - G. Lemey,
Kortrijk - Jaak Maertens, Roeselare Katelijne
l Maesen, Middelkerke - Daniel
Martens Kuurne - Herman-Emiel Mertens,
Mechelen - Jean Luc Meulemeester, Brugge Annie Missuwe, Oostende - MariaHendrika Moortgat Gent - Clara Naessens,
Kortrijk
J - Marc Nicolai, Herk-de-Stad Marguerite
Nolf, Tielt - Antoon Oost,
g
Edege
Ede em - Leo Peeraer, Leuven - Dr. Med.
VERBONDSBERICHTEN

J. Pintelon, De Pinte - Roger
g Rijckoort,
)
Oostrozebeke - Karel Schotsmans,
j Stokkem/Dilsen - Jan Sercu, Kokside
Joseph
Kasterlee - Armand
p Seuntjens,
l
Storms Schilde - Geert Swaenepoel,
p ,
Hoogstraten
- FreddyYTack,^ Kortrijk
Kortrij - Jan
g
Bael, Antwerpen
p - Marc Van Biervliet,
Brugge
gg - Pieter Van Cauwelaert, SintPieters-Leeuw - Adiel Van Daele, Tielt Daniël Van Damme, Sint-Denis-Westrem
Sint-Denijs-Westrem Monique
Van
den
Bergh,
q
gj Berchem Joke Van den Brandt, Ekeren - Luc
Vandenbulcke, Tielt - Maurice Van den
Eede, Grembergen
g - Victor Van den
Heuvel Tielt-Win ge
g - Paula Van den Sijpe,
JP
Aalst - Gabriël Vandeputte,
gge ^ Brugge
L. Van der Donck, Merksplas
p - Michel Van
Liedekerke Dendermonde - Victor
Vanvelthoven, Schilde - Rachel Vermeer,
Brugge
- Johan
gg - Luc Verbeke,^ Waregem
g
Vercru sse Willebroek - Hubert Verhelst,
Vercruysse
- Johan Vermeulen, Nevele - Frida
Vleugels,
Leuven - Albert Vonck,, Dilbeek g
Marcel Weemaes, Duffel - Christian
Wittebroodts, Temse - Yolande Wittouck,
Kluisbergen - Zusters van Maria, Pittem.
Lijst
o^1 november 99 8
1 afgesloten
$
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Nieuwe leden
De Raad van Beheer van het C.V.K.V. vzw
aanvaardde volgende nieuwe leden, die
we hierbijJ hartelij
hartelijk welkom heten in onze
ANTWERPEN

Marc Somers (L), Antwerpen
p
Jeroen Sills (BK), Geel
OOST-VLAANDEREN

José Depoortere( L),Deinze
Tine Ruysschaert
M De Pinte
y
Siegfried De Buck BK Gent
Julien Librecht( L), Lede
Gerard Vekeman BK Moortsele/
Oosterzele
Johny Quivron BK Eke Nazareth
Etienne De Munck(M),Sint-Niklaas
Gerda Berckmoes( L), Zele
WEST-VLAANDEREN

Johan Ballegeer
L ^ Lissewe
g
gge
g e Bru
Rudy
Dewaele
B
K
Sint-Michiels/Brugge
y
^
Werner Blondia BK ,g
E em Pittem
Rebbeca Baert BK Wielsbeke

BUITENLAND

(F
JeannineJanssens (L)Monternaud
,)
AvD

Herman Vos 70
Herman Vos is zeventigg
eword en...
Wie hem, net als
ik, telefonischrop
ficiat wilde wensen, kwam van
een kale reis terug.
g
Die bewuste dag
wachtte hij, als begeleider
eleider van een
groep
roe pelgrims, ^
ongeduldig
g vóór de katheg
draal van Compostela
op
hun
komst. Als je
P
l
p
hem bij deg
kraag wilt pakken,
l vlug
g
p
^ moet je
zijn.
hij over de heuvels van
J Ofwel huppelt
pp hij
Toscane in de voetsporen van SintFranciscus ofwel in die van Santiago...
g
Tenzij hij
hij in een lange
Tenzij
p weg
g zou
g truck op
zijn
naar een
J met hulpgoederen,
pg
^ergens
g
zijn
noodgebied.
Maar
geen
nood,
inzake
nood
1
g
g
j
g
Zijn
Zijn
vrouw
organiseerde,
sa
verjaardag.
J
men met kinderen, kleinkinderen en vrienden, een uitbundige,
g feestvieg, uitvoerige
ring. De vader van 'De Zonen van Pepe
p
Gimenez' is andermaal verwendeweest
g
en dit inspireert
hem zeker naar een verder
p
literaire inzet...
'De Zonen van Pepe Gimenez', bekroond
en door Elseviers Weekblad p
`roza als
krachtige
genoemd,^ was het begin
g eik' g
g van
een reeks romans,- novelles en g
gedichten...
proza
roza dat uit een stevige
houtsoort was
g eg
sneden. Dat was iets heel speciaals
in die
p
tijd toen het Zuid-Amerikaanse
aroma nog
g
geen progressieve mode was.
Herman Vos was en `blijft'
uit
) de jongste
J g
hij
eenroot
Vlaams gezin,
g
g gkeert hij
g^en graag
terug
g naar zijn
l n geboortedorp
gp Meise waar over hij
hij trouwens een nostalgisch
herinneg
rin gsboek schreef. Het is de zucht naar altijd
zij hart
l nieuwe belevenissen die in zijn
vreemdeevoel
nalaat van een ontg
heemde in een vertrouwde omgeving.
Daaruit wordt zijn literaire
werk geboren,g
jawel .
GASTON DURNEZ

VI,Lariditum ' rut,

I rtivi

(\Volk+, I 5 (1rj

Edit,

„

,

UITGEVERIJ NIJGH 8z- VAN DITMAR

DAKin documentenWlaanderen hornepageindwilmi

t ikOess

GERARD
WALSCHAP

4DV,91113IMPT : M

iri,veelvo,140i

C.V.K.V. vzw & het
tijdschrift I/bane/e'en

Brieven

ridetén
Tweemaandehjks
cut4it.1011d9Ch;rifk9-,

Tijdschrift Ylaanderen

uitgegeven -,000,.ei,h9t

• Lopende jaargang 1998:
Pleandereft at: 272
271
Extra Nummer

41:4_
1.
,Ider017.371

ny216.L9takle,112,1§,SArisil do 5 B61,1110
Ftilo

2 Pit12011 V-8.1r1 1.4jildZr0 de 1

97 (row ia..A.resbar ,SN't)

•

„

”
,

in 1998 vier= wij de IOOsteive4aanIavandeauteut van
Iioutekiet) c;Eb4iten Em mew von rode leg Met de uitgave van
An Moen krijeWaistlup het =oilman dat verdient.
Deft tittpve wad samengesteld door Bruno en Carla Walschap.
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Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

G
Voortstuderen aan de Karel de Grote-Hogeschool?
Dat is hun Kansen doen Groeien.

Kansen op boeiende jaren in een studie op hun golflengte. In een functionele opleiding voor denkende doeners. Waarin
praktische ervaring van meet al aan samengaat met wetenschap. Waarin ze de grenzen van hun kennis, hun vaardigheden en
hun opvattingen verleggen. Met de ruggensteun van boeiende docenten die rekening houden met hun mogelijkheden en hun
beperkingen. Van goede studentenbegeleiders. Van een facdangsttraining als dat nodig is. In niet al te grote groepen van
studenten met wie ze liet wel en wee van hun studie delen. Kansen om in de normale duur cif te studeren. Na drie of vier jaar,
met een hogeschooldiploma (van één cyclus of twee cycli) waar veel vraag naar is.

A

r!

Wat hun kansen doet groeien op een snelle tewerkstelling in een
Audiovisuele en Beeldende Kunst
boeiende baan op hun golflengte. Als dat ook nog kan in Antwerpen.
Gezondheidszorg
Met alle kansen op ontmoetingen, cultuur en ontspanning
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Industrieel Ingenieurs
Van Schoonbekestraat 143, B-2018 Antwerpen, T 03-241 03 00, F 03-241 03 01
Industrieel Gegradueerden
Infotrefpunt Groenplaats, Nationalestraat 5, B-2000 Antwerpen, T 03-213 26 26
Lerarenopleiding
Sociaal-agogisch werk
De Karel de Grote-Hogeschool is de grootste katholieke hogeschool in Vlaanderen.
Elk jaar doen 7000 jongeren op dertien campussen in Antwerpen hun kansen groeien.

De Groene Waterman Boekhandel & CultuurKelder
Wolstraat 7, 2000 Antwerpen - Tel: 03/232.93.94 - Fax: 03/234.16.36
Anna, Hanna en Johanna en Simon zin
J de twee bestsellers van de Zweedse
Fr
Ma
edrik
sso n. Anna,
, Hanna en Johanna is in
..., romanschrijfster Marianne
Nederlandekozen
tot Boek van het Jaar 1998 en wint daarmee de Trouw
g
Publieksprijs 1998. Zowel in Nederland als in Duitsland unaniem geprezen door
hetubliek
de boekhandelaars en deers.
p De roman wordt in 33 talen vertaald.
p
Bestelbon -Sturen of faxen naar de Groene Waterman
M 3r;ann;
e

^ ^ .r

Naam:

,..

Pret}eik^, ^.
^ 5£)tj

..........

Adres:......
Tel:
bestelt
ex. van de roman Anna, Hanna en Johanna
tegen 998 frank (+portkosten)
bestelt
ex. van de roman Simon
tegen 998 frank (+portkosten)

^na, ^^^,c^n
.^}ï
et/ €.F ^.
h z t nna

tR ^alf 6fY
FRAj >r
j•,Kx^ytt

'v.:

Datum:

Handtekening:

Beekman
^.^

:.^a:...

caNer
kwartaalschrift
voor kunst,
onderzoek en
bereid

— een boek als welkomstgeschenk
— tegen gereduceerd tarief een
abonnement op de Aanwinstendisk
van de bibliotheek van de
Boekmanstichting
— attendering op recente publicaties,
congressen en bijeenkomsten van
de Boekmanstichting

informatieve a rt ikelen van

Inlichtingen en abonnementen

gerenommeerde onderzoekers en

Boekmanstichting

debutanten

Herengracht 415

kritische recensie

controversiële opinies in de
rubriek Tegendraads 'de
rubrieken Congressen, Column,

Onderwijs en Pas Herlezen

1017 B Amsterdam
020-6243736

Hoe moet het ook weer: U bent, u zijt of u is?
Schrijf ik lindenboom of lindeboom?
Mag ik me ergens aan verwachten? (natuurlijk niet)
Wat is een weigeryuppie?
Op zulke vragen, ja op al uw taalvragen, krijgt u een antwoord bij de Vereniging
Algemeen Nederlands.
Word lid en u krijgt het tijdschrift Nederlands van Nu, een vlot leesbaar en toch
interessant blad over onze taal, met telkens weer bijdragen over alle aspecten van
het Nederlands, met vooral veel taaladvies en informatie over alles wat op de taalmarkt verschijnt.
En bovenal: als lid hebt u op elk ogenblik recht op gratis taaladvies. Een telefoontje

en u wordt zo geholpen.
Word daarom nu lid en gireer 650 frank op rek. 000-0129578-83 of 38,50 gulden op
gironummer 3992897 van V.A.N. in 2800 Mechelen.
Vereniging Algemeen Nederlands, v.z.w.
Frederik De Merodestraat 16, 2800 Mechelen
Tel. (015) 27 68 05 - Fax (015) 27 68 06

114:113
KB - ABB - CERA

Nieuwe Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging
Verschijnt eind november ig98
Met gratis Databank
f c ^civ^cadae ..

-

lannoo ' uitgeverij

HÉT NASLAGWERK VAN HET JAAR!
medewerking van 38o specialisten
4000 trefwoorden
83 overzichtsartikelen waarin de grote
thema's uit de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging in een ruimer
perspectief worden geplaatst
ca 3800 bladzijden

• met
•
•

•

DIT N1

• bijna 1500 foto's, documenten,
illustraties, kaarten,...
• 25 jaar na de eerste editie van de
`Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging'
• Databank met uitgebreide
zoekmogelijkheden
• tot i5/oi/'99: 3990 fr.; nadien 4950 fr.
ZANDEL

201481_001

U kunt de nieuwe Eni

vIa016199801

Fvan 3.590 i.p.v. 3.990.
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