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JULIEN VERMEULEN

Waar' 't leven een gedicht.
Bij het begin van een Gezellejaar

Woord vooraf
B egin
1998 ontdekten
g augustus
g
Tony
Y Morren en Peter As
p eslagh in de afdeling
g Westflandrica van de Bibliotheek Albrecht
Rodenbach in Roeselare vier autografen
g
van Guido Gezelle. Bi'
Bij nader toezicht bleek
dat één van deze manuscripten
eeng
gedicht
p
bevatte dat tot nog
g toe onbekend was. Het
is eenroot
genoegen
g
g
g voor ons dat we dit
nieuwe Gezelle ggedicht in ons tijdschrift
J
kunnen opnemen samen met een interessante interpretatie
van dit context-gebon p
den vers dat de fascinerende titel Keerselucht draagt.
g Terzelfder tijd brengen
g we oop
het voorplat
p van deze aflevering
g het handschrift van een van de andereedichten
die
g
bi
bij dieg
gelegenheid
ontdekt
werden,
met
g
name eengedicht waarin Gezelle de lof
zwaait voor Constance Teichmann. Een
variant van ditedicht
was bekend en
g
opgenomen
in
het
Verzameld
Dichtwerk
pg
(deel VI pp 392-393).
Vooral in de laatste strofe constateren we enkele opvallende verschillen tussen
dee
en de eerder
p as ontdekte versie
gpubliceerde tekst. In de regels
i 3tot 16
p
g
introduceert Gezelle hier immers een Parijse
l Sarah en contrasteert haar met de
deugdzame
filantrope
g
p en kunstbeschermster Constance TeichmannAntwerpen
1824-id.
Deze tijdgenote van Gezelle
4Jg
steunde Vlaamse kunstenaars zoals Peter
Benoit en Edgar
g Tinel en droeg
g bij tot de
opleving
kerkelijke muziek. Tijdens
p
g van de kerkelijke
l
de cholera-epidemieën
werkte ze als verf
pleegsterl
bij de eenvoudige
g bevolkingg
waardoor ze de bijnaam
'engel
J
g van liefdadigheid' toebedeeld kreeg. Ze stichtte eveneens een Groep
p Dames van Barmhartigheid
g
en richtte het Antwer pse Louise-Maria-hosY Morren identificeert terecht
p itaal op. Tony
de Parijse Sarah als de Franse actrice Sarah
Bernhardt
pseudoniem van H.R. Bernard
,p
(1844-1923). Dezep'pronkheldin'(zoals
Gezelle dit type
g eYp vrouwen in de eerder
kende versie noemt)) was een van degrootuit de toneelgeschiedenis:
ste tragediennes
g
g
ze speelde
bij
de
p
l Comédie Française,
maakte neen
g tournees door Amerika en
was eigenaresse
van verscheidene Parijse
g
J
theaters. Naastrote
vrouwenrollen maakte
g
ze ook naam en faam door travestierollen

4ro

d

dA

aa

0,00.. ,,,,.,,0 ,,.

als Hamlet en 1'Aiglon. Haar excentrieke
Y
ggedrag
g verhoogde
g de mythevorming
g rond

haarpersoon.

In oktober 1998
99zag
g een andere
gnog
Gezelle-autograaf
het licht: een zestienre g e
g
g'
li gedicht waarvan het incipit
lig
p luidt: Waar'
't leven eengedicht.
graag
nemen
we
in
Heel
g
g g

dit woord vooraf een foto op
p van dit netschrift dat bovendienesi
neerd
is door de
g ^
hoort
toe
aan de
dichter. Het manuscript
p
heer Frank Derie uit Kruishoutem, die
langs moederszijde verwant is aan Aloïs
Walg rave auteur vande bekende Gezellebiografie. Dit gelegenheidsgedicht, waar-
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1

van in het Verzameld Dichtwerk(deel VI
p.
,p
lichtjes
371)
een lichtjes afwijkende versie terugg te
vinden is, werdeschreven
bij
bijhet overli'-J
g
den van Eugeen
van Oyes
zoontj
g
Y vierjarig
l g zoontje
(12 juli 1882). Het hier gp
e ubliceerde manuscript
p verschilt in de verzen 6,
en 10 van
de reeds gekende autograaf
g
g raaf
(H 11en
is hoogstwaarschijnlijk
een
3g
J
g
defenitieve (r) versie. Het is niet uitgesloten
g
dat dit het totnogtoe onbekende 'ander nethandschrift' is waaropp J. Boets in zijn
J n uitg ave alludeert. Hetggedicht is ook bekend
als Zielgedichtje
^^
1 CLXV. De tekst was bedoeld
als overlijdensgedicht,
maar de familie Van
l
g
Oye
gedicht nooit als bidprentje
Y heeft hetg
p J
laten drukken. Onnodig
g hierbij te vermelden dat EugeenY
van Oye de oud-leerlingg
was aan wie Gezelle meer dan twintiggljaar
vroeg er diverseggedichten opgedragen had
waaronder Dien avond en die rooze.
Bij
Bij ons onderzoek naar een aspect
p
van Gezelles rol alsele
g genheidsdichter
kwamen we tevens op
van
p het spoor
p
eenlanodruk
die een aantal varianten
p
biedt op
o
phet
ggedicht Bermhertigheid,
^
schoone deu
d
dat
in
1886
in
een
brochure
gj
e ubliceerd werd en waarvan de eerder
gp
bekende versie opgenomen
werd in het
pg
Verzameld Dichtwerk(deel VI.245-247).
pp
Dezelanodruk
(43x 5
2 cm brengt
P
g de
veertien strofen van dit jubileumgedicht
l
g
voor de Moeder Overste van de Kortrijkse
J
Zusters Paulinen overzichtelijk
overzichtelijkop
P één blad
eneeft
tekstvarianten
g de hiernavolgende
g
vrij.
t Strofe3,vers 2: 'va n zinnen' i.p.v.
p . 'verloren' • strofevers
3:3
'lijk
.v.
'lijkouderloos' i.i.p.v
3^
hopeloos'; strofe
4, vers5:
'boosge5
ge
zind' i.p.v. 'onbemind';^ strofe 6,^ vers4: 'het
christlijk
i.p.v.
J eerstbeginnen'
g
p v ''en 't christlijk
) eerst beginnen'; strofe 6,, vers 6: 'nieuw gebouwd'
' i.
p .v. 'nieuw
'
' strofe 66,
gebouwd';
g
g
vers:7 'zielkes' i. p.v 'zielen'; strofe 9, vers
6: 'satans' i.p.v Satans';^ strofe io, ^ vers 5:
5
'en onlangs
g leên' i.p .v 'die,^ onlangs
g leên';
strofe 11 vers 6: 'zeggen
gg 't ,als één les:'
i.P.v. 'zeggen
gg al één les:'.
Door de inspannin gen van de coauteurs en van verscheidene bruikleengevers
g
kunnen we deze Gezellepublicatie ook uitgebreid illustreren met een aantal minder
gekende iconografische documenten.
gg
Vooral ook enkele niet eerdere
gPubliceerde
Gezellemanuscripten
geven
even een authentieke toets aan de hierebundelde
bidrabijdrag
en en bieden de lezer een beter inzicht in
deenese
van Gezellespoëzie.
g
p
Het ontdekken van onbekende documenten houdt steeds een stuk verrassing
in. Het is immers niet denkbeeldigg dat de
teruggevonden
manuscripten
eventueel een
gg
p
nieuw licht kunnen werpen
p op
p een facet
van Gezellesersoonli'kheid.
Maar toch
p
J
willen we hier vooral de aandacht vragen
g
voor de continue inspannin gvan verscheidene Gezellevorsers die de tjongste decen2

nia het Gezelle-onderzoek op
P ap nieuwe
dene
eleid
hebben.
Dankzij
Dankzij
hun
nauw
geg
g
zette tekstedities en vernieuwendeoëziep
interpretaties
kunnen we in 1999
een ander
999
P
profiel
van de dichter ophangen dan we in
p
het vorige Gezellenummer
van ons tijd-J
schriftanuari-februari
19
66^nr. 85)
5 kon J
den doen. Het inleidend overzicht van het
huidige
de
ons langsheen
g nummergidst
g
g
meest opvallende
verschuivingen
die
zich
P
g
de jongste
decennia in de Gezellestudie
J g
voorgedaan
hebben.
g

G. Gezelle in de tuin van de Kortrijkse
1
aiiulie Nol -Beck, Doorniksezui1 k or. s48, in
de zomer van 1893
93 Defoto werd door een
lid van de familie Nolgenomen
en ook
S
ontwikkeld in het aviateur-laboratorium ten
huize Nol . (Mededemi amelie Nol ; voor
andere details over de fotoreeks waarvan dit
portret deel uitmaakt, cfr. R. Lagrain in:
De Leie ggouw, 1^
jg. XL, a . 2,1 ei p i s998)

Iedere versreel
g ^iedere pennentrek
p
of uitspraak van Guido Gezelle is heel langg
gemythologiseerd geworden
oor een driedoor
g eworen
canoniseringsproces
voudigcanoniserin
roces dat reeds ti-J
dens zijn
gang
gebracht werd. Het
J leven op
pg
gg
aureool van Gezelles onaantastbaar literair
talent heeft decennia lang
ewog
en oop
g doorg
de waardering
zij
die
men
zijn
totale
oeuvre
g
waardoor uiteraard heel veel
middelmatige
g gelegenheidsproducten o p gewaardeerd
werden. De apostolisch-reltg ig
euze draagwijdte
van zijn literair en gg
a eg J
ment verleende aan zijn
l werk tevens een
toets van ongenaakbaarheid
waardoor men
g
niet altijd de nodige
g nuanceringg kon of
wilde opbrengen. De wervende kracht van
a
zijn Vlaams-opvoedkundig
profiel ten
p
gp
slotte was eveneens eenpunt dat in verscheidene milieus niet met de nodige sereniteit bespreekbaar
was. Nu onzepostmop
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derne tijd
eestgeen ruimte meer laat voor
J gg
rote
mythen
ofgefossiliseerde
verhalen
g
g
Y
bekruipt
sommigen
de
wens
om
dit glorifig
P
catieproces meteen om te buigen
g naar een
totale ontkrachting
g van het vroeger
g g ecreëerde ideaalbeeld. We weten echter dat
het herschrijven
herschrijven van de literatuur) geschiedenis omzichtig
vooral
g moetgebeuren,
g
wanneer het een dichter betreft die door
opeenvolgende literaire stromingen
g met
groot
root enthousiasme als een inspirerende
p
voorloer
voorlogroe
p beroet werd: door onze Van nu
Straksers, door een expressionist
als
p
Van Ostaijen
Ostaijen én door de vijftigers
die
hem
Jg
als de eerste experimentele dichter binnenhaalden.
Met deze bundel exemplarische
bi'p
J
dragen
hoen
we
dan
ook
een
Gezellebeeld
g
p
te schetsen dat sober en eerlijk
l is. De artikels die hier aangeboden
worden, reveleren
g
een bijzonder
veelzijdig
J
lg auteurschap.
P
We zien onder andere hoe Gezelle op
p een
treffende wijze
wijze de literaire traditie in zijn
zij
integreerde,
bijvoorbeel ook tot
g
^ wat bijvoorbeeld
uiting komt in zijn
gedichten.
zijnmystieke
Y
g
Terzelfder tijd
Jhij
ontpopte hi zich als een
politiek-geëngageerd journalist
met een
J
sprankelend humoristischggevoel en als een
talentrijk vertaler van Longfellows
g
Hiawatha-edicht. Zijn
Zijn laatstegrote
bunun
g
dels verschenen terwijl
hij een veel
e
Jhij
g
vraag
d gelegenheidsdichter
was voor de
g g
Kortrijkse
Kortrijkse ggeestelijkheid
en burgerij.
J
g l Aan
deze facetten besteden we in de volgende
g
pagina's
nodige
de nodi
e aandacht. Het is ons boeg
vendien een bijzonder
groot
genoegen
d
J
g
g
g dat
we het slotwoord van deze aflevering moen geven
even aan Jozef Boets die van de Geg
zelle-editie en de Gezelle-interpretatie
een
P
rachtig levenswerkggemaakt heeft. In zijn
ln
bijdrage verkent hijl op
p een poëtisch-fijnzinp
J nzin
ni gge wijze
enforJ enkele avondgedichten
g
muleert hijJl
zijn ggrote
bewondering voor de
g
dichter die ditaar
J herdacht wordt.
Uiteraardaat
g onze dank hier ook
uit naar de veleersonen
die zich ingezet
p
g
hebben bi
bij het totstandkomen van dit nummer. We danken de verantwoordelijken
van
J
de Gezelle-archieven van de Openbare
p
Bibliotheek in Brugge
Stedelijke
gg en van de Stedelijke
Openbare
Bibliotheek in Kortrijk,
us
p
l^ de Zters Paulinen in Kortrijk; Gezelliana-hoofdredacteur Piet Couttenier, de coördinatoren
van de Gezelleherdenking
g van deprovincie
p
West-Vlaanderen en de vele anonieme
medewerkers en bruikleengevers. In het
bijzonder
richten we een woord van dank
J
aan het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en aan derovinciale
werkgroep:
p
door hun toedoen kunnen we aan onze
abonnees een afzonderlijke Gezellebloemlezinganbieden.
g
Tot slot wensen we de drie Gezellesteden Brugge, Kortrijk en Roeselare een
feestelijk
1999
toe!
J 999
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V

Bei rnhertigheid , o schoone deu gd ,
die God zelf heeft geprezen;
hoe schoon is 't, als de teere jeugd
' door u versierd 'mag wezen;
als, eer de jaren van verstand,
gij staat, gelijk een hemelplant,
ita 't kindertic't'terezen
!
g

XX

't rn duurde maar tot dat er twee
drie, vier begaafde zielen,
getroffen door dit kinderwee,
nen keer te samen vielen,
en , al met eens , onvoorbereid ,
een schole van bermhertigheid
bermhertig openhielen.

't Zijn zusters, in 't religiekleed
gedoken en verborgen,
, die vroeg en laat, die altijd g'reed,
voor al die schatten morgen;
die , biddend, wakend , werkend wel,
beletten satans listen fel
de kinderziel te worgen.

VI

Een voorbeeld, om niet verre en wijd
marr jubelzang te halen,
verkondigt mijne stern,. verblijd
en dankbaar` duizend malen :
in kortrak eerre dochter was,
van zestien teere jaren pas,
waarin die deugd kwam stralen.

Een arena buis, een plánke of zes
geenoed
'daarbinnen;
g ,geen
g geld
g,
het kruis , dat was , hunne eerste les ,
het christlijk
j ^ eersthegi neen
van 't geen dat later, duizendvoud
hervat , verbeterd , nieuwgebouwd,
zou duizend zielkes winnen.

Wie is 't nu die dat heilig werk ,
al vijftig jaar, hielp schragen;
wie is het, die, van_herten sterk ,
kwam lief en leed te dragen,
zoo menig jaar, en onlangs letn
doorstond zoo wreede bitterhegn,:
Wie is 't? Wie durft het vragen?

VII

De kinders liep>
en dwaas en boos
van zinnen , achter straten,
verwilderd en lijk ouderloos
in al hun doen en laten;
ja , zonder lessen , zonder raad,
• vervolgden zij den weg van 't kwaad ,
ellendig boven maten.

'XX

Aanschouwt, van 's morgens vroegste licht
tot dat de zonnestralen,
" ten westenwaard en schuinse
ir
gri,htk
allengskens
nederdalen
g
e,
zoo 's Zondags als te wekentijd,
hier speelt `en leert nu elk' verblid,
J
in groots en kleene zalen.

IV

lk" 'liOore alom één enkel woord
eenparig met het, mijne;
de steenen ielve spreken't, hoort
bun talen, groeve en fijne;
het kind, de maart, de meesteres,
de nonnen zeggen't, als één les :
't Is Moeder Augustine!

VIII

, Bermliertigheid , waar waart gij dan

xXx
„' ernïhërtig heil beur herte
t
er e ontstak

't 'Is congregatie, „meer als een,
van groots en kleene meiden;
't zijn lessen die de hinders leen,
en lan gzaam voorbereiden
om eens , op den communiebank,
te leeren 's hemels spijze en drank
van de aardsclie te onderscheiden.

' verdoken en verholen ,
dat 't niemand critter en deerde van
die schaapkes in hun delen;
dat, ongeleerd en boosgezind,
zij liepen ach , lijk niemands kind,
beroofd van , goede scholen?

XXX
Een voorbeeld van volmaakte trouw
heeft ze, al dien tijd,
J gegeven
^g ,;
en is bij ons de sterke Vrouw
staudvastiglijk gebleven :
Mag God keur, ooketrouwi
g
gf dan
beloonen en de kroonti van
heer viJftig jaren
geven!
3
$

" van ' irï heurk^j) on
g,ste dagen;
v onder 't lieve vaderdak
-was dit beur welbehagen :
zij waakte en bad eta wrocht met spoed
' om al dat kostlijk''
'
j zielengoed
den Hemel in, te‘ dragen.
g

XXXII
Zij blijve ons allen lange .g
nog
bestieren en geleiden ;
en; moet liet taaiste leven toch
eens einden met te scheiden,
n,,,
't en zij
zij maar om opp s he mel;llaróón-;'
versierd Kbt deze jubelkroon ,
ons allemaal te ontbeiden !
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PIET THOMAS

De wegen naar Gezelle:
legende en waarheid in de recente Gezellestudie

N

u ik een speurtocht onderdie
neem langs
g
g de wegen
men bewandeld heeft om
zij werk
Gezelle zowel in zijn
J leven als in zijn
ontdekken, wil ik tevens het verhaal
doen van de hindernissen en valkuilen die
Uw reisheb aangetroffen.
ik op
g
g
p die wegen
Hijl is alleen
geen Gezellespecialist.
p
g ids isg
vertrouwd met een
toevalligg
enigszins
g
dat
hier
verder niet besproken
rand
randgebied
p
g
wordt en hij
hij heeft zich een tijdlang
g over
J
tot de Gezelleenkele recente bijdragen
1
vooraleer
u oop
Mag
ik,
studieebo
en.
g ^
g g
pianist,
als
ware
hij
hij
een
schiet,
de reisgids
p
g
^
verklaren dat ik alleen maar rustig
g en ook
enieszins kritisch wil zoeken naar de vormen van waarheid (dat lijkt
J in de humane
wetenschaep
en een fraaiere term dan zekerheden die reeds bereikt zijn
J en de hindernissen die ons nog
g beletten om meer
waarheid omtrent Gezelle en zijn
l werk te
achterhalen.
In zijn p
pleidooi voor 'Een nieuw Gezelle-forum' heeft Piet Couttenier beklemtoond dat de studie van Gezelle zich tot
discipline'
line' ontwikkeld heeft
een
Re disci

'die in het literatuuronderzoek in Vlaanderen
haareli'ke
^^ 1 niet kent.' Hij voegt
g daaraan toe:
'Soms lijkt die
zover geëvolueerd dat alleen nogg
A
onderzoek van de achtergrond tot nieuwe en
boeiende resultaten kan leiden en (men) het
verder zonder de teksten zelf kan stellen die als
afgewerkt worden beschouwd, immuun voor
hijzel weet benieuwe inter^retaties.'2 Maar hijzelf

Hij wimpelt
het overmoedig
optimisme
p
gp
pleidooi
voor een
af
met
een
van de schijn
J
p
bij actuele methonieuwe door aansluiting
gl
lectuur van het leven en van
des bepaalde
p
de teksten, waar uiteindelijk
l alles om bedaarbij zowel aan nieuwe
g on. Hijj denkt daarbij
onderzoek en de
visies op
p het biografische
g
teksteditie als aan interpretatiemethodes
in
p
verband met de eigen structuur van de teksten zelf en van de intertextualiteit.
langg niet
Het werk is inderdaad nog
g
voltooid. Maar er zijn nieuwe kansen ontstaan, waardoor strikt filologisch onderzoek en documentair onderzoek van de
en soepeler
verbonbon
bronnenl
p
g
den kunnen worden met de studie van de
en het specifiek
historische achtergronden
p
g
4

onderzoek. Maar laat ik niet
interpretatief
p
praten
langer over nieuwe banen en wegen
g p
die naar eenewenste
en vernieuwde
g
samenwerkingg van vele krachten kunnen
met
leiden, maar onmiddellijk
g
J beginnen
afgelegde
van
de
reeds
de beschrijving
g
J
weg.

Teksteditie

op
Er zijn vooreerst vorderingen
p het
g
gebied van de teksteditie. Acht delen van
g
van Guido Gezelles
de nieuwe uitgave
g
van
Verzameld Dichtwerk zijn
p
J in deperiode
198o tot 199
1 verschenen. En zowel in de
Gezellekroniek als in Gezelliana,, de twee tijdJ
schriften die in Gezelliana. Kroniek van de Gewerden vele tekopgegaan,
o
zellestudie zijn
vastgelegd of voor het eerst
sten opnieuw
p
in eenassende
moderne editie en in hun
p
historische context voorgesteld. Het Verzavan het CNL
meld Dichtwerk, een uitgave
g
Antwer en die mede onvan de UFSIAp
der de aus piciën van het Guido Gezelleg enootschapverscheen is hoezeer het ook
met vaste hand door Jozef Boetseleid
g
werd, het resultaat van de inspanning
p
g van
velen. De g eduldige samenbundeling
g van
krachten is zowel voor de inleidende stukken als voor de uiteindelijke vormgeving
g
g
e evens een inspanvan de verzameldep
gg
zijn De
ningwaar men terecht trots op
p kan zijn.
magg er zich opp beroemen de
intenties van zijn
l opdrachtgever en mentor
R.F. Lissens op
wijzeg
gestalte te hebp zo'n wijze
bene
even dat hij
hij vroegere
edities van
g
gg
menig
opzicht
hetlobale
dichtwerk
in
gp
g
heeft. Wie
overtroffen en voorbijgestreefd
lg
wi' nog
weet wat wij
g allemaal kunnen verwachten als ook de inmiddelsevonden
g
brieven en nieuw ontdekterozastukken
p
teksten zullen aanvullen. Als
deze lyrische
y
geloven,^ hoopt
we insiders mogen
p het mag g
teriaal van de Gezellestudie zich op.
p In het
Verzameld Dichtwerk dat nu voltooid voorligt,
g heeft men veel correcties kunnen aanbrengen
in teksten die reeds bekend waren,
g
heeft men die teksten nauwkeurig
g kunnen
dateren en heeft men nieuwe teksten voorgesteld dieg
geduldigg en deskundigg werden
g
beschreven. De discussie omtrent de vraag
wat nou allemaal in het Verzameld Dichtwerk
terecht moest en wat niet, isaandewe
ggeg
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luwd. Boets heeft zich aan de discussie weizijn weg
gelaten en is koppig
nigelegen
g
ppgzijn
g g
gegaan in de overtuiging
g g dat een louter esgeg
thetisch criterium, dat noodzakelijkerwijze
l
J
uiteindelijk leiblijft,
subjectief
J^ niet de uiteindelijke
J
mij enigskon zijn.
g
J Daarom heeft het mij
zins verbaasd dat hij zich in een mijmering
g
l
bi de vier delen die toen reeds voltooid
bij
verwaren, nogg steeds ' m inder aangenaam
^
rast'3 toont door de opmerking
g van Albert
p
zijn ijver
ijve
Westerlinck dat veel van wat hijJ in zijn
het doen was 'de verdienste van Gezelle
hij haast zich
niet tenoede
zou komen'. 4 En hij
^
daarbijJP
op te merken: 'Alsof — hoe uitstekend

het overige werk van Baur ook is — die 1'puinhoopl'
of liever die stortplaats
die de dundruk3
ent4
p
(de enige
volledige
Gezelle)
nu
zijn,
de
dichter
1
g
S
wel tot eer strekt. Hem en de huidige
s Gezellewetenscha '. 5 Het was helemaal niet nodigg

zijn
dat Boets visioenen kreeg
g van de naar zijn
luisterende
Westerlinck,
die
spreekbeurt
p
hij enige
toegeven moest dat hij
g nieuwe, door
nogg nooit
teksten,
hem (Boets) toegevoegde teksten
gelezen
Blezen had. Hijl heeft het zich voor g eno men en het noodzakelijke
monnikenwerk
J
en
verricht en dat met zo'n deskundigheid
g
met zo'n precisie
recisie en meijver,
ij
volgehouden
e
thodologisch inzicht dat detailkritiek niet
gedane werk kan aan
deg aafheid van hetg
tasten. Voor het eerst is Gezelle met zo'n invan teksten vertegen drukwekkend corpus
p
zij
woordigd dat de volle omvang
g van zijn
en zijn bereidwillige
lyrisme
persoonlijk e
Y
g
beschikbaarheid als volksdichter laat zien.
Boets veronderstelt vanzelfsprekend dat
ook de acht delen van het Verzameld Dichtwerk hun'portie
p orde kritiek zullen o 1IdeYv inden'. 6
Hi'
Hijzegt
^ van sommigen
^ zal ze
g o.m.: 'In de ogen
deze uitgave)
(deze
^ S getuigen
g Sen van GezelR ) niet genoeg
les dichterschap
en
van
zijn
dichterschapp alleen.
p
En toch is hetjuist uit respect
voor dat dichterpschapdat ze oppdie wijze
gebeurt. Uit respect
p
1 ^^
voor zijn ^groot,^ en dus eigensoortig
^ dichter S
schapmoet die uitgave,
^ vooral in de laatste vier
delen m.i. duidelijk getuigen van het feit dat
Gezelle de stem was van het 19de-eeuwse
Vlaanderen, ook van het kleine Vlaanderen.'?

hij zelf
Elders in hetzelfde artikel spreekt
p
de wenselijkheid
uit dat men in de laatste
l
vier delen een ruimte zou vrijJ houden
voor wat men zou kunnen beschouwen als
van taalproducten
die
een vergaarbekken
p
g

Gezelle 'bijschavend
en oppoetsend
uit de mi'1 1
pp
nen van de levende volksliteratuur' heeft

gered.
Biografiee

Dochenoe
g
gover de vooruitgang
g g
op
phet
ggebied van de teksteditie. Laten w
we
nu nagaan
wat erg
gebeurde op
g
p het terrein
van de Gezellebiografie.
Een uitgewerkte
g
g
auteursbic
auteursbiografie
met
de
nodige
g
g distantie en
de daarbijl behorende kritische zin in de
trant van de befaamde Engelse
traditie
g
heeft lang
op zich laten wachten. Er zijn
zij
gp
die
ofwel
niet
voltooid
g
nofwel tot regelrechte
zijl^
hagiografieën uitg
gegroeid
zijn. Ze zijn
e roeid zijn.
zij meestal al ouder en
•
striktenomen
niet bijJ dit overzicht,
c,
g
maar ze zijn beslist niet vrij van legendeg en
vorming.
g Die legendevorming
g
g vertoont niet
alleen de sporen
van de ongewone
p
g
g eboorte van de held in de mythe
en in dee liy
teraire fictie, maar heeft ons ook de meest
onwaarschijnlijke
gezondheidsleer
en erfel
g
lijkheidsleer
doorgegeven, van de alleen
J
J
door de dokter belette behandeling van
a het
et
onfraaie hoofd van de kleine Gezelle, tot de
aan Goethe herinnerende verdeling
g van de
eigenschapp
en van vader en moeder die hijJ
zou overgeërfd hebben. Het meest verrassende fenomeen is de koppige nationale
mythe
waarbij
waarbij gesteld wordt dat de in 183o
Y
geboren Gezelle een zalvende troost zou
zijn
iBelgiJ voor het totstandkomen van de Bel
staat. Verder wordt de jonge
Gezelle
J g
graag
raa voorgesteld
als eengevangene,
die
g
g
g
vanuit een minderwaardige
g socialepositie
p
g edwon gen wordt om allerlei diensten te
verlenen,
die als portier
ortier in het KleinSeminarie tot een isolement van dienstbaarheid veroordeeld werd. Johan van Iseghem
g
heeft in zijn
sser tatieg de m
mythe
l doctorale di
Y
van die uitzonderlijke
uitzonderlijkepositie
aanzienlijk
p
gerelativeerd. En dit via de studie van de
rekeningen
blijkens
die blijkens de boekhoudingg
aan de ouders werden voorgelegd. Hierbij
viel op
p dat de leerling
g Gezelle slechts één
van de zeer velen was die vermindering
van schoolgeld
genoten,
g
g
^ omdat zij of hun
ouders op
de
ene
of
de
andere
wijze
p
l ze diensten bewezen aan het college
of
omdat
die
g
ouders financiëleroblemen
hadden. Ook
p
het verhaal dat de lj g e leraar Gezelle aanon
vankeli'k
l te weinigg betaald werd door de
overheid van het Klein-Seminarie schijnt
l
onjuist te zijn.
zijn. De studie van de betaallijJs
ten wees uit dat Gezelle evenveel kreeg
g als
collega's,
dienstjare
g - die hetzelfde aantal dienstjaren
•
en dat hij heel vlug
g naar de hoogg
ste barema's evolueerde. Ook in verband
met het onderwijs dat men aanvankelijk
aanvankelij
Gezelle toevertrouwde,J
zijn verhalen
ingeslopen die onjuist
zijn
zijn. Traditioneel
•
men het voorgesteld
alsof zijn
zijn benoeg
mingin de handelsafdelinggeen aanslagg of
minstens een miskenning
g was van zijn
l n taJ

lent als dichter. Terwijl
l men er nauwelijks
J
rekenin mee hield dat Gezelle nog
op
gp
lange
zij
g na niet de volle kracht vanzijn
l dichterli'k
talent had kunnen ontplooien.
In
l
p
feitever
etui
g
gde het van een levensgroot
g
trouwen in zijn
talenkennis en in het talent
l
voor commerciële aangelegenheden dat
hem ook niet helemaal vreemd was. Ook
speelt
de omstandigheid
een rol dat Mgr.
p
g
g
Malou wilde dat Waalse leerlingen
g die zich
tot hetriesterscha
geroepen
en
bep
pg
pvoelden,
hoorlijk
op de
l Vlaams kenden met het oog
gp
geloofsverkondiging. Gezelle hoorde helemaal thuis in het p
resti
gieuze concept
p dat
de organisatoren
van
deze
onderwi'srichg
l
ting voor oge stond. Ook in vele andere
opzichten
hanteerde men voor de beginp
g
nende leraar die Gezelle toen was, een conflictmodel dat blijkens
de bronnen die Van
l
Iseghem
voor het eerstgrondig
g
g
g onderzocht
(om.ersoonli
ke brieven van de bisschop,
l
pcirculaires die naar de colleges
g werdeng estuurd en voorbereidingen
g van vergadering en met superiors),
p
^ nietggehandhaafd kan
blijven,
bli ven omdat hetgewoon
onjuist
is.
g
J
Diteldt
ook
voor
de
zogenaamd
g
g
revolutionaire manier waarop
phij onderrichtaf.
0phet
gebied van de natuurg
g
zij methode van aanwetenschapwerd zijn
onderwij
onderwijs
als een drastische
l
opwelling
wellip gezien
van
een
geniale
en s p on g
g
tane vernieuwingswil,
terwij Gezelle in
g
- terwijl
slechts uitvoerde wat de overheid als
richtlijnen
had voorgesteld,
en voortzette
J
g
wat voorgangers van hem eigenlijk
g
l al beZijn taalonderrichtP
paste heg onnen waren. Zijn
lemaal in de defensieve opties
die hij
hij t.a.v.
p
de Nederlandse woordenboekmakers voorstond. De speciale
belangstelling
p
g
g voor de
volkstaal had niet alleen sociaal-politieke
p
en religieuze
steunpunten,
maar sloot ook
g
p
aan bijl de typisch
romantische opvattingen
Yp
die zich in die tijd in vele kringen
g en doorzetten. Zijn
Zijn voorkeur voor hetgesproken
gp
woord zijn
en
g
tegen een kunstmal argwaan
tig opgedrongen boekentaal en de dictatuur
van een onnatuurlijke
J beregeling
g
g van het
taalgebruik
via dorre handboeken moeten
g
g ezien worden in het licht van een ruime
'Universalpoesie'
die weigerde
p
g er de ver kavelip gte aanvaarden die de organische
totalig
teit van de verbale expressie
bedreigde.
p
g
En dan zijn
literatuuronderricht. Johan van
l
Iseghem
heeft
ook daar dep
rog
programmag
eisen en Gezelles werkwijze
met elkaar
J
g econfronteerd. En hijJ stelt niet alleen vast
dat er bij
bi Gezelle eeng
grote bereidheid bestond om deebruikeli'ke
g
l retorische voorschriften toe te lichten en aan te leren, maar
ontdekte ook dat hij
hij naast de aanbevolen
voorbeelden ook zijn
g ggedichten uit
J eigen
die tijd
tijd daarvoorgebruikte.
Zijn
Zij Vlaemsche
g
werden als materiaal
gebruikt
ebruikt om de verschillende knepen
P en
technieken van de dichterlijke expressie
p

concreet te illustreren. Van Iseghem confronteert ook de recepten
en instructies van
p
de handboeken met deoëzie
van Gezelle
p
zelf. Ik laat hem het besluit dat hijJ daaruit
afleidt, formuleren met de woorden van
zijn inleidinggl
bij de verdediging
zij
gg van zijn
'Gezelle voltg duidelijkde
retorica
1
alsids
S voor de poëzie - wat met het p ersua sieve doel van het hem opS
eleg de literatuuronderwijs
Hi' bewerkte via imita1 samenhing.. Hij
tio-reels bestaande teksten, of verzorgde de
inventio-fase van zijn verzen met een uintiliaanse leer van de topoi.
l' Een aantal gedichten
S
zijn zelfs de uitwerking^ van gekende
S en voorbeelden. Bij1 de keuze van de teksten nam hij
hij een
voorbeeld uit zowat alleenres
die blijkens
blijken de
S
in de lessen gedemonstreerd moesten worden.' Gezelle onderhield, zo vervemen we ook, levendige
g contacten met de
plaatselijke
laatseli'ke letterkundige
g vereniging
gg 'De
Vriendschap,
p^ waar hij overigens lid van
was, en via deze contacten kon hij scherpp
aanvoelen wat de beoefenaars van de letterkunde in zijn onmiddellijke
J omgeving
g
g
bezielde.
Het
dientgezegd
dat de nauw keu
g
g
rige en consequente
werkwijze vanJohan
werkwijz
q
Iseghem
dingen
g
g aan het licht heeft
g ebracht die de conflict-mythe
van het begin
Y
g
van de Roeselaarse tijd van Gezelleg
grondig
g
aantastten. Het is daarom te betreuren dat
zowel Christine D'haen als Michel van der
Plas niet op
schijnen tezij
zijn van
P de hoogte
g schijnen
resultaten die Van Iseghem
bereikt
heeft.
g
De bevindingen
kunnen
g van Van Iseghem
g
vergeleken
worden met de sociologisch
reg
g
levante ontdekkingen
g die Piet Couttenier in
zijn doctorale dissertatie over de gelegeng g en
heids Poëzie van Gezelle in Kortrijk9
l aan het
licht bracht. De nieuwe kennis over de
vroege
van Gezelle
g Roeselaarse leraarsjaren
J
lijkt
me
even
belangrijk
te
zijn
n
als
de ontJ
gl
J
dekkingvan de volkspoëzie
die Gezelle in
p
tijd
zijn Kortrijkse
zijn
Kortrijkse
tijd schreef. Hetlijdt
lijdtg
geen
twijfel
dat
nog
andere
vooroordelen
over
J
g
Gezelle afgevoerd
moeten worden.
g
De wonde in 't hert. Guido Gezelle, een
dichtersbioSra ie l° van Christine D'haen was
een stap
blijft
blijf
p in deggoede richting,
g^
een boek voor doe-het-zelvers. De auteur heeft mede dankzij haar
rijke
rijke ervaringg
aan het Gezellemuseum een schat van documentairee
bij elkaargebracht.
Ik
ggevens bij
g
vind het een uiterst boeiende verzameling,
een biografie
is het niet. Het is een
g
soortatchwork
van
gegevens
waarmee de
p
gg
belas stellende een eind verder komt in
belangstellend
zijn verkenningg van Gezelles leven,- omgege
vin en werk. Het
is bovendien een hulpP
middel dat comparatistische
gegevens ter
p
gg
beschikking
beschikkin stelt van onderzoekers, maar
het mist de sYnthetische kracht en de strucbij een biografie
tuur die bi
horen.
g
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Met allerlei details kan men het inzijn Zo kan ik moeimiddels rustig
g oneens zijn.
aannemen
dat
Gezelle
de natuur 'finaal
J
11 ervaren heeft. Als
op
een
onreligieuze
zvi'ze'
p
1
^
dat zijn
zij houwordt aangereikt
argument
g
g
zijn.
• g animistisch zougeweest
J n Anig
misme kan twee betekenissen hebben: het
is ofwel eenrimitieve
vorm van godsdienp
noodzakelij bestand stigheid ^ofwel een noodzakelijk
over de
van het metaforische spreken
•
p
natuur dat men bij talloze dichters vindt.
passus waar
Ook heb ik bedenkingen
g bijl deP

bouwd dat verder comparatistisch onderzoek toelaat, alleen heeft ze in haar scheopgenomen
lijsten ookgegevens
ma's en lijsten
pg
gg
als verwijspunten
die alleen chronologisch
lp
g
bruikbaar zijn.
l Er moet echter over bemeer te
g
p galde historischegebeurtenissen
vertellen zijn
dan
zij
in
haar
overzichten
J
doet. De kwestie van de huldiging
gg van De
op de
Bo lijkt
lijkt me bijvoorbeeld
bijvoorbeeld met het oog
gp
relatie van Mgr. Faict en Gezelle te weinigg
behandeld. Toch heb ik aan dit
indringend
g
documentatieboek veelehad.
Men krijgt
lg
g

ter de standpunten
van de plaatselijke
1 burgerij
^^ 1
p
p
infiltreert
organisaties
gaat
opstellen.
Via
liuii
p
S
g
zij sociale actie en
hij in hun midden,^ en via zijn
journalistiek verwoordt en verdedigt
^^ hij hun ^ o litieke en sociaal-paternalistische
standpunten.
p
^
Zijn
oezie
die vanaf de jaren
1
l'
1 ele
S enheids
g
1879-1880 omvangrijke allures aanneemt, be
vestigt
ori^^inele wijze
1 de waargopp
^ daarbij1nog
den en symbolen
van die groep
l' tal
^ p zoals die op
y
van rituele, feestelijke gelegenheid kracht worden bi'1gezet.' 14 Ook in verband met Gezelles
Kortrijksep
Kortrijkse
periode zijn er dingen
g
g rechtgezet
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D'haen het in verband met de eucharistie
heeft over 'de vegetatiegod die vermorzeld
sterft en verrijst'.
Volens
haar behoort die
1
g
mythe
christelijk
god 'tot de agrarische
g
S
y die in christelijke
centraal staat'. 12 Het beeld
bij1
van het organisch
groeiende,
g
g
- dat in een c Yverrijzeni betrokclus van leven,, dood en verrijzenis
• wordt, lijkt me veeleer een element dat
zo universeel is dat een transformatie van
mythe
in een christelijke
christelijk reeen agrarische
g
Y
van
noodzakelijk de helegroei
g ie niet noodzakelijk
g
Gezelle naar een eucharistische metaforiek
weergeeft.
Wat de teksten betreft die zij
zij
g
rag
naast
die
van
Gezelle
legt:
ze
zijn
g
Jn
g
soms inhoudelijk niet in overeenstemmingg
met deedichten
waar het omg
gaat. Af en
g
toe hebben zij overigens
van
als
suggesties
g
gg
mogelijke
graad
mo g J beïnvloeding
gggeen hoge
gg
van waarschijnlijkheid.
Ditg
geldt niet alleen
JJ
voor enkele literaire of taalkundige
e eg gg
y ens, maar ook
voor religieuze,, die in hun
g
algemeenheid
niet toelichten wat Gezelle er
g
recies zou kunnen aanggehad hebben. Het
precies
feit dat zijl stelt dat Gezelles cultuur zuiver
zij
literair is,-J
lijkt me een versmalling
g te zijn
de werkelijke culturele belangstelling
g
g
van de dichter. De pogingen
o ingen om foto's van
tijd
J genoten van Gezelle karakterieel of esthetisch te evalueren, verraden meer lukrake nieuwsg
ierigheden en flapuite
bedilp
zucht danspsychologisch
cholo
isch inzicht.
g
Ze heeft wel een rijk
J raster o pge -

GFOitHTEy VCTCft DE 412J6`fDF`tAR1NG
CP$CHRI(7EN
1Ae1IST'é GC7GST t DE V(i! ic^.A,4GLI'
cA,VtEnlANG 1 JCURDlALlSTYLH
GEDICS JTE^1 IN V REEb(Of TALEn
VERT,4LlAl^CM
H CT6Y IJ F E LLL4RE TC +kF.E^UNLVCE ^

de meestal reeds bekendee
gegevens
evens weer
rijtje
een
rijtje
en
men
krijgt
eens op
p
Jg ook niet bekende documenten onderoen
g met een
commentaar die, al is die wel eens impulsief, toch bouwstenen bevat die voor een
zijn
onmisbaar zijn.
biografie
g
verwijderen
van misverstanden
J
en verkeerde voorstellingen
g in verband
met de journalistieke
arbeid
van Gezelle
l
heeft ze veeleer samenvattend willen weeris namelijk
namelij baanbreg even. Op
p ditgebied
g
werk verricht door Jozef Boets en
J. Geens. 13 Boets heeft vooral de l'ournalistieke arbeid van de Kortrijkse
Kortrijkse
tijtijdgebruikt
een element in de discussie met de traditionele voorstelling
g van een vermoeide
Gezelle die slechtseleideli'k
Kortrij
g
l in Kortrijk
een diepe
en morele crisis
p psychische
pY
herstelde. Couttenier, van zijn kant, heeft
de sociale dimensie van Gezellesele g en
g
heidsdichtwerk als uitgangspuntgenome
enomen
een asociale lectuur van Gezelles Kortrijkse
dichterlijke
dichterlijke
bedrijvigheid
te weerlegJ
Jg
gen.
De
interpretatie
van
de
door
hem
g
p
gevonden
evonden feiten formuleert hij in Guido
Gezelle en zijn
1
pperiode 1872-18 99
1 Kortrijkse
aldus: 'Als we nu weten dat Gezelle voor al
die verenigingen, patronaten, congregaties, etc.
haast onophoudelijk
p
1 "teksten" schrijft,ddan moe ten we vaststellen dat deriester,
maar ook de
p
schrijver Gezelle zich ggaandeweg
duidelij ach g duidelijk
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en nieuwe accentenele
g gd.
het beste
vanzelfsprekend
Dit mag
g
p
werk dat een meer autonoom karakter
heeft, niet in de wegg staan. Het treft mijl dat
Couttenier in zijn J
jongste
bloemlezingg van
g
Mijn
dichten,
mijn^g elie de1 5
Gezelles lyriek
1
^ mijn
Y
niet zozeer de nadruk legt
P de volgzaamg
g op
heid en de sociale betrokkenheid, waarover
hijJ het in zijn
zij dissertatie vooral had, maar
op de moderniteit en het autonoom karakter van deoëzie
van de dichter. Hier
p
vraagtt hij meer aandacht voor de omstandigheden waarin Gezelle zelf in een 'comlex Sgeworden wereld' kansen zag
g voor de
p
overlevingswaarde
vanzij
zijnpoëzie. Gezelle
g
van een gesloniet alleen een exponent
p
ten wereld die aan het verdwijnen
was,
l
relamaar ook iemand die zijn eigenheid,
g
zij vertief vrij
vrij van de sociale functie die zijn
verondersteld waren te vervullen, veilegwist te stellen.
Hoger
g heb ik de hoop
p uitgesproken
dat eengoed
auteursbiog
g gestructureerde
else
rafie in
de lijn van de befaamde Engelse
g
traditie tot stand zou komen, waarbij inleveng^distantie en het nodige
g kritische
inzicht in de omtrent Gezelle bestaande
vertekende voorstellingen de toon van het
Mijnheer
verhaal zouden bepalen. Met Mijnhee
van
Biografie van een priester-dichter
p
wens
Michel van der Plas is die hoopvolle
p
g rotendeels vervuld.

Toch werd het werk door diverse
Gezelle-kenners bijzonder
kritisch onthaald.
l
Christine D'haen, Johan van Iseghem
en
g
Piet Couttenier stipten
elk van hun kant een
p
aantal zwakkeunten
en tekortkomingen
p
g
aan' 6.Zo we
werd
d er o a.gewezen
ee tepeen
ge ezen op
kort aan historische feitenkennis (verkeerde
onrechte afgedata,, foutieve namen),
ge
leide constructies en een terote
afhankeg
li'kheid
van bestaande biografieën.
g
l
Het
verbaast me dat enkele kwaliteipp
ten in deze recensies nauwelijks
J aan bod

p

Michel gran dei Plas

schroom en het kritisch vermogen van iemand als Van der Plas, worden de lezer inhijzel uit een dor
zichteneschonken
die hijzelf
g
verslagg of een door acadetekst niet kan opvissen.
misme aangevreten
p
g
Van der Plas is noch langdradig
g, noch saai.
g
passende metaforen
Hijl weet als weinigen
g p
visie die
te vinden waardoor een bepaalde
p
in nuce wellicht al in vroegere werken aanwezigwas tot
, zijnl visie wordt.
Belangrijk
hij een leven zichtl is dat hij
baar maakt dat vroeger
g nooit in die mate

Guido Gezelle
M^dichten,
Mijn
c ten,

sten waarin men feiten uit fictie afleidt.
Maar een vakkundige
g en veelzijdige
Jg verklarin g van literaire teksten kan in een bepaalde context verhelderend werken oop het
p
beeld dat men al lezende daarvan krijgt.
lg
Ook in dit opzicht
bezit het werk van
p
Van der Plas onmiskenbare kwaliteiten.
kan de historische
Vanzelfsprekend
p
kennis van de biograafg
niet groot genoeg
g
g
hij die
zijn.
J Ook de acribie niet waarmee hij
n
kennis aan heta ier toevertrouwt. Mijn1heer Gezelle is een boek waarin sommilte fei-

ALBERT WRSTIRIINCK

HET SCHRIJVERKE

mijn
m^J
n geliefde

MIJNHEER GEZELLF.

DE OUDE TAALTOVENAAR
GUIDO GEZELLE
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(18rn,8V91

door
CNurmc D Hi,..
Lk wn de A.dGnlle

Een keuze uit de poezie van
Guido Gezelle
Samen$esteld en ingeleid
g
door Piet Couttenier

4
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zijn. Hetgaat
hierbij niet alleen
gekomen zijn.
g
^g
om de inlevingskunst
en
de nieuwsgierigg
held naar dit vruchtbare en rijke
J leven dat
gekenmerkt
wordt,
door zoveelaradoxen
g
p
waardeskundigheid
hetaat
ook
om
de
g
g
mee dromen, verwachtingen vooruitzichten, wensen, tegenkantingen en hindernissen strijdende
strijdende wil en verlangen
g naar
elkaar
inwerken.
Een
op
ebor
enheid
p
g g
weet
de
dramatische
as
goede
biograaf
p ecg
g
optimaal
te
ten van een levensgeschiedenis
p
g
os het dan zoveel moeite om
be nutten. Kost
loyaal
te erkennen, dat Van der Plas daar
Y
bijzonder knap
p in is? Hijl maakt mee en laat
zi h ontvouwt
en
hoe eenoe
leven
o
meemaken
eec
uitdrukt voortdurend in beweging
gg is en oop
zoek naar een creatief bestaan waarin iemand het beste van zichzelf kaneven
en
g
zo zijn onrust de baas kan worden in uithi zijn schuchdrukkin gsvormen waarmee hij
en eenzaamheid kan overwinnen.
Dat heeft Van der Plas willen doen. En het
ook.
is noggelukt
gg
Het feit dat deze levensgeschiedenis
g
omeeslepend
geschreven
is,^ werd welpge
g
p
is een menggenre
waarin
merkt. Biografie
gg
g
De
de vertelstijl
p
gl een rol speelt.
J wel degelijk
vertellende stem legt
p disg accenten,^ schept
tantie komt tussen met eigen commentaar,
met achtergrondverlegt
g l
g verbindingslijnen
Wanschijnselen
en verheldert fragmenten.
g
J
neer ditebeurt
met
de
inlevingskracht,
de
g
g
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gevisualiseerd
werd omdat men niet wist
g
hoe men dit moest doen of te academisch
verstard was om dit doel te bereiken. Het
literatuurwetenschappelijke
g heeft de
P p J Jjargon
niet
verleid
is,
journalist
die
Van
der
Plas
l
om de literaire opvattingen van Guido
te maken dan ze
Gezelle ingewikkelder
g
waren. Het voornaamste is niet, dat hij) als
biograaf
de ontwikkelingg van het begrip
gp
g
Zij
literatuur op
g heeft. Zijn
p de voetggevolgd
wijze
is veeleer op
P bevattelijke wijz
tij van Gezelle
opvattingen die in de tijd
en de verwachtingspatronen die
zodat de
toeneldi
g
g
g waren,- weer tegeven,
moderne lezer zich niet alleen de omstandigheden waarin Gezelle werkte, kan voorzij
stellen maar ook de doelstellingen
g van zijn
beter kan aanvoelen.
en schrijven
l
In deze recensies is ook te weinig
aandacht besteed aan de wijze waarop
p de
ecom
oneerd
werden.
Zohoofdstukkenp
g
wel de selectie en de volltorde van de behandelde realia als de manier waarop
p binen
de
nen elk hoofdstuk de samenhang
g
afzonderlijkegegevens
spankracht van de afzonderlijke
gg
opg
pgebouwd wordt,- hebben in een biografie
g
de naam waardig,
g J rol te
g^ een belangrijke
d
Ook de verhouding
spelen.
g tussen de noodp
Van
der
(die
bij
zakelijke
tekstinterpretaties
l
p
J
Plas vaak uitstekend zijn
J en het feitenrelaas is daarbijl van belang.
g Men kan bezwabespreking
de
ren hebben tegen
p
g van tekg

te
dienengecorrigeerd
telijke
g
g
gg
J gegevens
duidelijk
zegworden. Maar dit wil ik nog duidelijk
g
kwaliteiten,
g
g en: het is een boek metgrote
inlevingskracht
met eengrote
ggeschreven.
g
g
literaire en
morele,
voor
de
Met veel begrip
gp
schrijve en
psychische
s chischeggrootheid van de schrijver
g p end is het ook een boek met
eengrote
ladingg aan literaire en historische
g
inzichten. Een voorlopige balans die, mits
de nodige
g ingrepen, verdere studie in die
zin kan stimuleren en uitdagen.
g
Interpretatie
p
bij de
Inmiddels zijn we dan toch bij
teksten beland en de wijze
pzegeïnJ waarop
terpreteerd en geëvalueerd
kunnen worg
den. Gelukkig
g
p een vollediger
g heeft men op
zoekwerk niet
bestek van het filologische
g
om de poëzie
oëzie van Gezelle te interg
J.M.
Westenbroek heeft via
reteren.
Jan
p
structurele studies de weg
p
lt naar de interpretaties verder ontsloten. Hijl heeft tevens de
van deggedichten
ontstaansgeschiedenis
g
rondi verkend. Ook vanuit deze bedrij-J grondig
vigheid is veel nieuw begrip
gp ontstaan voor
Niet
de Sitz im Leben van Gezelles lyriek.
Y
Gedichten,
Gezangen
van
alleen zijn uitgave
S
g
^
en Gebeden dient hier als een model in het
te worden,, maar ook Van het
genre
ge e vermeld
e
leven naar het boek, een voortreffelijke
) studie die naast literair-historische en biografiche
delen ook een onderzoek van depoës
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g

l

tische aspecten van de bundel Gedichten,
Gezangen
^^ en Gebeden bevat. Hij hechtte
terecht veel belang
p sg aan het vriendscha
ideaal dat in Gezelles eucharistischenootg
schageïntroduceerd werd, en zowel met
scha
van Faber als met de roman• g
tische traditie en zelfs met de ascetische
werken van Fran ois de Sales verbonden
kan worden. Hijl
tevens aan hoe de
poëzie
die in de Roeselaarse tijd
tij ontstond
p
• vrucht is van een levendige wisselwerkingmet de leerlingen
g waarin de door Gezelle voorgestanegemoedspedagogiek
en
g
de concrete beleving
van
dit
vriendscha
g
p sideaal een rol speelden. Via de beschrijving
J g
van de bundelingg (waarin hij de legende
g
daarbij nauwelijks
opruimt dat Gezelle daarbij
nauwelijk bezou zijn
zijngeweest) onderzocht hij de
bundelingsg en ordeningsprincipes en bood
enkele baanbrekende reflecties aan over de
p oëtische aspecten van de bundel waar
latere onderzoekers al nuttiggg
gebruik van
gemaakt
hebben.
g
Ook elders heeft hijJ de Gezellestudie
wezenlijk
Zo herinner ik
J vooruitggeholpen.
p
me een lezing
van
hem,
later
ook in de
g
Gezellekroniek gp
e ubliceerd^ waarin hij
hij het
publiek verraste met schitterende commentaren bij
bi 't Er viel 'ne keer. Alleen stelde ik
mijl na die lezingg de vraag
g of het nodig
g is
de p opulariteit van de muziek van Beethoven in het West-Vlaanderen van de s9de
eeuw en de wijze
l waarop
p deze muziek in
het Klein-Seminarie in Roeselare ooit is uitals men
ggevoerd omstandigg te beschrijven,
l
weet dat ditedicht
geen
nabootsingg van
g
g
muzikale bewegingen was,
was maar een
per-soonli'ke bewerkingg van een ervaring,
g^
een impressie die ideëel zoveel andere motieven aantrok dan in de muziek aanwezig
waren. Soms wil het mijJ
dat de
kennis van de ontstaansgeschiedenis
die
g
men moeitevol verworven heeft, loodzwaar
op
weegt.
p de interpretatie
p
g
Zelfs een zo bekwaam interpretator
p
als B.F. van Vlierden, die vele afzonderlijke
J
eng
grondigg ontleed
ggedichten van dichtbijJ
heeft, ontkwam niet aan ditevaar.
Het feit
g
dat hijt wist dat Gezelle o Dichtergeest
Dichter eest wachop
p een treinverbindingg in Denderleeuw, voor de Leuvense hoogleraar
in de
g
g eneeskunde Gustaaf Verriest schreef
weegt
hij slechts één thema
g zo zwaar dat hij
daaruit distilleerde. Hijl vergat
g dat ditg edicht in zijn
genomen,- gelezen
kan
J ggeheel g
g
worden als een zeer compacte
van
p poëtica
p
de romantiek. Er is sprake
van de vrijheid
vrijhei
p
• de dichter te beurt valtza ln bevrijding
g
J
uitevan
enscha)
van de verhevenheid
g
g
p^
van de dichterlijke taak (de uitverkiezing)
g
en van deroblemen
om de volheid van de
p
inspiratie
uit te spreken
(de welsprekendp
e
p
heid van de inspiratie
recht te doen).
p
Vooraleer de Duitse tekst ontdekt
werd, die Gezelle inspireerde,
p zocht men
8

naar de bronnen van De averulle en de
bloinine men bleef bijJ
probleem staan
p
dat de meikever een soort bijengedrag
g ver t g
toont of men verwees naar de vroegere titel Franse bloemen, of zocht de kenmerkende
eigenschappen van het betrokken dier bij
bij
Conscience, terwijl
in
vele
s
mbolische
J
Y
handboeken deezochte
eigenschappen te
g
vinden waren, en men vergat
g hetpplezier te
schetsen dat de didactische Gezelle aan de
klankherhalingg en klanknabootsingg beleefde om zijn
wijze in te
wijz
J les op
p een speelse
p
Men verwaarloosde het vertelstandpunt
en de in acht te nemen vertrap
in
van
de
laatste woorden en zag
gg
g het
lesgevende
gebaar.
gedicht
Een levendig
g
g
gg
waarin een martiale taal deroteske
sfeer
g
versterkt, werd overschaduwd door verwijzingen
g naar invloeden die met hetpplezier
van ditebaar
niets te maken hebben. Het
g
is alsof men bij boerke Naas in hetgeheim
g
alle kogels
g ggestolen had die hij tot op het
laatste ogenblik
wou opsparen.
g
In deze samenhang kan nietgenoeg
g
g
de lof van Albert Westerlinck wordeneg
zongen, die in de veelzijdigheid
veelzi'di heid van de benaderingan
g Gezelles werk nooit de concrete voeling
g met de tekst zelf verloren
heeft. 17 Er mogen
keren
g dan wel eenpaar
p
onnauwkeuri heden in zijn
zijn interpretatief
p
werkeslo
g
pen zijn,
J^ die mits een vollediger
g
en betrouwbaarder teksteditie hadden kunnen vermeden worden, als lezer van Gezelles grote
teksten kenthij
hijzijn
zijng
gelijke
g
J niet.
Hijl is het die het eerst uitvoerigg de retorische bestanddelen van Gezelles organon
g
bestudeerd heeft, spontaan het vernieuwend aspect
heeftgezien
p van deze lyriek
Y
g
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en tegelikj de vernieuwende kracht van
deze teksten niet overschat heeft. Hij
Hi kende
immers beter dan de anderen de traditie
waaruit Gezelle werkelijk
werkelijk heeftgeput,
en
gp
kon dus beter de wijze
wijze schatten waarop
p de
dichter de traditionele ween
g verlaten
heeft. Maar vooral heefthij
hij hetpsychische
pY
leven verkend en in zijn
J disharmonische en
belicht dat de
harmonische componenten
p
interne structuur van deze teksten bepaald
P
heeft. Of hijJ nu naar Kretschmer,^ Vergote
of
g
naar Freud verwees, hetebeurde
telkens
g
vanuit
eens
van het Ys g rondige kennis
kteem waaraan zijn
J psychologische werkinstrumenten ontleend zijn.
Het
boeiende
is
J
dat hij deze psychologische hulpmiddele
hul middelen
hij
bepaalde
s g
^ nadat hij
p
pY
chische eigenschappen aan de hand van
vele voorbeelden in de teksten op
p inductieve wijze
J had belicht. De commentaar die
hijJ al schrijvend opbouwde
rond thema's
p
van
het
ik'
'de
mens in de
als `de nachtzijde
1
wereld' 'het verlangen naar vereniging' 'de religieuze mens' en 'natuur en cosmos in Gezelles
werk' overtuitg vooral omdat Westerlinck
dienstde p sY chologische hulpmiddelen
p
baar
heeftoe
emaakt
aan
de
'persona
p g
p
tica' die in en met deze teksten leefde. Deze
werkwijze heeft in De innerlijke
innerlijk wereld van
Gezelle een uitdrukkingsvorm
re
g
g eken
die
ik
nog
altijd
blijf
blijf
zien
als
de
belangg
g
J
grijkste
bijdrage
J
l
ge tot de studie van de samenhang van tekst enpY
psyche in de taal- en
tekenwereld van de dichter.
Een vergelijking
g l g met de manier
waarop
p Claes en D'haen de freudiaanse
beginselen
en technieken toepassen,
g
p
^ dringt
g
zich op.
Terwij
Terwijl
Westerlinck
de
freudiaanse
p

Sunt nebulae,
quae matutinos
tramites offendunt;,
arbores,, vix
a me conspectae,
p
lacramasrofundunt.
p

Non p luit^ sed
salavat...uasa
q
tactilis temptanti
p
humiditas,
arp ulveri et
p
pelli
palpitanti.
p
p
p itanta

44,2, ^

=4.1
,
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Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek
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Sunt tenebrae,
quae terram,
, caelum,,
tramites confundunt:
arbores,, vix
a me conspectae,
p
lacrimasrofundunt.
p
Vertaling:
g Paul Claes

discursusevol
g gd heeft van Studien liber

Hysterie
en Die Traumdeutung,
de leer
y
g,
van de ego-functies,
het narcisme en het
g

rouw
rouwproces
tot Das Unbehagen
p
S der Kultur,
en met de nodige dosering,
soms welglicht nog
te
klinisch
en
te
weinig
algemeen
g
g g
antropologischgebruikt
ebruikt
heeftputten Claes
heeft
D'haen zich in hun jongste
interpretaties
J g
p
uit in deiktische verwijzingen
sboJ g naar Ym
len die verder in hun samenhangg met het
hele werk niet meerevol
g gd worden. Ze
gemakkelijk
ggeloven ook teg
l dat een wijl zi
ging
in aan een tekst steevast tot eeng
grotere
verhulling
verhullin leiden moet van de zogenaamd
g
libidineuze inhoud en de vormgeving
g g van
geïsoleerde tekstgedeelten.
Ze geven een
g
g
duidelijke demonstratie van wat in de toechoanal tische
methode
p assing van de spY
Y
best vermeden dient te worden. De behanzij verschillende
delingan
een tekst in zijn
g
als een dialogisch
g gegeven dat tussens
enpatiënt
uitgewisseld
p chiater
Y
p
g
wordt vervalst van bij
bij het begin
g de optiek
p
van waaruit in de dichterlijke
l tekst de
nieuwe versie wordt beoogd. De esthetische elementen die bijJ de bewerking
g van
het voorhanden zijnde
materiaal een rol
J
, worden bij voorbaat miskend. De
spelen
p
archetypen
Yp en de symboolanalyses van
Jungg worden megafonisch
versterkt zonder
g
voldoende aanknopingspunten in de tekst.
Dat er een onderscheid is tussen het waslijstje van symbolen
lijstje
diep
patiënten in hun
Y
dromen kwellen en de organische
groei
van
g
g
de romantische, literaire symbolen,
ontgaat
g
y
hen blijkbaar. De marge
subjectivitei
g van subjectiviteit
bijl dat soort interpretaties
dan ook
P
bijzonder
groot.
Hun
op
speciale
taalas
J
g
p sp
p ectenerichte
analyses
zijn in vergelijking
vaak
g
Y
g l g
met dezes
p cholo
Y
gische beschouwingen
g
wel objectief
en
overtuigend.
J
g

Y

Recent

onderzoek
e

Na Mijnheer
Gezelle is het,^ terwij
terwijl
1
Couttenier in alle stilte verder zijn biog rafie van de Brugse
g meester voorbereidt
in deze sector van de Gezellestudie zeer
rustiggg
gebleven. Het voornaamste dat
sindsdienp
g e ubliceerd werd, heeft te maken met onderzoek naar de beïnvloeding
van de dichter door andere (oudere) teksten, naar de wijze
l waarop
p de dichter aan
zijn
eigen
teksten
sleutelde
en wijzigingen
g
J
aanbracht, en naar de Gezelle-receptie
p in
Nederland. Daarom moet ik hier zowel
spreken over de dissertatie van An de Vos,
als over Het Schrijverke
van Christine
1
D'haen en de recente dissertatie van Ruth
Beiert
Van Tachtiger
l
S tot Modernistic.
Reeds voor de biografie
van Van der
g
Plas was de trend naar de invloeden die
Gezelle onderging, eigenlijk
gezet.
ei g
J alg
Had Johan van Iseghem reeds ruimschoots aandachtewi'd
g
J aan de in Roeselare door de dichter bestudeerde enedog

ceerde retorische concepten en aan de manier waarop
p Gezelle eigen
g teksteng ebruikte voor didactische doeleinden, en
had hij zo enkele andere aspecten
die de
p
romantische door Hu
Hugo
e a ver g Verrieste.a.
spreide mythe
van depure
originaliteit
en
Y
p
g
het volstrekte isolement van Gezelles 1Yrische bedrijvigheid
verworpen,
er kwam
l g
p
ook licht vanuit een heel andere hoek.
Een nieuwe studie naar mogl
eli'ke invloeden werd opg
ezet vanuit de 'oudeboekendulheid' van de auteur. Op
p haar manier
heeft An de Vos in haargoed
g g edocumenteerde dissertatie Gezelles 'Gouden Eeuw' die
mythe
van de volstrekte originaliteit
aangeY
ge
g
tast.
An de Vosresenteert
daarin een
p
g rondegonderzoek naar de vertrouwdheid
van de dichter met het literaire verleden,
vooral dat van de zeventiende eeuw, en
toonde aan hoe bijJ Gezelle de inspiratieve
p
impulsen
die zijn zoeken naar andere tekp
sten opleverde,
gemakkelijk
p
^g
l te verbinden
waren met een constructieve werkwijze
l die
heel anders uitpakte
dan
een
eigenzinnig
p
g
g
experimenterende,
opp volstrekte originalip
teiterichte
lyrische
bedrijvigheid.
g
Y
lg
Op
0 het eersteggezicht lijkt
lijk het alsof
Vos de moderniteit van Gezelle relativeert. Bijl nader toezien merkt men dat zij
zij de
complexiteit
van Gezelles oorspronkelijkP
p
l
heid gewoon anders inkleurt.
in
Omdat
m ze elders in dit nummer haar werkwijze
t uitvoerigomschrijft
l^kan ik volstaan met een
summiere commentaar. De oude boeken die
Gezelle bezato pzichzelf noggg
geen bewij
bewijs
hij
hij ze allemaal hadggelezen) en waar hij
hij
van taalk un aantekenin en in maakte
aantekeninge
maa
zijn minst al een bewijs
g aard (wat op
pJ
kennisname is) heeft zijJ voor zover die
nogg te vinden waren (menigg boek is weggegge
schonken of verlorene
g
gg aan zorgvuldig
g
onderzocht. Ze heeft in eerste instantie
vooral nagegaan hoe de belangstelling
g en
g
de waardering
van
de
dichter
voor
oude,
g
vooral zeventiende-eeuwse taal, deenese
g
vanedichten
vanuit een bewonderd kerng
woord of vanuit een bepaalde zinswendingg
kunnenestimuleerd
hebben. Wel heeft ze
g
een lange
g omweg
g nodigg doorheen de tijdl schriften die de dichter leidde of waaraan
hij meewerkte, om de bouwstenen te vinden die hijJ voor zijn
zijneigen
g werk kon gebruiken. Doch als ze dan, na een ruime en van
veel eruditieetui
g
gende verkenning,
g^ de
tweede helft van haar werk de concrete teksten bespreekt
die in de lyrische
arbeid van
P
Y
Gezelle een stimulerende rol hebbeneg
zij en daar in een
zijn
speeld of opgenomen
pg
contexteactiveerd
en getransforg
meerd werden, dan kan men niet ontkennen dat zij
zij in deg
gevallen die zij bespreekt,
p
terecht eenoeta
doctus
aan het woord
p
weet. Een dichter, die zijn vertrouwdheid

met een literaire traditie handig
g weet tegebruiken om tekstmateriaal van anderen in te
schakelen in de avontuurlijke
J beweging
gg van
zijn
zijn eigen
g scheppingsproces. Het is wellicht
spg
i'ti
J dat ze nog
g niet meer concrete werkvoorbeelden in haar onderzoek heeft kunnen betrekken. Zelfs binnen de zeventiende
eeuw moet vooral in de religieuze
g
g eschriften van die tijd
zijn
J nog
g meer te vinden zijn.
in afwachting
van
verder
onderzoek
g
kan men nu al zeggen
en dat An de Vos overtuigend heeft aangetoond dat Gezelle anders en meer dan in de traditionele Gezellestudie bekend was, een dichter was die in
oude taal, in oude boeken(vooral van de
zeventiende eeuw) de bouwstenen ontdekte
dankzij eengeheimzinnige
waarmee hijJ dankzij
g
g e alchemie zijn
) eigen
g , vernieuwende teksten
tot kleine monumenten kon maken die
meer dan andere bestand waren teen
g
de tijd.
l
De invalshoek om op
p haar manier
en
de mythe
van de volstrekte originaliteit
g
Y
devan Gezelles l Y
p
p robleemloze inspiratie
zocht Christine
rische arbeid te bestrijden,
l
D'haen in de aandachtige
g omgang
g g met de
handschriften.
Ze heeft jarenlang
6 en
J
g (tussen s99
precies
zijn)
op
het
Guido
1983,om
te
l
p
P
Gezelle-archiefewerkt.
Men mag
g
gzeggen
gg
dat niemand als zijl zo vertrouwd is met de
duizend handschriften die in de
ongeveer
g
bibliotheek in
kluizen van de openbare
p
Bru e bewaard worden.
Brugg
heeft dan ook al vlug
g beseft hoe
belangrijk
gJ de studie van de handschriften is
die daarede
g poneerd werden, niet alleen
voor de editie van het werk van de auteur,
maar ook voor de toeschri'vin
g en de inter)
retatie
ervan.
Wat
dit
laatste
betreft meent
p
ze terecht dat men uit weglatingen, toevoee evens
gingen
in en en vervangingen allerleigegeven
afleiden die tot nieuwe verklaringen
g
leiden. De beschrijvingen
Y g roeit g en analyses
synthetische
den niet uit tot systematische,^Y
en uitgewerkte
betogen,
g
g^ maar bleven
zij
schetsmatig
stukken,^ waarin zij
g opgezette
pg
dan de vernieuwende deelaspecten
van
p
Aan de
verklaringen wist op
g
p te vangen.
weergave van de in Brugge
gg bestudeerde
veel aanhandschriften heeft zijl bijzonder
J
dacht en zorgg besteed. Als basisprincipes
van haar werkwijze
heeft ze zich
voor eno J
g
men 'het handschrift te transcriberen en
daarbij voor iedere versregel
g ruimte
g
g genoeg
tekens
te nemen' en 'een zeer eenvoudig
g
Ysvan de
teem te kiezen voor de weergave
g
correcties'. De term correctie verkiest zij boven 'variant', omdat deze laatste term ook
kan worden voor het verschil tusgebruikt
g
sen de drukken. Voor het eerst heeft zijJ ook
bepaalde
groepen
p
g p van handschriften samen
en onderzocht. Dit had het
aangeboden
g
bij het onderzoek van de
voordeel dat bij
ge-
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nese van de uiteindelijk
gepubliceerde
l g e ubliceerde teksten ook contextueleg
g e evens van het creatieproces konden betrokken worden. Wat
betreft,^ moet men zeggen
de verklaringen
g
gg
dat ze vaak zeerlausibel
zijn
zij als ze het
p
zijn
elij
J van taalkundige
g tekstvergJ
kingen van een aanvaardbare visie op
p de
vormelijke
vormelijke en inhoudelijke veranderingen.
g
Avontuurlijker echter zijn de psypY chologische interpretaties.
In het eerste deel
p
van dit overzicht heb ik het daarover al gehad naar aanleiding
tijdschriften
g van de in tijdschriften
gepubliceerde
opstellen.
Nu hetg
geheel
gp
p
lijken vele van diepsYchoanalYtivoorlig^
t lijken
sche verklarin g^
en want zo willen ze
g enoemd worden, lichtelijk
J obsessioneel.
Ik merk hier nauwelijks
de omzichtige
J
g e betoogtrant van Sigmund
Freud.
Veeleer
heb
g
ik de indrukeconfronteerd
te
worden
met
g
de associatieve bewijswoede
van Stekel en
J
Reich. Zo worden veranderingen
aan de
g
tekst al te vlug
gezien
symptomen
van
als
gg
verdringing
worden van de
gg die losgemaakt
g
esthetische bedoelingen.
Er wordt ook te
g
weinig
weini aandacht besteed aan de bewuste
bedoelingen
van het correctieve ingrijpen
g
in het algemeen en verder wordt het aandeel van het onbewuste in het oorsgronkeltl ke ontwerp
P vaak zonder noemenswaardige
argumenten,
laat staan zonder
g g
bes
bespreekbare
hypotheses,^ zo stormachtigg
Yp
onontwijkbaar
onontwijkbaar geacht
dat de uitspraken
g
p
daaromtrent veel weg
g hebben van vervreemdendero
Herhaaldelijk
p ecties.
l
J duikt
dan weer het fenomeen op
p van de deiktische verwijzing
evens als 'dubbelt g naar gegevens
geslachtelijk
strij tussen het
g
J beleven',^ de strijd
mannelijke
en
het
vrouwelijke,
l
J- die even goed
op
genderproblemen
kan wijzen,
de
g
pg
p
J
tekstverschraling
tekstverschralin door 'autocensuur' het
spookbeeld
van de 'fallische moeder', het
p
'sneuvelen' van beeldseraak de dubbelheid van hetrammaticale
geslacht die
g
g
men bereikt als men de Mandel (Nederlands) met la Mandelle(Frans) combineert.
Elders treft men de mechanische
ontleningg en toepassing
p
g aan vanY mbolische betekenissen van water, zoals die door
Jung,
en Eliade werden aan g
gee
g^
reikt en de relatie tussen het dragen
van
g
een soutane en de moederlijke
J rol die Gezelle als leraar wordt toegeschreven.
Moet
g
bijJ dit laatste niet opgemerkt
worden
dat in
pg
Gezellestijd
tijd allep
priester-leraars die vorm
van vestimentaire moederlijkheid
hebben
J
opgebracht?
Het
gaa
verst
D'haen
wellicht
pg
zijJ ons vragend
uitnodigt
g
g om het
brevierboek 'dat boek vol lavendeslor
g
p,
vol wellust, dat onuitputtelijk
p
l vat,, dat de
dichter wenend vastgrijt
lp en omhelst' als
de moeder te zien..p85)
hoeft nauwe)
5Het
li'ks
g dat deze vorm van stilistische
J betoog
aanzwengeling
zienswijze eindigt
g
g van een zienswijze
g
in de niet meer in vraagvorm
voorgestelde
g
g
mededeling:
goede
oe
falg 'de moeder met de g
10

lus beschermt het kind tegen de kwade falbespreking
lus'. Bijl
p
g van 'Ichthus eis aiei'
vallen woorden als 'De vader heeft de moeder toegestaan met de moeder, alles te vernietigen buiten de vis, het in de baarmoederebor
wezen' en 'de vis
g
gen ongeboren
g
is één met de moeder; de zoon is embryo
y in
de vorm van afgesneden fallus in het moedervocht'.
Na dit alles is de lectuur van Van
Tachtiger
S tot modernist,^ het Groningse
g p roefschrift van Ruth Beijert,
Beiert een verademing.
g
Zi' heeftg
een uitgebreid en stelselmatiggon
derzoek uitgevoerd naar de manier waarop
P
verschillendeeneraties
in Nederland
g
Gezelles dichterschap
gerecipieerd
hebben.
pg
p
Ofschoon ze haar onderzoek slechts tot het
jaar
i 0 laat lopen,
ze bijJ het begin
94
p egeeft
g
g in
van haar studie een voorsmaakJ e van de
wijze
getuigenis
van
J waarop
p Gezelle in eeng
g
Gerrit Kouwenaar ter sprake
Zij
komt.
Zij
p
bedoelt dan wat Kouwenaar in 1963
93 over
Gezelle zet
g in Hotel Atonaal. Rendez-vous
der vijftigers, een
van Hans
Pprogramma
g
Keller en Remco Campert.
p
Gezelle, zo vertelt Kouwenaar, was
voor hem verplichte
lectuur op
p
p school. Hij
vond hem eerst saai en ouwerwets. Maar
toen Gezelle in de bloemlezing
g van Paul
Rodenko Nieuweri
g els schone leien,, werd
opgenomen
en daarin als een voorloper
pg
p
van de vijftigers
werdgezien,
gingghij
J g
g
^g
Gezelle heel anders zien. Ruth Beiert
l acht
het 'niet zozeer verwonderlijk
dat
Gezelle
l
door Kouwenaar als voorloper van de naoorlogse avant-garde
werd beschouwd'.
g
Hierin waren een aantal auteurs hem reeds
voorge gaan. Paul Rodenko was, zoals
gezegd,
de ene
die in zijn
zij overbekende
g
bloemlezing Gezelle tezamen met Gorter
aan het begin
e laatst van een avantg had geplaats
traditie. Rodenko's visie oop de
g
negentiende-eeuwse
Vlaamse dichter sluit
g
op
o haar beurt volledig
g aan bijJ die van Van
Ostaijen
die
Gezelle
zijn
grote voorganger
l
l g
noemde en diens woordkunst vergelijkbaar
achtte met zijn
zijneigen
g poëzie.
p
We kunnen niet alles in dit overzicht

eenplaats
geven.
De vele historische stug
g
dies die figuren
in het leven van Gezelle
g
betreffen,J
bijvoorbeeld, maar ook de
nieuwe uitgaven
van de briefwisseling
g
g van
Gezelle zijn
J uiterst nuttige
g initiatieven die
het mogelijk
maken de grote
rote creatieve mog
menten nauwkeuriger
in
hun historische
g
context te situeren. Verder wil ik eraan toevoegen
dat het vaak ook de stille werkers
g
eweest zijn
die met uiterste nauwkeurigJg
heid de historische kennis van Gezelles
leven en werk met een indrukwekkend
aantal bijdragen
aangevuld
hebben.
J
g
g
Herdenkingsjaren
maken bovendien
g
steeds nieuwe energie
vrij. Mag
g en ijver vrij.
g ik
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hierbijJ de wens uitdrukken dat er meer dan
zou worden samen gege
werkt en dat een vernieuwde lectuur van
de teksten zelf met de inzet van al de hulpp
middelen van de menswetenschappen
de
pp
overtuiging
gg zou versterken dat de hoogteg
unten
van Gezelles werk steeds weer
p
nieuweeneraties
kunnen aantrekken en
g
betoveren.

vroeger
collegiaal
g
g
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AN DE Vos

Guido Gezelle en de zeventiende-eeuwse
Zuid-Nederlandse taal en literatuur
Gezelle is een man van het (liefst oude) boek geweest, een geleerde
en soms zelfs in de eerste plaats, een lezer was.

deken Edward
D e Kortrijkse
J
j zou ooit eens in
De Grise
eengesprek met Guido Ge'Gijmoet toch veel
zelleeo
pp hebben: 'Gij
g erd
wil dat Gezelg
ggelezen hebben'. De legende
luidde:
'Ik?
Ik en
les antwoord daarop
p
mij
hebbe nooit nietelezen
maar
mijn
vader
g
^
aardi aard.' 1 Deze schertsende reo
geven aan de hhypogg
p liek zou later voeding
these dat Gezellesersona
poetica
voor
een
p
p
groot deel verklaard kan worden vanuit
Het verhaal is
bepaaldheid.
zijn
erfelijke
p
l erfelijke
vader, die vro bekend. Naast de 'aardige'
g v
lijk
extrovert
en
fantasierijk
zijng eJ zouzijn
l^
van de moeder,
weest was er de figuur
g
,g eEn die
sloten streng
p
g en overscrupuleus.
Stij
combinatie zou dan in de zoon,, zoals Stijn
het uitdrukte, verantwoordelijk
J
woelingen
zijn voor 'de ondergrondse
zijn
g (...)
g
zijn
zijnggemoed heb
die
degespletenheid in
ben veroorzaakt'. 2 Deze these zou in de Gegun
kzellestudie op
g
p heel wat belangstelling
nen rekenen en heeft in belangrijke mate
beeld van de dichgangbare
het nog
g
g steedsg
ter ingekleurd.3
g
Het literair-historischeorienteerde
g
onderzoek van Gezelles werk daarentegen
g
heel wat minder belangstelling
kon op
g g rep
kenen al werden er wel interessante aanook
zettene
even. Dat heeft ongetwijfeld
g
J
gg
te maken met de romantische veronderstelgetalenteerd dichter als
lingdat zeker eeng
op wie
Gezelle een natuurtalent moest zijn
Jap
traditie en eruditieeen
vat
hadden.
Een
g
belangrijke rol in deze beeldvormingg
a an de Gezelle-leerling
speelde
g en -pro pg
p
dist Hugo
l veleg eg Verriest,^ die er in zijn
schriften en voordrachten op
p hamerde dat
literair isolement
Gezelle in een compleet
p
graag
dichtte. HijJ voegde
g met een
g daar ookg
zekere triomf aan toe, dat de bibliotheek
van Gezelle nauwelijks
J 'literatuur' bevatte:
'Nu nogS missen dezen die zeggen:
gg Gezelle moet
een wonderlijke
1 bibliotheke achterlaten. Oude
versleten vlaamsche boeken, wetenschapsboeken,
kerkeboeken en andere boeken van alle slach,
waaruit hij1 met allergrootst
genoegen
1
g
S zijne
S
woorden en taal inezocht
gevonden
of vervast
,S
S
heeft, dat heeft hij, maar dichters of gedichten?
- weiniggenoeg.
zijn
1
1 boekrek,- na zijne
S
gg
S In geheel
dood was zelfseen
g Vondel te vinden'. 4

en

erudiete dichter die evenzeer,

geen
Dat er na Gezellesoverlijden
overlijdeng
enkel werk van Vondel in zijn boekenrekGezelle had
ken stond, kan best kloppen.
pp
en 18 89 heel wat Vonimmers tussen 1893
93
aan
deliana uit zijn
gg
J bezit weggeschonken
de Koninklijke
Vlaamsche
Academie
voor
l
taal- en letterkunde, waarvan hijJ één van
de eerste leden was. Verder dient men erop
bi zijn verhuibedacht te zijn
J dat Gezelle bij
het
Brugge
van
Kortrijk
naar
g
gg in 1899
99
deel
van
zijn
boeken
wegschonk,
grootste
g
g
zijn
en dat wat hij toen nog
g overhield na zijn
zij
verdeeld werd over zijn
opnieuw
p
Jozef en zijn
J neven Caesar Gezelle en
Frank Lateur. Uit de inventaris van Gezelkan men dus niet
les bibliotheek na 1899
99
conclusies
zonder enige
g
g omzichtigheid
trekken over de belezenheid en literaire
interesse van de dichter.5
keerzijd
Filologische
fiche van Gezelle op^ keerzijde
S
een brief van neef Jozef
Gezelle, Brugge,
J
S^^
7juni 1879:
"haze
Slapen
1 nen haze in een koolstek
p lik
Someil intermittant
't laatste dat ik myn
^^
y moeder zaliger
hooren zeggen
Sg hebbe
Guido Gezelle"
(Foto: Gezelle-archief Brugge, Openbare
bibliotheek 'De Biekorf')

//
^^^ari^,+n^+P

r'" /^
4^

r^i

.r. ,

/

=p, ^^+t•pn.,ry^h^a'rW,urà^+^^^^\^;+H

%
^ J.DV i•^

C...^c

'•^Ci •kr.e^ r+--^^

n
^''
GG,•

I^'^ !: •

i

/

^
a /^

X

°

r [

.f

/

1

/

, ✓ I^.^rT

r

,,
!

,, „,
=^a ,^

^\\

,vv,,''^,

Recente interpretatie
van een Gezelleportret
p
^
van de hand van kunstenaar Francine y,
y
schildersnaain van Francis Neyman
(1909-1995)

erin van
Verriests tYp
g Gezelles boekenbezit als een collectie 'oude versleten
boeken, wetenschapsboeken,
vlaamsche
a
,
p
kerkeboeken en andere boeken van alle
aanondertussen wel eengoede
s1ach' geeft
g
g
van
Gezelles
samenstelling
de
van
s
duiden
a
g
g
Zijn oude boeken behoren
bibliotheek. Zij
end tot de zeventiende-eeuwse
overwegen
Zuid-Nederlandse literatuur. Men vindt er
in, medische literatuur, historireisverhalen,
geestelijke
sche werken, maar vooral veelg
l
diee in dezepperiode - die van de
Contrareformatie - nu eenmaal ingroten
Coa
g
persen kwamen. Er werd
g etale van de druk p
eenn overvloed aan katholieke werken
gedrukt, waaronder liederenbundels,, em ge
bleem boeken hagiografieën, meditatielite werkenenmoraliserpolemische
ratuur,
p
rende tractaten.
Een
e mooie beschrijving
g van Gezelle
J
die ook weer de nadruk legt
e
als lezer,
goop
roken voorkeur voor oude boeitg
zijn uitgesproken
neef-biograaf Caesar:
ken iss te vinden bijj
altijd1
en Sedu
, las hij
'als hij1 niet werkte las hij,
1
1
morgen
en
avond:
en
de late
d
rigdoor maaltijd,
g
1^
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nachtgangers die langs mijnheer Gezelle's deur
voorbijgingen zearen zeker, hoe laat het ook was,
altijd licht door de spleten
vanzijn
zij
1^
1 vensterluiken te ontwaren.
Wat hij1 las, waren oude boeken,, oude
vlaainsche het incest,,g
gestoken in perkamenten
p
of kalfsleeren banden: hij
hij las daarin traag^ en ^e nietend zóó diep1' verslonden,^ dat hij
hij met zijn
zij
het bloed uit zijn kalen schedel aan
't krabben was zonder dat hij1 't wist'.6

Duizend ongekende
de
schoonheden
Gezelle schreef dan ook met veel
liefde over oude literatuur. ? Alleen al het
vastpakken
en doorbladeren van de oude
p
banden was hem een waarenot.
Een
g
17de-eeuwse
meditatiebundel
beschrijft
hij
beschrijft
7
b.v. als:
'eenen van die oude goe hoeken, zoo men er nu
geene meer en maakt, in onze papieren eeuwe,
namelijk
1 eersen boek die tusschen de twee handen kan van grootten, vier vijf
viff vingers dik,
kloek papier, pergamentachtigvan verwen,
waarop de ooge zoo gemakkelijk eersen ronden
zwarten wel gezetten letter leest; en daarenboven gepantserd en gelijfrokt in eenen vasten
pergamenten omslag,die tegen alles kan, als 't
maar geen vier en is'.8

Pagina uit Gezelles handexemplaar
van J. a Castro's embleembundel

Dolkalmanak, 6 met 189o.
9 (Foto: UFSIA,
Centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis)

De Ongemaskerde Liefde Des Hemels,
Antwerpen,
1
1p. 4 (Foto: Leiden,

Instituut voor Nederlandse Lexicologie,
WNT)
.

Ï NNELBËLD'.

Gezelles waarderingg voor dit soort
boeken beperkte
zich echter beslist niet tot
p
der g ) formele aspecten.
dergelijke
Hij heeft het bijl
p
herhalingg over 'wonderschone oude boeken' die 'duizend ongekende schoonheden' in zich dragen.
Nu eens noemt hij
hi zijn
g
'zeldzaam en curieus', een andere
keer heeft hijJ veel lof voor de 'ontelbaar
veel wonderlijke
wonderlijke oud nieuwe dingen'
die
g
een boek bevat. Onder de zeventiendeeeuwse Zuid-Nederlandse auteurs vindt
men er die 'zeergeleerd
en dichtveerdig'
g
g
zin zoals de karmeliet Oliverius a S. Anastasio/ 'rijmende
men
P GheSalomons' zoalsP.
J
schier
priester van het begijnhof
Den
Wi',p
gJ
Jn
g aard in Brugge,
gg ^ 'vriendelijke gis
g ppers' zoals
de bekende jezuïet
Adriaen Poirters, ook
J
wel knappee dichters die schitterende verzen schrijven.
Deze laatste lof van Gezelle
J
geldt de Frans-Vlaamse auteur Michiel de
Swaen. Het
spitj Gezelle dan ook zeer dat
de tijd
tijd vanpriester-dichters,
zoals de zep
ventiende eeuw er bij
bi uitstek één was, definitief tot het verleden behoort, en dat het
grote ppubliek nogg maar weinigg voelingg
heeft met deeesteli'ke
g
J literatuur.
Naast de esthetische kwaliteiten van
de oude boeken waardeert Gezelle ook hun
waarde als historische bron. Dat blijkt
J vaak
uit het weekblad Rond den Heerd, een 'leer-

T

126
239
DIJSENDAG
L. Q. den t t ten 4,31 n. m.

S. JAN IN DE
S. J oannis ante port.
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^,
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Kleene sint Jan, kkleeneJan, sint Jan
voor de walscheoorte,
Drukkers
kers mes
mesP
dag.
g O1Y f boom, = O lea euro arr.
Sinte Lucius,
uc us Bisschop
P van Cyrenen.
Y
Sinte Benedicta Roomsche Maagd.
g
Vervoeringe
e van het Lichaam van den
Apostel sint Mattheeuws. Sint Jan van
Da mascus. Pruimen van Damast. Damast
bl omme. = Hes eris matronalis.
-..r
ter`
Den aard van de olie is zacht en zoet,
al is 't dat zet
scheer
mes scherp
zijn doet.
M
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en leesblad voor alle lieden' dat Gezelle
tussen 18655 en 1870
o grotendeels alleen redi7g
eerde
en
van
kopij
g
pJ voorzag.
g Vooral in de
rubriek 'dag
wij',
J zereen uitgebreide heilig enkalender, worden tal van historische
werken, hagiografieën, kerkhistorische
werken, confrerieboekjes,
confrerieboekes
j liedboeken of
embleembundelseconsulteerd.0
Op die
g
manieroo
P t gGezelle het rijke,
l katholieke
verleden nogg eens in volle glorie
te laten
g
Zijn houdinggtegenover
opbloeien. Zijn
die
g
oude boeken is daarbijJ ten gronde
beïng
vloed door zijn
J radicale idealiseringg van
het verleden als een tijd
J van ware deugd
g en
doorleefd katholicisme. De eigen,als bedreigend
ervaren moderne tijd
tij contrasteert
g
maar al te fel.
Er is de dichter dan ook heel wat
aangelegen om oude boeken,
^ de wels
p rekendeetui en
voortijd,
g van een gouden
g
l,
van de ondergang
Talrijk zijn
zij de
g g te redden. Talrijk
die hijJ in Rond den Heerd lanceert
om de oude boeken te behoeden voor de
scheurmand, de ratten of dea
PPiermolens.
Wanneer hij
hij in 1866 een kosteloze volksbibliotheek sticht, de 'bibliotheek van Sinte
Walburge,
hij het publiek
Walbun e' roept
er dan ook
phij
p
toe op
p om liefst oude boeken te schenken.
Het is immers maar al te jammer, zo betootg hij J^'dat die oude schoone boeken van
eertijds
J nu zoo weinig
gggelezen worden en
verborgen blijven,
^ of liggen
J
gg te vorten, hier
en daar, terwijlen
ze in de openbare
leenbiJ
p
bliotheken zooveel deugd
zouden
kunnen
g
doen!'9
't Voorouderlijke Vlaamsch
In derote
g waarderinggdie Gezelle
had voor de oudere Zuid-Nederlandse
literatuur, spelen
zijn
elen
zijn ideeën over de taal
waarin die boeken zijn
geschreven beslist
lg
een
zeerrote
rol.
Die
taal
verkiest hij
hij im
g
mers ver boven de op
Noord-Nederlandse
p
basis ontwikkelde schrijftaal
uit zijn tijd,
zijn
J,
het door hem verfoeide 'schoolmeesters
schierhollandsch'. Dit Nederlands had hijJ
reeds in de verantwoordingg van zijn
zij Dichtdrastisch veroordeeld als smakend 'zoodani naar 't Fransch en naar
't Hoogduitsch
... ^zoo weinig
g
^ naar 't vooral Vla msch'"). Gezelle zelf stemde
ouderlijke
naar eigen
af opP de
g zeggen
ggzijn taalgebruik
g
oudere taal, en doorronde
g
ge studie en inventarisatie wou hijJ dit oude Vlaams van
de ondergang
redden enpropageren en een
g g
dam opwerpen tegen
teen het oprukkende
p
Noord-Nederlands.
Het 'voorouderlijke'
Vlaams was
l
trouwens in Gezelles verbeeldingg
nogg niet
uitgestorven:
het werd in West-Vlaanderen
g
nog
no elke dagginzij
zijn onverbasterde vorm
es roken. l
Dit 'tijdloze' Vlaams kon trouwens terugblikken
op
verleleg
p een prestigieus
g
den. Ooit was het immers de(imaginaire)
g
eenheidstaal van de katholieke Nederlan-

Y

den, die zowel in Amsterdam als in Leuven
als in Brugge
Aan dit
gg werdgesproken.
gp
oude Vlaams hield Gezelle des te meer

vast,
hij
omdat
hij het als een door en door
katholieke taal beschouwde, getuige
g g en
schutseng el van het wareggeloof. Een dergelijke
eli'ke taalideologie
perfect aan bijl de
g slootg
katholiek-traditionalistische traditie die
taal,ggodsdienst en nationaliteit ten nauwste met elkaar verbindt. 'In uw christendom
zit uw vlamin
p^ met tale en al',, formug scha
leert Gezelle het voor de lezers van de
krant 't Pero
3 kernachtig.
g
Eén en ander weerhield Gezelle er
echter niet van om voor
zijnzpersoonlijke
p
l
taalstudie ook wel eens Noord-Nederlandse 17de-eeuwse werken
door te nemen,
,
o.a. van de beide De Brunes, of Noord-Nederlandse vertalingen
Zijn
Zij
g uit dieperiode.
g
van het Hollands was dus in zekere
mate selectief: als taalkundige
g nam hijJ ken neli'k
een
heel
wat
soepeler
standpunt
in
l
g
g
dan alsublicist.
g

Woordentas
tas e
en Lo9ue a
Het resultaat van de taalstudie die
Gezelle reeds als student had aangevat,
g
maar waar hij vooral vanaf
de jaren tachtigg
l
op
g zeer intensieve wijze mee bezigg was,
vindt men vooral in zijn
J Loq uela een
West -Vlaams idioticon in tijdschriftvorm
J
dat vanaf 1881 tot 1899
verscheen. De basis
99
ervoor was Gezelles Woordentas, een eerzamelingvan meer dan ioo.000 fiches met
vooral woordverklaringg die hijJ samen met
een netwerk van helpers,
de 'zanters',, ver g
zamelde. Die Woordentas is sedert 1961
9 in
bruikleen bij de redactie van het ondertussen voltooide Woordenboek der Nederlandsche
Taal in Leiden. Het materiaal voor de Woordentas werd door Gezelle c.s. ogg
etekend
uit de spreektaal,
Vlaams,
g
^ het 19de-eeuwse
9
en uit de oudeeschreven
taal, vooral uit
g
het zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlands,
dus uit de tweegetuigen van het oude eenheidsvlaams dat Gezelle zich hadeg
droomd. De Gezellebibliotheek in het
Brugse
g Gezelle-archief bevat nog
g ruim honderd zestiende- en zeventiende-eeuwse
Zuid-Nederlandse werken waarin Gezelle vaak van kaft tot kaft - woorden enassap
aanstreepte.
g es metpotlood
g
g Die werden
dan naderhand door Gezelle of zijn medewerkers op
en
p steekkaarten overgeschreven
g
van een lemma voorzien om zo deel te
gaan uitmaken van de Woordentas. Het alfabetisch ordenen van gdeestaa
gggroeiende
collectie was natuurlijk een weinig
g aantrekkeli'k
J karwei, waarvoor Gezelles neven en
nichten kennelijk
J wel eens werden in gege
schakeld. Caesar Gezelleetui
t
althans
g g
over de vakanties bijJ
Guido:
'Werkte ik voor mezelf niet, zoo moest ik voor
hem werken. Al zijn duizenden woordbriefjes
1

moest ik ABC-wijze schikken,- dan twee pakken
p
brie 1^
'es die geschikt
elk p
op zijn
zijneigen,
g lagen,
g^
g
weer door malkaar werken, dan weer twee
S rooter stapels en zoo voort 't was zonder einde
of uitzicht; dwangarbeid!
Ik wist natuurlij
natuurlijk niet
S
een verscholen schat er stak in al die onnoozelep
pa ierkens elk met een woord beschreven en eenaar
g,ik schikte,, en
p krabbels uitleg;
mijn zuster ook,- wanneer ze bij1 toeval te Kortrijk
1 was,^ en we deden 't alle twee evenzeer tegen
$
onzen zin. We mochten er zelfseen
bij1
liedje
g liedje
neuriën, noch ik een deuntje
1 fluiten ... of daar
werd op
p 't venster geklopt,
g
p ^ dat we te zwijgen
1g
hadden: dat verstonden we zeeroed
g ; ofwel
Nooms hoogsteigengestalt
estalte kwam donker en
dreigend in het deurgat staan, en dat verstonden wij1 nog veel beter'."
Gezelles bedoelingen met de Woordentas waren divers. De meest voor de
hand liggende
doelstellingg was natuurlijk
gg
J
het verzamelde materiaal van de vergetelheid te redden, maar de collectie had toch
voor Gezelle veel meer dan deze 'museale'
functie. Zo zag
hij wel degelijk
ghij
g J voor het
Vlaams eenplaats
weggelegd hetNedergin
Nedlands van de toekomst, dat hij zich nogal
g
vaag
vaa voorstelde als een symfonie
van diaY
lecten. Taal gpolitieke bedoelingen
g zijn de
linguist
Gezelle
dus
zeker
niet
vreemd,
g
maar ook de taalkunde als wetenschap
g is
hem lief. Als jonge
hij
J g leraar bestudeerde hij
met ijver
de recente ontwikkelingen
l
g in de
taalwetenscha m.n. de historische en vertaalwetenschap,
eli kende taalkunde. Door het Vlaams
gJ
zorgvuldig
volgens
g
g en respectvol
g
g ens de nieuw ste wetenschappelijke inzichten te beschri J ven hoopte
hij haar in haar eigenheid
zo
ghij
g
goed
Daarbij
oed mogelijk
g elil te doorgronden.
g
hield hijl echter steeds vast aan de idee, dat
elke taal uiteindelijk
blij.
l een mysterie
Y
l t. Immers zo schrijft
schrijfthij,l^ 'de tale en vangt
g men
niet de tale vliet, lijk de ziele, in een levend
lichaam, ontrefbaar', zij
zij bewoont en beweetg de woorden met iets dat van den
Schepper
gg is' I 2.

Eigenvlaamsche dichterlijkheid
dichterlijkhei
Gezelle in zijn oude boeken woorden en g assages aanstreepte,
g^ deed
hij
hij dat echter ongetwijfeld
ook wel eens,
g
J
omdat hij ze verrassend of treffend verwoord vond, ofoëtisch
interessant. Het
p
Vlaams bezit volens
hem immers een vaak
g
onderschatte 'ei genvlaamsche dichterlijkl
heid' een eigen
g arsenaal van specifiek
p
g oëtische kwaliteiten, zowelua
q klankstructuur alsua
q beelden. 13 In de Woordentas
merkt men dan ook heel wat aandacht voor
uitdrukkingen
grenante
g
g en vergelijkingen.
Een - uit Gezelles naaste omgeving
g
gg enoteerd - voorbeeld is 'slapen
lijk nen haze in
g lij
koolstik'. Gezelle verklaart op
p de fiche
de uitdrukkingg in het Frans als 'sommeil
intermittant', en voegt
aan
g er als vindplaats
p

toe: 't laatste dat ik myn
Y moeder zaliger
g
hooren zeggen
gg hebbe'.
SI'reuken spreekwoorden,
p
, gezeg den en volkse rijm
'es opgetekend uit de
lpJ^pg
sgreektaal of uit oude boeken, interesseerden Gezelle reeds
invan
den
zijn
p eriode
l leraarschagin Roeselare. Toen reeds nam hij
hij
zich voor om 'onzeoëzie
ofte Spreuk
beg
p
ae dheid' 14 in kaart te brengen,
en
uitingg
g^
par excellence
van het wijs en dichterlijk
l
k
West-Vlaanderen. Om die Vlaamse sgreuken te bewaren, nam Gezelle erere
eld oop
g g

Wanneer f
nan

1 ick, karvtmen ende verfèhvoorhet fteufch y ra Goalts,?Pfal.4i.,

An cpsr4,N v

47.
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In eengedicht
uit Tijdkrans
verwijst
^
1
l
Gezelle naar de zon als naar een 'heerlijk
1
handgedaad'. Het woord 'handt- hedaedt'
zijn
heeft Gezelle aangestreept in zi
p laar vanIJ. De Harduyns
y
Goddel cke Wenschen, Antwerpen,
5,
p
Bibliotheek
p. 397. (Foto: Brugge,
%^ Openbare
p
'De Biekor44
'B/3o4).

in Rond den Heerd, en ook in de Woordentas
zijn
J er heel wat te vinden. Die voorraad
kon Gezelle dan bijl
gebruiken,
toen
g
hijJ redacteur werd van een scheurkalender,
de Nieuwe vlaamsche Duikalmanak, ofte Plukalmanak, een innoverende, want Vlaamse
zijn in de
kalender 1886 1888-1899).
99 Er zij
zelfs een aantal handexemplaren bewaard van zeventiendeeeuwse Zuid-Nederlandse boeken waarin
aanGezelle de spreuken systematisch
Y
en
naderhand
in
de
almanakken
streste
g
overnam. Dateldt
g b.v. voor twee werken
van de bekende jezuïetenauteur
Adriaen
l
Poirters, nl. heto
ppulaire Het masker vande
Wereldt afgetrocken
en de Nieuwe a eeldinSe
^
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Het X X: Ca pittel.
^g'
,3
R.:(5s A ^eltben / boaren ber^
nbert^i bat in
er 130f0-bebbefiengt nopt btommen ant.
zaben / bie fp den ben 'Nuttier foubP op =

bp$ljeti : baant oft elber0 bit berloo^ettbe
fapfoen ban 't jaer ceded ftruptG oft blDm
nu tuegl)-qijenatnen ltabbe/ oft be Iliac bee
Donbt^
anbenbe N a n g,
, bagen met eeti u t-b ^,
te t' alien -banten I
lonmr en aerbet
^
.^^
tr^..,^lt ^, rooi ^ben^ ^bt `^áTt"át
etl S
dux
^
.e Dworman,
groep^`en in bit bl ' nljo ^ ban R o s a
be Qn-tefcbenbe fc jeutlenst bté fp op ben
brilQenben Aaterba lj foube toe-tjepligtjen
den bit 1 be loathe ben ijetliel ftfjen en Womznighcn JESUS ban -* Nazareth $liebaA en ^`^l^x,N rassus,
^^
beeft. A ^ ^bbe .11e^eic
fn
,, lae
^ ^
^
.^°rs
^ bad id
blommenaan bet .^eekbtlbmbtï^
lïett
^ , a^, dat is:

gbebxagfjen een Mutt frO f ban (fiber en Bis ms hen.
^ $,
goubt 1 ban be aetn^to^te belette bit.
Aotijtano be berftanbige betjenbi ^t
ban be alagfjet berbulbe b¢fe ^
obt xu
^tiolepbr'
, ; Want op bat f^jaerl ^• t^i0 met
ten gla,ée ^¢ljjt g itteebt ti
fonbe ^e óninghinne bAd ben' Roofen- krans,
beeft
bed Go8elll•• c^ Itof / fat,s
.
f bt^Cbeiubt
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f
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Y ^
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,
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°
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e
^
^
^
^
f^
^re
tn
^t^,
dat
a
^
^ ^^
v1C ^,^
y ,^dp' u ,a y
^t,,r,^ +^
w^
e
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De aanzet tot hetedicht
'o Eerdentroost'
S
uit 1891
9 komt uit de lectuur van een
zeventiende- eeuwse hagiografie. Daarin
streepte
p Gezelle de woordgroep
^^ p 'den
blommigen
g aerden- troost' aan (regels
^^ 8 en
9).). Links, boven en onder: autograaf
van
g
'0 Eerdentroost' (Foto. Archief Verriest,
Engels
^^ Klooster, Brugge).
^fi Rechts: Pagina
S
283 uit Gezelles handexemplaar
z8
van L.
p
Hansen, Het Wonder Leven (...) van de
H. Rosa de S. Maria, Van Lima in Peru
(vert. I.B. Wouters), Antwerpen,1668.
(Foto: Brugge,
e, Openbare Bibliotheek 'De
Biekor ' 66B 270.
7

van de vier uitersten. Andere boeken leverden meer sporadisch
een almanakwijsheid
p
l
op. Zo vond Gezelle in de embleembundel
De on- hemaskerde Liefde Des Hemels Ant -

werpen
1686) vanJ. a Castro eenpassend
P
p
kwatrijn
o dag
J voor 6 mei 189^
g van 'S.Jan in
de olie'.
De handschriften van de Duikalmanak-blaadjes
groot aantal in
J^ waarvan er eeng
het Gezelle-archief in Brugge
zijn bewaard,
ggzij
duidelijk
l aan dat Gezelle aan de
vorm van de spreuken
zeer veel aandacht
p
besteedde net zoals aan zijn
'echte'p
poëzie.
J
Hi • schrapte
Hij
tekstje tot ze,
p en herschreef de tekstjes
met een minimum aan middelen, duidelijker,
en vloei)
^ harmonischer,^ beknopter
p
ender kortom 'Gezelliaanser' werden. Een
aantal ervan werden dan later ook wel eens
ten onrechte als origineel Gezellewerk beschouwd.

14

Gezellesoëzi
een
e de oude taal
p
en literatuur
u
Hetrote
g belang gvan Gezelles leetuur van oude boeken voor zijn
J eigen
g poëzie ligt
g echter op
I' andere vlakken. Zijn
J n ver
zen dienen zich immersere
eld
aan
als
g g
een echo van, of een antwoord opp die
oudere literatuur. De eucharistischeoëzie
p
die Gezelle in Roeselare schreef en laterpu
bliceerde in zijn
Gedichten,
Gezangen
en
en
Ge
J
^
S
beden(1862) verwijst
J bijv.
bijv.duidelij
duidelijk naar de
liederen van de Norbertijn
l
Daniël Bellemans164 2-16
74. Het gaat
g
daarbij zowel om letterlijke
letterlijke verwijzingen
l g
als om meerenre
kenmerken
g ebonden
g
van zeventiende-eeuwse communielyriek
Y
in het algemeen.
Gezelles gedichten,
die
g
g
door hun kwaliteit zeer vaak als zuivere,
'originele'
belijdenislyriek
aandoen,^ blijken
blijke
g
J
Y
wel degelijk
gJ te kaderen in een literaire
en spirituele
traditie, als teksten in een
p
wereld van teksten, wat een meerenuang
ceerde en veelzi'di
J ge literatuur ervan mo¢lijk maakt.
gl
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Maar niet alleen verwijst
J Gezelles
oeuvre op
of
p diverse manieren,^expliciet
p
nauwelijks
merkbaar,
kritisch
of
met
ins
stemming,
oudere teksten, ook opp ang^
dere vlakken is zijn
J lectuur ervan voor zijn
l
poëzie
oëzie
bijzonder
productief geweest.
Men
bijzonder
g
p
heeft het vroe ger wel eens — zeer ten onrechte — betreurd, dat Gezelle zoveel tijd
J
aan Loquela en Woordentas heeft besteed,
omdat dat hem van het dichten zou hebben
afgehouden.
Men kan er echter rustigg van
g
uitgaan,
dat
het
tegendeel
het geval
is, en
g
g
g ^
dit om diverse redenen.
Door de enorme taalkennis die hij
zijn
P
opbouwde,
expressiep
^ heeft Gezelle zijn
kracht immers in hoe
mate
versterkt
en
g
werd hijJ van taalstudent de oude taaltovenaar, de man die schijnbaar
moeiteloos elke
J
emotie, elke impressie
lijkt
te
kunnen
unnen weer
l
p
even. Naarmate
hij
de
taal
steeds
dieper
p er
l
doorgrondde,
zijn
eigen
idig
P
^ werd zijn
g poëtisch
oom ook steeds complexer,
de^ wat zijn
p
l ti
lg
noten wel eens de klacht ontlokte dat zijn
J
gedichten
steeds moeilijker
moeilijke werden. Gezelle
g
hieropgeërgerd
hebben,
pg g geantwoord
g
dat het er aan lag dat men
te weinig
g
Vlaams kende. Hetrobleem
was opp die
p
manier correct aangegeven, eng
het geldt
a fortiori voor de lezer van vandaag.
g Het
lexicon van Gezellesoëzie
stamt immers
P
uit een wereld van taaie studie en eruditie.
Zijn woorden,,
zo zou men kunnen stellen,
zijn
J vaak woorden met een eigen
g geschiedenis en Gezelle was zich daar in hoge
g
mate van bewust.
Zo'n woord is bv. de samenstelling
'handgedaad',
g
^ waarmee Gezelle in een
g edicht uit de bundel Tijdkrans
naar de zon
1
verwiJ st o Heerlijk
van
l handgedaad
g
hoogst eerweerde handen . 15 Uit de Woorblijkt dat hij
dentas blijkt
hij het woord 'handgedaad'
in vijf
J Zuid-Nederlandse bronnen van de
veertiende tot en met de zeventiende eeuw
heeft aangetroffen. Het woord heeft er de
betekenis van resp.
p 'handigheid',
g
^ 'vaardi g heid' van'arbeidsloon' of 'arbeidskrachten'
en van 'handwerk'. Deze laatste betekenis,
meteen de adequate
verklaring
q
g van het
woord in Gezellesedicht
hij in twee
g
^vond hij
zeventiende-eeuwse werken, Jan Davids
embleemboek Christeliicken Waerse
S^^her uit
1603 en de Goddeli1 'cke Wenschen(1645)
45van
Justus de HarduYn- een Nederlandse bewerkingan
Herman Hugo's
Pia desideria.
g
g
Tussen Gezelles taalstudie en zijn
J
poëzie kan er echter nog
p
g een ander soort
verband wordenele
d dat fundamenteel
g g^
van een andere orde is. De dichter heeft immers bijJ verschillende gelegenheden
zelf
g g
uiteengezet,
dat een intensief contact met
g
de oude Vlaamse taal hem er soms toe stimuleerde
omder
p oëzie te schrijven.
J ven Een
gelijke
¢lijk¢ ppoëtische ggenese typeert
hij
als
'beYp
g innende met het woord en latende, zoo
't lukt, de stoffe van 's zelfs achter komen

't een zal 't andere helpen'.i 6 In den
e beg inne is niet de idee, niet de emotie,, niet de
werkelijkheidswaarneming,
de taal
J
g^
zelf, die nu medium en muze tegelik
j
wordt. En dit dichten vanuit de taal blijft
J
beslist niet beperkt
tot enkele curiosa uit
p
Gezellesoëtische
oeuvre. Uit de taal zelf
p
ontstaat zowel religieuze
poëzie
als natuurg
p
gee
p oëzie. Een mooi voorbeeld van een der g
li'ke
is hetgedicht
'o Eerdentroost'
g
l genese
g
uit 1891,
9 ^ dat vaak als één van de toppers
pp
van Gezellesoëzie
wordt beschouwd.
p

Guido Gezelles boekenmolen die lii1 legeerde aan
zijn
in
^
J vriend E H. Jules Ghyselen, onderpastoor
Stene en in Ieper (1865-1925); door diens neef
en erfgenaam, de heer Jules Vercruysse van
leper,
1' zverd die Sgeschonken aan de huidige
^
eigenaar Over deze boekenmolen schrijft
1 Caesar
Gezelle:
'op een draaiend gestoelte dat ook vol boeken zat,
lag een grote zware fohant open niet lettertekens
die uitstaken op
blades
1^ de snede, en met Quarto Wadie
de groote bladen ingenaaid. Later heb
ik gezien dat dit Kiliaen was...'
(Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle,
p. 82)

De aanzet tot dit g edicht de initiële
vonk, komt uit de lectuur van een zeventiende-eeuwse hagiografie, Het Wonder
Leven ... van de H. Rosa de S. Maria, Van
Lima in Peru Antwer pen 1668), uit het
Latijn
l vertaald door de predikheer
P
J.B. Wouters. Daarin streepte
p Gezelle de
woord roe 'den blommigen
woordgroep
g aerden- troost'
aan. Tot 'eerdentroost,g
gebloeide blommen'

is het dan maar een kleine stap
p meer, en het
verband wordt nog
wanneer
g dwingender
g
men bedenkt dat de samenstelling
g 'eerdentroost' in geen enkel woordenboek te vinden is, en dat Gezelle in deeriode
waarin
p
hijJ hetggedicht schreef net dit oude boek
aan het excerperen was. Uit de door Gezelle aangestreepte woordgroep,met zijn
l
formele en inhoudelijke mogelijkheden
en
gl
beperkin g^
en ontwikkelt het vers zich dan
verder in Gezelliaanse zin, zowel wat de
drieledige structuur als de thematiek betreft. Het idee van de troostende schepping
pp g
had Gezelle reeds vroeger
in zijn
poëzie
g
lp
verkend. Troostut
hijlbijv.
p
l uit het zien van
de taaieo
ulier en uit de aanwezigheid
pp
g
van nachtegaal,
leeuwerik of kraai. Het
g
herfstbos met zijn
brengt
J zuiveregeuren
g
g
hem 'zielentroost', wat trouwens ook weer
een oud Vlaams woord is. En de oneindig
vele
en groen
roen die de aarde bekleg
den verkwikken hem dan weer de ogen,
g,
wat hijJ beschrijft
met de
l in eengedicht
g
HuYensiaanse
titel ogentroost. Dep
passage
gg
g
'den blommigen
g aerden-troost' heeft dan
ook voor Gezelle beslist heel wat aantrekkingskrachtgehad,
natuurlij een
g
^ en dat is natuurlijk
poëtische 'basisvoorwaarde'. Hetg
gevonden
woord wordt immers maaroëzie
wang
neer het voldoendeotentie
in zich draagt.
p
g
Nadat Gezelle echter door het
woord overweldigd
ghij
g wordt,^ bedwingt
het op
zijneigen
P
pzijn beurt in zijn
g poëtisch
universum waarin hijJ het zo harmonisch
integreert
alsof het er steeds deel van had
g
uitgemaakt.
De enorme belezenheid, taalg
arbeid en eruditie die aan zijn
J teksten ten
grondslag
vervluchtigd,
rondsla ligt, lijkt dan veraf,^
g,
haast bedrieglijk
onwezenlijk.
onwezenlijk
Maar men
gl
Guido Gezelle, de man die 'altijd
J en
gedurig, door maaltijd,
J ^ moren
g en avond'
een boek en eenpotlood
bijJ de hand had,
p
aan, wanneer
beslist zeerroot
onrecht
g
men voor dit aspect
van zijn
poëzie blind
p
Jp
wordt aanblilj f t. Veel meer dan doorgaans
g
g enomen is Gezelle inderdaad een man
van het (liefst oude) boekeweest
g eg
- een
leerde en erudiete dichter die evenzeer, en
soms zelfs in deeersteplaats
eerstelaats een lezer

5 Cf daarover P. Couttenier en A. De Vos, 'De GuidoGezellebibhotheek in het Gezelle-Archief te
Brugge', in Gezelliana Kroniek van de
Gezellestudie 2 (1989) 2, 21-68
6 C. Gezelle, Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle
Amsterdam z j., tweede druk, 76-77
7 Over het belang van de zeventiende-eeuwse ZuidNederlandse literatuur voor het werk van
Gezelle, zie A. De Vos, Gezelles 'Gouden Eeuw'
De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur
iii liet werk van Guido Gezelle. Leuven 1997.
Antwerpse studies over Nederlandse
Literatuurgeschiedenis I.
5 Rond den Heerd. Een leer- en leesblad voor alle lieden,
jg 5 (1870), Brugge, E Gailliard, 86
9 Rond den Heerd 5 (1870), 65.
10 G. Gezelle, Verzameld Dichtwerk (red. J. Boets)
Antwerpen, Amsterdam, Kapellen 1980-1991
Dl. 1, Dichtoefeningen / Kerkpo fblommen, p. 57.
" C Gezelle, Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle
Amsterdam z j , tweede druk, 94-95
12 Rond den Heerd. i (1866), 7.
'3 Loquela 9 (1889-189o), nr 3, Hooimaand 1889,19
'4 C Gezelle, Zantekoorn Nagelaten voltooid- of
onvoltooide rapehngen van Guido Gezelle's
dichtveld Brugge 1923, 208.
'5 G. Gezelle, Verzameld Dichtwerk (red J. Boets)
Antwerpen, Amsterdam, Kapellen 1980-1991
Dl. 3, The Song of Hiawatha / Tijdkrans, p 242243•
' 6 Rond den Heerd. 15 (1880), 234.

NOTEN
' A. Walgrave, Het leven van Guido Gezelle, Vlaaiiischen

priester en dichter Amsterdam 1923, I, 24.
2 S. Streuvels, Kroniek van de familie Gezelle Brugge,
Nijmegen 1980, 23
3 Cf daarover P Couttenier, 'Guido Gezelle. Wisselende
beelden van een dichter', in. D. De Geest en
M. van Vaeck (red.), Brekende Spiegels.
Beeldveranderingen in de Nederlandse
literatuur Leuven 1992, 95-117
4 H. Verriest, 'Guido Gezelle Zijne kunst', in: Dietsche
Warande en Belfort 1 (190o), 208-209. Over het
Gezelle-beeld dat werd ontworpen door
H. Verriest, cf. A De Vos, 'De receptie van
Guido Gezelles poezie door Hugo Verriest', in:
Gezelliana Krotnek van de Gezellestudie 2 (1990)
1, 1-27.
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Humoristische toonzetting
bij de start van Gezelles 't Jaer 3o
Met allerlei taalkronkels strikt Gezelle zijn politieke tegenstanders

O i julip1864
het
4
7J verscheen
eerste nummer van 't aero
3,
een Brugs katholiek weekblad dat zich opwierp
we g p
p als de 'politike
p
w yzer voor treffelyke
^ lieden'. Het voelde
zich daartoeeroe
en omdat zovelen naar
g P
zijn
'in de politike
dolen'
J zeggen
gg
p
(1 ljuli 1865,1:1) 1 . Over de identiteit van de
anonieme redacteur, die bij
bi' momenten een
schalks en knip og endgezicht
laat zien, beg
staat ereen
g twijfel:
J het was Guido Gezelle,
die zich in flitsend journalistiek proza, on der rechtstreekse supervisie van het bisdom inliet met deolitieke
en ideologische
p
g
strijd van die dagen.
strijd
g De naam van het blad
was een symbool.
3 o had aan de Belgen
Y
g
de vrijheid
verzekerd,
J
^ wat onmiddellijk
J na
het unionisme bron werd van misverstand
en menin gsverschil. Onder dat veelbelovende ideaal bleek de liberaleartij
p
Jimmers
vooral verstaan te hebben dat er voortaan
minder klerikale inmenging
J in het
gg zou zijn
maatschappelijke enp
politieke leven,- terwijlJ
de katholieken van dezelfde clausuleeg
bruik wilden maken om weer taken en verantwoordelijkheden
op
J
p te nemen die het
Franse en Nederlandse bewind ze in de
naam van de 'staat' uit handen haddeneg
nomen. Dezelaatstegroep
laatsteroe waar Gezelle
trots de bazuinen en de banieren van
droeg,
g ond het inmiddels opgedoekte
pg
unionisme zonder meer de beste dekmantel
voor subtiele behartiging
gg van kerkelijke
l en
conservatieve belangen.
De oprichting
g
p
g van
de liberalearti'
beschouwden
ze dan ook
p
J
als een contractbreuk in het licht van 'het
3
1jaar o.

Katholieke Jjournalistiek die de oude
vrijheden
vri
j h eden wou verdedigen, kon ook in de
19de eeuw al niet anders danpolemisch
p
zijn.
't Jaer3 o zijn
J Bovendien sprokkelde
p
J
achterban samen bijJ eenppubliek vang ewone mensen, vaak analfabeten, die aangewezen waren opp situaties waarin er werd
voorgelezen
- bijvoorbeeld in herbergen.
g
g
Daarom bespeelde
het blad zo virtuoos het
p
instrument van de humor. Dat liet toe om
inevarieerde
het onderwerp
g registers
g
p te
benaderen; het stond niet onaardig op
straat of in een herbergmilieu, en het
creëerde luisterbereidheid bi'
bij een bevolkingg
s roe p die niet van lezen hield. Boven16

17 JULY 1864.
Dil bbd verschynt den Zondag.

De inscheyvongen betalingen, enz.
geschieden op het bureel van, dit hind
Gruulhnysestraet, N oe te nkugge,
en by alle postdirekteuren des lands,
nuts erne verhoogibg van27 centimek

o
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POLITIKE WEGWYZER VOOR TREFFELYKE
«

LIEDEN

De Vlamingen
zyn
getrouwe onderdanen --- naaer ---' wzJ verdragen
J ^
9
,9
^.
(Keizer Karel).
GEEN ^slavern
^ a,

A n onze lezers.
In heiblad dat u vandage wordt aengebpden
sprekenwy u toe in u*e en in onze hoedanigheid vat Christen, Vlaming en vey-burger
` van Belgenland. Voor het eerste hebben wy God
te danken; voor bettveede, naest God onze
Ouders eb ons ad 'rland, het derde, te weten,
ons heden egsebe burgerschap, zyn wy schul■ dig aen t jaer 1830.
J 1830 politieke
Onderprsschen, met in 't jaer
bui gers le worden , hebben wy geenzrns ons
t
en
onze
pligt
als
christenen
en vlamingen
re n
af estaeriof vergeten, integendeel, wy zyn buran
Be]
enland
omdat
een ander
g
g
gare geworden v
' l a n d sommige van die regten bedreigde, sommige van die pligten onvolbrcngbaer had gemarkt; wyzyn burgers geworden en veye Velgen
om, als burgers, alle onze regten te kunnen genieten, handhaven en bewaren. Daerom is 'Nat
wy door de bevoegdsten onder ons, te weten de
achtbare leden van 'I Congres van 1831, eene

hare ooren uit, en', ziet gy hoe de vlamingen
en de regtzinnige burgers van Belgenland overal
te samen komen? De " goedendag," is 't huts
gebleven wel is weer, maer bet goede regt is
me t, en 't goede woord zal dapper gebruikt woeden. Te Mechelen vergadedren ze eens, en welhaesl eene tweede mael; te Brugge, re Kortryk,
te Meenen, te Antwerpen, te Leuven, te Bastonje , ligt de slavernrin . stukken getrappeld,
moed werkt in de herten van, een reder, 't zyn
lyk de dagen

van

Breydel en ,Déconinck zali-

ger, die wedrop komen ; men bouwt op de
vreugd en op de blydschap'san eenah gewonnéz
slag , de hope en den- moed om nog Midere te
winnen ;-'t een hert ontsteekt aen 't andere , het
veer grypt en zet voort , , men vat met blydschap
de hand dier gryze mannen die 1830 gezien hebben, en, jongere burgers, wy roepen niet vernieuwden moed: Op wederom , en voorwaerds
met 'tjaer 30!
Daer is,mY s p eer engeachte medeburger,
rn weinige reken, de oorsprong en de strekkinge
van dit ons blad. Wy begeeren trelfelyke lieden s-retetnofoe bnreers den toes te wuaert die

Ten vyfden. Daerom zullen wy ons niet'alleenlyk wachten van -al hetgene-'voor' de wet
strafbaar is, inner zelfs geen enkel Woord drukken, bedekt of anderszins, dat wy'niet dUrveii
op ons gemeten nemen en er `veer,'by God en
de menschen, verantwoorden.
Ten zesden. Wy willen de hekende'nieuwsbladen geenszins den weg afloopea inner iete
nieuws zyn dat tot na in ons land nog niet bestoma beeft. Wy zyn meer voor politike geleerdheld en- regt verstand dan voor politiken klap
en zigzeggety; meer voor één gezond gedacht
dan voor twintig klinkende woorden, meervoer
christen wil en 'tkwyten onzen pligt dan voor
lraesiig gejaegdten en'dikwyls blindendrift. By
ons zal men altemets wel de-wtterheid vinden
in een blygeestig kleed, zelfs'ondereen spotzieke
kapre monkelend, maer nooit de valscha leugen
in bet -dèftig gewaad van de waerheid , nooit
den stekenden•priem in den olyftak vakvrede
en vriendschap gedoken en vermomd.
Ten zevensten. Verzellelyke lezingen, brieven
uit vreémde en andere landen , gedachten en
spreuken van wroote mannen, manieren vair

De kop
P van 't JJaer3 o: 'GEEN slaverny ' (Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek Brugge)
^^^^

dien verliepp de opbouw
van beeldspraak
p
p
en sYmbolen doorheen de verschillende afleveringenbijzonder
bijzonder systematisch, waardoor onderwerpen
ing
geestige
p
g code-vorm
konden worden aangekaart. Dat resulteerde binnen de doelgroepp in een berekend samenhorag heidegevoel dat wellicht
uniek is in onzeg
p ers eschiedenis. De humor in Gezelles Jjournalistiek schrijfJ en re dactiewerk vormde zo de brugg waardoor
ongeschoolde
mensen zichgingen
in
interesg
gg
seren voor teksten,, of - sterker nogg - waar door analfabeten zich aan elkaar verwant
gingen voelen,^ omdat ze deggeheimen deelgg
den van woorden die ze niet eens konden
lezen.
In deze bijdrage
J g laten we ons in met
de manier waaropp Gezelle voor dat alles de
toon heeftezet.
We beperken
ons tot een
g
p
selectieve illustratie van enkelerocédés
en
p
verwijzingen
in de eerste twee jaargangen,
J g
verschenen tussen 177ljuli 18644 en 2 1 juli
J
18662.

HUMORISTISCHE TOONZETTING BIJ DE START VAN GEZELLES ' TAER
30
1
3

Anekdotera pen volksrijm
s l
In 1865
5 levert 'tJaer3o ons een
Timerkwaardig
g voorbeeld van bijgeloof.
lg
J
dens een wandeling
van
Assebroek
naar
g
Brugge vertelt een
kind aan zijn
er en
l n vader
thousiast dat het wel dertig
g hazen heeft
zien lopen. De vader repliceert
met het verp
haal over de leugenbrug
g
g van Steenbru
gge:
'al die gelo
g wor gen hebben achter den weg
den van die brugge
gesmeten'.
gg in 't waterg
Naarmate ze delek
naderen begint
het
p
g
aantal hazen te zakken: eerst zijn
er
toch
l
maar vijfentwintig
geweest, dan slechts
J
gg
tien, tot uiteindelijk
J blijkt
J dat het maar om
een katje
ging.
De
schrijver
verzucht dat hij
hij
J g g
véél mensen over de 'leug enbru
e'
zou
wilSg
len zien g aan: opstellers 'van staten en statistiken' • herbeigp
-` redikanten' ;, de maker
van de wet op
de
kerkelijkeg
goederen; zelfs
kerkelijke
p
Napoleon
III die steevast met een haan
p
wordt vergeleken en die in het blad 'Kokkedêkok' wordtedoo
t.
p De redacteur
g
wedt dat alleen maar 't aero over de brug
g

zoueraken
1 i maart 1865,2:3).
g
3 Het
procédé is exemplarisch:
verslaggeving
p
p
wordtecombineerd
met opiniëring
g
p enen
g sensibilisering. Fictie kan daarbijJ even goede
g
diensten bewijzen als feiten.
e
Om g
Omgekeerd
isp
politiek ook altijd
vatbaar voor uitwerking
grappen
ging
pp en of
anekdotes: een stotterend liberaal in
Torhout beweert 'k ben rib ebeberol
' ' om
niet te hoeven zeggen
'k ben kaka- tholyk '
gg
(23
3:3). Nog
aa , wel 3Jjuni 1866 33
g zo'n verhaal,
licht alleen maar een mopje,
gaat over een
pJe,g
vrouw die op de trein Kerk engodsdienst
g sdienst
zit te hekelen in de hoop
eenp
priester uit
p
eeuwigen
en brevier' te halen.
e Maar
Ynen eeuwi
hij reageert
niet.
'Dat zwygen
behaegde
de
g
Y en en
g
niet straf aen de wydgerokte filozofe,
o e, zy
had immerseern
eeneer pp
papep
plat geleid,
g
g
en nu moeste ze alleene kouten'. Om de
man nog
geren zegt ze uiteinde g méér te ergeren,
lijk
ou e dat hijJ niet in
l met de nodige
g bravoure
staat is haar van reliek
te dienen.
e Dan
p
vraagt
hij: 'Zoudet
mykunnen zeggen
ghij:
gy
en
waerom dat Balaam de waerze
gger ,zweeg
toen h
van Ballac
a ac reisde
a
reisde?'
Y met degezanten
g
Als zij met de mond vol tanden
e zit,/ besluit
h
hij puntig:
p
g 'het was om zyne
Y e ezelinne te la ten spreken'
(7
jan.4:1).
p
5^
Het voorbeeld is niet flatterend voor
vrouwelijke
J lezers, maar Gezelle en zijn
l
geestesgenoten
enoten hadden het op
p kritisch-denkende vrouwen,/ 'wYg
d erokt
e filozofen' zoals ze wordenenoemd
nu
eenmaal niet zo
g
begrepen. Als Gezelles pedagogisch
o ases voor gg
beeld mgr.
g F. Dupanloup,
p
p^op
p het katholiek
congres van Mechelen een lezing
geg heeft ge
gg
ven over het onderwijs voor meisjes,
s,
beaamt
l
't aero volmondig
a beedersvrouwen
g dat arbeidersvrouwen
'geroepen zyn' `tot den onderhoud van
ener
't huis en het te-huis-werkend
d leven
leven'.r Wie
meisjes
moet dan ook meer religie
) opleidt
p
dan kennis worden 'ingeplant', ''meer
deugdzaemheid dang
geleerdheid'.
i
ed.Want
inderdaad zijn
zijn sommige
vrouwen
`haloen
g
p
soofsch-gezind' en lopen
ze
'met
depen
p
p
achter de oore', maar suggestief
voegt
gg
g t het
blad daar aan toe: 'Vraegt het ene
aen hunne
enne
mans, wat zyY er van denken!' (6 nov. 186
1864,
2:3. Als humor zich met sociale kritiek
e bemoeit kan ze bijzonder
tijds
"
)
) g ebond
en
zi)n.
Geregeld
reageert
Gezelle tegen
g
g
g e de
scholen die de stad Brugge
gg opricht zonder
inspraak van de clerus. Ook daartoe
wendt
endt
hijJ tal van anekdotes aan. In het verhaal
over nog
g een andere treinreis houden converserende heren hem voor eenn
gesman.
Hij droomde wel vaker hardop.
Hi
p 'Die herren
hadden mYin 't opgaen
hooren
0o en en
engelsch
pg
g
s reken en
daer myn aenzigt,
aar en
y
gmyn
Y hair
op
die
tael
als
twee
ee
drup-g ansche houding
g
p
geniver trekken, waren zy
Y teenemael
pelsg
op
gemak om vlaemsch
c te sspreken'.
p hung
preken
Zwi'lgend luistert hijJ ze af. Zijn
Zij artikel wekt
schijn alleen maarte
t registreren
e Istreren wat hijJ
over de meisjesschool
vernomen
m en heeft:
l

"'iefrouwt'e"
korte aks
roksmet krinol spelen,
p
1YJ
nt e 't hair in een netje
dragen
eedra
en met
een
/
J
besluit: `WY
p eaut1 eg aen/ enz...' En hijl besluit.
waren in de statie... 'k stappe
pp ikaf, op zyn
engelsch,
en
'k
stekt
geheel
ee
die samen g
g
spraek in mynen
zak
voor
't
aer3o ' 7 jan.
Y
J ener
18652:3. Het al of niet verzonnen
en bannen pretje maakt hij)m
met die laatste zinoc pleet. Door bovendien te insinueren
s eereer dat zijn
J
blad onthult wat anderen verborgen
erborgen willen
houden maakt hij zijn lezer tot een medeplichtige,
e luistervinkende b
bondgenoot.
o d genoot.
}
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teert Gezelle, voor zijn reportage
over
er de
p
g eo
wijding
Faict, verzen
e die her en
J g van mgr.
g
der in de stad waren aangebracht.
g e acht. Volgeng
de reels
g las hijJ boven dee deur van een
kapperszaak
in de Genthofstraat:
pp
o straat:
Als elk wel op
ambacht let:
Y
p zyn
De slyper
wel zyn scharen zet,
YpY
De scheerder zacht den baerdfd
a out,
De bakker brood baktave
en goed,
g
De smid op
zynen duim niet sleet,
pY
Het Genthof wel malkaer verstaet,
ene ,
En als de Paus, weerd dat h
ee t,
Y leeft,
Ons zulk een man voor Bisschop
geeft,
pg
Wat kan er dan nog
gaen
beter
aen?
g
•
mogen
wel wat keerskes staen!
g

En in de Katelijnestraat:
l
Ik ook Devoldere
Van op
pmyn
Y zoldere,
Wensch uwe Hoog weerdigbeid
Geluk en zaligheid,
g
Verleen mY uwen zegen
g
Op
O alle myne
wegen
Y
g
'k Pareer voor u metroen
g
En rek'mandeer myn
Y schoen.
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Het eerste 'Byblad', op
1865
p4 maart 186
aangekondigd voor 'Zondag
g aenstaende',
maaras
p de 18de verschenen. Het
p op
adverteert zowel voor 'stoven' en houtwaren
als voor 'Sermoenen op
van
p de deugden
g
Maria'. (Guido Gezelle-archief,
Stadsbibliotheek Brugge)
Sg
Baur wees er al op
p dat de vorm van
Gezelles 'katholiek-spectatoriale
vertogen'
oge
p
uitermateevarieerd
is:
hij
hi
gebruikt
'de
g
r
g, de brief, de dialoog,
g,
paraPbel op zijn Lamennais, dep
politieke
e e fabel,
abel
de vernietigende satire' e..
a3 . Merkwaardig
zijn in iedergeval
zijn
ook de volkse rijmen,
die
g
J
niet vreemd zijn aan een speelse
gewoonte
p
g
van het Brugse dialect en die als kleurrijke
)e
aders door het p roza lopen.
De bekende
p
landbouwersrubriek, waar zijn
) vader aan
meewerkte, heette zoals bekend 'Pier-Jan
diegeen
fransch en kan'. 'Colletje bedank u
g
voor uw g azet'e' schrijft
Jl een lezer in dezelfde stijl
stijl 18 feb. 186
5^ 2:1 . De verz uch tingdat de mensen niet langer
g luisteren
naar de Schrift, wordt afgerond met 'God
betere't en 't heilig
g BethJ^e is 't niet vele,
toch e letje'maart
1866 3:2 . Gretig
3
etgno-

Groteoëzie
is dit natuurlijk niet,/
natuurlijk
maar door ze te citeren illustreert het blad
de spontane
sympathiebetuigingen
het
paan
adres van de bisschop,
voor het n engp,
e
streefde samenhorag heidsgevoel uitermate
ene
belangrijk was (23
ee we3 okt. 186
4^1:3. Twee
ken later lezen we zelfs verzen die aan
a Gezelles eigen
poëzie herinneren (6 nov. 1864,
186
g p
1:2),maar hij schrok er nooit voor terug
g om
te herkneden wat hem onderoen
g kwam.
Of was hijJ betrokken bijJ de allereerste o p maak van deze teksten?4

Keerskes kort en keerskes lang,
Al dat leeft is aen denan
g g^(...)
Viva! Viva! Bisschopp Jan!
Dat is een! och zwygt
Yg er van!
Verwijzingen
Verwi'zin
enaa
naar
de bijbel
^
e1
Gezelles waarschuwingen
voor de
g
gevaarlijke
olitiek van de moderne tijd beg
J politiek
rusten heel vaak op
p vergelijking met fra g menten of g edragp
s atronen uit de bijbel.
bijbel
• zich is dat natuurlijk
l niet onmiddellijk
lk
een humoristisch aspect
van zijn
zijnp
proza,
p
maar we mogen
niet vergeten
dat door de
g
g
ideolo g
ideologische
spanningen die vergelijking
uiterst sarcastisch kon klinken: concrete
mensen, vooral tegenstanders en oergelovigen,
en,
grinnikend
rinnikend met de Schriftgeconfronteerd / g
gewogen en te licht bevonden. En ook hier verliep
p de beweging
gg
tevens in de omgekeerde
richting:
g
g bijbelJ
passages werdengeïnterpreteerd
in het
g
p
licht van actualiteit. Op
1865 i:1
4J an.186
p14
lijkt
Judas wel
tot de liberale
partij teheb
!
p
J
ben behoord: 'dien sch
en sch
Y nheili
g ^
Y n-
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J

bermhertigen,
g ^ schY nweldadigen^ sch Ynlibe ralen Judas'. De zus van Lazarus daarentegen, dieJezus' voeten zalfde en daarom nagewaardeerd,
drukkelijk door Hem werdg
staat model voor wat 't aero
3 zelf wil
o
is
blye
dat
het
die voorzegdoen:
"t
aer3
g
Y
Christi,
aengaende
Maria
die Hem
in
e
g
gg
^
helen
zalfde mag
p vervullen'.
g
Het verhaal van deassie
verwordt
p
van
mislukte
bijJ momenten tot een tragedie
g
verkiezingen en verraad: 'Dat is nog
galtyd
Y
de oudelae
p gvan de wereld;^ het is nogg de-

l

J

van de
noemd: de syntactische
Jjuxtapositie
P
Y
naam 'Bara' en de soortnaem 'baes' roepen
p
bewust het spook
op
p
p van de moordenaar
uit het lijdensverhaal
(7 jan. 86 5^2:2).. Zo
J
weidt het blad kort daarop
p uit over het
liberale raadslid Devaux uit Brugge,
gg een
`root
meester van de commissie', waarmee
g
in vrijhet alludeert op de 'grootmeesters'
J
g
Bijbel
metselaarsloges
5^ 1:2 . Bijbels
g
g (5 aug.
weewaarschuwd
dat we onze
g
lantaarns moeten voorzien `van olie en van
goed lament'
5^ 32:
^ verwijzing
l g
' 16 dec. 186
verstandige
naar
dee
g bruidsp arabel van de
meisjes. Aan de stad Brugge
gg wenst 't aer 3o
'een Moses ... om 'touden
kalf te br Yzeg
len en te breken' (10 maart 1866
, 1:2, terdoor
wijl
p
l het zijn lezers moed inspreekt
eroP
te wijzen
wijze dat ook Sint-Pieter werd 'in
kotezet'
door de `avere gtsch- peizende
g
2:2).
lieden van zynen
tyd'
7 mei 1865^2:2
Y
Y (27

'Averegtsch'
proza en
P
g
rechtse ironie

Jules Bol aval, burgemeester van Brugge
tussen 1856
5 en 1876. (Stadsarchief Brugge,
^^$
FO/A 2044)
44
zelfdeeest
alle
g die eertyds
Y Barrabas tegen
g
reg t en reden
vrvrpleitte en verloste. En sedien tyd
Y is Barrabas stoutmoedig
gg eworden, hyweet dat het volk voor hem is'
(11 sept. 186,
1864,3:1). Dat wordt wat later verduideli'ktde gedachte
edachte van verkiezinl
aan die van morele
g en wordtgekoppeld
g pp
verantwoordelijkheid:
'Wat is kiezen voor
J
vele treffelYke, fraeY^
e maer laetdunkende
onbedachtzame lieden, wat is 't? Dat en is,
zoo ^ eizen zy,
religie
J^ dat en isgeen
g
g werk,
geen
zake
van
conscientie.
Als
Pilatus
g

roept:
p 'Wien wilt gy dat ik vr
y late, Jesus of
Barrabas?' Barrabas roepen,
Barrabas kiezen
p
en Jesus laten leên ter kolomme omg
g e eeseld enekruist
te
worden;
is
dat
geen
g
^
g
conscientie werk?'an.
7 jan. 1865^2:2-3. De
verloocheningg van Petrus lijkt
lijkt welg
gebeurd
in een stemhokje:
stemhokje: `Petrus hadde tegen
g
Christusestemd
drie
keeren te reke zyn
g
^
Y
herte en conscientie tegengesproken'

(idem, 1:).
3
ti taalspel
In gif g
p wordt een Doorniksoliticus
'Bara,
Doorn k'ep
^ baes vanDoornyk'
18

Burgemeesters of ministers, schooldirecties of kranten die de katholieke suprematie aanvechten, noemt Gezelle inderdaadewoon
'avere tsch'.
Ze maken deel
g
g
uit van de'
grote 'averegtschen
hutsepot
p (9
g
en zijn
kinderen
zijn 'averegtsche
dec. 1865,
5^
g
van Belial',, de duivel zelf (14
4 Jjan. 86 5, 1:1 .
De verklaring
g hiervoor moeten we zoeken
in een merkwaardige
zijn Jaer
3 og trek vanzijn
naar zijn
terwijl tegenstanders
psychologie:J
J
g
menin de waarheid van 18 3o binnenste
mening
buiten keren en ze de Kerk verknechten
onder het mom van vrijheid,
l
^ werkt hij aan
stijlprocédés die de zaken op
g
p h un b eurt nog
maar eens kunnen omdraaien. Formele asdan voor een
stijl zorgen
p ecten van taal en stijl
g
inhoudelijke ontmaskering,
de
g^
'rechte' wereld binnen de journalistieke
l
tekst weer zichzelf kan worden. Het is
'het
Gezelles manier van reageren
tegen
g
g
averegtsch Evangelie',
gepredikt vanuit
-gp
g
Parijsa
aug.
5
g 865^2:1).
Zo heeft hijJ het over een doek van
Rubens, dat door de Franse Revolutie werd
van Luikse hospitaalzuster
hos staalzusters en
afgenomen
g
Napoleon
I
aan
Marseille
hadgeschonp
ken. Vrag en om restitutie,gericht aan Naoleon III(de al vermelde Kok of Kokkedèpg
kok),haalden niets uit. 'Ik ben styf
y van
'tedacht'
schrijft
schrijft 't Jaer3,o 'dat Kok... etc.
g
van zin is, in zynen
ouden dag,
te mey
g,
eliteren op
de geeselinge
g
P
g Christi, en dat die
schilderye
passe zal koY hem daertoe wel te p
meneize
'k
ook'
(14
jan.
Dit is
186
5^:2.
1:2).
4J
P
van Gezelles kant uiteraard ironisch,, 'averelttsche' humor over een 'averegtsche'
keig
zer. Natuurlijk
Natuurlijk ishij
hij ervan overtuigd
g dat
helemaal niet zal mediteren,
Napoleon
p
hebzucht of eigenmaar dat hij handelt uit
en g
belang.
juis dat creëert ook de
g Maar juist
pointe, want uitgerekend dáárom zou mevan Christus de keiditatie over het lijden
l
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zer wel eens vanas
p kunnen komen — wel
zij verdoevan zijn
te verstaan op de drempel
pNaPoleon I wordt dan ook sarcaskleen veinals 'datgroot
tisch bestempeld
g
e
186
(3
zaliger'
tje'
of
zelfs
als
'nonkel
g
Jjuni 1865,
J
2:3).
0 dezelfde manier wendt 'tJaer3o
Op
het lexicon aan enast
P het termen uit de
op
personen die niet disfeer
toe
religieuze
pp
g
verdacht kunnen
godsvrucht
rect vanrote
g
g
worden. Voltaire, die later zelfs 'St. Voltaire'
prediker van de 'groote
wordtenoemd
,p
g
g
2: is het
ribberolle deugd'
^ 3^
g (20 okt. 1866
brein achter de loges
g 'alwaer onze mannen
hun noviciaet doen' 11 feb. 1865,2:1). Als
Paul Devaux, Fransdol Bruggeling
gg g en doctrinair liberaal,l
zijn mening
g formuleert in
't
Jaer
deemeenteraad
heeft
^
3o het over
g
de `reken'
'preken'van 'dominé Devaux' (26 aug.
g
1865^4:1);
4 zo vermeldt het ook een `serJules
moen' van de liberale burgemeester
g
jan 1866
BoYaval (25
5 dec. 186
5^1:3 en 2 0 jan.
Al deze ironie barst bovendien van
de insinuaties. 'Kokkedèkok III' krijgt
Jg de
raad zich te bezinnen over hoe 'Pilatus I'
Christus liet ombrengen.
g Het ongebruikelijke
cijfer Iggeeftdaarbij
daarbij te verstaan dat nogg
cijfer
christelijk lijden
lijde vereen andere vorst voor christelijk
een
of
andere
'Pilatus
II'
is,
J
dus,, de keizer zelf (14
4 Jjan. 86 5,1:2). Als
't aero
3 bericht dat `Kokked...' zich isgaan
g
voeg het er
wassen in een bron in Algerije, voet
aan toe: "t laatste water waarin hijJ
nogg nietggewassen was' (27
4
7 mei 1865^4:2).
En een sterk staaltje
p
J van beeldopbouw
volt
g kort daaro pin de rubriek 'Laetste
op
nieuws', als volgend
p zich staand bericht
g
hij niet
verschijnt: 'Kok III laat weten dat hij
verschijnt:
in dekapukaukan komen om Pilatus te spelen
p
bijblad).
De
juni
186
rocessie'
(24
4l
l
P
5- J
achtergrondkapucijnen
— dat is belangrijke
g
gJ
e l
informatie — werden voortdurend als marevoerd omdat hun klooster
telaar opg
moest wijken
voor de aanleg
g van het
J
de
Vrijdagmarkt.
Drie
nieuwe station op
l g
p
zijn
Franse keizer,,l
thema's — de arrogante
g
verzet tegen
g
g de Kerk en een lokaal Brugse
met
roblematiek — worden hier cryptisch
problematiek
YP
voor
elkaar verweven. Juist dat is typisch
Yp
deaero-teksten:
de 'berichtgeving' wordt
3
Ze functioneert
van binnen uit vergrendeld.
g
bij
een
zinvol
niveau
alleen op
l lezers die
p
gevolgd.
trouw alle afleveringen
g hebbeng
g
Het is een meesterlijk
t berekend humoristisch effect, tegelijk
g l een van de meest fascivan Gezelles l'ournalisnerende aspecten
p
daarbij is
tieke werkzaamheden. Opvallend
p
dat controleerbare feiten — én de auteur —
na verloop
p van tijd als schimmen verdwi'l en de stijl
stij van de
nen achter de beeldspraak
p
Het is, van hedendaags
p
g standpunt
bedenkelijk Hoe
uitezten
uitgezien,misschien ook bedenkelijk.
wordt, bijl om het
g
p er hetgetreiter
gemakkelijker
even welk onderwerp,
J
p^
g

de schijnbaar informatieve functie van dit
voiture was in een andereekro
en lyk
tegenstanders richt. Heel wat humoristiY een
g p
persuasiefp
proza verglijdt:
inhoudelijk
naar
vin
er
in
een
vingerhoed;
een
waggon
zat
sche
effecten p hijl vooreerst uit volkse
p
gJ
7
g
g
^
gg
opiniërende
fantastiek, formeel naar de comopeen anderen lyk
o
zyn katte:
vaak allitererendeeze
Liberalen zijn
zij
p
Y stoffel op
pY
g
g den.
van een echte inside joke.
enfin 't was bominabel curieus om zien.
die 'hunne schuit van kant steken
p lexepatronen
p
J
Met zijn
teksten en
OngelukkigY
l k zyn
en vlugten voor de vlaeg' (31
juli 186
2:2).
l 'averegtsche'
g
4^ 2:2
3 juli
Y er eenige
g menschen
g einsinuaties combineert Gezelle bovendien
kwetst maereen
een
dood'
mei
1866
Ze
zijn
niet
de
volksvertegenwoordigers
5
g
J
openlijke
: . Niemand minder dan Garibaldi levert
van de 'kiezers', wel van "t volkske, 't ryfp
l vormen van 'rechtse' ironie, die
33
bijlzijntegenstrevers
kwaad bloed moeten
dus de naam van de hoed in de vergJ
eli' kerafke dat 's avonds loopt
katje
g
p als alle katjes
hebbenezet.
De liberale Devaux, behartigrauw zyn!'
11 sept.
kin en dat
associeert g
het gegeven nog
3:2).
Petrus, die
g
4^:2
3
g
g
p 1864,
Y
erstedelijk
van het stedelijk onderwijs in Brugge,
eens extra met de ultramontaanse stellinJezus verraden had, 'kreesch Jjaren lang,
g,
gge
krijgt
de eretitel van 'groote
kerken over
de verdediging
aen zyn
Jg spottend
p
g
g
g van de pauselijke
J ke
P
Y dood toe,^ dat de veuren in Yznkastaten. De trein is daarbij een baarlijke
ken stonden van te kryschen'
jan. 1864,
baarlijke
(7 J
p ilaer'. Als hij naar Duitsland trekt om een
directrice aan te werven voor zijn
l school, is
de spot
p er niet minder om: 'Eh! dat is toch
een keer een arm ding^
en eh? lezeressen en
1607, Bruges
g --La Gare.
lezers, zooder zyn
y die dit lezen,, dat de
christelyke
religie
is,
Y
g zoo verregekomen
g
dat in 't katholykste
land van de wereld,,
y
dien armen duts van dien Paul Devaux, alzoo dag
g en nacht,- zes maenden lang,
g^
met dien lanteern achter strate loop^
en om
eene directrice te vinden.' Een 'verlicht'
raadslid dus, die zich moet behelpen
p met
een lantaarn! Gezelle verklaart bovendien 'averegtsch'
- dat vrouwen die school lieg
pen bij 'de nunnekes' maar weinigg voorstellen. HijJ stelt daarom spottend
voor dat
p
mannen hun huwelijksplannen
voorlopig
p
J
pg
zouden uitstellen 'tot bin' een jaer
of twinl
tig^als er een keer wat preufstukken
aen
gaen
p
zyn
z nieuwe kweekeY van Paul Devauxzyn
(5
aug.
g 1865,
Ye! Daer ggaender loopen!'
p
1:3).
Als
de
Stem
van
Thielt
vaststelt
dat de
3
lange
droogte
schadelijk
Jk
is
voor
vruch
de
g
g
ten treitert 't aero
3 - dat veel landbouen 1886.
Het tweede station van Brugge,
stijl,
gebouwd tussen 1879
79
$$ in neogotische
$
1$
wers onder zin
l lezers telde s - dat we dit nu
van het belfort, door brand vernield in 1 1.
De toren was $
einsp ireerd op
^ de vroegere
$ houten spits
^74
g elukkigtoch weten en dat men nooit te
(Stadsarchief BBrugge
$$ FO/A
431)
oud is om te leren: 'als de stem nueen
20
g
nieuwe inschryvers
en krygt,
Y
Yg toen en kenne
ik het niet!' 10 Jjuni 186 5^ 4 :1 . De toon is oop
engl
geijkte
vuurduiveleworden
die
in
groteske
ver 1:Z . Ook oude zei-spreuken
p
g
g
^
'De wereld
het randje
af
zelfs
komen
van
pas:
cynisch-misplaatst
als
we
s
preekwoorden
eli'kin
en
'stoffel
op
zyn
katte'
en
met
J
p
p
g l g
pY
over het zieke kind van Napoleon
zoo
leeren
de
averegsche
is
een
hooi-schelf,
III
lezen:
cursieve
woorden
als
een
de
nodige
prog
p
g
p
'Kokkedeêkokske IV (te wee
getypeerd.
g heeft
p hilosofen die meest trekt heeft meest'
g ressief 'Frans' misbaksel wordtg
Yp
ziekskeseweest!!!
Had 't e keer moeten
(25
Datebeurt
ook nog
5 feb. 1865^2:3);
3 of
^ 'Binst dat 't schaepke
p
g
g
g eens in combinatie
doodaen!
Hoe
naer!'
(22
juli
186
bibleet
't
Verliest
zyn
juli
met
de
een
verhaspeling
van
'abominable',
5^ l
g
Y bete', een dialectische
p g
blad).
variant van 'Blaffende honden bijten
niet'
opzettelijke
'fout' die moet bewijzen
bewijze hoe
l
p
l
1:3. Wat de kinderen van de
Afkerig
zuiderse taal en haar realisaties niet
3 l uni 1865^
g als het is van technische
'spellewerkschole'
betreft: 'hewel, hun
vooruitgang
thuishoren bij
bij de aard van 'treffelyke'
geregeld
een
3og
g g brengt
g 't Jaer
p
Y Vlag
kobbe
es
in en klem gewing espottend
kantwerk
is
relaas
van
treinongevallen:
min
en.
Net
als
in
zij
zijn
poëzie
reveleert
de
$ pg
p
g
g
1865,
. In de stads"t Convoi van Brugge
juni
worden'
10
tekstorganisatie
proza
naer
Eecloo,
heeft
dus
ook
in
Gezelles
5,
gg
$
p
eenen brouwers wagen
verbryzeld,
als ook
school daarentepen 'bakt' men 'meesteresveel méér over zijn
g
Y
l visie dan de inhoud van
vier tonnen vol bier. Dat was è keer ne
sen à la minute', althans 'averegtsche'. Een
de tekst. Gezelle zit wel verscholen achter
vrouw
die zich bereid verklaart om daar les
plets!'
(24
maart
1866
:1
.Of
nog:
'In
de
de
beelden,
maar
zijn
inzichten
worden
4
^4
p
p
statie van 't land van Waes te Gent is er een
te'
geven is 'ontvoogd,
door de trefzekere stijl
p en onafp^ waardig
p
J aangeamuseerde
Convoi dweers deur de muereloo
hankelijk
lezers verklapt.
l
p pen en
l^• 'in een woord,^ het is eene jonkp
eeuwe. Met
't en heeft niemand zeeredaen
vrouw van de negentiende
^ zyn zelp
p
eenen trek heeft z vyf of zes eeuwen overven ook niet.' 2 3 juni
1866 X33
D'k
3:3). Eenmaal
De o e1 sp ei'vn
tevan de ta
taal
J
eschreden'. Wie dat doet wordt onmiddelgroeit depplastische beschrijving
Gezelle tYp
geschreden'.
eerde de eerste mitrailg
l p van een
treinramp
verlijk
ook 'al en hadYhgeen
leur ooit met een neologisme,
g uit tot een kleurrijke,
p
l^ zelfs ver f geniaal,
p
g
p
^ de 'kogelden hond
makeli'ke
tegen
passage
standenoe
om "wystje"
speite' ^en hij
eraan toe dat ook dit
hij voegde
l p
g e - een ludieke veroor dep
g
Yl
p
g
lingvan moderne overmoed: 'Nog
(23
weer zo'n
te zeggen'
was6
n h inventie'
o 'frasce
e
a . HijJ zou
3 d ec. 186
5^1:
3.
p eens
pg
gezegden
heeft er een convoi tegen
Bij
Bij de stijl
stijl van dergelijke
een anderp
gebukt. Gezelle niet zijn als hij in zijn
zijn ideologisch
g
p
g
g J
J
p
't Was leelyk
zijneigen
beeldspraak
laat 't aero
offensiefeen
maakte van de taal3 ook zijn
Y om zien ('k hebpaen kyken
p
p
Y
p
p gebruik
ra p
e Mietje
Mietj Meeskes
aanleunen. Het P raatp
mechanismen zelf, die hij zonder af te laten
p eis-J e 't achterste van den vierduivel was
want er
in eenedowen
lyk
een
wil
leren
zwijgen,
garibaldi
hoed;
op
zijn
zij
bijvoorbeeld
een
als
een
knetterend
snelvuurwapen
lg
p
Y
g
P
p
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19

komt 'te veel slete op
pp
p beurpopulier-blad
4:2). Schitterend in
jan.1865,
zet
zegtze' 20 jan.
5^:2
dat opzicht
is Gezelles voorstellingg van verg
kiezeng en als 'gaeischietin ge'. De liberale
op
kandidaten ziet hij
hij alsgaaien
p eenpers,
p
g
ijlen
van
katholieke
stem edie door
rakeg
pl
rechtigden
zullen 1 "boeksten" slinks en
g
regts,en vliegen
reis
Y
g waerzyzgebroed zyn':
'ze hebben daer nu al lange
gggestaen,
g ggenoeg
dieaeis
g boven
p
p zyn
Y pinne,
^ hooge
g
^elk op
onze
gaeiperse,
onze hoofden, op
- eenegee
g e
heele se
range vol,^ al vogels
g van eender veêBoyaval
van Brugge
ren'. Burgemeester
gg is
Y
g
uitstek:
`eerst
ende
daarbijl het mikpunt
bij
l
e
o ergaei
vooral, daer hebben w
Y onzen eP
die daer nu al zoo lange
Y
g staet,^ met zynen
steert naer ons! Die
bek naer Brussel, en zynen
y
pelotonP
roept hij
aei moet af!' En het eerstee
g
toe: `Eerstelaton
schiet!' • 'een schote zal
e
eene tweede,,
hem eene zinderingegeven,
g
th
derde
eenen tamelyken
vrong,e
Y g^
Y 1Y
al misschien, en de vierde, wie weet, of hy
en,
van zyne
pinne niet af en wipt,
e, en
ge
Y hooge
aen
eer del
nog
g
eY
g ggrondggenaekt,^ in 't gers,
(io feb. 1866
onze voeten ligt
g te spertelen!'
e
1:1 . Gezelle zag
g maar twee mogelijkheden
gl
voor wie zelfeen
g 'gaei' was: schutter worden of 'perselekker'
(io maart 1866 -1:3;
e
3^ook
al op
e 24gfeb. 1866 1:1). Maar wat een verbeelden skracht^ die de allegorische voorstellingot
g in de kleinste details tintelend
van leven weet te houden!
Niet enkel in oevallende beelden,
lijneigenlijk
over de hele lijn
g
l is het taalgebruik
g
van 't aero
3 doordesemd van dat volkse
lexicon. Is iemand `mYe
o ' of bijz
Ji end, dan
heet hij
hij 'kYkeb Y' (io maart 1866 4:1).
^4 Steeimportvast vertaalt ofarafraseert
Gezelle
e
e
zij
woorden niet omdat ze zo moeilijk
Jzijn
veeleer omdat de ingreep
g e hem toelaat
overgeleverde
betekenissen
met satirische
g
bi' te kleuren: het doek van Ruretouches bij
bens werd ontvreemd in "t jaer
II van de
l
sankulotten republike,
de
e
^ anders gezeid
g
reeublike zonder broek' (14
jan.
86
1:2);
4J
5, 1:2
egoïsten
denken
vooral
'op
`o
hun
moeders
g
kind en hunnen numero ikke'(21 jan. 1865,
3:2).
Toch wordt de toevoeging
3
gg soms ook
tendentieuzer. De lijfspreuk van Napoleon
e
III bijvoorbeeld'
bijvoorbeeld `L'Emeire c'est la aix'
P —
vaak verdraaid tot het koppel
ee 'Lange
g Pier
en Cella Paix' — luidt in 't aero:
3 'Als ik
keizer ben,, 't zal vrede zyn!'
11 maart
y
1865^
2: 3). Dat lijkt
lijktop
die het eerstegezicht
g
recter en concreter dan het origineel,
maar
g
door aanwending
persoon
g van de eerstee
verschuift de betekenis subtiel van eenleie
dooi voor een staatsvorm naar het terrein
vanersoonli'ke
e
J ambities! Het Vergiliaanse
g
'Timeo Danaos et dona ferentes' klinkt 'in
plat vlaemsch':
'Ik vrees de averegtsche
tsche
g
ministers, zelfs als Yz willenggoed doen'
(6 mei 1865,
of "n spreekt
mY vangeen
5^
e
g
deugenieten ,al smeeten ze w Ywater!'
(12 aug.
5^1:3 . 't aer3o ontpopte zich
g
20

bladzijde tot een ware broedop
p sommige
g bladzijden
van wantrouwen. Gezelles argwaan
g waan
andersdenkenden kan overigens
tegenover
g
g
door niets mééreïllustreerd
worden dan
g
door zijn
p de inname van
J talrijke allusies op
Troje.
Troje. Over Paul Devaux,- die als we het
van
mogen
p een houtenpaard
p
g ggeloven op
ro
Brussel naar Brugge
g afg ebgg kwam,^ langs
schrijft hij:
hij: 'net gelyk
kenpoorten,
g Y te
p
^ schrijft
Troyen,
peerd?
Yp
Y^ allah! — En wat zat er in zyn
van eene meiskes schole.
— Men spreekt
e
E uo ne credite Teucri! dat is: houdt uwe
Equo

Brugse
R vrouwen uit de s 9de eeuw. Zo moet
Miet e Meeskes er
in Gezelles verbeelding
g
hebben uit^ezien: rieten mand of
ongeveer
S
metalen 'paander',
witte ' l^yp enmuts' of
p
'iI'Jl'
ecornet'e',1 neusdoek, blauwe voorschoot
en zwarte kapmantel. (Stadsarchief Brugge
FO/A2o3o)

meiskes bY
u, o Bruggelingen'
2 uli 186 5,
^(29
7.
4:3)
Gezelle
brengt
ook
menig
staaltje van
4.3
g
g staaltj
kromvertaling.
g De 'Ministre de la
Jjustice et des cultes' wordt `Minister van
onregt
in g
e' (255 nov.
g en Godsdienstvervolg
1865,
ook
wel
van
`
ave
re
5gtveerdi g heid' (18 nov. 1865:1).
5, 4
Dikwijls creëert hij discrepantie
tuse
sen de ernst van de inhoud en de e lezierige
vertelstijl:
vertelstijl: 'Keizer Nero vergaerde
zzy n se g
om te weten met welke sause en in
wat voor eenpanne hYnen terrebutging
gg
doen fruiten, dien h
gekregen
Y voorpresent
p
g
g
had'an.186
7 jan. 1865, 3 3^
: 10 feb. 186
5^1:3. En
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Fanny Muller, de schooldirectrice
, uit Trier,
komt om 'mamsellekes te dresseren', de dames namelijk
l die zich als lerares hadden
(3 maart 1866 1:1).
aangemeld
g
Zijn virtuositeit wordt nog
Zijn
g duideli'J ker als hij
hij het woordmateriaal naar eigen
g
verbuigen
believenaat
g- of
g
g en vervoegen,
HijJp
spreekt over
aanwenden in afleidingen.
g
een 'Kokkedèkoksche antwoorde'1
4Jjan.
1865,1:2) en over de 'Kokkedeêkhinne' (i
april
4 . Denominatieve woordvore 186 5^:2
typerint erinmingen
g
g hem tot originele
g brengen
7an
zoals
'
echa
eaude
meiskes'
jan.
l
e
g
g
jan
1865^
2:3^
' esg
annebroekte'
mode (21 jan.
e
onderes
5^2:2) en 'meiselyk
Y s'5aug.
g
Y
1865^1:2 . Als moderne dokters `globulen'
voorschrijven,
^ waarschuwt 't aer 3o dat
J
men ons zal 'verglobuliseren'
en voegt
g
g het
daar treiterend aan toe dat we de laatste
tijd toch `zoo veel schoone woorden' te ho(io maart 1866 4:1).
.
ren krijgen
4 Kinderen
Jg^
wil men 'averegtiseren'
(28
okt.
1863:1),
5^
g
die in Roeselare tegenen een briefschrijver
g en
J
van Karel de
wind biedt aan de aanhangers
g
Brouckere heet bijl de ondertekeningg van
1866
zijn
J
J brief 'een onverkarelde' (2 juni
3:3).
3 Vlamingen
g die aarzelen tussen 'ketting'
g en `keten' riskeren 'exflaminificatie'
okt.
1866 X33t
3:3). 'Leugenachtig' vervan
7
g
hijJ door 'gazettewaer'
(255sept.
4^ 3:2).
e 1864,
3:2
g
't aero
3 schrikt er ook niet voor
persoons- ofelaatsterugg
omplezierige
ge
e
namen te
t bbedenken8
denkens : een slechte betaler
aangesproken als 'Karel Seaerekant'
2:een lezersbrief komt uit
(27
mei 18653),
7,
'Reg tveerdig hem'(3maart 1866, 3:2 .
Om aan teeven
dat hij
hij verkiezingen
g
g
beschouwt als een morele keuze, heeft
Gezelle het over kiezen tussen 'Mr Avereg ts'
(28jan.
jan. 186
of 'Mr Vanregterbedde'
5^2:
3.
g
Als het over mildheid en gieri
heid
gaat,
g
g
an
hij
hij'Pietje
over 'Pietje De Krygere'
en 'Jan
s preekt
Yg
Gevaert' 11 feb. 1865:2).
, 3 Het herinnert
Tijdkrans
aan de tekst 'Vroeg
g en laat' in Tijdkrans:
Vroeg was 't Geevaert mild en breed,
die nu vrek Van Houthem heet9
Een discussie over boeken, Voltaire
en bibliotheken wordtevoerd
tussen de
g
allegorische
personages
e
g 'Jan Moedeloos' en
g
'Pé Handantwerk'nov.
1865,
5^ 2:2 . O nbe4
schaamd noteert Gezelle over een bekend
'Tesch,^ dat wil zeggen
politicus:
e
gg Zak' — en
hij dat met 'zakkenmanifest combineert hij
vuller'feb.
186
4
5^1:3 .
Maar vooral verhaseelingvan woorden en mededelingen
g moet de tegenstanders belachelijk
belachelijk maken. De felgehate
g
schouwbur in Brugge
schouwburg
gg , de zgn. 'Comédie'
wordt een 'krommedie' 20 Jjan.
^44:2) of
een 'commere'i maart
1866 2:1 . `Pier?
fransch en kan' spreekt
over
Jan diegeen
e
g
een `kromme-saris' (6 jan.
1866
1:1).
We
J
'die
lezen over 'volks-ver-teen-woorders'
S

tégen
het woord van het volk zijn
zij en die
g
tégeen de katholieke volkswil stemmen
maart 1865,
5^ 2:3). Soms is die verwan
kseling maar onschuldige
g humor,^ waarbij
een volks personage het moeilijk
l heeft met
vreemde woorden of bastaardwoorden:
'lorrejongkstje'
,p' otoJ g l staat voor lorgnon,
g
en 'chapeau
g rafif' voor fotografie
g
P eau langege
meisje
p ier' (alweer dus) voor 'Empire'; de meisjes
de stadsschool zullen niet hun 'educatieer
p erfectioneren' maar hun 'ledecatie p fectioleren'1 7maart 1866 2:1
Mietj
^ . Mietje

schule, auf der Eerdappelmarkt
zu Bru
pp
gge inauguriren and openthun,
6 nov.,
nov. om fur
p

Deutsche Brug sche meidschen a la Paul Devaux te averegtisiren.
Bericht an den EngliEn lig
and Deutschenrotestanten.
Elk sage
p
g
het vort!' In voetnoot bijJ
voornaam
'FanmYl
' merkt hij dan nogg eens extra stekeli
lig op dat 'Francisca' of 'Francoise' wellicht
'te heilig'
was3 o set.
186
.
5-bijblad
l
g
p
Deze beknopte
p bijdrage
l g illustreert
met slechts enkele voorbeelden hoe de eerBRUGES -- La place Jean Van Eyck

Het Jan van EyckP leiti anno i9 0o met de aardappelmarkt,
plaats
van de 'pattate
schole' en
Pp
P
p
de 'pattat -ie rouzvs (Stadsarchief
'
Brugge
S^^ FO/Al2o)

vergeet
haar P' eerdep lu' inp
plaats
g
van haarparaplu
(5 mei 1866, 1:1 en ronselt
'lavonnementen' inplaats van abonnementen 20 jan. 1866, 44:2). Maar dat wordt weer
scherper
als Gezelle ook eigennamen
zo
p
g
gaat
aanpakken
en
ze
niet
enkel
verklaart
—
gp
zoals 'Tesch' hierboven — maar ze volens
g
hetzelfderinci
verkwanselen. Het
P pegaat
g
raadslid Paul Devaux noemt hij 'vol-de(3
1866 3:2)
^3 of 'Vauwke de
p eau' maart
Paux' 10 maart 1866 1:2 en Mietje
j
Meeskes,- Gezelles alter ego
g dat ook op
p1
mei 183o
3 ggeboren zou zijn (5mei 1866 1:1),
spreekt
niet over burgemeester
Boyaval
p
g
Y
maar over 'Bokkeval'maart
18664:1).
3
^
Als Gezelle Fanny
Y Muller onder vuur
neemt, is Duitse kromtaalbivoorbeeld
j
dé
manier om zijn lezers aan het lachen te
brengen.
Hijl schrijft
schrijft over g
'grootePhilosaug
fen' (28 okt. 1865,
waarbij 'saufen' na5^ 3:1^ waarbij
tuurlilg
kgeassocieerd moet worden met wat
hij elders de 'liberale buikvullingstjes'
hij
gl
noemt. Op
gaat hij
hij voor de opening
p een dag
gg
p
g
van de stadsschool zelfs eenseudo-Duitse
p
'advertentie'laatsen:
'Apropos:
freulen
p
p p freule
FannyMuller zal Paul Devaux seine Deutsche

ste twee jaargangen van 't Jaer3 o' met humoristische elementen van divers allooi de
toon ghebbenzon
ezet voor een blad dat bijzonl
deropp
ulair zou worden en dat invloedrijk
invloedrij
bijJ een weinigg onderlegde
g bevolkin
g sgroep.l
In alle voorbeelden is de taal daarbij
Gezellesrootste
wapen.
Want alg
groeide
g
p
hij in de RolweggP
hij
onmiddellijk
op in de onmiddellijke
van twee schutters ggilden- het is niet
de handboogg of de kruisboog
hij
g waarmee hij
op
politieke 'gaeien'
heeft
gemikt.
De
pde
p
g
g
liberale bewindslieden zijn
schietschij
J de schietschijf
een waar sPervuur. Gezelle mitrail•
leert met een 'kog
elspeite' van woorden en
beelden, die bij
bij wijlen
wijlen voorpJ
pijnlijk
l schroot
moet hebbenezor
g gd.
Maar hij sorteerde effect. "k Ben ikik bakker van myn
schrijft een leY ambacht',^ schrijf
• in 1865,
door de berichtge5ge
vingover de vrijmetselaarsloges.
"k Wete
l
g
ook nog
al ggeerne wat de moortelbroers uit
g
de hor...loge...kasse al uitre
uitregte
ten om ons
•
vaderland in brokken te trekken'.
'Dat alles vinde ik in uw aero,
3 zoo
schoone en zoo kluchtig
g uiteen gedaen!
g
Zend mY dan ook eenJaer3^
o mynheere,
Y

om te lezen binst dat myn
Y brood in den
oven zit'1
jan.
3:3).
briefj werd
533 Het briefje
4J
door
een
zekere
'Lod.
M.'. Maar
g
wie de werking
g van 'tJaer3o wat kent, zou
helemaal niet schrikken als vroeg
g of laat
een verlorenpJ
p a iert'e in een of ander archief kwam uitwijzen
dat hoofdredacteur
l
Gezelle het vleiende berichtje
berichtjebijJwijz
wijze van
zijn eigen
ook nog
g zelf aan zijn
g rubriek
hadeschreven...
g
NOTEN
I In onze bijdrage geven we de vindplaats van citaten

telkens aan tussen haakjes. Na de verschijningsdatum volgen de pagina van de aflevering en
(na de dubbelpunt) de kolom waar het citaat
zich bevindt. Soms verwijzen we naar het zgn
'bijblad' van 't Ici er 3o, een extra gedeelte dat
tijdelijk verscheen als advertentieruimte of als
uitwijkmogelijkheid bij grotere afleveringen
2 Jan Geens verdedigde aan de KULeuven in 1983 een
(onuitgegeven) proefschrift met als titel Guido
Gezelle eii "t Jaer 3o' Een literair-historische en
sociologische studie van zi]ii joiiriialistieke
bedrijvigheid in ce ll politiek weekblad, 2 delen
(XVI + 243 blz + 22 blz. bijlagen; blz 244-481
+ 120 blz bijlagen) In noot 3 op blz. 165
verklaart hij dat hij 'in deel III' een hoofdstuk
zal schrijven over 'Gezelle als taalman in J 30'
en dat hij aandacht zal besteden aan het
'versluierend en humoristisch taalgebruik' Het
eigenlijke deel III, dat in de tweede boekband
met deel II zit ingebonden, bestaat niettemin
alleen maar uit Jaer 30-tekst in bijlage; terwijl de
inleiding op het proefschrift, die duidelijk na de
eigenlijke studie werd geschreven, op blz. XV
en XVI enkel spreekt over twee delen. Blijkbaar
werd het geplande deel III niet geschreven
3 F. Baur, Guido Gezelle's Proza en Varia. Antwerpen,
Uitgeversmaatschappij N.V. Standaardboekhandel, s.d (195o), XV
4 Gezelle noemt de teksten een 'verzameling verzen'
Daarbij geeft hij de indruk dat volksmensen de
auteur zijn- een kleermaker 'had er by gezet',
de Arme Klaren 'hunne verzekes', enz. Van het
gedicht over de 'Keerskes' noteert hij 'Het spyt
ons het voorgaande en de twee volgende niet te
kunnen toeschryven aen die ze gemaekt of
uitgehangen hebben'. Het Verzameld Dichtwerk
(red J Boets) nam de verzen zonder verdere
motivering als Gezelleteksten op in deel 8,1041o6 - vermoedelijk terecht In een 'Studentikoos
gelegenheidslied' van Gezelle, de tekst 'Jolly
good fellows' uit 1862 waarvan we de
autograaf bezitten, lezen we bijvoorbeeld
gelijkaardige verzen 'De Paus, de Paus ach
zwijgt er van / dat es mij tochs 'nen brave
man!' En ook dat wordt gecombineerd met de
zang van 'viva viva' (Verzameld Dichtwerk, dl. 5,
1984, 363)
S J Geens, o c , 226.
6 V. (= Viaene, Antoon), Gezelle over de eerste mifrailleuse,
in Biokorf 6o, 1 959, 87.
7 'Timen Danaos.. '. 'Ik ben op mijn hoede voor de
Grieken, zelfs wanneer ze met geschenken
uitpakken' Zo waarschuwt de priester Laocoon
zijn stadsgenoten, die het verdachte paard in
Troje willen binnenhalen 'Equo ne credite
Teucri' letterlijk 'Trojanen, heb geen
vertrouwen in dat paarde'
zijn ernstig
5 0 Phet belanggdat Gezelle bijJ1
g werk hecht
aan eigennamen werd o.a. ingegaan door
Paul Claes, Sprekende eiamen bij Gezelle, in
Gezelliana Kroniek vaii de Gezellestudie, 1992, 2,
25-31.
9 J.

Boets e a (eds.), Guido Gezelle Verzameld Dichtwerk, dl.
3 Tijdkrans, VII, 55, 293-295
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'Zoo bin als buiten deze zaal!':
Guido Gezelle en de Zusters Paulinen in Kortrijk
De analyse van Gezelles biografische en literaire contacten met de zusters Paulinen werpt een indringend licht
op de Kortrijkse periode van de dichter.

T

oen Guido Gezelle in de
herfst van 1872
7 in Kortrijk
J
aankwam,g
lag het voor de
hand dat hijJ er in contact zou komen met
de Zusters van de H. Vincentius a Paulo
die er in de onmiddellijke
nabijheid
van de
l
J
0.-L.-V.-kerk waar hijj onderpastoor benoemd werd, hun klooster, kapel
p en school

ters Paulinen die later hetand
p aankochten. De laatste vijf jaar,^ vanaf 22 ljanuari
hij even ver 1899^
woonde hij
1894
24
4
4 juni
9tot
J
derop^namelijk
namelijkin de 0.-L .-V.-straat 24. Zo wel zijn
zijnpastoraal werk (o.a. zijn
l inzet voor
de Katrientjes
in
Bersaques'
Poorte;
gelegen
,g
g
q
J
rechtover het klooster) als zijn vaak verlans
noemde wandelingen
g de Leie
g

ne c er a an. re. •s « roe
outs et Pont).—
T ^
' e si€cle, de type tra t t onnne
•1'
e` roe
toren a flanquant le pont, datent d'6poques diihrentes ; cello de 1a rive droite reconstrurte en 1383, apras la destruction du ch8teau des Comte) de Flandre A ót8 élev6e sur un soubassement de ce dernier datant du Xlle eiacte La
tour de la rive gauche a été construue en 1386-1413. sur I'ordre de Philippe le Hardi due de Bourgogne et Comte
Desatx, edit„ Bruit. - R. 1.
de Flandre, sprat' le creunement d ' un nouveau fosse (actuellement la « morte Lye a.

Courtrai. ,Rue de given/113.e.

Dc Groeten estraat omstreeks de
ectu ewisselin . Foto genomen ter hoogte
van de O.-L.-V.-Kerk. Links (voorbij1 de
tuin): de voorgevel van liet klooster van de
Zusters Paulinen.
C)

C

L^

hadden. Van de zevenentwintiggljaar die de
dichter in Kortrijk zou doorbrengen,
g,
woonde hij
grootste gedeelte
g
J bovendien hetg
in de buurt van de zusters Paulinen. Na enkele maanden bij
bi'p
pastoor-deken F. Van de
Puttee
gelo
geerd te hebben Groenin
gstraat 29),
hij van 26 december 1872
9^ vond hij
tot maart 1878
7 een onderkomen in de
H.-Geestschoolgels
gen in de Handboogg
straat 11 waar zich thans de p arkeerplaats
van de Verzetskaai bevindt. Na een korte
omzwervingg via Ree
7(hij
l woonde er
p kaai
tot 6 februari 1879)
en Groeningestraat
28
79
g
tot 15
5 Jjanuari 188o bijJ Henri Comer) ves hij zich in de Handboogstraat
tig
de hij
13
3 (de
g
Guido
Gezellestraat)
in
een
huis
huidige
g
dat voordien als magazijn
g l van een wijnhan
l
del diende. Hij
Hi' verbleef er meer dan veertien jaar als directe buurman van de Zus22

Vlaamse 'Dochter-Congregatie' waarvan
p astoor VYncke zelf het bestuur waarnam.
Via deze congregaties heeft Gezelle een
heel netwerk van sociale contacten kunnen
Kortrijkse bevolkingg in het
met de Kortrijkse
leggen
gg
en
met
de verfranste burgerij
algemeen
g l in
g
het bijzonder.
Zo evolueerde Gezelle van
J
en sociaal-geïsode depressieve,
klagende
g
P
^

brachten hem dus dagelijks
om en bij het
gl
klooster van de zusters Paulinen dat sinds
1824
4 gevestigd
g
g was in de Groenin
g estraat 1.1
Gezelle was niet alleen onderpastoor van dearochie
en een onmiddellijke
p
l
buur van het klooster, maar tevens werd
hem vanaf februari 1879
de zorg gtoever79
trouwd over een Franstalige
ré ation
g 'Congg
de Dames et de Demoiselles, sous le titre
du Tres-Saint Nom de Marie' die twee keer
per maand in de kapel
p van het klooster bijl
eenkwam. 2 Hoewelastoor
E. Vyncke
offip
Y
cieel directeur was van deze stichting
g, erd
Gezelle - naar verluidt omwille van zijn
J
kennis van het Frans - tot 'onderbestierder'
aangesteld,
hij dan
an ook de con g
^ waardoor hij
creteastorale
verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid droeg.
p
g
Naast deze Franstalige
congregatie ver agg
derden nog
g twee andere congregaties in de
kapel
p van de zusters: één voor kinderen en
arbeidersmeisjes
werd in 1831
J die opgericht
pg
door Anna Planckaert, de medestichtster
van de 'Schole van Bermhertigheid' waaruit de kloostergemeenschap
p van de Kortg
r'i'kse
Paulinen
aulinengegroeid
was; en eéén
J
gg

GUIDO GEZELLE EN DE ZUSTERS PAULINEN IN KORTRIJK

Foto van de Broeltorens. Uiterst links:
achterzijde
1 van het klooster van de Zusters
Paulinen. Uiterst rechts: oliesla^1
err Victor
Dc Vos (sedert meis97
2: Hotel Broel).
Gezelles dagelijkse wandeling leidde heat
over de brug
^ en langs
g de Leie waar lu1 o.a.
op de werf van de olieslagerij inspiratie vond
voor hetedicht
De Doornenboom.
R

riefschrijver
uit 1875
leerde briefschrijver
75 ('Ik en heb on l
li 'kenen te mijnen, ik woon over
SelukkiS1S
heerd bij1 andere lieden en koope
ta el
P mijne
1 ...')
tot een maatschappelijk-geïntegreerde en
prominente
'Monsieur Gezelle'.3
P
Aan Gezelles biografische en literaire contacten met de Kortrijkse
zusters
l
Paulinen werd in de Gezellestudie totnogtoe onvoldoende aandacht besteed. Deze
licht
relatie werpt
p immers een indringend
g
van de dichter: diop
Kortrijkseperiode
p de Kortrijkse
p
rect omwille van het vrijJ
uitgebreide
corpus
p
g
teksten dat hij
hij voor de zusters schreef inclusief zelfs het laatsteedicht
dat hij
hij ooit
g
neerschreef), indirect omwille van de vele
sociale relaties die hij via het klooster heeft

kunnen uitbouwen. Terzelfder tijd zien we
hoe vanuit dit leefklimaat sporen
lopen
p
p
naar enkele themata die Gezelle levenslang
gefascineerd
depastorale zorg
p hebben:
g voor
de(eenvoudige)mens,
de obsessie voor een
g
anti-lichamelijk
levensideaal,
de fascinatie
J
voor een middeleeuwse revival, de afschuw
voor eenelaïciseerde
maatschappij,
g
pp J^ de integgratie in een (verfranste) burgerij
g J en het
impact
p van de volkse oratuur.
Veelzijdig
De relaties die Gezelle met de kring
van de zusters onderhield, vormden de
aanleidingg voor literaire en journalistieke
journalistiek
bijdragen
en van uiteenlopende
signatuur
die
p
g
vrijwel
vrijwel
zijn
zijn heleKortrijkse
Kortrijkseperiode
over p
sp
pannen. Voor de kloostergemeenschap
g
p van
de H. Vincentius a Paulo en voor verscheidene individuele zusters schreef hij in totaal veertiengedichten. Aan Moeder
Augustine,
in de wereld C. Th. Lefebvre
g
1812-1$ 94 ^ wijdde
hij er zes: een lof ggehij
e
J
dicht bijJ een naamfeest,
^ vierggedichten voor
haar vijftigste
bileu en de tekst voor
J g jujubileum
bidprentje.
p
l Net als voor haar opvolgp ghijhierbij
ster Moederosé hine
schreef
hij
hierbij in
p
^
eenedra
en
stijl
stij met een
^
g
g idealiserende
geprononceerde retoriek,^
een stijl
diehij
hij
stijl
ook aanhoudt in de lofdichten voor de zusters Gertrude en Stanislas. In de teksten
hij de zusters Euphrasie
waarin hij
enMap
thilde typeert,
hij dan over naar
Yp^ schakelt hij
een speels-ironiserend
register
waarbij hij
p
g
een volks sociolect introduceert dat deze reg els totpittig
p g declamatiestukken maakt.
Voor de Franstalige
g congregatie die in het
klooster vergaderde,
g
^ stelde hij een anoniem
handboekje
l samen, 'Semper Mariae Servi. Petit Manuel
l'usa%e des Membresn
de la%
Con ré%ation du Très-Saint Nom de Marie à Courtrai'
188o en was hijl ook de auteur van vele
overlijdensgedichten.
Voor verscheidene
J
g
leden van de twee andere congregaties
schreef hij
hij eveneens g
gelegenheidswerk
van
g
diverse aard, terwijl hijJ ook met bijzonde
bijzonder
sympathie het reilen en het zeilen van
de congregaties in zijn
zijn journalistieke
journalistiekebijdrabi'dra
g weergaf.
g Voor zijn collega-priesters die
deze congregaties be
hij
begeleidden,
g
^ stelde hij
eveneens verzen samen. Zo bijvoorbeeld
l
hetedicht
Aan den eerweerden Heer Michaël
g
Jackson beleeder van de avondver aderin e van
jonge dochters bi'1 de Zusters Paulinen te Kort1%
rijk
1891
p
l op
pzijnen naamdag,
%^9september
(V 161 dat volledig
p een
gggebouwd is op
taalspel rond de naam Michaël, de betekenis ervan in het Hebreeuws en de eraan
iconografie.
gekoppelde bijbelse
Het is
l
g
evident dat al dezeedichten
totstandg
gekomen
zijn in de uitgesproken religieuze
g
g
context
van het klooster en van de Maria0
congregaties en dat ze vaakgeconcipieerd
g
p
werden n.a.v. kerkelijke feesten zoals klooster'ubilea
en naamfeesten. Toch vertonen ze
l

een opvallende
diversiteit ingenre
en
p
g
lente in opzet
lengte,
en
doelpubliek,
in
taal
en
p
p
sociolect in structuur en stijl,
en
natuurlijk
natuurlij
J,
in literaire kwaliteit.4
Kwalitatief springt één g
gedicht bi'l zonder in het oog.
Het
betreft
het
funeraire
g
vers dat Gezelle in maart 1880 wijdde
aan
J
een oud-leerlinge
g van de Paulinen, met
name Emerentiana Prudentia Claes
Y die oop
21 maart 1880 overleed op
de
leeftijd
van
leeftij
p
jaar.
Het twinti
eli
gedicht,
met
l
g re
g gg
incipit
lij een zonnestraal '
'Voorbij is 't lijk
p 'Voorbij
in enkele treffende beelden
334
en epitheta een icoon van zuiverheid, onschuld en deugdzaamheid.
Hetgedicht
g
g
blijft
l emotioneel beheerst en verraadt een
dichter die in de dood van een kind een
lotsbestemmingg ziet en een voorbeeld voor
wie achterblijft:
achterblijft: 'en, op
p de baan ons voorge%e
gaan,
aan zal 't ons den Hemel too%en.' De
jJjournalist die Gezelle was, nam het bidprentje
p
l
ook op
7 maart
p in de Gazette van Kortrijk
1(27
188o ent
eerde het daar
typeerde
een opvalp
lend understatement) als 'rijmreken'
voor
l
'EmerencekeClaeys,
Claes van over Descamps
p
bleekeriJ^e lans
g den Harlenbeekschen
steenweg'.
g Zonder vermeldingg vandeau teur! Anderzijds
J autoriseerde Gezelle het
gedichtP
door het op te nemen in de vijfde
l fde
druk van zijn
Kerkhofblommen
uit
1888:
in
J
de afdeling
g Zielgedichtjes
%
1 wordt het nr.
XLVII. Door deze opname haalde de dichter het vers weg
^ uit de directe gebruikscontext enaf
hij
hij
aan
zijn
zijngedicht
tevens een
g
g
expliciete
opwaardering.
werdd ver De
tekst
g
p
g
der ookebruikt
in 1885
ca i5 (met initiële capig
vermoedelijk aangebracht
door
g^vermoedelijk
g
L. Slosse uit Izegem)
als 'troostvolleg eg
dachtenis' aan Octavia Wyffels,
eveneens
Y
op
leeftij overleden. In de lao dertienjarige
l g leeftijd
0-1
939 wordt het
%ave 193
edichtgecanoniseerd
als
'een der meest
g
g
gekende
en
meest
geliefde
zielgedichtjes'.5
g
g
J
g
Componerend
p
Niet altijd
J echter leren we een even
getalenteerde dichter kennen. De drie lange
ge
gedichten
die Gezelle schreef op
g
P verzoek
van de school- en kloostergemeenschap
g
p en
die opgedragen zijn aan Moeder Augustine
g
confronteren ons met een 'poeta
faber' die,
p
blijkens een zekere repititieve
structuur,
p
naar stoffen,
sYystematisch op
p zoekgaat
g
beelden en topoi.
44;
p (V 187^• VI 242-2
VI 245-247).0
Op deze manier componeert
p
hijJ vrij statige
g ggedichten die weinig
g echte
ontroering
vertonen
en
waarof
bezieling
g
g
'vlotte
verzen'
van Boets' karakterisering
g
m.i. nog
optimistisch is. Dit gelegeng g
gte p
ekenmerkt
door eenisbijzonheidswerk
J
derrote
semantische
redundantie:
het feit
g
dat deze tekstenemaakt
werden
om
ti-l
g
dens een huldiging
g
g en te worg g voorgedragen
den impliceert dat ze een zekere omvangg
moesten bezitten. Een stroeve woordover-

tolligheid^ een hoge
dig abstractiegraad,
g
verse clichés rond romantischeroeien
g
bloeibeelden en een stilistisch spel
el met retorische tropen
p reduceren deze verzen tot
weini aangrijpend maakwerk. Men vraagt
weinig
g
zich onwillekeurig
g af of de auteur hier wel
dezelfde Gezelle is als bijvoorbeeld
de
J
dichter van het lichtvoetige
s edicht'e
g ClaeYg
l
dat net ter sprake
kwam. Opvallend
bi'J p
P
voorbeeld is het dat Gezelle zich in zijn
J
evocatie van Augustinus
beperkt
tot enkele
g
p
weinigzeggende clichés en al
algemeen
men g
seli'ke
zonder een beroep
l deugden
g
p te doen
op
eigenheid
van deAugusAuusp de specifieke
p
g
leer,
biografie
en
iconografie.
6
J
^
g
g
Wel is het interessant om na teaan
g
welk werkstramien Gezelle hier volt.
g
Wanneer we de driegedichten
met incipit
g
p
'Eerweerde Moeder, hooggeprezen'( A), 'Veree %
sgezocht in oude en nieuwe boeken' (B) en
%
'Bermhertigheid, o schoone deugd'(C) naast elkaar legg
en constateren we enkele constanten in het verloop
p- ooral dan in de eerste
twee composities:
p
1. Concrete invalshoekeko
g ppeld
aan de onmiddellijke
aanleiding
g (A 1-4:
J
verwijzing
apostrofe van degevierde
en
g
J g
naar de naamsverering;
B:g
gebruik van het
g^
motto Mulierem ortem... ontleend aan
Spreuken
31,10
die deg
gevierde overste
3^
p
tYp
ypeert;
C
1:
apostrofe
met allusie op
p 'de
^
P
schole van bermhertigheid' .
uitwerking
2. Allegorische
g (A
55-16:
g
voorB
1-44:
voorbeeld van Augustinus;
^
44:
g
8-8
beeld van Maagd
7 ^ 22-28,
^7
4:
g Maria;^ C 1allegorie
van de barmhartigheid).
.
g
g
Toepassing
degelauwerde
3. Toe
p
g
gop
p
A 17-40:Augustin
Au ustine als voorbeeld voor het
doelpubliek;
45-86: idem,^ C 8- 1: idem).
.
^B45
p
tijd- en/of p laatsaan 4. Specifieke
p
duiding
34-35: verwijzing
l g naar het overg
Moeder Vinlijden
van
haar
voorgangster
J
1
centia i.d.w. Anna Planckaert, op
p 17
1873^
• B45
45: Te Kortrijk;
augustus
l C 12: in
g
Kortrijk
J .
verwijzing
5.
5 Expliciete
l g naar de o p p
17-18,
30-31: de
drachtg evers(A 15^7
^ 26-2733
2 8o:
'Dochters van de Avondrecreatie' • B 69-7,
' w i1j allen, uw' kinderen ... ons klooster' •,
C71-772:
, 9 'het kind, de maart, de meesteres
de nonnen').
formuleringg van de
6. Expliciete
p
(A40,
wens om samen in de hemel te zijn4,
hof den Hemel' • B 79 'in
"s Hemels
^
's hemels rustgebouw'
%
^C 996 'op 's hemels
throon').
Vanuit een aanhef die door de digedicteerd is, schetst de
recte aanleidinggg
auteur het allegorisch-religieuze ideaalzich
persoon
beeld waaraan deelauwerde
p
g
heeft
en
vervollevenslang
levenslap opgetrokken
pg
zelf als
p
p hoe dezepersoon
g ens wijst hij erop
rolmodel dient voor de onmiddellijke
l omg eving^een voorbeeldfunctie die uiteraard
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een hemelsers
lg Ondertussen
P pectief krijgt.
bouwt Gezelle referenties in naar het toeg een
sproken
en/of opdrachtg evendpubliek
p
p
naar de tijdruimtelijke
J context van deze utiJ
litaireoëzie.
p
Neogotisch
Een essentieel structuurelement van
is hun tweeledigheid.
deze driegedichten
g
g
Niet alleen de vele stilistische dubbelvorvan een dipmen, maar vooral hetebruik
P
g
tiekenerzijds
l de middeleeuws aandoende
allegorische
voorstellingg van een heilige
g of
g
anderzijds de concrete toevan een deugd; anderzijd
is hier o p gevierde persoon)
opP
deg
passing
p
onderopbouw
vallend. Dezearallelle
p
p
tussen aarde en
steunt tevens de oppositie
pp
hemel tussen horizontaal en verticaal, die
bevan deze lyriek
de innerlijke
Y
Y
J dynamiek
P aalt. Vooral in het verheven lofdicht uit
1886 VI 242-244)
leren we een religieus4 44
g
militante Gezelle kennen die zijn
l laudatio
toespitst
opp deze tegenstelling.
g
g . Dit duap
lisme omvat een viertal deelaspecten.
p
Het aardse leven staat in het teken
van "s werelds leugen'
en van talrijke
talrijk 'droeve
^
ertra in
een
waarachtig
en'
s
g 'dal der
p en'. Dit sombere bestaan krijgt
lg slechts zin
dankzij
van een eeuwig
J hetperspectief
P p
g leven in het 'hoog
paleis
des
Hemels'
van
waar^p
uit de zegen
gehuldigde
g van deg
g zuster ooit
eens een 'warejubel'
zal zij
zijn voor alle nabel
op
tijdelijke
p aarde. Centraal in dit tijdelijke
leven staat de verfoeilijke
lichamelijkheid:
lichamelijkheid
J
een heftige ritmiek hakt Gezelle onverbiddelil•k in op
geweld
p "t bedrog
S der Helle'^"tgewel
Satan' en "t helsch serpent'
die de mens
p
van zijn
J onschuld beroofd hebben en die
hem haareconfronteerd
hebben met de
g
eigen
g seksualiteit. Door Maria's onbevlekte
ontvangenis
en doorJezus' offerdood werd
g
deze erfzonde CAdams schuld' en 'de smet die
Adam liet') uit gewist. Voor de mens zelf is
de enige
g uitwegg uit deze tweespalt
p echter
de lichamelijke
J onthechting.
g Vooral een
kloosterzuster een 'Bruid des Heeren', slaagt
g
erin om afstand te nemen van dit 'oneerlijk
1
slavenzeel', van dit zondig
gebonden zijn
zij
gg
het eigen
wordt
g lichaam. Ditgedicht
g
dan ook opgehangen aan een dominant en
overgeïdealiseerd
maagdelijkheidsideaal
g
J
g
dat de zusters in navolging
gg van de exce p tionele `Moedermaagd,
1 uit allen'
g ^^gebenedijde
naleven. Met een nauwelijks te stelpen
p
reeks loftitels bezweert Gezelle de duivelse
hij "t onschendbaar
sensualiteit en looft hij
maagdenlicht', de 'vrije maagdenvoeten', de
`eedle maagdenscharen' en 'de zuivre stam van
't eerli1'k maagdenleven;'.
21-2
21-25
^
^ In de regels
g
stelt hijl ondubbelzinnig
g dat enkel een leven
van ascese te waarderen is en hij contrasteert dit met het beeld van een zondig
g lichameli'kheidssti
^^ na we l1 dag,
f
g ma: '0 blijde
ken duizend maagden, I ook vrij voortaan, veel
liever God behaagden als al 't geluk te winnen
24

dat de tong
p eens vleiend
g van 't helsche serpent
voorenzonA•^'7
Deze Mariale verering
g met een sterk
anti-lichamelijkheids
programma vinden we
J
in diverse varianten ook terug
g in de funeraire verzen die Gezelle schreef voor de
re aties. Deze
leden van de Mariacon gg
g edichten bieden ook een zicht op
g een oPmerkeli'ke
J
g en een uitgesproken
l tijdsbeleving
vertrouwdheid met de dood. Beide componenten kaderenerfect
in een neogotisch,
g
p
waar de cultus
laatmiddeleeuws syndroom
Y
van het efemere een hoogtepunt kende. Het
overlijdensgedicht
voor congregatielid FranJ
g
leeftijd overcisca Hagge(die opP 89-jarige leeftij
noemt de overledene een 'oprechte hemelbruid' VI8
35 en vergelijkt
g J haar met een
onschuldigg kind dat vanuit de wiegg rechtstreeks ten hemel opstijgt! Dit is uiteraard een
Gezelliaanse evocatie van een leven
typisch
Yp
is door de aardse zonde.
dat onaangetast
g
Ook de bidpentjes
bid entjes voor haar zusters Justine
en Julie o pg enomen in Zielgedichtjes als nr.
CI en als nr. CIX loven 'den vrij1^
gewenschten
waar
blijd
blijde
baan'
hemelgang'
an
(I
389)
en
'de
^^^ 3 9
397).
(I
rust
zal
vinden
eeuwige
ze
de
g
g
voor jon
jong-Speciaal
in degedichten
p
g
gestorven
congg
re atieleden schetst Gezelle
g
een bijzonder
positief beeld van de dood,
J
p
het eeuwige
leven
én de maagdelijkheid
als
g
g
J
een anticipatie
op
leven na de
p
P het spirituele
p
dood. In het Franstalige
gggedichtJe ne vécus
lon I tem s voor Julie Marie Eudoxie Hen-

leeftij overriette Baelde, die op
J g leeftijd
p 22-jarige
(en waarvan een Nederlandse beweris als ziekgedichte
king opgenomen
l
pg
nr. LXI wordt het leven een 'ballingschap
^^
p der
en nodigt
aarde' I8
34 genoemd
g de overleg
uit om haar te volgen
dene haargeliefden
g
g
o
opde wegg naar de waarheid Gods. Het
ziekgedichte
l aan MarieJ nr. XCIII is ggewijd
Louise Courtens (overleden op
p27-jarige
iJ g
leeftijd)
l en Gezelle noemt haar in de apostrofe een 'Kind van Maria' I81
3 • cfr. de
Franse benaming
g 'Enfant de Marie', Petit
haar maagdelijkManuel.
e.v.) en roemt
p 5
g
J
heid met omschrijvingen als 'uw kroone',
'vrij1 van de wereldsche boosheid' en 'onbesmet'.
looft hij haar,^ in een aans
Heel expliciet
p rep
gedoogd
op owe
kingomdat
ze 'n ooit heeft S
^ p
^
maagdelijke schouders het jok
jo dat zoo velen
met deugd!'. De referentie aan de
kroon kadert tevens in de iconografische
g
re atielevoorstellingg Maria zoals de con gg
typeerden:
den haar steedst
eerden: 'La ConRré^^ation
aour
ou signe
^^ distinctif le chr re de
^
1' symbole
Marie entre deux S, si ni iaat: Semper Mariae
servi, sers toujours
Marie; ^ce symbole
est accomJ
1
a
né
en
haut,
d'une
couronne
impériale,
, et en
p
p S^
pp.
bas, d'un croissant renversé.' (Petit Manuel, pp
28-29).
9 In het zielgedichtje
J nr. XCVI voor
g
Clementina Emerentiana Dendauwestorg
3o-jarige
ven op
p3
J bereikt Gezelles vil g leeftijd)
tijdelijke van het aardse leven een
sie op
p het tijdelijke
climax. De overledene wordt opgeroepen in
drie beelden die de vergankeli l•kheid uitbloem, een wassen
drukken: een tengere
g

in de
Unieke foto van het huis waar Gezelle woonde varia 51
1 anuari 188o tot 22 1Januari 1894
94
Handboogstraat or. 13. De Ibto is genomen vanuit de heidi e Handboogstraat en toont de l u idi ge
Heldenbergh
Heldenbei
h.
Guido Gezellestraat. Het huis was oorspronkelijk een magazijn
ma^^
azil van de wijnhandel
1
poort
was de ingang
poort
^^
^ van Gezelles woning, de ruimte er direct boven behoorde echter niet tot liet
eigenlijke woon
woongedeelte.
Rechts van de ppoort: het raam van zijn
1
1 woonkamer en de twee ramen van zijn
^^
werkkamer. De eerste verdieping
s 2 bevindt zich nop
^`^ Sinds 99
1 g maakte eveneens deel uit van de woning.
deze plaats de hoofdingang van liet Ten Broele Instituut van de Zusters Paulinen. Uiterst links: de
7e 1parkeerplaats
van
zi1^^evel van liet weeshuis waar Gezelle van 18 72 tot 18 87 verbleef, dit is de huidi ^^
l
de Verzetskaai. Ook de beroemde kastanjeboom
is nog
1
^ net boven de daken te zien...
(Foto: Stedelijke
Bibliotheek Kortrijk)
1 Openbare
p
1
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kaars en een wierookgraan. In de slotstrofe
wordt de bloemmetafoor expliciet
p
ggeduid
als een 'Zuivere maagdenblom'
(I 384).
34
g
Keren we nogg even terugg naar het
Augustine-gedicht
uit 1886 (VI 242-244).
g
g
Het inzoomen opp een platonisch
ideaalp
beeld weerhoudt Gezelle er niet van zijn
l
gedicht vast tee
ankeren in de toenmalige
g
sociaal-politieke actualiteit. En ook hier leren we hem kennen als een behoudsgezind
g
en ultramontaansleitbezor
er van "t heiligg
g
Roomen'. Meer bepaald
alludeert hij op de
p
strijd g
tegen de oprukkende
liberaliseringg
P
van het onderwijs.
De
verzen
"t zij1 roovend
J
God zijn
1 erve,^ ons eigen
g huis' en 'door al 't g e weld van listigheid
en logen,
en
door
al 't g e g
gsuis
dat God en u veracht,', bieden ons een
p

doorkijk
schoolstrij
J op
p een facet van de schoolstrijd
vanaf 1879
ook het christelijke onder79
wijs
bemoeilijkte Na een
l van de zusters bemoeilijkte.
voorgeschiedenis
ge en ingewikkelde
g
g
met allerhandeolitiek
getouwtrek
werden
p
g
de zusters Paulinen op
januari 1882 verP 5J
ordend om een deel van de door heneg
bruikteebouwen
(inclusief de kapel)
g
p te
ontruimen. Bijl
besluit van
28 februari 1882 werd in deze lokalen een
officiële lagere
meisjesschool
meisjesschool ggevestigd.
g
g Dat
hierbijt de kapel
P en het lokaal van de zonda gsschool omgevormd
moesten worden in
g
klaslokalen en overdekte speelruimte
zal
p
buurman Gezelle ongetwijfeld
hooggeze
l
lt
g ten hebben. Dit verklaart mede het verschil
in toon tussen dit vers en hetedicht
dat
g
hijJ twaalf ja
Jar vroeger
g voor dezelfde zuster
schreef. Terzelfder tijd
tijd wordt duidelijk
duidelij hoe
Gezellegedicht
religieus-geëngageerd
g
functioneert. Het 'fête imposante et solennelle'
met tweehonderdgenodigden waaronder
diverse wereldlijke
kerkelijke
J en kerkelijke
prominenten dat men de overste opp255augustus
g
1886 aanbood, was een uniekeele
g genheid
voor Gezelle om van leer te trekken teen
g
het zogenaamde
geuzenonderwijs.
g
g
J Opp deze
manier hoopte
p hij
hij dat het klooster weer vrij
vrij
zou kunnen beschikken over de lokalen die
ingepalmd
in
almd
waren door 'de ggeneuterde scho e
p

len zonder God en zonderodsdiensti
g
gheid'
(Gezelle in de Gazette van Kortrijk
van
1

27
4 hadden de liberalen
7 maart 1880. In 1884
weliswaar een verkiezingsnederlaaggeleg
gg
den maaras
p in april
p 18899konden de zusters weer hun lokalenebruiken.
Mede
g
hiervoor schrijft
hij dan het ggedicht ubileJhij
mus,nu of nooit
0 (V 102-i
04, c fr. T. 13-14). 8
Het dualisme van Gezelles levensvisie uit zich hier niet enkel in de opp
osities aarde vs. hemel, lichaam vs.eest
g
,
tijdsgebondenheid
l glvs. tijdeloosheid, officieel onderwijs vs. katholiek
onderwijs,
l,
maar tevens in een uitgesproken
uit es roken neogotische verheerlijking
l g van het verleden. In het
corpus
P teksten voor de kringg der Paulinen
duikt zijn reactionaire anti-vooruitgaragsvisie op
P in de G azette van Kortrijk
1 van 199ljuni

188o waar hij verhaalt hoe 'de zangeressen
g
van 's eerweerden heer Pastors Congregatie, bi'
1
de Pauli'nt'es
11- ' een uitstap
P maakten naar het

landelijke
l Houthulst waar ze een (door
Gezelleeschreven
liedje
liedjeten beste gaven
g
g
voor Mevrouw Casierseboren
Carolina
g
de Patin de Langhemarck . Het gedicht
g
evoceert een dorpP in een feodaal-landelijk
feodaal-landelijk
een mythisch relict uit de monolithisch-katholieke middeleeuwen waar

'na de oude vlaamsche rede, I God is 't end hier
en 't begin.'
(II 351)
35 en waar de kasteelg

vrouw (Gezelle vergelijkt haar J
in 't voorbij-aan
met
de
Engelse
koningin)
g
g
g gelovig
g
g én
caritatief is. In de voorlaatste strofe raamt
hij een authentiek neogotisch
tafereeltje
tafereeltj als
g
in:
pastorij
'Kerke en astori' en pastor,
klooster,,
p
schole,
,ggansch eng 'heel, 't staat hier al zoveel
te vaster, I want het staat nabij
1 casteel.'

Dit brengt
g ons bijJ de vraagg welk sociaal
profiel
edichten
we in Gezelles Paulinen ggedichten
herkennen.
Consoliderend

Het p
us edichten
gedichtendat we hier behandelen reveleert duidelijk
J de ambivalente
socialee
p ositie van de dichter én het uitgeg
sproken
paternalisme
dat Gezelles maatp
p
schapijvisie
kenmerkt. In het lange
PJ
g gedicht
g
(liefst 156
verzen)
dat
Gezelle
in
juni
1898
5
J
schrijft
J naar aanleidingg van de zilveren
kloosterbruiloft van Moederoséphine
i.d.w. Leontine Brancart, solidariseert hij Jexliciet met hetf
proletariaat
dat hij
hij in vijfJ
P
strofen treffend evoceert VI 284-288).
Hijl
4
heeft het over 'velen, die niet hoog
g en staan
gekenmerkt;
^ die ggeen lauwerblaan en spanden
p
om hun hoofd, die zelden I een enkel woord te
boeke stelden.' en contrasteert de eenvoud
van deze werkende bevolking
g met zee
gpra-

duidelij
lende militaire helden waarbij hij duidelijk
m athiseert met de eenvoudige
arbeidssympathiseert
e
g
late,
klasse: 'Ze wrochten vroeg, waakten
,
metoeden
wille, om luttel bate,, zoohaast hun
g
genoegvoor 't daaghand was oud en sterkenoe
gGezelle
gaat
dus
niet
li'ksch
ambachtwerk;'.
ambachtwerk;'.
g
1

voorbijf aan enkele notoire sociale wantoestanden zoals analfabetisme, kinderarbeid,
armoede, lange
werktijden en de overal oPg werktijden
duikende 'wilde kinderschaar' die de dichter
graag
goede zeden zou bijgebracht
zien en
g
g g
Jg
ver van "s vijands
ween'
1
g wil houden. Maar
hoeaat
g Gezelles discours nu verder? De arbeiders 'riepen
p luide: "Wie helpt ons?". Niemand reageerde
echter oppdeze
g vraag
waar g
door ze opzagen naar God en hem smeekten
om naar ziel en lichaamevoed
te worden.
g
En: 'Een vrouwe kwam, van herten schoone,
p

.

verheerlijkt
en zei: "Ik
1 met de maagdenkroone,
g
zal of waar 't maar een I dier arme, schaam'le
kinders kleên: I ik zal ze zelf den weg
g des Heeren,
en bidden leeren."'
I de zonde ontgaan
g

Hier consolideert Gezelle in een fameus staaltje
retoriek
l negentiende-eeuws
g
de visie dat het voluntariaatswerk van reli-

hét oplossingsmodel is
g ieuze inspiratie
P
voor de bestaande sociale noden. Hij
Hi' alludeert hier meer in concreto opP het ontstaan
van de lekengemeenschap
onder leig
pdieon
dingvan Anna Planckaert in het begin
g van
de negentiende
eeuw
opgestart
werd
en die
g
Pg
kosteloos onderwijs
wilde
verstrekken
aan
J
arbeiderskinderen. Gezelle negeert
evenwel
g
de voorgeschiedenis
van deze 'School van
g
BermhertigheYd' in Couckenspoorte
opp het
P
huidige
St.-Amandsplein
en
opent
zij
zijn
g
p
p
l historiek met de verzen "t Was op den Broel,
p

dat die begp
aa de een hoo ken huisraad samenschraa de: I een berd, een bank, een zate of
twee;'. Het verdere verloop
p van het gedicht
g

illustreert hetrote
g succes van dit initiatief,
die men moest overenkele moeilijkheden
)
winnen de rol van Anna Planckaert (die,
samen met haar vier medewerksters, in
de leefregels
1833
33
g van de H. Vincentius a
Paulo aannam en sindsdien als Zuster
Vincentia door het levenin
gg en vooral
hetrote
p van de gelauwerde
g
g impact
Moederosé hine
die opgeroepen wordt
p
als een sterke vrouw en een zorgzame
g
overste.
Een heel andere Gezelle leren we
hij schreef voor de
kennen in het werk dat hij
Franstalige
Mariacongregatie
re
die in de kagg
g
elbijeenkwam.
van de zusters bijeenkwam. Het (langg
onvindbaare
g Petit Mag ebleven) Franstalige
duel(waarvan Piet Couttenier een exeme euit gg
g
p laar gelocaliseerd,
g
^ fragmentarisch
ven en becommentarieerd heeft) belicht een
totaal ander facet van Gezelles socialeerp
soonlijkheid.
Hier evoceert hij bladzijdenl
l
lange
van de
g illustere voorgeschiedenis
g
'Congré gation du Très-Saint Nom de Marie' in Rome waaraan de Kortrijke afdeling
g
geaffilieerd was.
Gezelle trekt natuurlijk
kl
alle lofregisters
open
g
p voor de Heilige
g
Maa d én voor de heilige
Maagd
g Bernardus die
zich omringde met 'les fidèles enfants de Ma-

rie,p
pour leur communiquer
^ toute la suavité de
cette dévotionui
q débordait de son coeur.' p55).

hij
Interessanter hier is de manier waaropP hij
con
e
de Kortrijkse gegoede,
g reg
gg
^ Franstalige
g anisten een spiegel voorhoudt van het historisch belangg en van de sociaal-elitaire
voorgeschiedenis
van hun stichting.
g Er
g
tot kerk
om
wordt vermeld
hoe
eenp aleis
gebouwd
wordt,
er
is
sprake
van
de
red^
p
g
dingvan de christenheid,^ er wordt gerefe'chef temporel dans ses
reerd aan deaus
p
Etats chef spirituel de toute la chrétienté' die
zelf lid wordt van de congregatie. In een
ontgrenzende
reeks hypberbolen
focust
Yp
g
'Le Saint
Gezelle als volgt
dit gebeuren:
g
gopp
^

p

p

,

Ponti e ne se contentaas
la
pp
p d'approuver
congrégation ^it s'inscrivit, -de sa propre
p p main,
fut
(sic!)pparmi les membres,^ et son exemple
p
suiviar
p un grand
g nombre de Cardinaux, de
Prélats de Princes et de représentants
de la
p
11-12).
11lus haute noblesse de Rome.' (pp.
plus
pp
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Maar aansluitend bijl deze cortège
g van Rohij
meinserominenten
vermeldt
hij
dat 'un
p
c^ rand nombre d'autres nobles Dames^de divers
a s s' irent enróler,
et lapplus illustre parmi
p
^ y ^ y
^
elles tart par la gloire de son rangque par l'éslat de ses vertus, fut une Prinsesse dont la
rnérnoire survit dans Rome a tous les bouleversernents la très-pieuse
et très-auguste
Reine
^
g
Marie-Clémentine Sobieski, l'épouse
deJacques
p
9
III Roi d'An
(p.
.14 . 9
^^ leterre.'
Is dit dezelfde Gezelle als de lofdichter van de eenvoudige
g werkzusters die
werkzaam zijn
zijn in de Kortrijkse
Kortrijks volksbuurBiografisch
alvast
wel. Hijl blijkt
blijk thans
g
andere dingen
g te zien, andere feiten
te omschrijven,
J
^ een andere kant op
p te ki'J ken een andere taal teebruiken
g
,andere
aan te wenden,^ andere prioristijlregisters
J g
p
teiten te stellen, voor andere Dames te
schrijven.
Als we beide teksten naast elkaar
l
le
leggen,
moeten we thans metenige
eni e plaatsvervangende
schaamte
constateren
dat hier
g
een man aan het woord is die ofeen
g sociaal standgunt durft in te nemen, of verbluffend knap
op
pinspeelt
p
p verschillende sociale kringen
waarin
hij
hij
wil
functioneren.
g
Met andere woorden: deriester-dichterp
ambachtsman die Gezelle ,p
isprobeert zich
met zijn
zijngeschreven woord vrijwel
vrijwe naadloos
teassen
aan de sociale klasse voor wie
p
hijl schrijft
schrijft en die hij voor zich wil innemen.
Als een schoolvoorbeeld van de weerspieelingstheorie reflecteert Gezelle de sociale
g
klassenverhouding
hij zijn doel
g en houdthij
P ubliek een speculum,
p
^ een exempel
p voor
waardoor hijl de bestaande sociale orde met
zijn
zijnpaternalistische geleding
g
g bevestigt.
g De
eeuwige
onderpastoor
zit
duidelijk
duidelij
muur
g
p
ingeschakeld
in de besloten hiërarchie
g
van kerk en maatschappij
in
pp l (met uitlopers
p
scholen en congregaties) en produceert
p
tekstmateriaal dat deze structurenerfect
p
articuleert en consolideert.
Oraal
Een dichter als Gezelle wordt uiteraard in eerste instantieeassocieerd
met
g
heteschreven
woord,^ met degedrukte
g
g
tekst met deegepubliceerde
ubliceerde editie. Toch kan
het uitgesproken orale karakter van veel
van zijn werk nauwelijks
nauwelijk overschat wor De g ebruikspoëzie die hij
hij voor de zus ters Paulinen schreef, illustreert duidelijk
J
hoe deze verzen tot stand kwamen in een
orale context en hoe ze van daaruit vele stilistische kenmerken van de oratuur en de
performance-literatuur vertonen. We moeten
ogenhouden dat de dichter zijn
vooroen
J o pdrachtg evers vaakface-to-face ontmoette,
dat hij bijzonder vertrouwd was met de
persoon die hij
beschreef en vooral
dat hij
hij
hij
p
precies kon inschatten in welk verwachzijnp
poëzie vertolkt zou worg sklimaatzijn
den. Zijn
(vaak
anonieme)
verzen werden
J
immers mondelinggg
gebracht via een act van
26

directe communicatie in eenroe
g P sgeb eu ren waar de dichter zelf vaak (met een
vorm van zelfvoldaan voyeurisme?)
aanY
wezig was. In ditproces
van opdrachtprac
p
lijkt
productie-creatie
lijkt degeschreven
tekst
p
g
zelfs vaak een bijproduct
dat
alleen
door
de
lp
zorg
zor van een naambewust auteur of door
toevallige
g factoren van sociale aard statuspublicatie;
ublicatie • verslaggeving)
gerecupereerd
gg
gg
p
leek te worden'° Meer specifiek
vervult de
p
oraleels enheidsl
g
Yriek een drievoudigg
doel: de auteur lauwert
perJ p
sonen
de funeraire
g eldt ook voordite
gdichten en houdt het specifieke
doel p u p
bliek ondertussen een exempel
p voor oge
zorgt
vorm van
g voor een aangename
g

ontspanning.

Wat de didactisch-paradigmatische
functie betreft, kunnen we kort zijn.
J Het
eersteedicht
dat Gezelle voor de zusters
g
schreef was 'Eerweerde Moeder, hoo^Serezen'
p
(gepubliceerd
op
re
eschp 14
4 februari 1874,
74^
gep
g
ven na 233augustus
en vóór 28 augustus
g
g
1873^
d.w.z. nauwelijks
nauwelijks een jaar
na Gezelles
l
11. De isotopie
aankomst in Kortrijk;
7
J^ V 18
p
van dezeverzen
schuiltp
precies in een
44
dominerend didactisch stijlregister.
Er is o.a.
J g
sprake
van een beeld, een voorbeeld,, een
p
Patroon, lessen, leren doen wati'
gJ voor
doet, leren wandelen in de sporen
van uw
p
voet zich toeleggen
wegen,
gg op
pAugustinus'
g
g
enz. Eenzelfdeeda
o ische draagwijdte,
p gg
g l
weliswaar minder uitgesproken, vinden we
ook terug
g in verscheidene anderegedichten
g
voor deze zusters VI 24,
VI 33 Vooral
281).
4^
hun lovenswaardig
g initiatief om onbemiddelde kinderen onder hun hoede te nemen,
wordt enkele keren expliciet vermeld
VI 245
-247^r.29 e.v.;^ VI264-265,r.23-24;
VI 28 -28
e.v.).
9^r. 37v.
Hetedicht
' ubilemus nu of nooit'
g
(V 102-10
is
een
typisch
staaltje
van
ou4
Yp
J
pP
laire declamatiepoëzie.
In 72
7 verzen,, eenp
voudigvan taal en bijzonder
bijzonder doorschijnend
doorschijnen
g
^ worden acht congreganisten
gehuldigd om hun vijftigjarige lidmaatschapvan de Vlaamse congregatie.
re
Het ogg
p
sommend karakter, de talrijkeparallellistalrijke p
men de vele boutades en kwinkslag,
en de
volkse namenMietjeJ Courtens, -Cisca
Clerck, Threzeke dat Windels heet, Dèle
joviale spreekstijl, de opvalNeirinck.. , de joviale
lende(vaak komische) rijmdwang
J
g en de o pzwepende
ritmiek maken dit
els
p
g g enheidsstuk tot Protot
e van volkse oratuur. De
Yp
toon van de verheven laudatio is hier veraf,
aan echt individualiserende typering wordt
nauwelijks
en de regels
61-6
g 61-64
J gedaan
g
waarin het g ehoor toegesproken wordt, verraden blijkbaar
de hoofdbedoelingg van het
J
vers: 'Gaan wij1 eten dan of niet? gaan
wij1
^
drinken? Zooi'
en
niemand
S1 ziet 't knikt al ja
1
neen: I Threze waar is 't hespebeen?' Hetg edicht is niet meer dan eenezelli
e appetizer
g
pp
g
waarmee iedereen aan tafel wordtenodi
g
gd
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en waar het lyrische ik optreedt
als authenp
tieke `auctor' d.w.z. als schepper
pp én als
zesman.
zegelijken
Ver gl
we dit vers met de
g
Franse tegenhanger die Gezelle schreef voor
het vijftigjarig
gl g lidmaatschap
p van zevenJouf-in de Franstalige
congregatie
('0
g
ma rnère 0 Marie' VIII 208),dan verbaast het
ons niet vast te stellen dat de toon en de uitwerkingotaal
anders is: 'Gloire à Dien
g
gloire,
Loire amour A Marie,- en ce beau jour!'
jour!'. Gefunctionele tekstbenaderingg illustreert
hoe hijl inspeelt
op
p
p de bestaande sociale stratificatie. In een'yle
g`rand st le' (eventueel dus
in het Frans) looft hijJ kerkelijk
kerkelijke en we prominenten,
terwijl
) p
Jhij de verdiensten van sommige bescheiden kloosterzusters en eenvoudige,
g^ volkse congreganisten
wegcijfert
in
een
nederige
stijl vol speelse
g J
gstijl
p
boutades en luchtige
typeringen.
g
Enkele van
dezes
edichg ezelscha
pg
ten krijgen
Jg een orale meerwaarde door het
inbouwen van een muzikale component.
p
Het Jjubileumgedicht
voor de zusters Eu g
hrasie i.d.w. ,
Silvie Decaluwé, en Mathilde,
i.d.w. Leone De u dt ^ sluit niet toevalligg
aan bij
ij de traditie van pp
populaire volksmuziek. Het vers werd immersebracht
naar
g
aanleidingg van de St.-Ceciliafeestdagg door
de kinderen van de avondschool én zuster
Mathilde was bovendien lerares muziek
die ook in de 0.-L.-V.-kerk orgel
De
g speelde.
p
eerste strofe luidt als volt:
g 'Twee massl.'urkes
wilt gij weten, I hum hum hum, tra la la la,
zijn vandage alhier gezeten I die ik bezingen zal.'
VI01gedicht door houdt de
3 302). Het heleg
auteur een volks-speelse
toon aan door rake
p
typeringen r. 8) dialectische woordkeuze
(r.)
ronominale
9^ sympathie-opwekkendepronominal
afwijkingen
en ('t, het, hem, zijn),
oop
J
volkseebruiken
(r. 22), expliciete
verwi'l g
P
zin g en naar muziek
en dans
^
. 26 e.v anti(r.
ciperende aanduidingen
van
een
beloofd
g
tractaatr.1 9^38-40) en aanspreking
p
g van het
luisterendeubliek
(r. 2,3
. Een muzikale
p
grondtoon
is ook aanwezig
g
g in het ludieke
gedicht
voor
dezelfde
zuster
Mathilde van
g
wie hijJ
zegt:
'Gij
'Gij
zijt
gezusters,
gij en zij
zij d.i.
1S
g
^^^1
St.-Cecilia], in do, re, mi en in de kunste van
fa, sol, la, si;' (V 238 .
Bijl
teksten is de muzikale
signatuur
nogg duidelijker aanwezig.
g
g Het
'Danklied op den dag der algemeene communie
Paulinen — Avondrecreatie —Jubeljaar 18 471897'
als een lied
97 (V70-71 wordt expliciet
p
aangeboden
en vertoont tevens het formele
g
kenmerk van een tweevoudig
g te herhalen
refrein. Eén van de verzen t.g.v.
g hetggouden
kloosterjubileum van Moeder Augustine
g
was blijkbaar
bedoeld om door kinderen
J
als een cantateebracht
te worden tijdens
tijden
g
vieringgop
1886. Het incipit
5augustus
p25
g
p
luidt 'Ach! hoe was het zoet om hooren'
-2 48) en bij de strofen wordt auctoriVI247
aal aangeduid
of ze solo, in duo of in koor
g
gezongen moeten worden. Andere teksten

(bijvoorbeeld
het dankliedje
dankliedje VI z38-i
39
J
zijn
geschreven
op
l gp een bestaande volkse
wijs
J en accentueren het streven van de
dichter om zich, samen met zijn
J doelpubliek te identificeren met de volkse, orale
cultuur. Deze identificatiedrangg is niet enkel een functioneele
g
gg even (het brengen
van een tekst op
melodie),
p eengekende
g
maar verraadt tevens de romantische bewonderingvoor volkspoëzie
die vaak als
p
substratum in eigen
g werkggeïntegreerd
g
wordt.12

culturele biotoop.
p Tot slot komen wij thans
teruggbijlg
dit uitgangspunt en moeten toe even dat in deze kleurrijke
l staalkaart van
zijngelegenheidspoëzie
no
nog een ander
der eleJ
ment opduikt:
biografisch
en poëzie-techp
g
p
nisch komt hier veelal een dichter aan het
woord met een verrassend meervoudig
g ik.
Zo net zagen
g we hoe talrijke
l situatiegebondengedichten
enkel bedoeld wag
ren om opgevoerd
te
worden,
gresen
p
pg
- ome
teerd te worden binnen de muren van het
klooster of binnen deesloten
structuur
g

creëerde volkskunst als een voorbeeld van
eenvoud en 'waerlyk
y kinderlyke
y oud vlaemsche
eestigheid'. De zang
g was 'alderschoonste' en
S
als climax komt er natuurlijk
l 'eene aen Verter
ere
van
Moeder
Augustine.
sprake'
p
g
hij
volens
citeert
hij
het
vers
dat
hij
hij
n.a.v.
g
haar naamdag
g ggeschreven heeft (V 18 7^• cfr.
supra)
p en voetg er als oordeel aan toe dat
deze voordracht 'de beteekenissen er van[van
beter te kennen geeft
deevierde
g Augustine]
g
als dat ik het zou kunnen uit een doen.'. Zo is
zijn vers waar hij het wil hebben: op
p een
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De kloostergemeenschap
t.g.v.
S het
p van de Zusters Paulinen ten tijde
fi
1 van G. Gezelle. Foto genomen
8
jubileum van Moeder AuSustine (achter tafel, naast kruis) in 1886. Voor dit eest schree
gouden jubileum
Gezelle vier Nederlandseele
die samen niet Franstalige
g in
^ verzen van leerlingen
^
g Senheids edichten
een brochureebundeld
werden.
S

Dezelaatstegroep
laatsteroe teksten is gesimuleerde orale volkspoëzie zonder artiswerd voor
tiekeretentie
die uitgewerkt
g
p
en diep
precies
een eenvoudig
p
g doelpubliek
ook dat volkse klankbord nodig
g heeft om
te functioneren. Is dit wel dezelfde Gezelle
die we kennen van deedichten
voor de
g
gedichten uit
gegoede
e oede burgerij.
g J Of van deg
derote
g literaire canon? Hier manifesteert
de dichter zich nauwelijks
J als kunstenaar,
met het schrijJ zijnp
preoccupatie
hier lijkt
lijkt zijn
p
ven herschrijven
en herwerken veraf. Hier
J
tekst bijna
verschijnt
degeschreven
g
l als een
J
randverschijnsel in een schriftloze gemeeng
schap^hier ontstaat een tekst die niet uitgege
werkt is met een ruimer leespubliek
voor
p
eenvoudig
Of
de
zaak
toch
zo
ogen.
ligt
g
g
g
niet? Misschien is er toch iets meer.
Meervoudig
onze verkenningsronde
WijJ o penden
p^
doorheen Gezelles Paulinengedichten
met
g
de constatering
p
g dat deze literaireproductie
verrassendevarieerd
is,^ althansggelet oop
g
de relatieve beslotenheid van deze sociaal-

con re atie. Via een t Yvan een of andere congregatie.
ingreep
isch
Gezelliaanse
g p weet de dichter
p
deze beslotenheid te overbruggen
J
gg en zijn
grote ppubliek te brengen.
werk tochbij
bij hetg
g
werd een
van 144 februari 1874
In De Vryheid
74
y
van
de
zonlevendigg verslaggafgedrukt
g
da gse avondrecreatie bij
bij de Zusters Paulinen. Al is dit artikel anoniem, toch vervan
toont het duidelijk het filigraan
g
Gezelles Jjournalistiek werk. De auteur
zijn
zijn bijdrage
opent
g aan
l
g met lof te brengen
p
de 'wel denkende lieden van Kortryk'
y die hij
goede inten bedankt voor hun 'veelS
impliciet
p
In
één
adem
hiermee
tien en mildei
ten'.
g
voert hijl de 'blyhertige kinders' ten tonele die
ongelooflijk
l met hun wekeg
J enthousiast zijn
'getroosten
hun
li'ks
ontspanning.
ze
uurtje
g
J
den zware arbeid van de weke-op
p van de
phope
avondrecreatie' (sic!). Uiteraard is dit enkel
ggezonde ontspanning, want er wordtg e'in het bywezen
van den
zonen
y
g engespeeld
gp
eerwoerden heer Pastor van O.L.V. Kerke, en
van nog
g anderen Heeren van den ClerSé'. Dan
zijn verslagg dichter naar zijn
trekt de auteur zijn
l
deg ewerk
toe
en
roemt uitgebreid
eigen
g
g

binnen g
een veel gelesympathieke
s m athieke piedestal
p
zen volkse column met daaromheen een
subtielero
rammaverklaringter ere van
pg
hetaternalistisch
patronaatswerk.
p
p
Ondertussen wordt er nog
g een ander
De
auteur
beschrijft
proces
geactiveerd.
l in
g
p
dit artikel niet enkel met g enoegen de conzijn werkg ecrete 'Sitz im Leben' waarin zijn
bracht wordt, maar last een fijn
J spel
p in van
variërende auctoriale distantiëring. De reterugschrikt
schrikt zijn
l eip orter die er niet voor teru
laat
zijn
citeren,
gedicht
edicht
te
g g
J lezergraag
g
g eloven dat hij op die avond zelfs niet eens
aanwezigg was. Dat het eengeslaagd
g feest
g
was 'hebbe ik hooren zeggen'!
SSen Deze distantiërin gstechniek neemt in andere bijdragen
J g
soms de vorm aan van een neutrale inlassingdan
weer van een schijnbaar-verrast^
l
bewonderende commentaar. Eerder wezen
we reeds op
p Gezelles sobere duidingg van
zijn zielgedichtje
l voor de oud-leerlinge
g
g
E. Claes
terwijl hij
hij later hetzelfdeggedicht
Y terwijl
en ljournalistieke context
uit deze liturgische
g
en
het
tot zielgedichtje
wegpromoveert
l
g
gp
nr. XVII maakt.13
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Maar soms kan de ijverige
journalist
l
g journalis
niet nalaten met zichtbaarenoe
g
gen te
noteren: 'Deze twee laatste reken zijn met verrukking meegezongen geweest, tot verscheidene
malen door al de Damen en de Joufvrouwen
Congreganisten te samen.' Het betreft hier een
verslagg over de huldiging
gg van zeven leden
van de Franstalige
re atie voor
g Mariacongg
wie hij
l hetggedicht '0 ma mère, o Marie'
schreef dat hij in Nederlandse vertalinggop
neemt in de Gazette van Kortrijk
jul
1 van 16 juli
Dit artikel verraadt opnieuw
onte g en
p
sprekels l k de hand van Gezelle
en bevatnagenoeg
dezelfde
ingrediënten
als
de
net
beg
g
g
sProken prozatekst
van zeven Jjaar vroeger.
p
g
Gezelles ljournalistiek werk is nu eenmaal
prototypisch voor hoeljournalistieke verslazijn. De auteur opent
zijn bi-l
zijn
g en beter niet zijn.
p
dra gge met de mededeling
Kortrij
g dat er in Kortrijk
verschillende 0 .-L.-V.-congg
re aties zijn
l (de auteur-als-pleitbezorger voor de
Mariacultus schrijft zeventien voluit en cursiveert het woord),vervolgens
verwijst hij
g
voorzichtig-zalvend
naar de 'eerweerde
g
Paters Jesuiten'(die aanvankelijk
J niet zo
opgezet
waren
met
de
'afgesplitste'
con
pgre
g verantwoordelij voor
g atie waar Gezelle verantwoordelijk
verder looft hij uitgebreid
alle beg
trokkeneestelijken
engeeft
ondertussen de
g
l
g
(ongelovige)' vi1'anden' een veegg uit depan.
p
Dankbaar wijst
J hijl erop
p hoe Zijn
l Heiligheid
g
de Paus 'per
van uit Rome de
p spreekdraad'
p
benedictieezonden
heeft voor de jubilarisg
J
sen manoeuvreert behendig
zijneigen
gzijn
g g edicht op
in het artikel en voegt
p een ereplaats
p
g
er subtiel aan toe wat voor een succesnummer ghet
eworden welver
is. HijJ sluit
zijn
J zijslagaf met de indrukwekkende lijst
lijst van ven rijke,
J - Franstalige,
g^ ongetrouwde
g
Joufvrouwen die al vijftig
zij van
l g ljaar lid zijn
'zijn' congregatie: Marie Vercruysse,
Marie
Y
Willems Marie Durieu, Marie Debbaudt,
Melanie Decoyere,Justine ,
Baeckelandt,
Virginie
Baeckelandt(hijl cursiveert hun
g
namen en zet ze in een opvallend rijtje
lJ e onder elkaar).
Afstand nemen en naar zich toe halen van zijn
zijneigen
werk is een procédé
dat
g
p
soms ook in deedichten
zelf
toegepast
g
wordt. In tal van gele
genheidsgedichten
identificeert de dichter zich met de
o ptijden de creatie van het
dracht gevers die tijdens
gedicht ook het doelpubliek
vormen Voorvormen.
p
beelden waar het lyrische
ik volledig
Y
g in de
groepsidentiteitJ
n
verdwijnt,^zij..
V 161l oa
16
3^ V7071
^ VI 261^ • VIII996. Enkele andere
gedichten openen als een ik-boodschap,
maar in de loop
1rip van de tekst wordt het Y
sche standpunt
verruimd tot het aanwezige
p
g
publiek.
ubliek. Dit meervoudiggY
lyrisch perspectief
p p
illustreert een zekere ambivalentie in de
houdingg van de gelegenheidsdichter.
Met
g g
e
de nodige
hij een tekst
g bescheidenheid biedt hij
zelf aan als een 'needrig
(VI 243
43r.
^lofgedicht'
g
52)
2 dat hij vervolg
g ens in de mond let
g van
28

de hele kloostergemeenscha p(r. 8o). Een ander lofdichtersonaliseert
hij
hij als 'mij jubelp
'
(VI
245
r.
hij
terwijl
in de slotstrofe
45
9),
• g
het standpunt
opnieuw
verschuift in de
p
p
richting van de opdrachtgevers r.9293. In
een ander speels-humoristisch
vers biedt hij
hij
p
de toehoorder een blik op
zijn
dichterlijke
dichterlijk
pJ
•
en merkt relativerend op:
P 'ik worde
van 't dichten bijkans
bijkans moe' (V 103 .
Ook het feit dat Gezelle eenzelfde
tekst soms opnieuw
toepast
op een andere
P
p p
persoon en als act voor een ander doel p up
bliek laat brengen nuanceert de relatie tussen het lyrische
ik en degelauwerde
Y
g
p er soon. Deze meervoudige
toepassing,
eige
ei en
g
• veelebruiksl
riek
vinden we o.a. teg
Y
rugg n de volgende
gedichten:
het lofdicht
g
g
voor Moeder Augustine
(VI 244)
werd ook
44
g
aangewend
t.g.v.
kloosterjubileu van
t..v het kloosterjubileum
g
Gabriël uit Passendale in 1893;
de
93^
overlijdensgedichten voor o.a. E. Claeys,
Y,
J.M.E.H. Baelde en M.L. Courtens werden
opnieuw
g ebruikt voor respectievelijk
p
p
J
Octavia Wyffels
t1885^Ludovica Seys
Y
Y
t1882) en M.P. Van Hauwaertt188 5.15
Zo blijkt
blijkt dat in Gezellesgedichten
g
voor de kring
Kortrijks Zusters
g van de Kortrijkse
een auteur aan het woord komt
die verrassend veelzijdig
is. Het ernstige
l gg
ele
gelegenheidswerk
functioneert
als lof- en
g g
voorbeeldpoëzie
die gecreëerd
ecreëerd moet worp
den bijplechtige gelegenheden;
en
de humoristischee
sl riek is eveneens in g
geg ezelschapY
bed in een orale context en weerspiegelt alle
kenmerken van de volkse oratuur. Maar Gezelle stelt het ook op
p prijs
p J dat zijn
l n werk beluisterd kan worden 'zoo bin als buiten deze
zaal!' VI247
-248, r. 19 , en hier komt de
journalist
journalist in actie die zijn
subtiel
on
l verzenzijder de aandacht van zijn lezers brengt.
g O ndertussenrofileert
hij
hij zich,^ in sociaal o pp
zicht al even subtiel: hijJ leeft mee met de
arme volksmens die hijJ een eeuwigheidsperspectief^
voorhoudt, eert deppastoraleinzet van de kloosterlingen
g en looft dankbaar
dee
oede
bevolking
gg
g voor hun occasionele
steun. Hijl schakelt daarbij soepel
p over van
het Frans naar het Nederlands, van de lovende retoriek naar de speelse
en dialecp
tisch-gekleurde ironie. Alleen op
p het vlak
van heteloof
duldt hij
hijgeen compromis.
g
p
Het tijdelijke
tijdelijke aardse bestaan isg estigmatiseerd door de verderfelijke
l lichamelijkheid
J
en alleen wierobeert
te
leven in de totale
p
onthechtingg van het lichamelijke
lichamelijk kan zich
spiritueel voorbereiden op
p het eeuwige
ge
leven. En hier zijn
J we teruggbij
J de aan leidiag het onderwerp
g
p en (gedeeltelijk
l althans het doelpubliek van degedichten
diee
g
we hier onder de aandacht brachten: deeg
lauwerde kloosterzusters en de v aakon ge
huwde leden van de Mariacongg
re aties.
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NOTEN
Heel hartelijk betuigen we onze dank aan Zuster
Séraphine Meulemans en Zuster Anna
Vermeersch van de Zusters van Vincentius a
Paulo in Kortrijk, aan de heer Philip Declercq
en aan de heer Luc Depaepe voor het
openstellen van hun archief Dank aan de
medewerkers van de Stedelijke Bibliotheek in
Kortrijk, inz. aan de heer bibliothecaris Paul
Vancolen
' Indien mogelijk vermelden we hier de huidige
huisnummers. Over de woonplaatsen van
Gezelle in Kortrijk
J De Cuyper, Guido Gezelle te Kortrijk, in

Vlaanderen, nr 85, januari-februari 1966, pp 3643.
J. de Muelenaere, Gezelle en zijvr Franse Zusters,
in: Gezellekroniek, ii (1976), pp 59-88, inz p 62
e.v.

Guido Gezelle en zijn Kortrijkse periode 1872-1899
Catalogus, Kortrijk Stedelijke Openbare
Bibliotheek, 1980, pp. 32-34
R Annoot, G Gyselen, L Schepens, Guido
Gezelle in West-Vlaanderen 1830-2980, Brugge Tielt/Amsterdam Westtoerisme/Lannoo, 1980,
pp 37-44.
2 Anoniem, Semper Marine Servi Petit Mar s rel a l'usage

des inernbres de la Congrégatiorr dir Tres-Saint
Noni de Marie a Courtrai, Courtrai: Eugène
Beyaert, 1880, p 18, p 29.
Piet Couttemer lokaliseerde een exemplaar van
dit werk, publiceerde het gedeeltelijk en
voorzag het van uitgebreide commentaar:
J P Couttemer, Een anonieme publikatie Vau
Gezelle uit 1880, in: Gezelliana, jg VI, (1975),
afl. 1-2, pp. 25-52 Een exemplaar bevindt zich
ook in het fonds J de Bethune, Stedelijke
Bibliotheek Kortrijk Op het voorplat van deze
publicatie wordt vermeld 'Erigée
Canoniquement à Courtrai, en la CHAPELLE
DES SLEURS PAULINES, rue de Groeninghe'.
De kapel waarvan sprake was een speciale
congregatiekapel, gelegen op de eerste
verdieping van het klooster, aan de zijde van
de Groeningestraat Het was een soort
vergaderzaal, uitgerust met een klein altaar.
Deze nuancering is niet zonder belang,
aangezien de eigenlijke kapel van de Zusters
Paulinen van 1882 tot 1889 omgevormd werd
tot een officiele lagere school, dit ten gevolge
van de schoolstrijd
3 G. Biltiet, Gu ido Gezelle te Kortrijk. Dichter van zijui kerk

en van zijti parochie, in De Lelegouw, jg VIII afl 1 (1966), pp 69-87
A. Demedts, Een Frans Gedicht naij Gezclle 2 in
Gezellekroluek IV, (1967), pp 99-lol.
J. de Muelenaere, Bij een portrettekening vair
Cordelia Vmide Wieh e , in De Leiegouzi', jg XIV afl. 3 ( 1 972 ), pp 325-354.
D Sabbe, Guido Gezelle. Onderpastoor op de

0 -L -Vrouu'paroclue te Kortrijk, in . Handelingen
van de Koninklijke Geschied- en Oudlreidkiindige
Kring vair Kortrijk, Nieuwe Reeks, deel XLIV,
1 977, pp . 151-200, inz p 164, p. 169 e v.
De voorgeschiedenis en de historiek van de
Zusters Paulinen in Kortrijk wordt
gedetailleerd behandeld in P. Declercq, 150
jaar Zusters Paulinen, Kortrijk, 1983, 224 pp
Het zevende hoofdstuk, dat gewijd is aan
'Guido Gezelle en de Pauhjntjes', bevat een
overzicht van en een selectie uit Gezelles
gedichten
J. Boets, Het allerlaatste ? in Gezellimia, jg XII,
(1983), afl. 3 -4, pp. 138-140.
4 Identificatie van Gezelles werk voor en over de kring
van de Zusters Paulinen: zie verder.
5 Cfr ook J Boets, Gezelles Cortracerra, pp 44-45

Jubileumuitgave vara Guido Gezelle's volledige
zverkeri,18 dln (193o-1939), dl 1, p 248.

6 J. Boets, Poetische en sociale dimensies van een
gelegenheidsgedicht, in: Gezelliana, jg. III - afl 1,
( 1 972), pp. 64-68.
J. De Cuyper, Guido Gezelle en 'De Vryheid'
1873-1874, in De Leiegouw, jg XIV - afl. 3,
( 1972 ), pp 355-39 1, inz. p 379 e.v.
Hoewel H.J. Van Nuis, Augustininan Meditation
in Guido Gezelle's Early Nature Poems: Tlie
Spiritual Exercises of 'Dichtoefeningen', in:
Gezelliana, jg. XIV - afl. 3-4, (1985), pp. 65-77
wijst op de Augustijnse invloed in Gezelles
werk, is er in deze gebruikspoezie waar
Augustinus centraal staat toch geen duidelijke
impact daarvan merkbaar.
7 Over Gezelles uitgesproken 'angelisme' handelt
Albert Westerlinck, De innerlijke wereld van
Guido Gezelle, Nijmegen - Brugge: B. Gottmer Orion, 1977, pp 115-161
5 Over de schoolstrijd
schoolstrijd en Gezelles positie
daartegenover:
p
g
J. Boets, Gezelle en de schoolstrijd te Kortrijk
Enkele nneiizve gegevens, in. Gezelliana, jg I afl. 1-2, (1970), pp. 3-26.
P. Declercq, o c , pp. 56-61 beschrijft heel
gedetailleerd de historische, juridische en
administratieve achtergronden die zich rond
de invoering van het officiele onderwijs en het
impact op de Zusters Pauhnen voordeden.
9 Over de sociale visie van Gezelle, cfr o.a.
K de Busschere, De sociale Gezelle. Gezelles
sociale visie en zijn dichtkunst, in: Gezellekroniek,
1963, pp. 41-71.
J.P. Couttenier, De handschriften W Peel Nieuwe
gegevens voor een sociologische benadering van
Gezelles relatie met de Cathrientjes, in. De
Leiegouzv, jg XIV - afl. 3, (1972)n pp. 273-304
J.P. Couttenier, Maatschappelijke basis van
Gezelles poetische vernieuwing omstreeks 1877, in
Gezellekroniek, 1 977, pp 17-33
10 Over het gebruikskarakter van Gezelles lyriek, cfr o a
J.P. Couttenier, Een toren van woorden. Gezelle als
gelegenheidsdichter van Overleie, in De Leiegouzv,
jg. XIX - afl. 1-2, ( 1 977), pp. 141-162.
P. Couttenier, Mythe en realiteit het Kortrijk van
Guido Gezelle, in : P Thomas (ed.), Kortrijk en de
moderne Nederlandse letterkunde, Kortrijk-Tielt:
Lannoo, 1988, pp 58-72, inz. p. 63.
P Couttenier, 'Aan den bekenden lezer'. De
gelegenheidsdichter Gezelle en zijn publiek, in:
A. Deprez en W Gobbers (red ), Vlaamse
literatuur van de negentiende eeuw Dertien
verkenningen., Utrecht: HES Uitgevers, 1990,
pp. 217-231.
In het archief van de Zusters Paulinen bevindt
zich geen briefwisseling tussen Gezelle en de
zusters, wat het orale karakter van deze orale
literatuur mede bevestigt.
" Het gedicht V 187 is gepubliceerd in De Vryheid van
14 februari 1874, maar werd geschreven n.a.v.
het naamfeest van Moeder Augustine, d.i. op
28 augustus; in de regels 33-34 wordt er
verwezen naar het overlijden van haar
voorgangster Zuster Vincentia op 23 augustus
1873. Het gedicht kan tussen beide
gebeurtenissen in geschreven zijn.
12 Gezelles houding t.o.v. de muziek en t o.v de
muzikaliteit van de taal werd uitgebreid
behandeld in verscheidene publicaties van
J. Boets, E. Rombauts, J.J.M. Westenbroek en
A. Westerlinck.
13 J. Boets wijst er verscheidene malen op dat Gezelle
soms op een neutrale toon en heel afstandelijk
zijn eigen werk citeert. Gezelles Cortracena,
pp. 44, 83, 92.
14 Over de voorgeschiedenis van de Franstalige
congregatie waar Gezelle verantwoordelijk
voor was, cfr. o.a J. de Muelenaere, 0.e., p 334
e.v.; P. Declercq, o.c., pp. 203-204.
15 De pluriformiteit van opvattingen, strategieen en
technieken die we hier aanstipten (besloten
vs. open doelpubliek; identificatie met vs.

distantiering van eigen werk; neutralisering vs
opwaardering van eigen poezie; technische
ontdubbehng van het lyrische ik; meervoudige
g
functionahteit van de gebruikslyriek) kadert
ongetwijfeld ook in de complexe en vaak
binaire psychologie van de auteur. Cfr
A Westerhnck, o c. p. 94 e.v en P. Couttenier,
Guido Gezelle. Wisselende beelden van een dichter,
in: D. de Geest en M. van Vaeck (red.), Brekende
spiegels. Beeldveranderingen in de Nederlandse
literatuur, Leuven: Uitg. Peeters, 1992, p p. 95117, inz. p. 109 e.v.

Identificatie van Gezelles werk voor en over
de kring van de Zusters Paulinen
We verwijzen in deze bijdrage naar Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, (verzorgd door J. Boets met
medewerking van K. de Busschere, P. Couttenier,
Chr. D'haen, J. de Muelenaere, R van Assche, A. Ampe
en J. Westenbroek), Antwerpen - Amsterdam/Kapellen:
Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel / Pelckmans,
1980-1991, 8 delen. We vermelden het meipit van het gedicht en duiden telkens het volume aan, gevolgd door de
betreffende pagina's. Tussen haakjes verwijzen we naar
de eventuele opnames in J Boets, Gezelles zelfstandige publikaties, Antwerpen: Centrum voor Gezellestudie, 1979
Verder identificeren we de gehuldigde persoon of de
aanleiding van het gedicht, gevolgd door de datum.
a. De veertien gedichten voor en over de Zusters Paulinen
- Eerweerde Moeder, hooggeprezen V 187-188
(Boets, p. 47) (Moeder Augustine, 1874)
- Vergeefs gezocht in oude en nieuwe boeken:
VI 242-244 (Boets, p. 36) (idem, 1886)
- Bermhertigheid, o schoone deugd: VI 245-247
(Boets, p 36) (idem, 1886)
- Ach! hoe was het zoet om hooren: VI 247-248
(Boets, p. 36) (idem, 1886)
- De tijd, aan wiens geweld: III 449-450 (idem,
1886)
- Zij is dan dood, de sterke vrouw: VI 381 (Boets,
p. 155, 163) (idem,1894)
- Roept altemale luide V 199-200 (Zuster
Gertrude, 1879?)
- Twee masoeurkes, wilt gij 't weten. VI 301-302
(Zusters Euphrasie en Mathilde, na 1882)
- Paulinen, loft den Heere altijd: VI 261 (Boets,
p. 77) (Zuster Stansilas, 1891)
-'t Was Victrice dat men zei voor dezen, VI 181182 (Zuster Thérèse, 1893)
- Vol dagen en vol deugden VI 264-265 (Zuster
Euphrasie, 1893)
- Eerweerde Zuster, dat ik een paar vlerken ha':
V 238 (Zuster Mathilde, 1895)
- Laat and'ren weg en weer herhalen VI 284-288
(Boets, p. 41) (Moeder Joséphine, 1898)
- o Zuster, 't jaar is wederom V 198-199 (Zuster
Gertrude, november 1899, vermoedelijk Gezelles laatste
gedicht)

(A. Bekaert, 1881)
- Je ne vécus longtemps i Pour rooi, sur cette ttrre
(niet opgenomen in VIII) (Boets, p. 169) (J.M.E H.
Baelde, 1881)
- 'k En heb niet lang geleefd, maar lang geleden
I 348 (Boets, p. 131) (idem, nl. J.M.E.H. Baelde, 1881)
- o Kind van Maria, ten Hemel gevlogen: I 381
(Boets, p. 137) (M.-L Courtens, 1885)
- Gelijk een kranke blom, die op den autaar staat
I 384 (Boets, p 139) (C.E. Dendauw, 1885)
- Zij was oprecht als edelsteen I 389 (Boets,
p 140) (Justine Hage, 1886)
- Een jaar geleên, schier dag op dag: I 397 (Boets,
p. 397) (Julie Hage, 1887)
- Ik heb den Hcer gediend I 425 (Boets p. 147)
(T. Théart, congregatiehd dat inwoonde in het klooster,
1889)
-Jubilemus, nu of nooit: V 102-104 (viering van
acht jubilarissen in de Vlaamse congregatie, 1890)
- Michael, wie is als God: V 161-163 (M Jackson,
'beleeder [bestuurder] van de avondvergaderinge voor
jonge dochters bij de Zusters Paulinen te Kortrijk', 1891)
- Zoo rechte en vaart ter wiegen uit: VI 385
(Boets, p. 155) (C.F. Hage, 1895)
- Eerweerdige afgezant des Heereis: VIII 96
(C. Bruloot, begeleider van de meisjescongregatie, 1896?)
- Heere en God, die alle goed. V 70-71 (Boets,
p. 90) ('op den dag der algemeene communie Paulinen Avondrecreatie - Jubeljaar 1847-1897.', 1897)
c. Journalistieke bijdragen
In zijn journalistieke bijdragen verwijst Gezelle
vaak naar het klooster van de Pauhnen en de aldaar gevestigde congregaties. Ter illustratie verwijzen we naar
de bijdragen opgenomen in de Gazette van Kortrijk, jg.
1880, zoals die uitgegeven zijn door J. Boets, Gezelles
Cortracena, Antwerpen/Utrecht: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1 972, pp 39, 44, 61, 76, 8o, 83, 90,
lol, 118, 121, 122, 123 en jg 1881, zoals die opgenomen
zijn in: Jozef Boets, Gezelles Leermaren. Journalistiek werk
uit 1881, Antwerpen-Amsterdam Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1975, pp. 101-110.
d. Bijdragen ten onrechte als Gezelleteksten gedetermineerd
- Een gulden herte, en schoon verstand, referentie
in Verzameld Dichtwerk, VIII 342: de zwarte lijst. D
Sabbe, o.c., p. 81 schrijft het - op suggestie van de zusters - toe aan Gezelle. Volgens C. Dassonville, Souvenir
du Jubilé de l'institution des coeurs Paulines 1834-1909,
pp 34-35 is C. Bruloot de auteur (E.H. K.L Neudt, 1896)
- 't Is feest, 't is gouden jubelfeest: niet opgenomen in Verzameld Dichtwerk (Boets, p 96: 'als Gezelletekst(en) bewaard, stilistisch (en inhoudelijk) (. ) als zodanig weinig overtuigend' (1847-1897). (Paulinenavond-recreatie Danklied der dochters ter eere van
hunne weldoeners ' 1897)

b Gedichten in de periferie van de kloostergemeenschap:
(voor een oud-leerlinge, t.g.v. activiteiten van en voor
leden van de drie congregaties, voor de geestelijken die
de congregaties begeleidden)
- Voorbij is 't lijk een zonnestraal I 334 (Boets,
p. 54, 128) (E P. Claeys, oud-leerlinge, 1880)
- Diepe in 't donker groen geborgen: II 351 (uitstap van de zangeressen van de meisjescongregatie,
1880)
- 0 Ma Mère, o Marie, VIII 208 (Boets, p. 169)
(viering van zeven jubilarissen in de Franstalige congregatie, 1881)

- Tien maal vijf jaar verleende God liet leven
VI 238-239 (Boets, p 55, 74) (viering van elf jubilarissen
in de Vlaamse congregatie, 1881)
- Ik ben bij LI, Maria zoet: I 349 (Boets, p.131)

GUIDO GEZELLE EN DE ZUSTERS PAULINEN IN KORTRIJK

29

JAN J.M. WESTENBROEK

Een mystiek gedicht:
`o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht'
Gezelle werd geïnspireerd door Ruusbroec, maar verwerkte uit zijn werk alleen datgene
wat hem uitkwam.
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0 Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht,
dat uitsp ri ngt en ontgaat, langs allerhande paden,
verspleten en gedeeld, zoo meervoud als de bladen
die Benen boom bestaan: hoe zal ik uwe macht
ontvluchten en toch eens 't eenvoudige enkel zijn,
waarin God zelve alleen heeft kracht en wederschijn?

Vertrekt van mij, verlaat mijn al te ondiep gezicht,
mijn al te onkundig en mijn al te onmachtig wezen;
laat af, en zij mijn' ziel, mijne enkele ziel gerezen
tot waar zij God aanschouwt en, in dat duister licht,
veel klaarder als de zon die deze wereld wekt,
de bronne zelf van al dat denken heet ontdekt!
Verlaat mij, kostbaarheid van peerlen en metaal;
verlaat mij, dierbaarheid van ouders, vrienden, magen;
verlaat mij, 't leven zelf en de alderliefste dagen;
verlaat mij, woord en werk, gevoelen, tijd en taal,
verlaat me Gij alleen, gebleven, Gij toch niet,
door wien mijn ziele leeft en uwe klaarheid ziet.
o Banden, al te fel, o kerker, veel te zwaar;
0 lichaam, slavernij des levens, op der aarden,
hoe lang nog moet ik, geest, in uwen dwang ontaarden?
Wanneer toch, wordt mij God en 't eeuwig raadsel klaar?
Of is 't om niet, misschien, dat mij daarbinnen t ri lt
eene ongekende tocht, die altijd opwaards wilt?
Om niet? o Neen, om niet en heeft God iets gedaan,
en heeft God iets gewild, en heeft God iets gelaten;

mijne onrust zal wel eens een eeuwig rusten baten,
en dan alleen zal ik eerst leven en bestaan;
dan zal mij, v rij en vrank, God eeuwig medezijn,
dan zal 't mij altijd ruste en eeuwig vrede zijn!
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Chierheit der Gheesteleker Brulocht',
editie uit 1868 die door Gezelle gebruikt
werd.
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zulkee
g
p aden toe
dacht' of rechtstreeks?
Hetedicht
verandert van toon in
g
de strofen 2 en. Na de zoekende zinsbouw en ritmiek komt nu de uitdrukking
door
van deathos
p
^die wordt opgebouwd
pg
herhalmen
herhalingen,in de vorm van synoniemen,
Y
woord g roe woordherhalingen
enparallelle
g
p

i

Hetaat
nogg even voort in de eerste
g
reels
g van de vierde strofe ('o Banden...
o kerker... o lichaam'),die met het aanroe'hoe' een p aral g
p ende 'o' en het vragende
lellie met de eerste strofe vertoont. Maar
vervolgens
gblijkt deze strofe het scharnier
naar de conclusie in de laatste strofe. Gezelle doet dat via een dubitatio, een in twi'-l
hier door een
fel trekken van iets, hetgeen
g
van die
ontkennin van degegrondheid
ontkenning
gg
twijfel
in
de
afsluitende
verlossende
zekere
heid verkeert:
Of is 't om niet,, misschien, dat mijJ daarbinnen trilt
altijdopwaards
tocht,^ die altijd
eene ongekende
p
g
wilt?
Om niet? o Neen, om niet en heeft God iets
gedaan enz.

Opmerking
g verdient ten slotte, dat
P
de
eerste én de laatste
''
het rijm
op
'-ijn
J
p
strofe afsluit, in de laatste strofe zelfs met
rijk
rijm: 'medezijn – vrede zijn'
l,
J en dubbel rijm:
waarbij 'vrede zijn'
waarbij
zijn'op
g afstand
p die lange
'wederschijn in
op
weer dubbelrijmt
p 'wederschijn'
J
dat we hier te
regel 6. Het is een signaal
g
gedicht
maken hebben met voor hetehele
g
g
fundamentele reels.
g

EEN MYSTIEK GEDICHT: ' 0 MENIGVULDIGHEID VAN ' T MENSCHELIJK GEDACHT '

31

Deeleerde
dichter
g

9

9

Y

Tot de vinding
g van de stof levert de
belezenheid een belangrijke
g l bijdrage.
l
g Men
vindt stof ineschriften
van anderen en
g
brengt
g die in de eigen
g tekst in of ontwikkelt
o creatieve wijz
op
wijze die tekst vanuit die
Dit verschijnsel noemt
•
men tegenen g
woordig'intertekstualiteit'. Het eerste zelfstandsg naamwoord van Gezellesgedicht,
g
'menigvuldigheid', is al zo'n vondst die de
intertekstualiteit in hetedicht
invoert. Het
g
woord betekent in het algemeen:
'talrijkg
l
heid' 'veelsoortigheid',
maar bijJ Gezelle
g
met de belan gJ
rijke connotaties 'verstrooidheid' en 'verwardheid',, die van de talrijkJ
zijn Het staat in
heid hetevol
kunnen
zijn.
g
g
tegenover
"t eenvoudige
g
g
g enkel'
in r.dat
'de
ongehinderd
weers
5^
g
p ie
g elende onvermengde
g eenheid' betekent.
'Menigvuldigheid' en `eenvoudi
'eenvoudigee' in deze
zij ontleend aan
betekenissen zijn
J
middeleeuwse mystieke schrijve
schrijverJan
•
Ruusbroec1293
-1381 .
'o Menigvuldigheid' dateert men oop
grond
van een handschriftfragment
dat
g
g
door Gezelle
inre
aarse
inkt
werd
eschp
g
ven,p
op de eindjaren zeventigg of beginjaren
gJ
tachtig. Naast dit documentairgegeven
is
gg
er daarvoor een tweede argument.
Hetg eg
dicht 'o Wilde en onvervalschteracht'
van
p
6 ljuni 1882 laat in zij
zijn motto 'Alre creature
endeersticheit.
Ruusbroec, Bruloft,, bl.
Y
108' en de daarmee corresponderende slotwoorden 'Gods eerstigheid'
ook de invloed
g
van Ruusbroec zien, en wel een met nauwkeurige
g bronvermelding:
g Die Chierheit
(= Pracht) der Gheesteliker Brulocht in de
editie van Ruusbroecs Werken, deel VI door
David - Snellaert van 1868. Samen met 'o
Wilde en onvervalschte p racht'geeft
'o Meg
nigvuldi heid'
de eerste tekenen van Geg
zelles ontdekking
g van Ruusbroec, die dan
van ongeveer
1880 kan dateren. De begripg
gil en 'menigvuldigheid' en 'eenvoldi
'eenvoldigheid '
pheid
in Die Chierheit voor op
p de bladzijl
den voorafgaand
aan de tekst, die Gezelle
g
inspireerde
tot 'o Wilde en onvervalschte
p
ppracht'.
Ruusbroecs uitermate systematisch
Y
opgebouwde
tractaat is verdeeld in drie
pg
boeken,
boeken die achtereenvolgens
g ens `het wer kende leven', 'het innige
g of Godbegerende
g
leven' en `het Godschouwende leven' behandelen. Elk boek bevat vier delen volg ens de vierdelingvan de tekst in Matteiis
15:6:
`Ziet - de Bruidegom
komt -gaat
uit 5
g
g
om Hem te ontmoeten.' In het tweede en
derde deel van het tweede boek, over het
innig,
g ^ Godbegerende leven, wordt aan de
hand van de woorden: 'de Bruidegom
g
komt - ggaat uit' de drievoudige
g komst van
Christus in dat leven behandeld: de eerste
komst in het hart, de tweede in de `hogere
vermogens'
en de derde door aanroering
g
g in
de eenheid van deeest.
De
tweede
komst,
g
32

in de drie hogere
vermogens:
de memorie,
g
g
het verstand en de wil, beschouwt Ruusbroec aan de hand van het beeld van een
bron met drie stromen. De eerste stroom
siert de memorie: het vermogen
g om de
waarheid en alle deugdzaamheid te bezitten en te behouden. Haalde Gezelle voor
'o Wilde en onvervalschteracht'
inspiratie
p
p
uit Ruusbroecs tekst over de tweede
stroom, het verstand, voor 'o Menigvuldigheid' ontleende hijJ hoogstwaarschijnlijk
g
l J het
begrip
een
g il 'menigvuldigheid' te g enover 'vuldigheid' ('eenvoudige'
r. aan de tekst
g 5
over de eerste stroom, de memorie. Een
deel van wat Ruusbroec schrijft
schrijft volgt
g hier,
in moderner Nederlands omgezet
behalve
g
enkele voor Gezellesedicht
belangrijke
g
gJ
begrippen, die tussen aanhalingstekens
g
staan en g
evolgd worden door een vertalingtussen haakjes.
haakjes
eerste stroom van deenade
van God, die
g
God bij1 deze komst laat vloeien,^ is een ppure
'eenvoldicheit'g
eenvoudi heid)die zonder onderscheid deeest
g verlicht. Deze stroom neemt
oorsin de
(
1•n oorsprong
g bron in de 'eenicheit' eenheid) van deeest
g en vloeit recht omlaag,
g^
doorstroomt alle krachten van de ziel, de hogere
g
én de laggste en verheft ze boven alle 'menichfuldicheit' in aardse beslommeringen,
g - en schept
p
in de mens 'eenvoldicheit', en toont enee
g t
hem de innerlijke,
1^ van de wereld afgewende
g
band in de 'eenicheit' van 1g
zineest.
Gezelle vlooide niet alleen een
treffend woord uit een oude tekst,
hij nam
uit die tekst meer noties mee in zijng edichten. Dat was heteval
met 'o Wilde en ong
vervalschteracht'
het is hier eveneens zo:
P
zie het woord 'eenvoudigl
e'. Bij beiden betekent 'menigvuldigheid' de verstrooidheid
der zielskrachten over vele zaken. 'Eenvoudige' en 'eenvoldicheit' daarentegen
g en heb ben betrekking
g op
il het uitsluitend op
p God
gericht
zijn.
g
J 'De aardse beslommeringen'
g en
werkt Gezelle in de eerste drie strofen anders uit dan Ruusbroec het enkele bladzijl
den vóór bovenstaand citaat deed en de
menigvuldigheid daar een 'alledaagse
g
koorts' noemde:
Want deze mensen willen over alle dingen weten en meepraten,
en beoordelen;,
g
^ alles opeisen
g
en zichzelf vergeten
ze
vaak.
Zij
g
1 maken zich vele
zorgen
dikwijl
g over wat hun niets aangaat;
g ^ dikwijls
ze iets teen
g hun zin horen;• met kleine
zaken kan men ze ergeren; hun gedachten
zijn
g
1
veelsoorti nu zus, dan zo, nu hier dan daar:
het lijkt
1 opg de wind.
Ruusbroec maakt voorts in het voorafgaande, eerste deel van hetzelfde tweede
boek van de Brulocht onderscheid tussen de
'ziel' en de 'geest'. De 'ziel' animeert het lichaam
geeft vorm aan de `veelheid' ervan
,g
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en verschaft het de zelfstandige
g eenheid als
ersoon. Zijl is bovendien g`eest'^ het geespersoon.
teli'ke
J vermogen
g dat zich bewust wordt
wezenlijk eenheid met God. In
van zijn
l wezenlijke
r.en 18 is 'ziel' dieggeestelijke
J
zelfstandigheid
die het lichaam bezielt en
g
tegelijkertijd
at
g
g J
J hetgeestelijke
l vermogen
g dat
de eenheid met God beseft. In r. 21 is
`eest' datgeestelijke
'geest'
g
J vermogen
g dat zijn
J n eienli'ke
aard,
het
besef
van
de
eenheid
met
g
l
God, dreigt
g te verliezen in de kerker van
het lichaam.
Gezelles woorden 'enkel' 5r.en
'enkele' r.vinden we niet als typerende
Yp
termen bijJ Ruusbroec terug,
niet in
g^
de betekenis van 'onvermeng^
d' 'zuiver'.
Het komt me voor, dat Gezelle dit woord,
dat hij
hij in deze betekenis ookgebruikt
in
g
'o Wilde en onvervalschteracht'
en later
P
'Mijne
in 'Mijne
oogen
bij
dage'
g zien bij
g (Tijdkrans),
1
als vertaling hanteert vanhet Latijnse
'simsim
J nse
lex'.
Oorspronkelijk
betekende
'simplex':
p
p
l
p
'enkelvoudig^' 'nietgemengd'; daaruit
kwamen dan betekenissen als: 'eenvoudig',
g'gewoon,
, 'ongekunsteld', 'natuurlijk'
Jk
g
voort. In de oorspronkelijke
p
J betekenis werd
het echter door Thomas van Aquino
q
g ebruikt en daarna door het Eerste Vaticaanse
Concilie1869-18
7 o in de formulering:
g
'simplex
omnino
et incommutabilis substang
tia spiritualis'
('volstrekt eenvoudige
ige en on P
vermen
gde
ggeestelijke
l zelfstandigheid':
g
H. Denzinger, Enchiridion
Symbolorum,
82
7.
9
^ 1782).
In de tijd
dat
Gezelle
genoemde
gedichten
J
g
g
schreef drop g,vooral door het Concilie en
nogg meer de encycliek
Aeterni Patris van
Y
Leo XIII vanau
18
4augustus
79^het neo -thog
mistische denken in de clericale kringen
g
door. Onder Mgr.
g Faict kwamen depriesters van zijn bisdom Brugge
gg maandelijks
bijeen
om theologische
vragen
J
g
g te besprep
ken wat ongetwijfeld
vooral
na 1879
een
79
g
l
routeeweest
moet zij
zijngeweest om dit
g
tot de p arochiegeesteli'kheid
waar J
toe ook Gezelle behoorde, te laten doordrieen.
g
Ruusbroec klinkt weer door in de
laatste drie regels van de tweede strofe. In
het derde en laatste boek van zijn
l Brulocht
weidt hij
hij uit over het 'Godschouwende leven' waarin deeest
onmiddellij
g God onmiddellijk
Daarin is de minnendeeest
verg
loren in de afgrond
van
een
bovennatuurg
like
en begint
de openbaring
lduisternis
g
p
g
van God en het eeuwige
g leven. Ik citeer uit
het eerste deel van dat boek in eenemog
derniseerde tekst:
Want in die duisternis schijnt
schijnt en wordt gebore
geboren
het verstand te bovenaand
licht - dat is de
g
Zoon van God - waarin men het eeuwigg leven
schouwt. En in dit licht wordt men ziende. En
ditoddeli
even het een g
1•ke licht wordt gegeven
^^ gin
voudig
e zijn
de
^ waar de geest
1 van de geest,
^^
g

J

klaarheid, die God zelf is, ontvangt boven alle
gaven en boven
elk werk door schepselen,
en wel
l
e
p
in de lege
leegheid van de ggeest, waarin hijzelf
gg
doorenietende
liefde verloren heeftt en deklaar g
heid van God onmiddellijk ontvangt.
En hij
g1
wordt zonder ophouden de klaarheid zelf die hij
ontvangt.
g
Het duistere licht in Gezelleseg
dicht (r. 10) is een onbegrijpelijk licht,
li h dat
veel helderder is dan de zon die onze aarde
a de
wekt. De ziel ontdekt daarin de bron
o van
a

sten van Gezelle zelf: 'De tale des vaderlands' in Gedichten,ezan
eng
en gebeden
en
g
("t Lichaam en de banden Adamsi
eschen
hunne rechten weêrom' 'Hangt
g nen
truisch' in dezelfde bundel`ouden
kevie
g
gouden kerker') en 'Neen, vogelloos
en
g
e
g
blijft
''
sik
J de blauwe lucht niet' in Tijdkrans
1
en kan,,g
gekerkerd engebrand,
maar w e n g
schen nog, eilaas,.
vrij vaderland!').
naar 't vrije
is meer in die strofe wat typisch
Yp
Gezelliaans is. Het verla p gen naar het verhelderen van "t eeuwig
g raadsel' (r. 22)

heeft kracht en wederschijn' wordt een 'mijiJ
... God eeuwig
medezijn' (r. 29 . Door de
g medezijn'
'kracht' van deenade
(r. 6) vermag
'ik'
g
g deek
God zelf te weerspiegelen('wederschijn',
l
r. 6) door 'eenicheit', de eenheid van de 'ik'
en God. Bevrijd
Bevrijd van onrust,^ 'vrij
'vrij en vrank'
(r. 29:
onbelemmerd
en
zonder
vrees) zal
9
hem een harmonischeluk
`altijdruste
rusten
'altijd
g
eeuwigvrede' (r. o3 beschoren zijn.
zijn
spreekt
steeds over de
P
God-schouwingin het hier en nu. Zijn
God-schouwin
Zijntr actaten zijn een systematische
uiteenzettingg
Y
van de weg
g daarnaartoe. Gezelle daarentein met God na het
g en situeert de vereniging
aardse leven. Ook in 'o Menigvuldigheid':
'mijne onrust zal wel eens een eeuwig
g rus ten baten' (r. 27).
7 BijJ uitzondering
g vindt
men bijJ hem een verschijnsel
verschijnse verwoord dat
kan voordoen bij
bi' een 'aards' rechtstreeks contact vinden met God. In 'Bli'd
l schap' (Gedichten,ggezangen
g en gebeden,
g
1859?)
als:
59 lezen we regels
g

^ ^^ ^ ^.•^

Wataat
mijJ om in 't wondere van die
g

stonden,
als 't hert mijl ggloeit
en de oog mij berst, en
g

ik,

M1'^ kago,444w.„44,
M..^

van tranen dronk', onmachtig
g ril ten
g ronde
en in een storm van liefde en vreugde
g stik!

,x ^ ,^„^^^^^,
f

4't 4"

se.

e+° ,^

xl^ q+

fM

e
^'^^^"^^•

, ,
,

^, ,
,,, ,,,,„

.

,^
.'

^.^
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Op(
0 oudere leeftijd vertaalde Gezelle ook theologisch
werk van zijn
g
1 bisschopp Gustaaf Waffelaert 18 471931).
De Goddelijke beschouwingen
93
g ('uit het Latijn
1 vervlaamscht door Guido Gezelle'))verscheen
bi' Eugèney
Beyaert
in Kortrijk (van 1897
tot 182
i998 vond Tonyy
97
99^0
4 pp ^ onvoltooid.) In augustus
1
g
Morren bovenstaand handschrift van Gezelles (aanzet tot) vertaling
Godly
g in het Engels:
S
Y Thoughts
g
'translated from latin into flemish and from flemish into english
by
^
y Guido Gezelle...'

alles dat denken heet: de Logos, het ,
Woord,
de Zoon van God (Johannes 1). Deze achterliggende
betekenis van r. 10-12 wordt dank
gg
zijJ Ruusbroecs tekst duidelij
duidelijk ('licht - dat is
Zoon van God -' ). De 'klaarheid' in r. 18
betekent niet alleen'glans',
`lans' maar verwijst
verwijs
naar de Zoon. De derde strofe brengt
g
het verhaal van de rijke
jongeling
in gedachJ J
g
g
ten die niet alles kon opgeven
om de Zoon
pg
te volgen;
wil wel dat
g
g ^ de 'ik' in hetgedicht
alles hem verlaat wat deerichtheid
op
g
p het
goddelijke
g
J afbreuk doet,^ en vraagt
g dat God
en in Hem de Tweede Persoon hem bijblijft,
l,
mede-is'medezijn'
J in r. 29 .
Het motief van de aardseen
g evan
g schapin het lichaam (r. 19-21 komt wel
voor in Ruusbroecs Dat Rijcke
1 der Ghelieven
tweede deel, derde zin), dat Gezelle heeft
bezeten, maar doet vooral denken aan tek-

brengt
g Gezelles 'waarheidziekte' te binnen
uit: 'o Eerdentroost
,ggebloeide blommen' en
'De dood is onbermhertig'
en
g in Tijdkrans
1
'Dat wilde ik weten' in Rijmsnoer.
En
vooral
1
ook de vraag
g naar de zin van het verlangen
g
naar God in r. 23-24
3 4, die het scharnier
vormt naar het slot. Deze vraag
g vinden we
ook in 'o Eerdentroost' en 'De dood is onbermhertig' in nauw verband met de waarheidziekte en in 'Vertijloosheid'.
Steeds
l
verkeert deze vraag
in
de
zekerheid
van de
g
rust en vrede, die God eens zal schenken.
De laatste twee regels, die als alle
slotregels
van de strofengepaard
rijmen,
g
gP
J
corresponderen
inhoudelijk
inhoudelijk
én
door
de
p
g eslotrijmen met de eindregels
like
g van de
J slotrijmen
eerste strofe. Het 'eens' in r.blijkt
5 blijk de eeu g heid in r. 3o. Het 'eenvoudige
g enkel
zijn'
van
de
'ik',
waarin
`God
zelve
alleen
J

An de Vos heeft in haar studie over
Gezelles 'Gouden Eeuw' 373
o - 16 echter aangetoond,
^ hoe ditggedicht in het uitspreken
g
p
van zulke 'ongekende
g
ggewaarwordingen'
g
kenmerken draagt
'commug van hetgenre
g
nielYriek' zoals het beoefend werd door
1?de 18de-eeuwse dichters als Daniël Bellemans en Michiel de Swaen. Het blijft riskant aan zulke regels
een biografische
beteg
g
kenis te hechten. Gezelles religieuze
poëzie,
g
p
zowel uit de Roeselaarse als de Kortrijkse
J
p eriode- steunt op
p traditie. In Roeselare
vond hij voorbeelden bijl degenoemde
g
dichters uit zijn `Gouden Eeuw',^ in Kortrijk
Kortrij
het
werk
van
Jan
van
Ruusbroec
een
l
belangrijke
bron van inspiratie.
Ruusbroec
g l
p
moet voor Gezelle aantrekkelijk
lggeweest
zijn om het samengaan
van mystiek
genie
g
Y
g
en visuele expressiviteit.
Bij
zijn
uitermate
p
Jl
sY
ystematische uiteenzettingen
g maakte
Ruusbroec overvloedig
gebruik van aan de
gg
natuur in het bijzonder
aan het licht ontl
leende beelden. Gezelle benutte Ruusbroecs
materiaal inzijn
zijng
gedichten op
zijn eigen
p zijn
g
wijze.
Hij werdggeïnspireerd
door RuusJ Hij
p
broec maar verwerkte uit zijn
J werk alleen
datgene wat hem uitkwam, wat onder andere blijkt
uit deplaatsing
J
p
g van de vereniin van deg
geest met God in het leven na
gg
de dood met noties die Ruusbroeceg
bruikte bijJ de beschrijving
g van het aardse
J
God-schouwende leven. Gezellein
gg uitermate creatief met de door hemekozen
g
traditie om.
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KAREL PLATTEAU

Gezelle en 'The Song of Hiawatha'
Een 'Song' voor heel het leven
De vertaling van 'The Song of Hiawatha' was voor Gezelles poëtica van zeer groot belang.

D

ven. Het Fins werd immers verdrukt door
Kortrijks
eJ
jonge
g leraar,- de Kortrijkse
het Zweeds en in de culturele ontvoogbejaard
onderpastoor
en
de
bejaarde
p
eeuw stond
dip gsstrijd
dit zijn drie levensg
l van de negentiende
dit volkse epos
momenten waarop
p in dienst van een li p guïsP Gezelle met het inditisch-nationalisme waarop
trad. De
aanse epos
op de voorgrond
p het nationaal
g
p p
bewustzijn
zich
baseerde
en
naar zelfaffirWadsworth
Amerikaanse dichter Henry
Y
Longfellow
schreef dit werk in 1855
rond
matie zocht.(Eenzelfde fenomeen als met
55
g
De Leeuw van Vlaanderen trad hier op).
figuur
Hiawatha. Of liever,
de mythische
p
Y
g
Longfellow
was uitermate bekoord door de
hijJ weefde een epos
rond
dit
prototype
van
p
g
p
Yp
de oorspronkelijke
Amerikaanse cultuur én
epische
kleur, de vorm en het metrum van
p
J
p
gaven meteen inspirahet Finse epos
van de onderwerping
p ese cu le en dieg
pg aan de Europese
tuur. Het was het literaire resultaat van een
tie tot het aanwenden van eeneschikte
g
schrijven Hierin
ketting
vorm om een epos
^ verdraaide en o pge g
P uit te schrijven.
g overgeleverde,
hijJ de adel van de Roodhuid illustreren
poetste verhalen. Gezelle kwam er heel
vroeg
zij enthousiasme
in harmonie met die van de Witman of
g mee in contact en zijn
bleef aan. Bovendien speelde
dit
blanke. De hoogbegaafde en mythische
Y
p
Hiawatha als held van het ep,
os werd
eP
pische ggedicht van meer dan54oo verzen,
inherent, een belangrijke
rol voor de twee
als een idealistisch opperhoofd
voorgesteld
g
pp
gl
bloeiperiodes
van zijn dichterschap.
dat vocht teen
p
p . Telg boze natuurkrachten en
zijn
volk
deed
bekens wasrecies
dit werk
aanleiding
emanciperen.
22 zan
zangen
p
g en
J
p
g
aanloop
tot
merkwaardige
verstrekschreven
zijn
leven,
zijn
liefde,
zijn
verdriet
e
en
p
g
J
^l
^l
hij
kende
zijn poëtica.
Gezelleen inzet. Als zijn
g en in zijn
p
J taak vervuld was,^ nam hij
onderzoekers als A. Westerlinck, F. Baur,
hij
afscheid van zijn
J volk en vertrouwde hij
K. de Busschere,J. Boets, P. Couttenier en
het toe aan de overzeese blanke katholieke
anderen hebben dit inzicht aangewezen en
missionaris en
zijnzgezelschap.
g
p
fragmentarische
elementen aangebracht.
Lon fellows literair initiatief viel
Longfellow
g
g
Maar recente vondsten en nieuwe inzichbijJ alle Amerikanen ing
goede aarde;
ten, door velerlei onderzoek,, brachten verer kwam raciale antipathie
op
gang
p
pg
g in de
sluierde biografische
gegevens
aan
het
licht
kranten
van
Boston,
omdat
die
figuur
g
g
gg
en voldoende bewiJ smateriaal om het be'Wishi-Washi' en heel zijn
l indianencultuur
lap gvan deze vertaling
genuanceerd in te
nooit
het
onderwerp
gg
p hadden mogen
g en wor schatten. 113
van Geden van een literair werk. Bovendien ontiljaar na depublicatie
p
zelles vertaling
golf van satire enp
parodie oop
g lukt het om alle elementen
pop te zich eeng
aaneen te rijen
van deze 'wam
um ordel'
inhoud ('rather boring')
Jgp
g
g en vorm ('tum-ti,
of het indiaanse sieraad waarbijJ de figuren
tum-ti tum-ti trochees, ad infinitum'). Toch
g
uit schelpenkralen
een stukgeschiedenis
waren er ookrote
voorstanders en het
p
g
g
voorstelden.
succes bleef niet uit: het werd een bestseller. De Amerikaanse lezers hadden nu een
Finland en Boston
werk waarin zij
zij hun openheid
terugvonden
p
g
De auteur van The Song
of
Hiawatha
voor
eenluralistische
maatschappij
S
p
pp J met
noemde zijn werk een 'Indian Edda'. Longrespect
gp voor het indiaanse leven. In het
fellow leende bewust het woord 'Edda' om
epos werd de integratie
van rood en blank
g
aan te tonen dat hijJ voor zijn
zijnepos
immers voorgesteld
op
p op
p zoek
g
p eengecamoufleerde
g
e aan was in Europese
culturen. In een
en filantropische manier. De blanken hadgg
p
Duitse vertaling
hij het Finse heldenden de indianen weliswaar bijna
uitgeg las hij
ge
J
dicht Kalevala, over de stamvader van alle
roeid maar hunebruiken
g
,hun verhalen
Finnen. Ook dit werk wasg
en hun wijsheid
wijsheid waren met dit werkgered.
g e roeid uit de
g
verzamelde en bijgewerkte
liedcultuur
van
Zo
althans
formuleerde het deQuakerlg
de volkszangers.
De plattelandsarts
Elias
dichter Bayard, 'after the Indian race has
g
p
Lonnrot had die liederen opgetekend
in 5o
vanished from our Continent'. Waren er
pg
runen of zangen en hij
hij had zijn
geen indianen meer over,^ dankzij
dankzij LongfelLon felg
J werk met g
een een sociaal-politiek
motief
mee
e
e
konden
ze
heruitgevonden
worden.
p
gg
g
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H.W. Longfellow (1807-1882),
zeer
7
o ^ulaire Amerikaanse schrijver
in de
populaire
1
negentiende
eeuw. Hi1 bestudeerde talrijke
^^
Europese
culturen en talen, o.a. liet
t
Nederlands in 1832.
3 Hij1 durfde het aan om
de indiaanse cultuur als onderwerp te
nemen voor een literair zi'erk, The song
g of
Hiawatha. Is er vandaag nog weinig
esthetischeal reciatie,
l'
dan heeft dit werk
toch een grote culturele betekenis.

De Europese
lezers op
p
p hun beurt
bleven ook niet op
p hun honger,
g^ want de
uitgesproken sentimentele tendens in vele
zangen
voedde de alomtegenwoordige
g
hang
han naar wat zich 'vroeger'
had afgeg
ge
speeld. Engelstalige lezers krege
kre en snel
uitgaven
in handen en een stroom
g
van vertalingen
kwam op
gang.
g
pg
g Een van
lezers
was
Gezelle.
Ook hij wou
die vroege
g
zijn enthousiasme voor het epos
p doorgeven
g
aan zijn
en aan intellectuele
l leerlingen
g
hij aan
Vlaamse krantenlezers en dusin
hij
g g
het vertalen.

Roeselare en het beginnende
dichterschap
Gezelle las The Song of Hiawatha kort
na deublicatie
ervan, ^ en zagg er meteen
p
in. Via vreem
eeno isch hulpmiddel
p
pedagg

detalenonderwi ls (Engels)
en vergelijkende
g
gJ

J

literatuurstudieebruikte
hij
hij het werk in
g
zijn
klassen.
In
het
Gentse
weekblad Het
l
Vlaemsche Land ubliceerde
hij de vertalingg
hij
van de vijfde zang,
de titel 'Noordg^
Amerikaansch vertelsel van den wonderbaren oorsprongg van het Indisch koorn, andersezeid:
de Turksche Tarwe ofte het
g
Maïs'. Deze titel was een eigen
g creatie,
want de oorspronkeli'ke
l luidde: 'Hiawatha's Fasting'. Het fragment
bevatte een alg
legorisch verhaal waarin het dode zaad aan
de aarde toevertrouwd werd en de komende verspreiding
christelijk leer
p
g van de christelijke
aankondigde
de. Zo kon Gezelle Vlaamse
krantenlezers in 1857
en zijn
J n stu 57
denten oproepen tot missiologische
inzet,
g
wat zijn
zijneigen
christelijk
g ideaal was,- en de christelijke
als een boeiend thema in de
poëzie
aanbieden. Maar dit laatste deed hij
hij
p
ook in een vroeg
gedicht als 'Aenroepinge'
gg
in zijn eerste dichtbundel Vlaemsche Dichtoefeningen 185^
8 hierin verscheen ook de
geciteerde vertalingg van de vijfde zang,
g,
maar in een nieuwe versie die g
etuigde van
meer taalzorg.
g
Toch is er eenroot
verschil tussen
g
dit vertaalde fragment
en anderegedichten
g
g
dieetui
g van een christelijke
l natuurg den
religie.
'Aenroepin ge' bijvoorbeeld
bevatte
g
l
dit thema louter als eenprogramma, terwijl
vertalingg getuigde
g g van een eigen,
g en
roerde beleving
g van de natuur alsgeschenk
g
van God. Deze evocatie trof Gezelle zeker
ook aan in desalmen
maar in de tekst
p
van zijn
Longfellow zagghij de
J tijdgenoot
l gg
kans om zijn
belevingge
J eigen
g religieuze
g
g
stalte teeven.
Volens
Westerlinck
klinkt
g
g
er vanaf dit Hiawatha-fragment
een eigen
g
g
reli g
religieus
gevoel
opp uit Gezelles lyrisme.
Y
g
Dit element zal zich in zijn P
poëtica ontwikkelen tot een herkenbaar en authentiek
Gezelliaans kenmerk.

Lauwers en Verriest
daarom

l

Met Gezelles vertrek uit het kleinseminarie verbleekte de Longfellow-cultus
niet bi
bij de leerlingen.
Wanneer de
g
oud-leerlingg van Gezelle,^ nl. Hugo
g Verriest,
er benoemd werd als lesgever en de artistieke leerlingenclub
'Société littéraire' als
g
'directeur' bijstond,^ kwam Longfellow
g
opnieu
o nieuw als een favoriet dichter aan bod.
lanceerde eenproject: de vertalingg
van The Song
g o Hiawatha. HijJ duidde het
nieuwe lid van de club, de leerling
g Emile
Lauwers,
werk te onder, aan om datgrote
g
nemen. Maar hij
hij zou steun krijgen
Jg van de
anderen doorezamenli'ke
g
J lectuur van vertaalde fragmenten
opg hun bijeenkomsten
bijeenkomste
g
doorrivé-hul
van
g Verriest. Want hijp
l
zelf startte ook een vertaling
enpubliceerde
g
g
meteen een fragment
in Rond den Heerd van
g
januari 18
project
moet de jonge
77 . Hetg
J
J ge
Lauwers sterk aangesproken hebben,
hebben hij
zou immers als eerste Vlaming
g een boek

met wereldsucces vertalen; bovendien
schreef Verriest een brief aan de Amerikaanse auteur om het werk te mogen vertalen. Deze brief verraadde door aanpak
p en
woord g
woordgebruik
een klassikale aanpak
p of die
van de literaire club. Hetositieve
ante
woord van Longfellow
moet als een p ron kg
stukefun
eerd
hebben voor alle leden
g
g
van de lettergilde,
maar Verriest behield het
g
toe g
toegestuurde
autograaf
in eigen
g
g bezit en
g af dit later door aan Gezelle.
Lauwers vervulde zijn
opdracht: in
l p
De grond van dit verdichtsel is als volt :
Daer was een tyd dat de noordamerikaners dc
turksche terwe , het Mais niet en kenden ; op1 eenen
keer ging een van hunriesters
of ^ro13
heten , Hiawada,
P
bidden in den bosch, en vasten , alleene in zyne J
wig-waan. zyne hutte; by
groeijen,
y vond het Maïs s taen groeien,
en by biet het Mondamin,
t liy
y
^ of menschenvriend;
p ocht er tegen , dat is, het kostte hem 'veel moeite
om te bewerken en te bezorgen
lang
g ; eindelyk
^ , na lange
vele werken : vechten in 't verdichtsel , trok hY het
uit , en smeet het op
, 't was rype
P den grond
g
YP : by
overwon Mondamin. Hy trok hem zyn
Y kleéren af,
dat is de blaren die de koorenhauwen dekken , deed
denluimbos
van zyn
Y hoofd : het fyn
P
Y hair dat op de
turksche terwcroeit,
en begroef Mondamin,, te weg
ten : hy zaeide het graen , en lIondainin verrees : ho
graen kwam nil.
Aenmerking
e bi 1: Mondamin.
Amerikaensch Verdichtsel over den
oorsPron gvan het Mais of Indisch
kooren uit: Vlaemsche Dichtoefeningen,
g
1858,p.
p 190

de loop
van twee schooljaren
vertaalde hij
hij
p
l
quasi
het hele werk. Verriest werd onderq
tussen benoemd tot 'principaal' in het
Ieperse
college,
p
g^ na een tussenhalte in Heule
als directeur van een zustercongregatie.
Eind augustus-begin september 1878 no 'zijn'
digde Verriest enkelegasten
uit op
g
p 'zijn
g e: Lauwers^ die een vijfdaagse
l
g se voettocht in het Heuvelland daar liet eindigen,
g,
deriester
E. Vanhee, broer Adolf Verriest
P
en Guido Gezelle. Dit initiatief had iets van
een doorgestoken kaart, want Lauwers
schreef later dat 'Gezelle kwam om te werken op
p Hiawada'. Hetgezelschap
p bracht
g
een leuke avond door en de volgende dagg
werkten Gezelle en Lauwers samen op
p de
vertaling.
g Sindsdien ontstond een samen werkin diep
per briefkaart een vervolgg
kende, want Lauwers werd student in de
geneeskunde aan de Leuvense universiteit.
g
Gezelle beantwoordde alle vragen
g voor
vertaling
moeilijk woorden of verzen
vertalin van moeilijke
het hele werk en eind november 1878
7
bestond al hetlan om Lauwers' vertalingg
uit teeven.
Maar na een g
roefdruk'e
g
l van
twee zangen
kritiek
uitte
Gezelle
ernstige
g
g
opgg
typografische elementen. Daarop kwam
hij
hij snel in het bezit van Lauwers' kopij,
g J^ ver beterde die en stuurde ze terug
g in katernen
naar Lauwers die hiervan een nieuwe ver-

sie moest uitschrijven.
Gezelle zou die koJ
ie
dan
no
eens
doornemen
om er 'een
p
g
edel stuk' van te maken. Wanneer Lauwers
deze kluseklaard
had en de definitieve
g
tekst in handen van Gezelle was
,ggebeurde
er niets. Verriest zou instaan voor deublip
catie maar ondernam niets. Toch zocht hijJ
Lauwers op
p en deed hem het voorstel om
afstand te doen van de vertaling.
g Wat
gebeurde
ebeurde op
14
augustus
1879
in
P 4 g
79 een
gedichtje
aan
het
adres
van
Gezelle
en in
g
l
eenzelfde exemplaar
aan Verriest.
p

Deublicatiebleef
uit
beeut
Er volgden
nadien
ondi
talrijke
g
l aan kgingen
enen en oproepen om in te tekenen voor
een exemplaar.
Zoals in De Vlaamsche
p
Vlagge en in De Tassche, tot september 1881
maar er verscheen niets. Telkens werden de
beide namen van de vertalers vermeld.
Nadien kwamen alleen nog
g
g verzuchtingen
over het uitblijven
uitblijven van de uitgave
aan bod.
g
Zeker na het overlijden van Longfellow
o
op
g
24
4 maart 1882. Maar Gezelle bleef op
p de
vertalingg broeden. Hijl had op1 mei 1881
het eerste nummer van zijn taalkundiggd
tijdl
uitgegeven en hierin ontschrift Lo
9 toela
moet de hedendaagse
g aandachtig
g lezer,
van in de eerste nummers al, talrijke
J woorden die achteraf in de Davidsfonds-uitgave
g
van 1886 stonden. Bovendien benutte Gezelle zijn vertaling
g en taalonderzoek voor
lessen in Kortrijk.
heteven
van Engelse
g
J
g
Vanaf december 1883
werden
er in het ko3
mende voor- en najaar lessenreeksen g eor g en als lesmag aniseerd waar heel wat zangen
teriaalebruikt
werden. Zo ontstond er een
g
veelzijdige
beïnvloeding
van het vertaale gg
werk. Daardoor doken er in Loquela verwi'l zingen
g naar de indianen op
p bv. onder 'totem': 'Zoo leeren de Indianen daar ievers
dieee in 't indiaansch America...'),wedcursus
ijverden
de cursisten in de Engelse
g
l
vertalingen
om vlotte en literair-getinte
g af
g
te leveren
engroeid
roeide
eneen definitieve eertagestaagg verder. BijJ eengrondige
g
g e vergg
geli'kin
l gvan bron- en doeltekst valt oop
hoezeer Gezelle een 'overdichting'
g
g beoogde
vertaling.
In
zijn
zijdenwe
een
letterlijke
letterlijke
g
J
g
ijver
om te bewijzen dat hij
hij en het Vlaams
l
en het Engels
in staat waren om Longfellow
g
g
te evenaren, stak hijJ de brontekst naar de
kroon met alliteraties enarallellismen
p
met een woordenschat uit oude taallagen
g
en Middelnederlands uit West-Vlaamse,
Friese en andere dialecten, aangevuld met
neologismen , morfolo gisch knutselwerk en
klankensgel. Zo ontstonden er verschuivingen tussen beide werken tot in de karakteriserin
g van depersonages
g
g toe of in de
en christiageloof
ideologische
aspecten
als
g
g
g
geen
nisering. Maar daarom werd het nog
gg
arafrasering^het bleef een vertaling.
g.
Die van Lauwers was Gezelle onkeerzijd van
Op
dertussen vergeten.
g
g de keerzijde
EN ' THE SONG OF HIAWATHA'
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die verbeterde kopij
PJ noteerde hij immers allerlei aantekeningen, ontwerpen voor voordrachten artikels en brieven. De bewaarde
hij
tonen overduidelijk aan dat hij
fragmenten
g
jota overnam uit deze vroege
geen jota
g p ennen g
vrucht die in samenwerking
g ontstaan was.
Toch nam Lauwers weer contact op
p als afzij voorstel om de
ggestudeerde arts,^ maar zijn
geven, bleef
vertaling in Antwerpen
uit teg
p
onbeantwoord. Halfweg
5 kwam er
g 1885
groot
nieuws in De Vlaamsche Vlagge:
SS het
g
Davidsfondseeft
de vertaling
g uit. In één
g
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Handschrift van Gezelles Hiawathavertaling. Fragment uit de eindversie voor
p ublicatie van 1886. Vergelijk met V.D.
dcpublicatie
deel III,t1'
1 . 163-16 4
uit en
Jjaar voerde Gezelle deze opdracht
P

rijkelijk voor beloond. De 65o frank
werd er rijkelijk
als honorarium was een som waarvoor een
tuinman in dienst van vader Gezelle anders
een heel Jjaar moest werken. De uitgave
was
g
goedkoop, maar de oplage wasggroot: 6800
exemplaren
exem laren. Voor Vlaanderen anno 1886
g naar
J een bestseller. Niet de vraag
het boek had deze oplage bepaald,
maar
p
het bestuur van het Davidsfonds.

zij
belang.
lingg echter van zeergroot
g
g Door zijn
-verwerving
e
taalontginning
en
g en
g
g
g
strijd
door zijn competitieve
strij om literairp
evenwaardigg over te komen, had
verrijkend oefenhij een harde maar een verrijkende
en morachter de rug. Fonologisch
g
evidenties
aanfolog isch zijn
zijn erparallelle
P
toonbaar tussen de vertaling
g en latere
in Tijdkrans
en Rijmsnoer.
gedichten
1
1 msnoer Hetg
zelfdevoor het aan
aangewende
de woordd
g
g
uit
een
aspecten
ebruik
en
syntactische
p
g
Y
vaak stroefeformuleerde
verzenbouw. Bog
vendien 'klinken' er ook echo's van beelden
en metaforen uit de vertaling
g in later dichtwerk.
De intense taalarbeid en het 'arenl
lange
g labeur aan de vertalingg hadden dus
geenszins het originele dichtwerk verhinderd integendeel.
Beide factoren hebben
g
dat hij
hij
Gezelle
ertoeo
allepoëg ebracht
tisch-technische vlakken sterker werd en
ondertussen een taaltechniek kon ontwikkelen, waarmee hijJ zich van nu af met
kon uitdrukken. De verstilde
g rootgemak
g
lyricus
zou nu tenP
volle tot ontplooiing
Y
g
komen. Albert Westerlinck onderzocht
Gezellesoëtica
van de twee laatste dichte
bundels los van de
. Zijn beving
dingen
i.v.m. structuren (alliteraties,
g
binarisme),
binarisme) morfologische
aspecten,
g
p
, woordgebruik en sommige
metaforen
zijn
g
g
J opvalP val
lender
gelslklo
P end met de aanwendingen
g en van in de vertaling.
g 'The Song
g of Hiawatha'
vertalen nam Gezelle dus in beslag
1Y
gopprisch vlak en stimuleerde hem in taalvaarHandschrift van Emile Lauulers met
verbeteringen van Gezelle. Het betreft een
vertaling van de veerde zang van Hiawatha.
(uit: Hulde aan De Bo, knipselalbum van
Jozef Saneyn, Stedelijke
Bibliotheek
1 Openbare
^
Kortrijk, L.S. i77
Kortrek,
6) (C r. V D. deel III, p772)
:117^.
tt
ff, ^ ,^ eo
nn
L^ii
r ^^^ s
Z

^L C

LC+• ,U,ruQl^^t..^

^ ^^°
tij

hle.«e Ge..,o<J•...

e.
^ << ti. u,Y ^ ^ LY, w ,^.lrL<,

Koel onthaal, sterke invloed
Het enthousiasme over de aangeboden vertaling
g bleef uit en literaire critici reageerden
koel
of bespraken
het werk niet.
g
p
Deze reactie van onbegrip
bij
het lezers
P
J
g
p ubliek lag
g bijJ het 'Gezelliaanse' taalgebruik.
g
Hoewel er veeloede
wil en respectvolle
g
p
bewondering
bewonderin voor het doorwrochte taalkunstwerk aanwezig
g was, konden de
meeste lezers nietoed
overwegg met de
g
gehanteerde taal. Daardoor brak het werk
niet echt door als eenopulaire vertaling,
g,
het bleef een artefact voor intimi enfijn)
proevers.
zij
Voor Gezellesoëtica
van zijn
P
dichterlijke
bloei
was
deze
vertaJ
36
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digheid.
Deze jarenlange
J
g activiteit trok o p g
dichterlijke bloei
vallend zijn
zijn tweede dichterlijke
p enode oppg
gang.
g
Persoonlijk was Gezelle zeer tevreden over zijn vertaling
verwoording
zijn
g
gen zijn
ervan. Ook de inhoud bleef hem boeien en
schreef hij: 'Ben
in onderhandelinge
in 1897
97
hij:
g
met eenen Americaander om eene andere
uitgave
van Hiazvatha te laten drukken, met
g
prenten...'
Dit initiatief moet hem enorm aanen illusgesp roken hebben,^ want prenten
p
hij zeer belangrijk
traties vond hij
gJ voor het leg hij
zij
zersPubliek. Daarvoor zorgde
hij al in zijn
bij
Rond
den
Heerd
eda
o
isch
blad
gg
p
tal van vulgariserende
bijdragen.
g
J
g Bijl de uitzij teksten over
g ave in boekvorm van zijn
en flora, als Uitstap
p in de Warande
(1882),vielen dezerenten
echter weg.
g Dit
p
zal hijJ betreurd hebben, want zelfs in het
dat een ander
taalkundige
q
g blad Loquela,
ogen
had,
pakte hijJ uit
lezers
lezerspubliek
voor
,p
p
met een illustratie nl. de kraanvogel.
g
Als er bovendien een 'Americaander' voor een
heruitgave zou instaan, dan
steeg
zijn
prestige
e
Maar deze
eze
onderg l p
gook.
handelingen
brachten
blijkbaar
blijkbaar
niets op. Zo
g
sloot zich de cirkel rond zijn
geprefereerde
J gp
literaire vertaalarbeid: van 1856
1897
5 tot 18
met intermezzo's en met intense jaren,
J
waarvan de weerklank in en deevol
g gen
voor zijn ppoëtica onmiskenbaar en indring end aanwezig waren.
Belangrijke bronnen voor dit artikel:
Lockard, Joe Chapter 3 Translating Hiawatha,
translating Indian-nes, in 'Writing Race' in
Nietheenth - Centierf America, Dissertation,
Berkeley, 1991
Westerhnck, Albert. Wandelen al peinzend Leuven,
Davidsfonds, 1960, 101
Couttenier, Piet. Guido Gezelle Mien dichten, e i sje geliefde
Inleiding Gent, 1989,12
Platteau, Karel. Van Lauwers' tot Gezelles Hiawadha, in
Gezelliana Krotnek van de Gezellestudie 1996, 1,
51-81
Boets, Jozef Gezelles Engelse lessen te Kortrijk, met
achtergrond-informatie over de Hiawathavertaling, in Gezelliana 1971, 4,101-136
Westerhnck, Albert Dc oude taaltovenaar Guido Gezelle
Beveren-Nijmegen,1980
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TONY MORREN

Een onbekend gedicht van Gezelle: 'Keerselucht'
Weinigen waren zo intens met hun volk verbonden als Gezelle.

B

egin
1998 ontdekten
g augustus
g
Peter AsP
esla
h
g en auteur
dezes in de afdeling
g Westflandrica van de Bibliotheek Albrecht Rodenbach in Roeselare) vier autografen
van
g
Guido Gezelle. De handschriften werden
gevonden in een volume(van een reservereeks) van de zogenaamde
Jubileumuitgave2.
g
g
Deze autografen
behelzen drieg
gedichten
g
uit GezellesKortrijkse
Kortrijkseperiode
1872-18 99
p
en de Engelse
vertalingg van de aanzet van
g
de Meditationes Theologicae
van de Brugse
g
g
bisschoPG.J. W affe1ae
r 3&4
t
Twee van die driegedichten waren
reedsekend.
Het betreft het g
elegenheidsg
Kortrijkse Katrientje
gedicht
voor het Kortrijkse
g
J Virg inie Vandevyvere
18
1
en
de
hulde
aan
9
Y
Constance Teichmann na haar overlijden
J
(1896)5 . Het derdegedicht
Keerselucht was
g
tot nu toe onbekend. Ook van het stukje
l
Engelse
vertalinglt van de Meditationes Th eo lt
logicae(te dateren in 1899)
had men tot oop
99
hedeneen
geenweet.
De staat waarin deze handschriften
zich bevinden, kan als 'redelijk'
J omschreven worden. Wel hebben de drie handschriften metedichten
lt
ltgeleden onder het
veelvuldi
veelvuldi open- en toevouwen. De vouzijn
plaatsen doorgesleten
J op
P enkelep
lt
e
en op
rugzijd
de
met
kleefband hersteld
p
ltJ
en verstevigd.
lt
De handschriften zijn
l alle vier in
zwart-bruine inkteschreven
lt
^ de drielt edichten op
geruit of ongelijnd
p rechthoekig
ltlt
lt l
vertalingltop
pailier,
lt
^ de Engelse
p drie achter zijden
van een in vierengedeelde
rouw )
lt
brief. Alleen hetedicht
gedichtvoor Constance
Teichmann is door Gezelle voluit ondertekend. Onder Keerselucht staan inotlood
potlood de
initialen G.G.6
In de hierna volgende korte bijdrage
l lt
presenteren we het onbekende Keerselucht.
Dit tot nog
lt toe onbekendegedicht
lt
van Gezelle dateert uit zijn
Kortrijks
J Kortrijkse
Toen hij Keerselucht schreef, was
il
Gezelle in Kortrijk
Kortrijk alltgoed en wel inlteburerd. We baseren deze beweringltoppn
zijn
l
vertrouwdheid met typisch
Kortrijks
Kortrijkse
toeYp
zoals het houden van de keersebeieting
e op
van
5 oktober en het optreden
S
p15
il
de volksfiguur
Natus.
lt

Het is de alternatieve titel Sente Trese
die ons op
van Gezelles inspirae het spoor
p
tiebron voor ditedicht
brengt
g
g en ons helpt
p
de hoofdtitel te begrijpen. In de Gazette van
Kortrijk
1 noteert de dichter zelf: 'Sente Theresia den vichtiensten[oktober] ontsteekt
heur keersevier en men begaat de oudvaderlandsche keersebe8
ietin
ge'7.
In Kortrijk,
plaatsen
p andereP
J^ zoals op
o soms andere data,- bestond het volks ggeop
e
bruik om op
p het feest van de H. Theresia
van Avila15 oktober), wanneer men voor
de eerste maal 's avonds met kaarslicht
werkte,- de keersebeg ietinge te houden. Er
werd op
p het begin
g van het avondwerkgoed
g
gedronken
edronken en
g e kl
o nk
e n8.
De drank en het keersevier met zijn
J
keerselucht creëerden de ideale sfeer om
griezel- en spookverhalen
te lateng
gedijen.
p
l en
De vroeg
lt invallende duisternis, het kreunen van de bomen, de stormwind rond het
huis en daar bovenop
lt de dansende
pnog
schaduwen van het kaarslicht op
p de muren:
genoeg
lt
lt om de onder druk staande geesten
lt
op
p hol te laten slaan.
In de inleidende strofe van 6 reels
lt
nodigt
lt de dichter iedereen die bij de keerse be^^ ietin^e aanweziglt is, uit om een klucht te
vertellen. Klucht wordt hier best in twee
van zijn
J betekenissen tegelijk
lt l begrepen: zowel een kort grappig verhaaltje als een vermakelijk
toneelstukje waarin een komiek
l toneelstukj
j leven wordt beuit hetdalteliks
handeld.
Na deze uitnodiging
lt ltvolgen
lt dan
drie.
drie
griezelverhalen
(of -toneeltjes).
lt
J es Het
eersteaat
gaatover dieven (zwarte mannen =
dat
zigeuners?), het tweede over een spook
p
uit het kerkhof komt, het derde over een
bijzondergruwelijke
bijzonder
lt
lt e dubl enltgewelddadige
bele moord die de dag
voordien
gepleegd
lt
werd. De spanning
o
illtep
lt wordtgradueel
lt
dreven. De verteller voelt zich iedere keer
zelf erg
lt
lt bedreigd.
Daarna komt telkens - in één reltel als een anticlimax de ontkrachtinglt van het
verhaal. De doordravende verteller wordt
door zijn
zijntegenopnieuw
tot redegebracht
p
lt en
lt
speler
die
met
een
simpele,
voor
de
hand
p
p
liggende,
maar toch ook onverwachte verltlt
klaringltuitpakt.
Waarna de verteller in het
il
refrein 'k ben zoo verschrikt: mijn
1 herte kikt

nog even van de doorstane emoties magg
natrillen.
Blijken
het in de eerste twee verhaal)
tjes
zij die
J maar de wind en een boom te zijn
lij jagen, dan
• verteller de stuipen
P op
p het lijf
•
de dichter voor de laatste strofe een
bijzondere ontknoping
Eenumo
hP g inpetto.
p
ristische ontknoping
eg die vooral zijn
J n Kortrijks
moest aanspreken.
p
p
l publiek
Neen neen, 't is Natus met zijn
1 slaapp
mutse aan! Hier voert Gezelle de in zijn
tij
Jtijd
Kortrijks volkszelfs nu nog)
g bekende Kortrijkse
guur Natus o p. Natus Buzze - voor de
dienst bevolking
g Eduard Stillatus 18 44Kortrijks
1908)
- was de koning
9
g van de Kortrijkse
volkstypes.
es. In zijn jonge
1 g Jjaren had Natus bijJ
de Nederlandse troepen
P in Indonesië
g eKortrijkgekende
diend. HijJ was een in heelKortrij
zonderling die alleen al door zijn
l n afwisseopviel
lende vestimentaire uitrustingltp
zie foto). HijJ droeglt meestal een afgedragen
bi feestelijkheden
soldatenmuts of bij
feestelijkhede een bolpantoffels om
en liep
•
pp
p steeds op
's nachts nietehoord
te worden. Want zog
wel bijJ nacht als dag
P straat te
lt was Natus op
hij de
vinden. Van Natus werdeze
d
dat
hij
lt lt
ltgeheimen van de nacht naspeurde.
p eurde
Werken deed hijl niet; alleen nu en
dan een karwei of wat boodschappen
pp doen
om een fooi te verdienen. Al was Natus een
hij
karakter en hij
zonderling,
lt^hij had eengoed
lt
graag
gezien (zie
was bijl de Kortrijkzanen
J
lt ltlt
opgesteld
de tekst van zijn doodsprentje
p
J plt
door Jules Lailtveil).
Over Natus bestaan talrijke
l anekdohij geregeld
een
tes. BijJ uitvaarten liep
lt lt
ph
uit,
al
schreiend
eindje
voor
de
rouwstoet
l
in een rode zakdoek. Niet te verwonderen
Natus
dat de Kortrijkse
Kortrijksepolitiecommissaris
p
totdat
nu en danreventief
liet opsluiten
p
p
voorbijwas9.
delechti
heid
lt voorbij
il
Door nu deze Natus op
il het einde
ten tonele te voeren, scoort de dichter extra.
Hijl bekomt een bijzonder luimiglt en vooral
ont-spannend
effect. Dit onverwachte slot
p
zijn
alleen al was in staat - mocht het nodig
ltl
Kortrijks toehoorders het hele
- om bij l Kortrijkse
zij kenden allemaal
gedicht te redden. Want zij
Natus
met
zijn
zij fratsen.
de zonderlinge
lt
Weinigeen waren zo intens met hun
verbonden als Gezelle. En hijJ toonde
grote
zijnlt
al heel vroeg
zijn kennis van enzijn
ltzijn
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KEERSELUCHT (OF SENTE THRESE)

't Is keerselucht vandage:
aan iedereen ik vrage,
vertelt entwaar een klucht:
van spoken of van geesten,
van menschen of van beesten:
vandage is 't keerselucht.
1
't Zijn dieven overal, 't zijn zwarte mannen;
ik heb er twee zien staan,
aan 't hoekske van het plein, te samenspannen
'k en durve aldaar niet gaan.
Wat hoore aan de deure ik altijd buischen:
't zijn dieven: moord en brand,
ze komen altegaar ons kotje uitkuischen;
't en doet, het is de wind, o kleen verstand!
'k ben zoo verschrikt:
mijn herte kikt!

38

2

ik heb een spook gezien, in witte doeken,
met oogen rood als vier,
dat uit het kerkhof kwam, al neerstig zoeken
den rechten weg naar hier;
een keten had het meê, die sleepte een ende
en ruttelde in het stof;
het docht mij dat 't mij kende.
Tut-tut het is een boom, die waait in't hof.
'k ben zoo verschrikt:
mijn herte kikt!

EEN ONBEKEND GEDICHT VAN GEZELLE: 'KEERSELUCHT'

2
Zwijgt zwijgt, en laat mij u die moord verhalen,
die gister is gebeurd;
ge zoudt er inderdaad uw dood aan halen:
ze zijn vaneen gescheurd,
en alle twee gesneé`n, gekapt, gekorven,
gebeenhouwd en gebraan.
Daar is hij: 'k ben gestorven?
Neen, neen, 't is Natus, met zijn slaapmutse aan!
'k ben zoo verschrikt:
mijn herte kikt.
G.G.

belangstellingg voor het volksleven en de
volksgebruiken.
Toch hebben dit volksleven
g
en die volksgebruiken
in zijn
niet te
g
J bijna
l
overzienoëtisch
oeuvre weinig
geen
p
gof
g
plaats
veroverdl0.
Keerselucht
is
een
van de
p
uitzonderingen
waarin
hij
een
oud
volksgeg
ge
bruik een kalendergebruik
g
, verwerkt.
De doelgroep
g p waarvoor ditgedicht
g
gecomponeerd
ecom p
werd,^ was zonder twijfel
J fel

Kortrijks.
Kortrijks. Het derde verhaaltj
verhaaltje nummerde
dichter verkeerd, wat er kan op
o wijzen
wijze
hijJ de tekst nogal
g haastig
g klaarstoomde.
Ondanks deriezelelementen
is
g
Keerselucht een g ppgg
gedicht dat door
zijn
J schalksheid reminiscenties oproept aan
het overbekende Boerke Naas. Keerselucht is
zekereen
top-Gezelle,
maar het vormt de
g
p
zoveelste illustratie van zijn
zijn veelzijdigheid.
Jg

Gaudete rn Domino...

- maakte leute in den Heere.

Al de Kortrijkzanen zullen geerne een gebed zeggen
voor hunnen onvergetelijker stadsgenoot.
EDUARD STILLATUS
Weduwnaar van Adolphine Agaer
geboren te Kortrijk op 23 juni 1844, aldaar
schielijk overIëden op 17 januari 1908.
R.I.P.
leder menschenkind wordt "Nalus"
Natus ik en Natus gij
maar geen Nalus ooit zoo blij
als ons arme vriend Stillatus
Kortrijk loech met zijn gebaar
zijn gezang en zijn gedans
zijne spreuken op hun Fransch
zijn kleerdracht wonderbaar?
Gans de stad zag geerne Natus;
Onze kinders liefst van al.
En ons breve Heere zal
hem nu noemen "Fortunatus".

Gebed:
Heere, gij die gediend zijt met een leutig herte,
aanveerd onzen vriend Eduard in de eeuwige vreugde,
Amen.
^,. .,..`... ..^-:

Natus Beurze (Eduard Stillatus, 1844-1908)
Het gedicht Keerselucht evoceert in eeii volks
sta1lregister een folkloristische scène met verwijzingen
eiaar spoken
en geesten, tiaar zwarte mannen en dieven,
p
eiaar een kerkhof en naar allerlei macabere ins redienten
van een moordverhaal. De sspanning
panning wordtgradueel
g
opgedreven
en bereikt een ontwa
ontwapenend
penende anticlimax in de
pg
regel: 'Neen, 't is Natus, met zijn
aan!'.
zijn slaapmutse
p
De doorhalen en en bewerkingen die Gezelle aan deze
versregel aangebracht heeft, wi1 zen op liet belang van dit
vers dat als een soortointe
in liet gedicht
functioneert.
P
g
In deze folklonstische context ligt liet voor de hand om
dit Natus-personage als de Kortrijkse
volksfiguur Natus
1
Beurze te identificeren. Officieel was hijgeregistreerd
o.a.
Jg g
in 'Het Nachtverbli1 'van Henri Leclercq,q maar in feite
lee de hij1 als dakloze. Hij1 was steeds opvallend
gekleed,
p
g
droegvaak een bundel gekleurde
droe
linten in een van zijn
g
1
knoopsgaten, had meestal een afgedragen soldatenpet op
o
of een bolhoed getooid meteesteli1 ke linten. Als attribuut
beschikte hij1 over een stok die vaak ook met linten
versierd was. Zo uitgedost verscheen hij1P
op feesten,
dopen,
brutlo ten, processies,
begrafenissen,
enz. Als een
^Sraen
p
p
soort tamboer-major
tamboer-major
stapte
P hi1 soms opP vóór een
p ubliek
muziekkorps
P waardoor hij
1 de aandacht van het publie
te trekken. Ht1 fungeerde
ook als 'brandwacht'
^g
P
die met de slogan
Brand t Menscben t Brand!' het volk
g
inlichtte over een noodsituatie. Vaak ook trad hijIp
op als
een volkszanger
luimig
repertorium,
g
g met een overwegend
gp
al had hijI een vrij1 bekend nummer over 'De brand van
Sint-Maartenstoren'. Deze brand vondlaats
op
p
7.8.1862. Hij1 was bijzonder
goed
opp de hoogte
g
1
g van het
reilen en zeilen van liet volkse leven. Er wordt vermeld

^. -^:^ -

^i

=`..............,.^ ^

dat lu1huisdokters soms vergezelde
wanneer die 's nachts
^
opgeroepen werden en vaak hield hij
^ in de buurt
1 zich op
van liet station waar hij1 tiensen joviaal
joviaa onthaalde of de
wees. Ook voor kinderen was hi1 een fascinerende
figuur die hij1vaak o p1 stang
stangjoeg
1 ^^ niet een macabergalmende uitroe p. Anekdotes over Natus Beurze werden
lang na zijn overlijden nog mondeling doorgegeven,
terwijl
verspreide
sympathieke
J zijn
J bi 1iiaani een algemeen
P
J Pathieke
^
spotnaam
werd. Van hem is ook eenfoto bekend die
P
genomen werd in de buurt van de 0.-L -V-kerk waar
Gezelle toen onderpastoor
was. Het profiel
1iel
rovan deze
1
bizarre, maar dynamische volksfiguur sluit goed
aan bijI
g
de volkse sfeer van het gedicht. De referentie naar 'zijn
1
slaapsnutse' is in de context van Natus' uiterlijk
1 en
voorkomen gemakkelijk
1 tePplaatsen. Zijn
1 intrigerende
aanwezigheid be1 dag en nacht, het eet dat hij1 dokters (en
ookriesters?)
's nachts sores begeleidde;
zijn
P
1 vaak
g
luidruchti ge verschijning
1 gén de associaties niet macabere
uitroepen en niet moord-en-brandliederen zijn
1 allemaal
indicaties die een identificatie met Gezelles Natus vrij1
voor de hand li^gg
end maken. Zoals deze volkszanger vele
kerenedaan
heeft, spreekt
ook hier de dichter zijn
zij
g
P
publiek aan: 'en laat ri 1u die moord verhalen die g
gister
is gebeurd...' J.V

NOTEN
' Arme Klarenstraat 75 De Westflandrica werd
opgericht door de grote minnaar van de WestVlaamse letterkunde E H Karel Van Elslande
(1906-1996).
2 Jubileumuitgave van Guido Gezelle's volledige werkets,
18 delen, van 1930 tot 1939, n.a v. de
honderdste verjaardag van Gezelles geboorte
door Standaard-Boekhandel en L.J. Veen's
Uitgeversmaatschappij gepubliceerd
i Mgr Waffelaert was de 22ste bisschop van Brugge, van
1 895 tot 1931.
4 Bij deze vondst staken ook nog een afschrift (van een
andere hand) van die Engelse vertaling, een
intekenformulier voor de Vlaamse vertaling
door Guido Gezelle van de Meditationes
Theologicae van Mgr Waffelaert, en een herdruk
van de gecombineerde doodsprentjes van de
ouders van Gezelle. Op het intekenformulier
staat de adresstempel van Michiel English,
archivaris van het bisdom Brugge van 1933
tot 1962
Hoe deze stukken ooit in dat deel van de
Iiibileiitnuitgave terechtkwamen, hebben we nog
niet helemaal kunnen ophelderen
Zie G Gezelle Verzameld dichtwerk (red J Boets), dl V,
p 104-105, en deel VI, p 134-135
6 In deers
1 dat het gedicht
p verscheen verkeerdelijk
g
Keerselucht in potlood geschreven was Alleen
de initialen G G onder het gedicht zijn in
potlood!
7 Gazette van Kortrijk, 23 10 1880, p. 3, ook in. J. Boets,
Gezelles Cortracena, 1972, p 144 - 1 45s Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl VII, i,.p 69o,
L.-L. De Bo, Westvlaaitesc{i Idioticon, 18 92, p. 59;
G. Celas, Volkskundige kalender voor het
Vlaanische land, 1990, p. 257
Het gedicht bevat ook een aantal andere
dialectische uitdrukkingen keerselucht
kaarslicht - entwaar ergens, hier. eens ( 2 ), een
of ander ( 2) - klucht zie verklaring verder in de
bespreking - buischen slaan, kloppen - snijti
herte kikt kikken = een klein keelgeluid maken
dat in het woord kik nagebootst wordt.
L - L De Bo, Westvlaamsch idioticon, 1892,
p 457 geeft: 'Ik verschoot dat mijn herte kikte'
(= Ik verschrikte uitermate) - ruttelen ratelen,
rammelen - liet docht mij het leek mij - in 't hof:
op het erf.
Het is ook opvallend dat Gezelle het woord
'Keersebegietinge' opneemt in de eerste
aflevering van Loquela (mei 1881, p 3) waar hij
de term als volgt verklaart: 'Gelage, als 't werk
bij de keerse, het keersewerk begint.' Hij
verwijst tevens naar De Bo onder het lemma
'Avewerk'. Het feit alleen al dat hij dit begrip
vermeldt, illustreert zijn gehechtheid aan dit
woord dat hij als 'zantekoorn' beschouwt,
namelijk als een Vlaams woord dat
'ongeboekt', 'vluchtig' gebleven was
9 A Peel, Kortruk... 7o jaar terug, ( 1 949), p loo -104;
B. Dewilde en J.-P. Vierstraete, Gids voor GrootKortrijk, 1982, p. 140-141; F Debrabandere, Het
Kortrijks dialect, 1986, p.124 Mijn bijzondere
dank aan adjunct-hoofdredacteur Julien
Vermeulen van Vlaanderen en mijn Kortrijkse
collega Magda Ockier die me de onontbeerlijke
tips gaven om Natus te identificeren.
70 A. Viaene, Gezelle en de volksgebruiken in: Vlaanderen,
nr. 85 (jg XV, jan.-febr. 1966), p. 64-66.

[Bronnen. A Peel, Kortrijk... 70 jaar terug, Kortrijk, z j.,
pp zoo-104, 0 Provost, Mante en Kalle - Vroeger en nu
te Kortrijk - Folklore en gedichten, Kortrijk, 1947, p. 123;
mondelinge informanten, in een Kortrijkse orale context
functioneert de Natus-pointe nog steeds als lyrisch-narratief
effect]
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JOZEF BOETS

De avonden van Gezelle
Voor mij was Gezelle, weliswaar langzaam, een heelal geworden

ezelle is niet in de eerste

plaats een dichter voor de
jeugd.
Zijn p
poëzie, ook die
l gZijn
uit zijn Roeselaarse Jjaren,^ vraagt
g volgens
g
mijJ een zekere rijpheid,
Jp
^ een rustigg inzicht,
eenevormde
smaak. Ze is vergelijkbaar
g
gJ
met kwaliteitswijn.
l Het boeket ervan is de
harmonischeolvin
zijnzeer gestructr
g
gvan zijn
tureerd vers, met daarin de klankecho's,
over de regels
woor g heen, maar ookinde
den waardoor bv. een 'lindenlane' als het
et
o ulieren betreft, spontaan een 'abelenpp
balie' wordt.
Gezellesoëzie
wekt de indruk
p
bijna zonder voorschrift te zijn
s aan. Ze
) ontstaan.
komt alleszinsgin
een haastcht
enkel opzicht
P
gezocht
zelfs niet eens beredeneerd
beredeneerd,
gover,^
zeker niet ervaarbaar beredeneerd. Zijn
J
wijn stamt van druiven die op
p een daartoe
eëig ende
gegroeid zijn in de begee
e
ggrond gg
gnadi de zon van een lange
g zomer; wijn
J die
in een koele kelder heel lang
g in houten vaten rijpte.
Al te jeugdige smaakpapillen
Jpp
p
gaan
niet open
p voor een wijn
g
ln die een ver leden heeft. Die tijd komt voor hen nogg wel,,
later. Jaren vragen
g jaren.
J
Uiteraard zijn er in Gezelles volledigg
dichtwerk heel wat verzen diek
00 jongeren
van vandaag
die hen
e
g kunnen aanspreken,
p
zelfs verrast zullen doen opkijken.
Als ze
pl
tenminste worden aangebracht door een leraar met smaak en als die jeugdige leerlin g en dan niet langer
g meer aan Gezellee m
oeten terugdenken
alsof hij
hij in de eerstep
plaats
g
de dichter is van 't Kruiske waarmee
aa ee in de
lagere
school
de
onderwijzers
hun
u klein
g
)
schedeltje
r
'aan scherven
lJjaar na ljaa
sloegen'.
g
Overigens
dreunen, zolangg
de war
ware
g
humor hen nog
niet
ten
deel
i
e
is
gevallen,
g
, in
g
die jaren bijJ hen ook nog
ee de schoten
g te zeer
na van het 'zevenschot' van Boerke Naas om
voldoende oor te kunnen hebben voor
oor het
vallen van het 'bladtje
'bladtjeop
het
water'.
ater
. En als
p
zijJ bovendien, al dan niet door de schuld
van hun leraar, ook nog
aangetast zijn door
g)
deeest
van
de
laatste
jaren
van
a deze
g
l
eeuw, zullen ze ook onvoldoende kunnen
openstaan voor de serene ervaring
g van een
Gezelle, die als leraar in vollen
ope baarheid
tot een van zijn
J leerlingen
g zegt
g dat hij bij
40
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aan een heelaleworden.
Een hemel en
g
een aarde met al wat die ruimten aan
e
verborgenheden bevatten. Schitterende vergeg
zichten. Sterren enlaneten.
Bloemen van
p
alle kleur en bladeren vol nerven als de
palm
van een hand. Zachte briesjes
p
l in het
gebladerte. Vissen in het water. Zwaluwen,r
duiven en al wat vleugels
g heeft om te vlieen en te zweven in de lucht. Nog
g meer
sterren. Wolken. Donderslagen ook en stiltes vol deemoed enebed.
Momenten van
g
verlorenheid of vriendschap.
p Gevoelens
van vreesr afkeer en van bijna-haat.
De
)
vleu g
vleugelslag
De hartslag van
g van engelen.
g
kinderen. Leed. Troost. Hoop. Geloof. Aanbidding. En melodie overal. Heldere klanken. Mooie woorden en welluidende zinnen vooral. De melodie en de klank van
een haast nieuwe taal. Kortom een hemel
en een aarde met een heel eigen
g gezicht.
g
Een heelal vol verscheidenheid. Duistere
nachten. Heldere dagen. Morgens
vol zon.
g
Avonden vooral. Avonden allerhande.
Laat het vandaag
g avond zijn...
J
Een avond vol tederheid:

Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek
Brugge
SS

hem 'menig,menig
g
g uur' gesleten en genoten heeft en datgeen
enkel uur daarvan
g
aa van
hem verdrietig
heeft
gestemd.
g
g
Maar zelfs wanneer die l
jongeren
g
volledigg intact metppoëzie worden g econfronteerd zullen ze ook heden
eten dage
g ze ker meer voelen voor eigentijdse di
r
dichters.
Dat is al heel lang
0
g zo. Niet met het oog
gp
deedichten
van Gezelle,, maar op
g
p die van
Paul Van Ostaijen
Ostaijen kocht ik als 17-jarige
^ J ghet
e
Breviarium der Vlaamsche lyriek
van Marnix
y
a
Gijsen.
Jeugd
En
J
g moet kunnen dwepen.
p
met verzen van tijdgenoten
of bijna-tijdgeJ gl
Jg e
noten kan men dwepen, minderggoed met
e
de g evestigde waarden van zijn
J ouders of
van strenge
g leraars. Zowat 10 of 155 Jjaar la ter was echter, althans wat mij) betreft, Van
a
Ostaijen met een dozijn onvergankelijke
g
J vederwolk Jes aan mijn
J literairee hemel blijven
J
staan en was Gezelle, weliswaar
langzaamg zaam

De navond komt zoo stil, zoo stil,
zoo traagzaam
aangetreden,
g
g
,
datgeen
en weet,^ wanneer de da
dag
g
of waar hijlis
ggeleden.
't Is avond, stille... en, mij omtrent,
is iets of iemand, onbekend,
die,r zachtjes
J mijJ beroerend,^ zegt:
g
"'t Is avond en 't is rustens recht."
(T 1 43^ 1-8)

Op
P zo'n avond heeft de mens nood aan de
medemens, zeker aan de meest vertrouwde:
Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik herenkeer.
den morgenstond,
g
r de dagen
g rond
en de avonden nog
g meer!
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig
zij blij
blij,
g het zij
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij!l
(GGG 5^
6 1-8

De vertrouwde leerling,
wie hij
hij - in
gdichterlijke
overschatting
uren
en
uren
J
g
doorbracht:
'k Heb menigg menigg uur bijJ u
gesleten
en ggenoten,
g
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
...maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bi'
bij u,
dien avond, neergezeten,
g
,
u spreken
hoorde en sprak
tot u
p
P
wat onze zielen weten.
(GGG 66, 19-14)
4^9-1
Een beroezend, haast evangelisch
visioen
g
werd die avond soms:
'k Hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabijl
voor mij:l
kinderen, blij en blonde, komt,
de navond is nabij,
komt bij:J
zegene u de Allerhoogste,
want
g
de navond is nabij,
komt bij:J
'k hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij,
voor mij!l
(Kl. II, 32)
Zomeravonden vooral, rood en moe als de
zon:

Guido Gezelle-archief, Stadsbibliotheek
Brugge

De kriekroode zunne
zinkt zachtjes
J in 't nest,
dat God beurebouwd
heeft,
g
in 't avondgewest,
g
van balken en boomen
en banken, zad blauw;
van doomen en dampen
p
en dompen,
domen peerschgrauw.
g
Daar zinkt ze, gestadigg
al schranken, naartoe;
daaraat ze, de,
zunne,
aan
sla
en:
ze
is moe ...
g
p
De nacht komt ze dekken
en duffelen ... en zet
het maantje, om te waken,
rechtover heur bed.
Goên avond, o zonne;
goên
nacht: uw gestraal,
g
g
God ze
zegen
ene en beware 't,
ons altemaal!(T 12, 1-12,/ 25-32)
Er hangt
g dan wel eens een halo van wazige
g
ang st - of is het wijding?
l g - over die avond:

't Avondt. Tenden 's wereldsalen
p
staat het westen al in brand,
en deroote
zonnesant
span
g
gouden draad, in 't nederdalen.
Werkzaam is de daggg
gesleten,
eer 't weer avond wordt en stil...
Wee aan die vaneen
g verschil
tusschen dagg en nacht en weten!...
Dankbaar, om des Heerenaven
g
/
elk nu rust en vree begeert,
g
om den disch en om den heerd.
En de rookuilt
uit de kaven ...
p

De aarde is moê van 't angstig
g g reppen...
Hier en daar nog, ketenvast,
,
horkt: nen armen hond die bast;
of nen uil, een luchtje
luchtje aan 't scheppen!
pp
T 2,X73
73-80,
^ 89-92, 97-100)
97

Dezelfde wijdm
g over de weilanden,
l g hangt
als de avond valt en de koeien moe zijn
J van
hetrazen:
g
Heur' trompe
p steekt de koe: ze is moe
van neerstigg om te knagen;
g^
van lange,
jeugdig
grasgewas,
g ^ in 't l
g gg
g
den zwaren eur te dragen;
g^
den zwaren eur, die, molkenvol,
albij
genaakt;
l dengrond
g
g
die zwaait, die heur den tred belet,
en 't lichaam lastigg maakt ...
De trompe
p steekt de koe, daartoe
verwekt alzoo de menschen,
die, tegen avond, lam en stram
gewrocht, de ruste wenschen.

De mensch is moe, de koe is moe,
en iedereen betracht,
na 's zomers zware werk, onsterk,
de zegenvolle
nacht.
g
(R 73^ 1 -8 174
-2
Ook de landarbeiders komen moe van de
velden; de lucht is vervuld van g oeênavondg roeten:

Geen' heerdstêe nu,
een
kave in 't dorp,
''
p,
of rook 'n laat zeuilen
p
ten avonde in,
die nederdaalt.
els zijn
zijngaan
schuilen.
De g
g
Gaan schuilen nu
ook, meer als moe,
gaan stillekens, beneden
hun eigen dak,
de menschen, met
hun afgewrochte
leden. ...
g
Heel 't schamel dorp
is moe- en matgekruid,
g
/ggekreund,gekropen,
P,
g
't allaamewend
g
in 't akkerland...
en stakestijf
J gestopen.
gp

Hun' ruggen
gg gaan
g
ze rechten en,
tijdggebogen,
te langen
g
g tijd
zal iedereen
nu, zorgeloos,
g
,
zijn
g
Jp rooken mogen.
J ppijpke
'GoenavondJan;
ggoenavond, Joos;,
goenavond, al te zamen:
tot morgen! Smake
uw eten, en...
,
Zoo moe
g 't wezen! Amen.
R 11^
374 2)
9

1-12, 19-30, ^

zij er dan momenten
Later op
p de avond zijn
bezinningg, et in de verte allerhande
vage
gggeluiden:

's Avonds zie 'k de sterrengeren,
die daar zitten, hooge en fijn,
als ik, moe van 't lastigg weren
onder 's arbeids leed eni
pJn
eenen oogslag
g
g g naar omhooge
buiten 's werelds enden sla,
en mijl eens den hemel tooge
g
nog^aleer ik slapen
ga.
p g
Al de lieden rusten neerstig:
g
hier en daar nogg een die tiert,
en de blijdschap
g
g
p van het geerstig
hommelzapp te late viert.
Duister is 't alom en doovig
en zetg mi' Jde aarde meer:
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We

nu is 't dat ik mijgeloovig
g
opwaards
naar den hemel keer.
p
(T 141-16
4,)
Een andere avond, andereeluiden.
g
Nu een warme zomeravond:
Hebti'
nog
geluisterd
gl
gg
naar den merelaan,
's avonds, als het duistert,
als de sterren staan?...
Kout hijJ

de blaren
van den boom, misschien;
die,, al sla ppenvaren,,
hemoên
avond biên?
g
(T 189,
9^

Voor droomgedrochten,
die 't verstand
g
verbazen berge
ons
uwe
hand;,
g
en 's vijands
onraad,
ingesnoerd,
^ g
J
ons lichaam late onaangeroerd!
g
(T 11,)
1-8
Ook de avonden die in de winter kort na
de middagg al invallen:
Ach,
't is avond nogg eer 't noen
kan worden! Iseen
dageraad,
g
g
een dagg ons meer te hopen?
pen?
(R 145,
5-8)
45^ 5
Het betreft hier:

In die ondergaande
zon zien we dan de
g
dichter zitten, ook in de winter:
En, bij 't vallen van den avond,
zal hij
hij rustendzij
zijngezeten ...
den zetel, naast de vierstêe,
waar onz'rootheer
- God gedink'hem!
g
g

te zitten, rustte
en zuilde,
,
rond het vier, te winterwaarden,...
GGG8
5^ io 5-111)
Nog
g een laatste wens,^ eenggebed:

... moge,
moe in vreden opgestaan,
pg
nooit op
veete, in 't westen,
pvijands
J
de avondzonne slapen
p gaan!
g
R 126, 22-24)
4

4, 13-16)
3

... de eerste lonken...
Intussen verdwijnen de huizen langzaam
in
van 'thet
ongeweldigzonnewezen,
wisten
al
lang, hij
hij zei het nogg
g
de avondschemering:
dat, nauwlijksg
nog de kimme ontrezen,, eens met nadruk helemaal aan het einde
g
ten avonde ebt al, na den noen.
van zijn
l laatste bundel:
Het licht verlaat ons: dampen
doen
R-)
37, 4-7)
p
nu de aangenaamste
geuren;
'Coen avond!' klinkt mij
mi zoete in de
g
g
de lucht ontblauwt, en verruwloos
Reeds in de 'Voorwinter' ziet hijJ
ooren... (R 231)
zo:
3
bedijge
bedij
en daken, deuren.
De zonne en is maar opgestaan,
pg
huizen sterven langzaam
uit,
en weêr al wilt zij,J westg
en 't wordt te mingelmalen,
genegen, na nen lach of twee,,
g
NooT
dat scherp,
onaanschouwbaar,, al
ten avonde en ten nest.
p,
dat schoon was, heen te dwalen.
141, 13-16)
Voor de groepering van deze avond-impressies werd
8

'k En ziebijkans
bijkansgeen
boomen meer,
g
't en zij twee lange
striepen,
g
p,
of drie, die recht omhooge
gggaan
en doen alsof ze sliepen....
Goên nacht, en God beware u al,
die reizen, waken, slapen...
p
die sterven zult, in vreden: 'ka
g
mijJ ook een rusten
l rapen!
p
R

127^1-12, ^
29-32)

Sommige
zij uniek, de indrukken
g avonden zijn
J dan nogg intenser:

Des avonds, als 't al stille is, en
de vogels
slapen
gaan,
g
p g
daar zou 'k een ure droomend en
u wakend blijven
staan;
J
dan zwel gge ik in mijn'
mijn' longeren
uw'
g
zoo fijn
lggekruide locht,
en ééne is ons de zoetheid van
den zelfsten asemtocht.
(T 148,
4 ^99-16)

Voor vele van deze avonden is de zon de
grote
dominante. De zon die...
g
... 's morgens in den hemel rijdt,
J,
tot dat ze, 's avonds, nederschrijdt
J
en rustenaat
g in 't westerwezen,...
(R 1906
-6
9 ^4
De ondergaande
zon,- blijkbaar
blijkbaar een 'gebeug
ren' voor de dichter:
Deerlijk
l is de zon aan 't zinken,
't beste van den dagg is om:
't avondt, en de sterrenpinken
schielijk
J^ in den hemelkom...
(R i t,3
1 -16 )
Alles wordt dan anders de bomen...:
... een bende reuzenroot:
g
het eindloos boomenvolk,
in 't eindloos avondrood. (R 122,
0-32
^3
Het hele landschap:

En de avonden dat de zich bezinnende
dichter bidt voor een serene nachtrust:
Aleer het licht ten avond raakt,
o Schepper
pp aller dingen,
g waakt
en zorgt voor
ons, die al den tijd,
),
^
- wijJ bidden u,^ - bermhertigg)
zijt!
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't Avondt, 't avondt: trage en treurigg
zinkt de zonne vederwaard'
dwijnt het
licht, en gaat
er geurig
g
^
g
g
reukwerk uit den roozengaard;
g
stille, en zonder ruit noch muit,
nijpt
de nacht de dagkeerse uit.
l pg
R 198)
9

gebruikgemaaktP
van de concordantie op het in
1980-1991 in 8 delen verschenen Verzameld

dichtwerk, van de eerste vier delen werd deze
index voltooid, hij verscheen in 1986 bij het
Centrum voor Gezellestudie bij de UFSIA in
Antwerpen met als titel. Guido Gezelle in 15 000

woorden, ceii concordantie op liet door leem
gebundeld dichtwerk, 2 delen, 855 blz.

Dichter te gast
EMMA CREBOLDER

VISSERSDORP DOEL

KLEIN GEBARENBOEK 2

Plots hoorde ik de honden
blaffen alsof er weer een verte
is tot waar de mensen wonen.

Ditebaar
van beide handen
g
voor het hoofd,, duim en wis)
vinger
g ggesloten,- zoals priesters
p
bijj het laatste avondmaal.

Hoef en hoeve zijn erg
nog
de klinkers en het droeve
olielicht. Het dorpje Doel
wordt leeggeschept enopo eige
ei en
grond als haringguitgezet.
g

(Waar haalt zijl het vandaan.)
Keelcantates begeleiden
g
het ritueelebaar
dat in
g
haar isevaren.
Zijl
g
magg daar bedienaar zijn.
zijn

Eeuwen uitgevaren
om
g
garnalenbuit,
de
durfal
g
van dochtertje verdwijnt
verdwijn met
van de steile aanlegwal.
g

zou zij zo graag
g g
bejaarden
koffie schenken).
J

KLEIN GEBARENBOEK 1

KLEIN GEBARENBOEK

11.1111SIMMINININIIMASION

3

Ik heb mijn
Jggrootvaders
gebaren
nog. Ze hangen
gen
g
bijl
bessenstruiken.
Ik weet niet of iemand
ze na mij
mi zal gebruiken.
g

zij duim
Met de nagel
g van zijn
het oogg wrijven.
wrijven Als
situatie mijJ verlegen
g
maakt leen ik datebaar
g
van mijn
l vader. Tot daar.

Maar dan zijnaltijd
er altijd nog
g
de rooktafel, en zijn
zijn liedje
liedj
een krolse kat, nu ik
dat voor erfgenamen
zing
g
komt er een krip gl
etje rook voorbi'l,mijn
mijn vin ger steekt erin.

Hijl heeft een ggummiknuppel
Pp
en zit mijJ
HijJ komt niet
aan bijt de bergg met tuin afval. En oesterschelpen.
p
Wanneer slurpt
die leeg?
hij
g
phij
De zee, ik sliep toch nooit,
,
mij kamerdeur.
ggromt voor mijn

TE GAST
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Poëtisch bericht

DE AARDE BRANDT
............

JAKARTA II: OUDE LIEFDE
WININVNISMINIONNWRIM

De aarde brandt.
Overgrote
bogen
spant het vuur
g
g P
zijn
J lane
g dag en. Haar nachten
worden slapeloos
bewogen.
p
g

Het neon slaat
teen
g het zwaarder wordend wolkendek
haaresloten
gezicht. Antennes tekenen
g
g
zich zoekend af. Zijl streelt als een baboe.

Haar eerste tooi is overvloed,
derachten
vol met bloemen,
g
het razen mateloos,
de melk der weiden,
de roepp tot in het water.

De stad zinkt langzaam
in de zee van kampongs
g
die zich zuigend
om
de
veranda
sluit, ons samen
g
doet komen in het washok: deaten
in het zink,
g
een laatste krekel die stilvalt. Ik kom omhoog,

Op
p drift het eendenkroos
en eindeloos het koor
dat zonder have in de avond.

GERY FLORIZOONE
'

ledereen mast' gedichten ter selectie staren aan Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserieie , Hondstraat 6, 87oo Tuit
Alle ingezonden gedichten moeten in rrrnchrneschrr ft (trkrnachnre of printer) en in tweevoud afgeleverd worden Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naaar en volledig adres ingestuurde gedichten worden reet terugg'e:ondcn en over ingezonden
werk wordt met gecorrespondeerd, noch getelefoneerd Aan de auteurs vair gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bezoriselenrpiaar
gestuurd en ccrr honorarium rntbetaald vernield daartoe bij ieder inzending uw bank- of postrekening

Mitsubishi, Toshiba, Fuji.

zijJ blijft,
l^ het Brabants souvenir ontbloot op
p schoot,
huilend zitten. Gehoorzaam kus ik haar witte haar.
Een klap,
p ood dat zich uit de inslag
g scheurt,
en meteen daarop
p de reen.
g Het tomeloze water.

ALBERT HAGENAARS

Uit nagelaten
gedichten
^
^^
JAKARTA III: 1965
VINIONVINNINNINIMMINN

SCHOOL
MINIIIIIINIMINNIIIMEMII

Hier braken zekerheden aan
maar leefbaar in een sliert van dromen,
zuiver de boodschap:
p
geborgen tot bezinningg komen
en naar de wereldaan.
g

broederschapPzo
gaaf als deze
g
geen
horizon
zo
ruim
gegrift,
g
gg
gouden belofte:
hoe leven liep
p stond ingeschrift
g
Geen

en toekomst liet zich lezen.
Hier werd in elk de menseëtst
g
school was een oponthoud
van jaren
P
J
gekruid met zomers:
leven werdaandewe
g
gervaren

voorlopig
ongekwetst.
pg
g

Herinneringg is niet te schenden
wi'J heten naar de wortelstok,
hier werd veroverd
ontroerbaarheid die zich voltrok
uit lessen die wij
wi' kenden.

JAN VEULEMANS
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Papier
ritselt. Een kakkerlak kruipt
p
p uit het blik.
Onzeastvrouw
vraatgiets in het Chinees
g
aan haar vader. Hijl schudt nauwelijks
l merkbaar
het hoofd, blijft
l maar roeren in zijn
J thee.
Het ljaar waar niemand in onze familie ooit
overraat
rimpelt
open:
opgerold
geld,
p
p
p
pg
g a ampullen,
en lijsten
van
namen
uit
Glodok.
Tante
slaat
l
haar armen om hem heen en knikt naar mij.J

help:
deed ze de witte 'tsiepau
au' aan,
p 'Zwijgend
lg
haar haar, begroef
de boeken in de tuin,
g
waar ze haar vonden, en niet meer lietenaan.'
g
God is het kopje,
pJ ^ rinkelend in zijn
J hand.
Ik

ALBERT HAGENAARS

In en

om de kunst

Het aforisme in onze literatuur

Aforismen zijn
1 zelden langdradig.
Peter Darbo

GERD DE LEY

Discriminatie

Begripsverwarring

Discriminatie bestaat niet alleen tussen
diverse mensenvariëteiten, ook in de literatuur schuift men somsenres
achteloos
g
terzijde,
zij niet als volwaardigg bel^ omdat zij
schouwd worden. Nu ligtt m.i. de 'volwaardigheid' van eengenre
vooral in de manier
g
waarop
waaro het beoefend wordt en doen andere
criteria weinig
g ter zake.
Het aforisme staat niet alleen alsediscrig
mineerd literairenre
g
g
^het vindt waardige
lot
lotgenoten
in J
jeugdliteratuur,
g
g
^ljournalistiek,
reis- en detectiveverhalen. Ook over deze
genres
wordt er nauwelijksg
gewaggemaakt
nauwelijks
g
in de literaire overzichten. Auteurs die er
zich uitsluitend op
P toeleggen
gg worden door
sommig
sommi e literaire waarnemers met een
oogg bekeken. Het feit dat ze
schrijven
schrijven wordt weliswaargetolereerd,
g
maar het is ze nieteoorloofd
het etiket
g
literatuur teebruiken.
g
We kunnen eindeloos redetwisten over wat
nu eigenli'k
l literatuur is en wat niet, maar
kunst en literatuur laten zich vandaag
g de
dagg niet meer afgrendelen
binnen de streng ren
g e normen van een verlate rederi'l kerska
mer-mentaliteit. Terecht spreektJ
men bij-voorbeeld van literaire films en van filmische literatuur. Het vervagen
g
g vangrenzen
en de kruisbestuiving
g van diverse nieuwe
zij nu eenmaal inherent
en oudeenres
zijn
g
deze tijd.
l Hoeveel moderne romans bevatteneen
duidelijke essayistische,
,p oëtig duidelijke
Y
sche en aforistische eigenschappen?

Bij de discriminatie van het aforisme
Bi'
spelen - naast de vermelde kruideniersmentaliteit - nog
g andere factoren een

Een aforisme dat er zo maar ineens is, is een
inval. En invallen moetje meteen weer
vergeten.
Het zijn
g
1 voorbijgangers.
Kees Fens
de Volkskrant, 12 december 1996
99

Een aforisme laat zich niet dicteren.
Een aforisme dicteert zichzelf
Gerd de Ley
Zout in de wonde, Facet, Antwerpen
p 1991

rol.

Op
bestaat er een enorme
p de eersteplaats
p
begripsverwarring: begrippen als aforisme,
boutade citaat, bon-mot en 'spreuk' worden zelfs doorerenommeerde
critici door
g
mekaarebruikt alsof ze eenzelfde ladingg
zouden dekken.
Het aforisme is een zelfstandig
g en sub'ecJ
tiefeschreven
volzin met als voornaamste
g
ingrediënten:paradox,
antithese, humor,,
p
woordspel
en
spanning.
Het relativeert
p
of nuanceert doorgaans
gangbare
de
g g
g
moraal en zet meestal (schijJn )waarheden
waarheden
op
p de kop.
p De Nederlandse dichter en
aforist C. Buddingh'
g definieerde het
aforisme dan ook als een waarheid als een
kalfje.
J
We kunnen het ideale aforisme visueel het
best voorstellen door het te situeren in het
midden van eenelijkzi'di
g J l ge driehoek met
als hoekelementenoëzie
cabaret en filop
sofie.
Aan deoëzie
ontleent het de spanning, de
p
subtiele woordkeuze, soms het ritme en de
rijm
het rijm.
alliteraties en in een enkelgeval
g
cabaret heeft het de spitsheid de humor en het woordspel
p ggemeen en het spel
p
met de 'waarheid' verbindt het met de filobi één van
sofie. Hoe dichter het aforisme bij
het
de drie hoeken aanleunt, hoe moeilijker
J
wordt om derens
te
trekken:
haiku's
en
g
senrtu's doen sterk aforistisch aan en naarmate het aforisme het cabaret nadert(en uiteraard minder 'literaire' bedoelingen heeft)
overheerst de humor en krijgen
lg we soms
grappige
zin of een korte mop,
ewoon
een
p,
een one-liner vaak. Hetrote
verschil ligt
g
g
dan bijl het herlezen: eenggoed aforisme
wordt beter bijJ
tweede lectuur, de lach
verstomt bij het ontdekken van de dubbele bodem. Achter de humor van het
aforisme schuilt meestal dieee ernst. Naarmate het aforisme de filosofie nadert, vermindert de humor en de subjectiviteit
en
J

benaderen we de filosofische stelreg^
el de
maxime.
Uit het voorgaande
is duidelij
duidelijk dat er vele
g
aforismen zijn
l^ net zoals er vele
soortenoëzie
zijn,
p
l> muziek,> enzovoort.
Dat er ook veel rommel als aforisme wordt
gepresenteerd
e resenteerd (een argument
dat door de
g
literaire 'pausen'
wel
eens
gebruikt
wordt),
p
g
spreekt
voor zich. Maar hoeveel 'dichte
bundels' verschijnen
verschijnen er niet jaarlijks waar
helemaaleen
g ppoëzie in te bespeuren
p
valt?
En toch is het voor een gdichteremakkeli'l
ker omzijn
zijnproducten te slijten
slijte dan voor
verschijnen
aforist. De jongste
l g jaren
J
uitsluitend in eigen beheer of bijJ duistere uitgevers
die je
g
J een
overdreven rekening
presenteren voor het
gp
door henedrukte
boekje
boekje dat nergens
in de
g
g
boekhandel te vinden is.

BijJpp
p apierschaarste is het aforisme het
enege verantwoorde literaire genre.
g
Maxim Drabon
Het moet worden toegegeven dat het
aforisme een kristal is, dat evengoed een
zwart licht als een witte flits kan
ondervangen.
Maurice Roelants

Hoe korter het aforisme, hoe meer tijd het
schrijven
vraagt
g om het te schrijven.
es van Acker
George
woorden, Paradox Press,

Antwerpen,
p ^11995
Van Jan Greshoff tot Fernand Lambrecht
meer dan 200 NeSedert 1945
945 publiceerden
p
derlandstalige auteurs aforismen in boekvorm of in tijdschriften.
Er verschenen
J
meer dan loo bundels die uitsluitend aforismen bevatten en eeno-tal diegedeelteg
ld. In de dilijk
g
l met aforismen werden gevuld.
verse literaire tijdschriften
verschenen er
l
meer danoo
bijdragen.
4
J
g
Uiteraard bevestigt
p zichg deze kwantiteit op
zelf niet de volwaardigheid
van hetggenre
g
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en dekte de vlagg niet steeds de lading:g vele
bijdragen bevatten nauwelijks
eenP paarg eJ
slaagde
aforismen en het overgrote
deel
g
g
van de aforisten liet het bijl één bijdrage
J g of
één bundel. Toch wijzen
deze cijfers eropp
cijfers
dat hetenre
g intenser beoefend wordt dan
velen denken.
Vóór 1945
verschenen er in ons taalgebied
945
g
voornameli
voornamelijk bundels met zeer filosofische
vaak ergg1
saaie aforismen. C.J. Wijnaendts
Francken 186 3-1 944 en Dirk Coster 18871956)
95 waren de pproductiefsten. Pas metJan
Gresho (niet toevalliggJ
zijn de meeste aforisten ook dichters) kreegg het aforisme vorm
met de nodige
publiceerde van g humor. HijlP
af 1945
een
tiental
bundels
en
vele tijd945
J
schriftbijdragen.
zou dan Julien de
949
J g In 1949
Valckenaere debuteren, dé belangl
rijkste aforist uit ons taalgebied,
die een oeuvre naliet
g
zij
datas
werd na zijn
P ten volle gewaardeerd
g
in 196o.
9 Simon Carmiggelt
$$ maakte hem
in Nederland bekend met een bloemlezing
uit zijn
J aforismen (Steentjes
1 des aanstoots,
De Arbeiderspers,
Amsterdam
1961 .
P ^
Het werkje
l werd een bestseller, behalve in
Vlaanderen, waar De Valckenaere nog
steeds eengrote onbekende is.
Julien de Valckenaere verstond alseen
ang
dere het subtieleebruik
van de paradox
g
P
en de dubbele-bodem-humor. Zijn
zuivere aforismen werden destijds
destijds algege
meen met lof bezongen,
maar
zijn
in
eigen
g ^
l
g
beheer uitgegeven bundels raakte hijl aan
de straatstenen niet kwijt.
l 'Om aan te tonen
hoe klein men is, hoeft men slechts opp een
verhoogg te gaan
staan om groter
te schi'J g
g
nen.' schreef hijJvijftig
Wie
J g jaar
l geleden.
g
het legertj
le ertej B.V.'s overschouwt dat alleen
maar B.V. iseworden
omdat één of andeg
re zender hen tot B.V. heeftemaakt
beseft
g
hoe actueel dit aforisme nogg steeds is.
De Nederlanders C. Buddingh' (Cornelis of
Kees Buddingh' en niet Cees zoals ook de
Nederlanders het verkeerdelijkJ schrijven)
l
en Eric van der Steen hebben de Greshofftraditie opP een schitterende,^l
zij het minder
productieve
wijze
voortgezet.
ezet
p
l
g
Bij de jongste
g ggeneratie vallen vooral Gys
y
Miedema Jan Kuijper
en Gerda Spronck oP.
1per
p
In Vlaanderen is het aantal aforistenroter,
g
hoewel er ook bijJ ons vele eendagsvliegen
zijn. Productieve uitschieter was ongetwi l zin.
feld Karel Jonckheere, die — zoals de overleveringertelt
— achter iedere kies minstens
g
tien aforismen wist te verbergen.
g Verder
verdienen aforisten als Clem Schouwenaars,
Georges van Acker, Jan Vercammen, Antoon
Vloerrans en Jan Vanspauwen
Vans g
eervolle ver -

meldin gen terwijl
^
l bij Jde jonge
l g generatie
g

Hu o Olaerts, Juul Kinnaer en Bernard Seulsten op
rij mogen
p de eerste rij
g staan.
Vooral echter in Fernand Lambrecht zie ik

een waardigg opvolger van Julien de ValckeHij
naere. Hij debuteerde in 1973
met Nac hteli'1 973
ke invallen en over hem verscheen ook een
46
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interessante afleveringg van de VWS1
Cahiers nr. i80. Brugge
$$ 1997).
Zonder deeniale
hoogte
g
g van de Poolse
grootmeester
rootmeester Stanislaw Jerzyy Lee te bereiken doet hijJ aan hem denken met zijn
zij
korte, flitsende aforismen als "t Is
moeilijk klarewijn
wj schenken uit een troebele fles.', 'Steekpenningen kennen geen
ing
flatie' 'Ook een slappe
e dweil is onkreukbaar.'
Aforisten als Fernand Lambrecht zijn
J het
overtuigendste
bewijs
dat
het
aforisme
een
g
J
p laats verdient in de literatuur en dat het
genre nogglang
g
g niet dood is.
Wanneer zullen sommige
e
g moedige
guitevers
dit
inzien?
En
waar
blijft
de
blijf
over g
voor een minder commercieel
g enre?
Cultuurbeleid, hallo? Bent u daar nog?
g

ac ues Bloem (1887-1966)
1Jacque
in het leven duurt zo lang,
g behalve het
leven zelf.

Aphorismen,
C.P.J. van der Peet, Amsterdam 1
952
1'
Godfried Bomans (1913-1971)
Een statisticus waadde vol vertrouwen door een
rivier, dieemiddeld
één meter diep was. Hijl
P
verdronk.
Humor is overwonnen droefheid, Darbo, Antwerpen
P
1993
Karel Boullart (1943)
943
De beste manier om een chaos te veroorzaken, is
alles te regelen.
g
Nieuw Vlaams Tijdschrift,
april
199
6
1
P
Kadé Bruin (1915-1985)
van zwijgen?
Is er ooit sprake
P
lg
Lie de oud papier, Hollandia, Baarn 1980
P.G. Buckinx (1903-1987)

Zij d ie de hoogste
hoeden dragen,
zitten vaak in
g
g

De kunst van het aforisme is de kunst van
derote
want het is de kunst van
$ vrijheid,
1
de hoogten: de armzalige troost, de
twijfelachtige zekerheden,
zekerheden de povere
illusies
p
waaraan de mensen zich vastklampen,
pweerstaan niet aan deze hoogten.
Roland Jaccard
Le Monde, 57
2 ..198o

Een aforisme moet al heel erg
$$goed zijn,
1 wil
hetewoonoed
$
$ zin.1 Een aforisme heeft
altijd wel een air van opzij,
p 1, hier ben ik,, ik
ben een aforisme. Eigenlijk
$ 1 zit er voor een
aforisme maar één ding$p
op: het
moet formidabel zijn.
1
Herman de Coninck
NWT, 1990-2

'Nu wil ik me eens als échtoddeli
$
1'k
ervaren,' zei het woord, en state
p van de
ppoëzie over naar het aforisme.
Julien Vandiest
Bedenkingen en verdenkingen, Soethoudt,

Antwerpen
P 1982

Van Bertus Aafjes
l tot Marcel Wauters.
een summier overzicht
Bertus Aafjes
l ( 1 9 1 4- 1 993)
Dichters liegen
g de waarheid.

7o aforismen, Meulenhoff, Amsterdam 1 984
94
Georges
g van Acker (1919)
Naargelang
men minder begrijpt, schijnen de
gschijne
g
veel g
groter.
roter
P
Naakte woorden, Paradox Press, Antwerpen
1
P 1995
Fernand Auwera (1929)
Wie niet kan lachen met ernstige
is geen
g dingen,
g
g
serieus mens.

Allerlei redenen om te zwijgen,
Orion,^ Brugge
1
gg 1974
1$

l

de nauwste schoentjes.

Dietsche Warande & Belfort, 109
e 'r
.1 964,
)^P457
C. Buddingh'
g (1918-1985)
Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat,
als dat hij niet zou bestaan.
Sommige
$ mensen, A.W. Bruna, Utrecht 1971

l

Amaat Burssens (1897-1983)

Opiniepeilingen wijze
wijzen aan wat onnadenkende
denken over een onderwerp
P waarover
zijJ hebben horenpraten
door lieden die er ook
P
geen
weet van hebben.
g
Het logboekje van de lichtmatroos, Le MarronnierFleur, Brussel 1969
99
Ben Cami (1920)
9
Het is uit angst
g dat de meesten ernaar verlangen,
g
gevreesd
evreesd te zijn.
n
Doorsnee-mens, Ontwikkeling,
1 61
g Antwerpen
P 9

l

Guy
Y Commerman (1938)
Als tranen alleen verdriet zouden betekenen,
zouden er 's morgens
geen dauwdruppels
op de
g g
PP P
rozen rusten.
Gierik, maart 1992
99
Johan Daisne (1912-1978)
Zelfs de mooiste vrouw mag
g niet te veel bevallen.
De droom maakt alles waar, Nijgh
lg & Van Ditmar,
's-Gravenhage 1977
1
Frans van Damme (1925)
Niets isevaarlijker
dan eengrote
gedachte
in
1
g
^
g
een leeg
g hoofd.

Gedachten, Van Damme, Herdersem 1z.. (=957
1)
J.A. Deelder (1944)
944
Hoe langer
g je
1 leeft, hoe korter het duurt.
Euforismen, De Bezige
gBij, Amsterdam i99 1
Luc Delafortrie (1912)
9
Troost is een verwijt
J aan het verdriet.

Dietsche Warande & Belfort, augustus-september
1960

Jan Deloof (1930)
De korporaal
brult luider dan de generaal,
maar
P
g
wordt minder verehoord.
g
Recitatief, De Stenen Molen, Zwevegem
195
6
g

H. Drion (1917)
Je kan je
je hart het veiligst
op
g verbergen
g
P het puntje
P J
gaan
jJ e tong.
g Niemand zal het daar zo gauw
g
g
zoeken.
Hollands maandblad, maart 1965
95

van

Piet Grijs
Grijs (i 935 )
Eén ding
nooit kunnen: van de
g zal de computer
P
aap
P afstammen.
Blijf
,
a Q
Querido,
1 met1je fikken van de luizepoten
p
Amsterdam 1972
97
R.A. Cornets de Groot (1929-1991)
Een voorbeeld volgen,
is het verleden naar de
g
toekomst verhuizen.
Kentering,
1968
Sseptember
P

Gaston Durnez (1928)
9
Als je
je iets uit je
je mouw wil schudden, moet je
J
je een stevige
zorgen
g dat je
gJjas hebt.
Dagbock
van een verwonde(rde), Orion, Brugge
^^
gg

Willem Frederik Hermans (1921-1995)
Geen kleur zo snel niet wit meer als wit.
Dinky
llTos,
y De Harmonie, Amsterdam 1988

1974

Frans Hiddema (1922)
9

M. Egorie
( 1 92 4)
g
Zonder angst
zijn.
je niet moediggJ
g kun je
Waarheid en andere onzin, Uitgeverij
g
J Cassander,
Vlierden 1995

Hoe meergeluk
wordt gedeeld,
g
g
hoe minder het op
P kan.
Met zuinigheid
en vlijt,
g
1 Ad. Donker, Rotterdam
1992

Dick Hillenius (1927-1987)
J.A. Emmens (1924-1971)
Flink: betekent in het Nederlands met eenebrog
ken been en een maagzweer
achter de toonbank
g
blijven
staan om krenten te verkopen.
J
P
Gedichten en aforismen, Van Oorschot, Amsterdam
1980
9
Pieter Engels
(1938)
g
De kiezer bepaalt
niet wat er te kiezen is.
P

Nageslacht
= geslacht dat na ditggeslacht
g
g eslacht wordt.
Tegen
Van Oorschot, Amsterdam
^^ het vegetarisme,
fi
1961
9
Fons Jansen (1925-1991)
Pas na je
je dood zal blijken wat je
J allemaal hebt
nagelaten.
g
Is er iets zeker?, Bosch & Keuning,
10
g Baarn 99

Raam or.
23,2,16
1965
Klaus R. Evers (1932)
93
Men voelt vooral het tekort aan van wat men
teveel heeft.
Vademecum voor een legioensoldaat, De Literaire
Tafelstonden, Brugge
gg1961
Fritz Francken (1893-1969)
Ge moet u niet te veel voorstellen van het 'veld
van eer': de meeste soldaten aan het front sneuvelden in de modder.
Spijkersopo laa
laagwater, S oethoudt, Antwerpen
P
1977

Chris.J van Geel (1917-1974)
Alleen nutteloze dingen
zijn onontbeerlijk.
J
g zijn
Barbarber, december 1967
97
Gust Gils (1924)
Zelfs het meest beduidende heeft zo weinigg te
beduiden, dat het de moeite van het duiden echt
niet waard is.
Berichten om bestwil, Meulenhoff, Amsterdam
1968
J. Goudsblom (1932)
93
Eenparadox
is een staart die haar eigen
slang
P
g slap
opvreet.
Pasmunt, 2e uitgebreide
druk, De Arbeiderspers,
g
P
Amsterdam 1976
97

Jan Greshoff (1888-1971)
97
Als oprecht
democraat eerbiedigg ik iedere
P
mening:
recht van mijn
g het is immers het goed
g
l
altijd ongelijk
buurman altijd
g J te hebben.
Voor volwassenen, Manteau, Brussel 1945
Ik ben fanatiek antifanatiek.

ibidem

(i95
2)
Driesanssen
J
In menig
g smetteloos huis woont menigg verwaar loosd man.
Liever verbitterd dan versuikerd, Boekweit-serie,
Hasselt 1978
97

(1
Aukeelsma
J
933)
Zoekt eni'
gevonden
worden.
g zult
J
g
Ontmoeting, Jr
. 06-308
g .1962-63, PP3
Karelonckheere
(1906-1993)
J
De meest welkome bezoekers zijn
J die welke o P bellen dat ze niet kunnen komen.
Nacht? zei de zon, nooit van gehoord!, Manteau,
Brussel 1968
Cor deon
J ge (1930)
Uit hoogtevrees
keek hijlP
op een ander neer.
g
De wereld is een schouw, m.a., De Koofschep,
P
Huishout/Hilversum 1989
99
Freek deon
J ge (1
944)
Wie de onschuld vermoordt, blijft
g
l onschuldig.
Zo zou ik nog
Balans,
S wel uren kunnen doorgaan...,
^^
Amsterdam 1995

Fernand Lambrecht (1934)
934
Je kan zoveel kleine kanten hebben dat je rond
bent voor je het weet.
Nachtelijke invallen, Sonneville, Brugge
Nachtelijke
gg 1973
i

l

Iedereen heeft een zekere twijfel
omtrent zijn
J
l
zelfzekerheid.
Kusjes
De Koofschep,
t van een cynicus,
^^
P Hulshout/Amsterdam 1988
9

Gerd de Ley
Y(1
944)
Het zijn de lichtgewichten
die de meeste bezwag
ren maken.
Zout in de wonde, Facet, Antwerpen
11
P 99
Gys
Y Miedema (1951)
Antwoorden veranderen in vragen,
als zij
zij die in
g
aantal overtreffen.
Stiltekind, De KoofscheP , Huishout/Hilversum
1992
Adriaan Morriën (1912)
9
Verliefden fluisteren om zich verstaanbaar te
maken.
Hetebruik
van een wandspiegel, De Bezige
Bezie Bij,
J
^^
Amsterdam 1968
9

Harry
rY Mulisch (1927)
Antwoord aan eenpsychiater: 'Het
wordt hoog
g
tijd,
dat u eens naar eenggoedepsychopaatgaat.'
J
Vergrote
Raadsels,3 e herziene druk, uitgeverij
^^
J
g
Balans, Amsterdam 1994
Hugo
949)
g Olaerts (1
In het onderwijs worden veel leerlingen
gee
g vol g
P omPt door leeglopers.
On getemde gedachten, Soethoudt, Antwerpen
18
94

Willem van Os (1915-1977)
Van een aantrekkelijk
aantrekkelijk meisje
meisje wordt het tegendeel
g
gehoopt.
Ogenblikken, Schuttin
SchuttingPers, Hilversum 11975

Jan-Willem
2-1
Overeem (194
J
979)
Jeugd
gd die veel haast heeft, wordt snel ouder.
De godsvrucht van de inquisiteur, Corrie Zelen,
Maasbree 1978
97
Barend Rijdes
l (1910-1975)
Wij
zijn.
Wij zien niet hoe blind wijlJ
Bitterkoekjes,
1 De Tuinwijk
lPpers, Haarlem 1968

Paul Rodenko (1920-1976)
Het hart is een ding
g dat men steeds verliest en
j
nooit kwitraakt.
Over vrouwen en andere futiliteiten, Sjaalman
l
Pers,
Utrecht 1984
94

(1939)
JJuul Kinnaer (1
9
Sprekend
over de dood zeggen
P
gg de mensen: dat is
het leven.
Antagonismen,
eigen
beheer, Landen 1
^^
991
g
Henk Kooyman
(1928-1988)
Y
Niets is leger
g dan een volle sporthal.
P

Maurice Roelants (1895-1966)
Eengrote
liefde is wat overblijft
g
J als ze is vergaan.
Dietsche Warande & Belfort, april-mei
i8
95
P

Deventer 1961
9

Adriaan Roland Holst (1888-1977)
977
Ikeloof
alleen in wonderen.
g
Kort, Boucher, 's-Gravenha g
ge 197
6

(1
(1947)
JJan Kuijper94)
Wie het lekkerste voor het laatst bewaart,eniet
g
er het kortst van.
Denkbeelden, Querido, Amsterdam 1991
99

Pierre van Rompaey
931)
P Y(1
Waarom zou hijl lachen, hij
hij heeft nooit verdriet
gehad.
Werk van nu 2, m.a., Manteau, Brussel 1967
97

Overdenkingen
Kluwer,
S van een polderzwerver,
p
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Pol le Roy
Y (1905-1983)
Levensregel: onbeslechte
strij
strijd in elke overwinproeven.
gP
Dc Tafelronde, oktober 1959
(1909-1994)
Jan
Schepens
J
p
Het ene Jjuk bevrijdt
bevrijd u soms van het andere.
maart 1974
Bob Schippers
(1906)
Pp
Ons milieu vraagt
verschoning.
g om een grote
g
g
Speerpuntenop
o liet hart, D e Koofschep,
P Hilversum
1990
K. Schippers
(1936)
PP
Sommige
nurksen zijn wellicht mensen met
g
brandkasten vol tederheid.
De waarheid als de koe, Querido, Amsterdam 1963
93
F.J. Schmit (1909)
Gebrek aan oorspronkelijkheid
verbergt
l
g zich
P
vaak achter originaliteit.
loo aforisinen, L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage

1)
JJulien Vandiest (199
Tijdig
lg sterven is de meest voorname vorm van
zelfbehoud.
Bedenkingen en verdenkingen, Soethoudt, Antweren 1982
pen

Het debuut van Rose Gronon
(1901-1979)

Jan Vercammen (1906-1984)
Het hart is slechts vol als het overloot.
P
Zeg
1
gg 1977
A me wie ik ben, O rion, Brugge

Marthe Bellefroid — zoals de echte naam
van Rose Gronon luidt — heeft naar eigen
g
getuigenisgeschreven
eschreven van toen ze nog
0
gop
school was. Zeroeide
op
als
enig
kind
in
g
p
g
een Antwerpse
fami
P Franstalige
g bour g eois -lie (men was er katholiek, maar haar vader
was tevens een overtuigd liberaal). Het Ne-

Cornelis Verhoeven (1928)
9
De beschaving
g is een omweg
g naar dePrimitiviteit.
Raam, mei 1968
9

LUC DAEMS

Toon Verhoeven (1941)
94
Je zou een boek kunnen schriven
j
over wat
schrijvers
allemaal niet meemaken.
1
Terzijde 2, De Arbeiderspers,
Amsterdam 1
978
P
Dolf VersPoor (1917-1994)
Hijl g
ging
g met zijn tijd mee en is nooit teruggezien.
gg
Maatsta , november 1958
95

1957
Clem Schouwenaars (1932-1993)
Hij
hij niets te doen heeft door te
Hi' bewijst dat hij
laten zien hoe druk hij1 het heeft.
Uit lietareel,
Saeftinge,
S
g Westerlo 11973
Bernard Seulsten (1937)
937
De meest doeltreffende methode van natuurbeschermingbestaat erin de mens te doden.
Hutspot,
Eigen
Beheer, Brussel 1
t
970
g
Gerda I.M. Spronck
(1
945)
P
zij wegg is van haar man, blijft
Omdat zij
bijl
blijftzij
zij altijd
altijd
hem.
Steenslag,
^ De Beuk, Amsterdam 11994
Eric van der Steen (1907-1985)
Ik heb een zo helder verstand, dat men de
modder op
P de bodem kan zien liggen.
gg
Alfabêtises, de uitgebreide druk, Querido,
Q
Amsterdam 1969
99
Hans van Straten (1923)
De angst
g voor het leven drijft
1 ons tot zelfmoord,
de angst
g voor de dood doet ons verder leven.
De omgevallen
boekenkast, De Arbeiderspers,
^^
P
Amsterdam 1987
97
Piet Theys
Y (1927-1974)
Slechte architecten bouwen de stevigste
huizen.
g
Als wat ik beweeruist
is, Lannoo, Tielt 1
1
972
Julien de Valckenaere (1898-1958)
H iis doodzonde tegeloven dat wie sterft, dood
Het
is.
Levenskunst De Pen, Antwerpen
1
Pe 1949
Een vlinder is een zonnestraal met vrijaf.
Flitsen in de duisternis, Orion, Brugge
1
gg 1974

Handelaar: iemand die verkoopt
P onder de prijs,
P1meer belasting
hij verdient en het
g betaalt dan hij
saldo belegt
g in onroerende goederen.
g
Zonnebur^^ , De Pen, Antwerpen
1
P 1954
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Antoon Vloemans (1898-1982)
Utopie:
p samenleving
g waarin alles kan wat niet
mogelijk
gl is.
Nieuw Vlaams Tijdschrift, mei-juni
1 66
9
Victor E. van Vriesland (1892-1974)
Er zijn twee soorten mensen; de ene soort bestaat
niet.
Kortschrift, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1953

l

Roger
Wastin
g
l (1928)
Een leeg
g bord is zwaar om dragen.
g
Conce t, december i1994
Concept,
Marcel Wauters (1921)
Onderdanigheid leidt tot machtsmisbruik.
Als de nachtegaal
i 69
8 toeslaat, De Gale,
g Brugge
gg 9

Rose Gronon... 20 1jaar^^
geledengestorven.
^^

derlands heeft ze duseleideli'k
g
l moeten

verwerven, vooral dan in de Vlaamse sectie
van de Middelbare Normaalschool in Brussel, waar ze o.m. les kreeg
g van Herman
Teirlinck. In de jaren
dertigg waren van haar
J
in diverse francofone tit dschriften en kranten bijdragen en verhalengp
gepubliceerd.
Nogvoor de Tweede Wereldoorlogg vond ze
No
ook een uitgever
voor een aantal van haar
g
vertellip gen die ze respectievelijk
p
l bundelde
in Chandeleur (1936)en C ollo9ue Nocturne
(1938). Uit die vroege
periode bleef de big p
zarre novelle Anne-Marie de Wuestenraedt
(1939)
in een Nederlandse vertaling
939
g van
1987 bewaard.
Na de oorlogg
verscheen nog
g
de roman Le Livre d'Arnd s 95 1 voor
't eerst onder hetseudoniem
Rose
p
Gronon.
In 'Ten Huize van...' (deel 6)) vertelt de
schrijfster
aan Joos Florquin
hoe ze dat
J
q
boek in een spontane
opwelling
p
p
g van trots
aan Eugène
de
Bock
liet
lezen,
die het 'niet
g
kwaad' vond en meende dat de roman in 't
Nederlands moest vertaald worden. Hijl
verwees de schrijfster
naar Filip
J
p de Pillecil^
n toen lector bij) De Clauwaert. Omdat
die uitgeverij
g
l evenwel slechts oors P ron kelijk
kon
l Nederlandstalig
g werkpubliceerde,
p
Marthe Bellefroid er toch niet terecht. De
Pilleci'n
J liet haar echter niet los en stimuleerde ze om het in 't Nederlands terobep

ren. Hij' overtuigde
g haar deel te nemen aan
een door het Noordstarfonds uitgeschreven
g
romanprijs.
het latere ljuryverslag
Y
p J Volgens
g
g
van Pater Emiel Janssen, Ernest Claes en
Lode Baekelmans was er toen - bij
bi' de einddeliberatie tussen twee vrijwel
gelijkwaarl
g l
dieg werken - 'voorkeur voor een werk dat
uit eigen bodem is ontstaan met het zieleleven van mensen uit ons volk'. Raf van de
Lindes Vaarwel aan Gertrude werd bekroond
en Marthe Bellefroid, die haar manuscript
p
Doornenkroon onder eigen
ge
g naam had ingestuurd zaggdep
prijs
l ni
pt aan haar neus
voorbijJgaan.
Filip
de
p Pillecijn
l echter - die
bi'
bij dezelfde gelegenheid
niet-stem
gerechg g
tigd secretaris
was geweest - moet,^nog
g
g
voor de uitspraak
van de jury
gevallen
p
J Yg
was, Willem van den EYnde van De Clauwaert over de historische roman van
Grononeti
t hebben... In elk geval
nam
gp
g
die het werk opp in het uitgavenprogramma
i 953 1954 van zijn
zij boekenclub onder de
Orso (1954)n
954 engageerde zich meteen
voor de uitgave
van haar novelle De Late
g
Oost
S 1 954 .On getwi'feld had Marthe
Bellefroid ook die tekst voordien al aan
De Pillecijn
J ter lezingg bezorgd.
g Stelligg een
bijbij een
hallucinante creatieve explosie
aup
teur die nooit eerder in 't Nederlandseg
schreven had!
Op Florquins
vraagg of de overschakelingg
q
van het Frans naar het Nederlands niet
moeilijk
moeilijk was ggeweest, antwoordde Rose
Gronon: 'Ik verwachtte dat het zeer moeilijk
J
het ging
in als
zou zijn,
g vanzelf. Ik onl
dervond dat het Nederlands veellastip
scher en rijker
was dan ik vermoedde. Het
J
Nederlands is uitstekendeschikt
voor
g
sfeerschepping,om de gewaarwordingen
g
g
van kleur, licht, beweging
en geluid,
de
g
g g
zintuiglijke sensaties uit te drukken. Je beschikt daarvoor in 't Nederlands over veel
meer dan in 't Frans'. Dat de auteur evenwel in het Frans bleef denken en eigenlijk
lange
gnodig
een opstapje nodi had om
g tijd
l nog
haar Nederlandstalige
g romans en novellen
te kunnen realiseren, blijkt
J uit het nagelaten
g
archief van de auteur. Daarin bevinden zich
met betrekkingg tot de roman 'Orso', een
Franstyposcript Les Ronces de la Couronne
(gedateerd:
mei 1952 van 1199 pagina's
en
pg
g
een wat uitgebreide
vertalingg van die tekst
g
(136 bladzijden),evenwel zonder datum of
titel. Het lidteen
l dat het Franse
l geentwijfel
typoscript ouder is dan het Nederlandse.
Talloze handverbeteringen
ge
g werden aangebracht die de schriJ fster later in de Nederlandse versie overnam. Allicht werd het
laatste stuk (of een kopie
g
p ervan) ingezonden
voor de romanris
pl van het Noordstarfonds
enaf
g de auteur haar werk pa in ultieme
debi na
J letterlikl vertaalde) titel
Doornenkroon mee. Wanneer de roman 'Orso' isaan
g heten en of Rose Gronon hem
wel zelf heeft omg edoop^
t is niet bekend.

Ook van de samen met Orso door De
Clauwaert aanvaarde novelle De Late Oost
g,
bleef de Franse versie bewaard. La Lune de
la Moisson kreeg onderaan de
tekst als dagg
tekening:
1' mee. Het t Ypo , 5 195
g 'Anvers,
script
6o pg
pagina's en
p beslaat ditmaal precies
p
is daarmee net zolangg als zijn
zij Nederlandse
equivalent.
Alhoewel ongedateerd,
is deze
g
q
laatste kopij
pl alweer zonder discussie de
lijkt er
jongste
J g van de twee. Snelle controle lijkt
opp
te wijzen dat (bijl identieke
lengte!)
de vertaling
g
g inderdaad dichter bijJ
het origineel
blijft dan bijl Les Ronces de la
g
was. Heeft de greCouronne Orso heteval
g
tigheld om snel nieuw Nederlands werk af
te kunnen leveren, de auteur misschien
doen kiezen voor een tekstgetrouwe
vertag
g tij
lingvan een novelle die al enige
tijd in de
lag?
g - dat
g Hoe dan ook,^ De Late Oogst
deodsdienstoorlo
en
g in de 16de eeuw als
g
decor had, maar relateerde aan recente reewoon
pressietoestanden
- zou een buitengewoon
g
knappe
novelle
blijken,
l
l
^ waarmee de schrijfpp
ster rotaal de vele facetten van haar kunnen etaleerde.
Rose Gronon heeft die inspannende^getrapte
p manier van werken minstens tot aan
het einde van de jaren
zestigg consequent
q
l
volgehouden.
Alle romans die aan De Ramg
koning
g 9 6z en de novellen die aan De
6 voorafgingen,
Man die Miguel
g heette i 93
werden in 't Franseconci
ge
g
pieerd^ uitgeschreven en later in het Nederlands overg egoten.inele
Eén enkele keer heeft de originele
g
Franse tekst wel erg langg op
p verwerkingg
blijkens
moeten wachten: La Digue
g Verte is blijken
typoscript van 23/12/37,maar werd
eerst in 11955 als De Groene Dijk
1 bijJ De
Clauwaertp
g e ubliceerd. Zelfs na 1 960 ove-

rigens heeft Gronon zo nu en dan de eerste
worpp van haar romans in 't Frans uit ggee
schreven. Ze liet zich tegenover
José de
g
Ceulaer (Te Gast bi'
4 ont1 Vlaamse Auteurs
vallen dat ze noggp
op die manier werkte
voor Ik Hasso van Bodman 1 9 66 ... omdat
zo'n kroniek van de Siciliaanse Vespers
o
p op
historische realia stoelt. Dan moet alles
klaar en helder zijn
J^ zetg ze, en daartoe
blijft voor haar het Frans de meest aan geblijft
ge
wezen taal. Van de originele
Franse versie
g
bleven jammer genoeg
g
g slechts enkele bladzijden
typoscript bewaard. In weerwil echt
ter van wat de schrijfster
beweert, rust zelfs
l
de roman De Ballade van Doña Maria de
Alava (1963)– die zeker in de droomsfeer
baadt en waarvoor dus 'het Nederlands
plastischer
en soepeler (is) dan het logische
g ische
p
Frans' - opp de ergg stevige
g fundamenten
Het gaat
van Le Bois d'Orangers.
g dan om
S
een tekst met een eerder novellistisch kapagina's
afgesloten
rakter, waarvan49
dea
pg
g
worden met de vermelding:
g 'San Lorenzo
de el Escorial, 1948'. Toch bevat deze sY no sis reeds alle bouwstenen die de auteur
nopsi
jaar later te vervijftien
nodighad voor de vijftien
l
schijnen
roman. Tenminste éénmaal heeft
l
Rose Gronons manier van werken haararp
tenes
eeld. Toen haar boek De Gyldenlóve
gp
reeds zo goed
Saga 95 6 in 1957
957
g als bekroond was met de Provinciale Prijs
l van
Antwerpen
p voor een Prozawerk, merkte
een alert lid van de Commissie voor Letteren (en mede-auteur bijl De Clauwaert) oop,
dat het bijl die Saga
^ eigenlijk
g l om niet meer
dan een vertaalde bewerking
g van Le Livre
Lampo'
o's De Duivel en de
in . Lam
d'Arnd gg
g
l
Sd kreeg
g de eer en het bijhorendgeldbijzondere
bedrag.
g In welke mate Gronons bijzondere
schrijfmethode het verwerven van autosche
end Nederlands heeft beïnnoom
pp
vloed moet haast wel interessante licentiaatsverhandeling
en oleveren.
p
Ooitaf
g Rose Gronon te kennen dat reizen
eneschiedenis
het voedsel waren voor
g
haar oeuvre. Onmiddellijk voegde
g ze er
echter aan toe dat het vertrekpunt
van een
p
roman veel meer moet zijn
J dan een louter
amalgaam
van indrukken. Er moet een héél
g
recies
zijn,
l,
p
g
^ een scherpe
p impressie
ggegeven,
een indruk zo scherpe als een droom. Meermaals zet
ze,
g ze ben ik vertrokken vanuit
een droom. Maar die had dan zo'n diepe
p
emaakt dat je wel verder moest
indrukj
g
gaan fantaseren.
Deenesis
van Gronons eersteling,
g
g, Orso, is
terugg te vinden in het al eerder geciteerde
g
es rek dat zij
zij met Joos Florquin
gesprek
q had.
Daarin schetst ze hoe de roman tijdens
een
l
Italië-reis a.h.w. naar haar toekwam. Tussen
Vicenza en Verona vond ze er dicht bijl
elkaar de resten van twee kastelen. Volens
g
zou Romeo in het dal tussen beia
de traditie
de in, voor 't eerst Julia ontmoet hebben.
Op
van één van de kastep
g het binnenplein
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len had een oudeut
p de eeuwen overleefd.
Gronon trof hem er eerder toevalligg aan,
maarrecies
van dat binnenhof droomde
P
ti de later. Ze zagpersonages
ze eentijdje
g en dat
gp
werden twee broers, van wie er één blind
was. Het was nacht, maar de fakkels brandzij
den en ze zagg de blinde broer,^ die naar zijn
broer toeliep
p en door deze werd
mij droom
tegengehouden. 'Ik zag
za dat in mijn
omlijnd,
met de bescherp,
p^
J
erbij Die droom is me
wegingen en kleuren erbij.
blijven vervolgen
g (sic) tot het boekgeschreven was'. Wist Rose Gronon eerst niet in
welkeeriode
ze haar verhaal historisch
p
zou inbedden, dan loste de lectuur van
Otto Gmelins Die Krone im Siiden datrop
bleem voor haar op.
p
In Orso stuurt de auteur haar lezer naar het
begin
g z 4de-eeuwse Italië van Welfen en Gibellinen. Ze laat hem meetrekken met het
leger
g van Hendrik VII van Luxemburgg die
zich in Rome tot keizer laat kronen, maar
spoedig
zijn ondergang
g gtegemoet
g
p
g daarna zijn
aat. Gronon zet Dante Alighieri
oppJ
zijn
gaat.
g
weg,maar vooral laat ze de lezer kennis
maken met de bastaard Simone della Verna,
bijgenaamd
de Beer (Orso) en zijn
zij blinde
Jg
Gianmaria. Voor deze laatste heeft
Simone alles veil en hijl weet zich met hem
verbonden in onvoorwaardelijke
J trouw.
Opdat
het
huis
der
della
Verna's
in volle
p
glorie
^ schenkt
hij
lorie zou kunnen voortbestaan,
hij
hij zelf liefhem zelfs Pietra,, de vrouw die hij
heeft en die van hem houdt. Pietra's versmade liefde en de compromisloze
rechte
weven
li'ni
J gheld van het hoofdpersonage,
finaal het net waarin Orso zich zal laten
vangen.
BijJ het verschijnen
verschijnen van het boek prees
de
p
kritiek Rose Gronons fel dramatisch talent,
de temperamentvolle verhaaltrant, de beeldende taal en de indrukwekkende historische evocatie. Men wees evenwel ook op
eengemis
aanpsychologische motiverin
motivering
g
en diepg
an vooral
dan in de centrale fig^
g uur, Orso.
Deze niet helemaal onterechte vaststelling
is merkwaardeg-omdat de auteur in haar
latere, bekendebleven
romans en novellen
g

C. Julius Caesar (100-44 v.Chr.).
Over de icoonwaarde van een
massamoordenaar
ROBERT NOU WEN

Geschiedenis wordt door overwinnaarseg
schreven! In zijn
J Commentarii de bello Gallico
beschreef Caesar de Gallische oorlogg in een
helder, bevattelijk Latijn.
l De ggebeurtenissen
wijz verteld. De
zijn
op
een
meeslepende
wijze
p
J p
g van alle
praak van Caesar dat de Belgen
Gallische volkeren het dapperst
waren,
pp
heeft Jjaren het nationale gevoel
in
het jonge
Jg
g
België
gevoed.
Caesar
en
de
Gallische
oorg g
log
en zijn
zijn inmiddels een inspiratiebron
p
voor romans, stripverhalen
p
, kunstwerken...
De beeldvorming
die
zo
tot
stand kwam,
g
heeft ervoorezor
d
dat
Caesar,
één van
g g
de moorddadigste
g mannen uit de geschiedenis mochtostvatten
in de galerij
g
l der
P
^ene
groten
van
deze
aarde.
De
politicus,
p
g g
raal en auteur kreegg een icoonwaarde. Hoe
talrijk
kunnen wijJ anders het beeld,^ dat in talrijke
wordtg vangeneraal
dezee
schetst interpreteren?
Hoe kunnen wijJ anp
ders de Julius Caesarfeesten en het levensgrote standbeeld dat ter ere van deze moordende strateegg in Zotte ggem werd opgericht,
pg
verklaren? Hoe is het anders mogelijk
gJ dat
inublicaties
over diens bijdrage
l g aan de
p
es ro ontwikkelingg van onze regio
g wordt gp
ken? De mythe
Y van Caesar heeft niet enkel
de eeuwen overleefd, maar lijkt
J zo zelfs
van
de
jaren
aren
binnen de
met het
J
bredere bevolkingggg
gegroeid. De kritiek die
eminente historici zoals Camille Julian of
Het standbeeld van Casusulius
Caesar
I
(100-44
v.C.) in Zotte ern
44
<^ is van de hand van
beeldhouwer Filip Timmermans
(Foto: Hilde Van Remoortere)

(Het Huis aan de Sint-Aldegondiskaai,
De
S
Ramkonin De Ballade van Doña Maria de
Alava, Venetiaanse Herfst, Iokasta...) p recies

van die karaktertYperin een
g echt handelsmerk heeftemaakt.
Ook
stilistisch zou
g
Rose Gronons werk tot het besteaan
beg
horen wat de tweede helft van de twintigg
ste eeuw bij ons te bieden had. De tragiek
g
van dit in meniggp
opzicht klassieke oeuvre
bestaat er dan ook in dat hetas
p tot volle
rijping
lp g kwam opp het moment dat vormvernieuwers de criteria die de schrijfster
ten
J
slotte zo meesterlijk
had
leren
hanteren,
l
alweer meedogenloos
waren beginnen
te
g
g
slopen.
50
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Régine
Pernoud ten aanzien van deze
g
staatsman formuleerden, heeft hieraan
klaarblijkelijk niet veel veranderd.
klaarblijkelijk
van deze meedo g en
Dep
p olitieke loopbaan
loze man is echterebaseerd
opp een ong
blusbare ambitie,,p
politieke intriges,
g , kille
moorden... De beste illustratie hiervoor
vinden wijJ in de Gallische oorlog.
gOp
p basis
van de cijfers
die Plutarchus in zijn biograJ
fie over Caesar verschafte, kan het aantal
gesneuvelde
vijanden in Gallië opp 1.000.000
g
wordeneschat.
En zelfs indien dit aantal
g
overdreven lijkt
J^ dan nogschenkt het een
onthutsende indicatie van de massa aan
mensenlevens die werden opgeofferd
aan
pg
de tomeloze ambitie van deze veldheer.
zijn de talrijke
talrijkeoorlogsoorlo sEven onthutsend zijn
die in de Comrnentarii worden beschreven: executies, pplunderingen,
g , etnische
zuiverin gen en volkerenmoord. Een onderscheid tussen militairen en de bur gerbevolkingmaakte Caesar duidelijk
duidelij niet. De Ebu kunnen hiervan meespreken.
Om
p
Ambiorix en zijn
te isoleren,
gaf
lg^
g
J krijgers
Caesar zijn
zijn troepen
hun land
p
p de opdracht
boerderije en de
binnen te dringen,
g^ er de boerderijen
te
verbranden
en
vee en mensen
p
buit te maken. Om het even welk internazou dergelijke
tionaal oorlogstribunaal
gJ han g
delingen als oorlogsmisdaden
bestempelen
p
g
en de opdrachtgever hiervoor veroordelen.
Is er nog
g een beter aanknopingspunt met
sommige
in Europa?
p
g
g actuele gebeurtenissen
opdracht
oorlogshanHet is een hachelijke
J
p
delingen uit het verleden te beoordelen
vanuit de 'gangbare' morele opvattingen
van de toste eeuw. Doch ondertussen haalt
geen weldenkend
mens het nog in zijn
ln
g
hoofd massamoord en etnische zuiveringruwelen
opp het TV
g
g en^ de dagelijkse
gl
scherm op grond van politieke
motieven te
scherm,
p
verschonen of oorlogsmisdadigers uit het
nabije
p
p een voetstuk te plaatsen.
J verleden op
De verwantschap
p tussen het verre verleden
en het heden is helder en schokkend. Zijl
toont scherpp aan dat de lessen uit het verleden nauwelijks
J worden begrepen. Daarom
ligt
g hier de missie en de maatschappelijke
pP l
opdracht
van het onderwijs,
s het bijzonl
l^
p
der van de vakkengeschiedenis en klassieke talen, van de historische en archeologische musea,, van ieder die recente wetenschappelijke
pp l inzichten aan het ruime p u bliek overdraagt.
g In een vervlakkende
maatscha
i' waarin de minder kritische
maatschappij
medemens wordtediri
eerd
door de meg
g
dia hebben tenminste zijJ steeds de plicht
p
een correct beeld te schetsen van de historische realiteit, te streven naar de waarheid
en zo de realisatie van een universele vrede
te ondersteunen. Het in stand houden van
een valse mtthe hoe ver ook uit het verleden tot meerdere eer enlorie
van de beg
zoekersci'fers is in die context minder onschuldigan
het lijkt!
g
J

Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan liet
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op liet
nummer (051) 40 8164. Berichten voor liet volgend nummer
(nr. 275: maart-april 1999) kunt ii insturen tot 1 maart 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p

Antwerpen
- Muziek
P
KBC Aquarius
Project
^
1
Het KBC Aquarius
Project
o.J
is een artistiek-pedaq
P
o ischP
project
waarbijl bewust en creatief musigg
l
ceren in alleenres
centraal staat. Gestart in 11997
g
bood ditroject
een^
groep
pedago,p
go
p l
P leerkrachten,
gen en onderzoekers de kans om het muziek
jonj nieuwe impulsen
derwis
teggeven. DitP
project wil
P
de natuurlijk
natuurlijke creativiteit die iedereen
i
in zich
muziekonderwijs zal dan
g t aanspreken. Alle muziekonderwij
•
spelenderwijs op
o het instrument zelf moeten
aanvangen.
Op
g
p die manier wordt muziek als een
taal benaderd en leert men a.h.w. eerst
p
. spreken
en. pas
p basis van dit
p . daarna (noten) lezen. Op
principe
degrenzen
tussen theorie en
P
p verdwijnen
l
g
rakti k en worden alle genres g elikwaardi
j
g.
oor de creatieve
muziekbeoefening en
g het muziekonderwi's
programma's op
) wordenP
P verschilJ
lende niveaus ontwikkeld. Na eenrondi
ge ing
houdeli'ke
J
l bijsturing
g van het curriculum aan het
conservatorium stroomt hetro
P ramma door
naar het hoger
onderwijs. Doorhet opstarten
van
g onderwijs.
P
een kleine pilootschool voor kinderen van zes
jaar
ja ,..
kan oo het praktijkgericht aanvan g
derJ
wis) in de ideale omstandigheden worden
son
onderzocht enetoond
aan allegeinteresseerden.
Via
g
g
de lerarenopleiding
en het organiseren van naPg
vorminen
workshops worden toekomstige eggP
dagogen en leerkrachten DKO bereikt. Met muziekproducties door l
jonge
g musici,publicaties
p
(wei boeken, een nieuwsbrief), vormingg en na vormingicht
hetproject
zich tot het brede P u PJ
g ..
bliek, opinieleiders
en overheden. Hetp
rojJ
project
P
wordte
g eleid door een team van kunstenaars,
pdagogen en wetenschappers
en kan worden g ere PP
aliseerd door de nauwe samenwerkingg met KBC
en de mediapartner.
Het artistiek-pedagogisch
P
'ect, de bedrijfscultuur
en de mediatisering
g
vormen samen de basis om van het KBC AquaPl
rius Project een krachtig
gim
Puls
Programma te
maken.
Info: KBC Aquarius Project,
Ann Lommelen,
J
Jan Van Ri swi'ck
aan 155, 2018 Antwerpen,
J
J
p
tel. (03) 244
18 o6, fax (o)
17
3
44
3 2389001

Oost-Vlaanderen
Gent - Theater
Vlaamsfi
iSurentheater eregast in Tolosa

Het Festival Internacional de Titeres in de
Spaans-Baskische
stad Tolosa heeft zijn
l n festival.
pa
editie van 1999
van 28 november tot en met 6 de999
cember in het tekenesteld van het Vlaams figufi u
eerdere ljaren
aren stonden Cuba, Mexico
• Wallonië in de focus. Vier Vlaamse fig urenen
theaters zullen er meer dan twintig
g voorstellingen spelen
en in het Centro de Iniciativas de
p
Tolosa (Palacio de Aranbura) loopt een tentoonstellinget
meer dan honderdvijftig
g
lg Vlaamse
poppen en figuren.
Het Gentse Europees
P FiguFi u pop
g
•
eatercentrum was contactpersoon
voor de
p
S
Sp
paanse organisatoren.
Tijdens
Tijdens hun editie 1998
g
bracht algemeen
coordinator Freek Neirynck
een
g
Y
bezoek aan de Spaanse
festivallocaties, samen
P
met Luk De Bruyker van Theater Taptoe,
die
P
werd aangesteld
alsprocuratiehouder
voor de
g
P
tentoonstelling. Er zullenP
poppen
te zien zijn
zij van
pP
gurentheater De Maan Mechelen, PoppenpP en
theater De Spiegel Kontich, Theater Froe Froe
Antwerpen,
Theater Taptoe
Gent, Poppentheater
P
p
P
Pierewiet Brugge,
gg Marten Lierman, T eater 0
Leuven, Alibi Collectief Brussel en het Spelleke
P
van Drie Kluite, Gent. Figurentheater
Froe Froe,
g

Jejem
Piron (Mortsel), Theater Taptoe
en PoppenJ
P
P
theater De Spiegel spelen de festivalvoorste lingen. Het Ministerie van de Vlaamse GemeenschaP(Buitenlands beleid en cultuur) ondersteunde dit initiatief.
Info: 'Europees
P Figurentheate
Figurentheater Centrum
Myriam
Boden g_uien, Trommelstraat 1,
Y
9 000 Gent, tel. (09)
92233 1 2 15, fax (09)
9 22
54545

Vlaams-Brabant
Bekkevoort - Letterkunde

Tienjaar
literatuur
1
De 'Literaire Culturele Kring Apollo'
viert in 11999
P
tien Jjaar 'Literatuur op
g met een feestproP zondag'
P ro
met Geertrui Daem,
p 7/2/99
7 99
g ramma. O.m. op
6 en 7/3 /99
een feestelijk
programma
feestelijk p
rond
, g
Walter van den Broeck dertigjarig
gl g schrijverschap.
P
J
Info: 'Literaire Culturele Kring Apollo',
KoP
nip gsbos 18, 3460
Bekkevoort, tel. 013) 33 39 94
34
Tervuren - Letterkunde

Interactieve dichtbundel op
p het Internet
Tot einde januari 1999
verschijneen website, die
verschijnt
999
interactief spelen metoezie
aan een humanitair
P
doel koppel-t. De reeksgedichten,
waarvan de
g
deelnemers zelf de slotreel
g moeten verzinnen,
draw. gt de titel 'Manes Catulli' (naar een bundel
LatiJ nseg
gedichten van dichter en humanistJanus
J
Lernutius... anno 1584). De dichters zijn
zij leden
de familie Lernout, nazaten van dezean
J
Lernout. Aan de wedstrijd zijn
zijn zeventigprijzen
gp J
verbonden. Het laag
gggehouden inschrijvingsgeld
gaat
integraal naar de bouw van een kinderhosg
itaal in Malawi (Afrika), in het kader van de
Stichting 'Dr. Harrie van den Brekel'. In de jury
JY
zetelt o.m. ons redactielid Arthur Verthé.
Info: Ward Lernout, Waalsebaan,
73
64, Homepage:
3 080 Tervuren, tel. (02) 767
77 84
44
www.P
oetr
Y-for-malawi.com

theken wordt opgenomen,
is het muziekbestand
P
van de Centraleenbare
Bibliotheek Brugge
P
gg
(90.00o records) beschikbaar voor lokale catalografie. Sinds begin november kan men de WestVlaamse Centrale Catalogus
biblig van Openbare
P
otheken raadplegen o
internet. Deze
nternet.
catalogus
wordt dagelijks geactualiseerd en staat
gg
o P een webserver diegedeeld
wordt met de
g
Oost-Vlaamse Centrale Catalogus
g van openbare
p
bibliotheken. Vanop
P om het even welkePc met
internettoegang
krijgt
men
nu
toegang
tot
de big g lgg
bliotheekcollecties van de West-Vlaamse oPenbare bibliotheken, zonderebonden
te zijn
zij aan
g
of andere fysieke
belemmeringen.
Y
g
•
iinternetcatalogus
Deze
g is nog
g maar de eerste
stap. Een eigen homepage met informatie over
WINOB enerlinks
naar andere bibliotheekYp
netwerken moet nog uitgebouwd
worden. Begin
g
g
volgend jaar
jaar wordthet netwerk uitgebreid
tot 40
4
g
openbare
bibliotheken.
Dit
betekent
dat
in
2/
2/3
P
van alle West-Vlaamse bibliotheken de bibliotheekbezoeker
in degus
catalogusiubliP rovinciale
p
caties en AVM zal kunnen raadplegen en nterbibliothecair aanvragen.
g
Info: 'Provincie West-Vlaanderen',
Proosdij, Burg
6 29,
^ 2, 8 000 Brugge,
gg tel. (o5o)4405
fax (o5o)44056 01, home
homepag
a e www ..westwinob
DIRo

Prijzen, wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan: Redactiesecretariaat
van liet tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op liet nummer (051) 40 5164.
Om te kunnen gepubliceerd worden in het nr. 275 (maart-april
1999) moeten die berichten ons bereiken vóór 1 maart 1999.
Met dank voor uzv medewerking.

West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Bellegem-Kortrijk - Beeldende kunsten

Bellegem, een
vredig dorpp
fi
Kunst-, Dialoog- en Recreatiecentrum Het Kermel v.z.w. brengt
3 maart
g vanaf 1 februari tot 31
1999
de tentoonstelling
999
g 'Belle ggem, een vredig
dorp' en de stillegetuigen
g g van Marc Verdoodt.
Langs
het dorpspad in Belle
442staalgw
g em., worden
sculpturen
geplaatst
van de Opwijkse
P
g
P J kse kunstenaar
Marc Verdoodt. Alle sculpturen
worden voorzien
P
van een verklarende tekst van bovenvermelde
kunstenaar of van de auteur Paul Lefevere. De
meeste beelden zijngeinspireerd
door de WestJ g einsp
hoek en 'den Grooten Oorlog'.
g Marc Verdoodt is
autodidact en maakt vooral staalsculpturen
P
waarvan je
terugvindt
in de hert de originaliteit
g
g
komst van deebruikte
materialen die meestal
g
afkomstig
g zijn
l van landbouwwerktuigen
g van de
Westhoek. Paul Lefevere uit Langemark
gaat
g
g. in
concerto P5 februari met een film die liedjes
l over
de Westhoek en 'den Grooten Oorlog'
brengt
g
g en
met een monoloog
zijn
g over Marc Verdoodt, zi
lg ees tesgenoot. Dit concert heeftplaats
in zaal 'Het
P
Gemeentehuis', Plaats 6 in Belle gem op
Pvrijdag
l g
5 februari om 2 0 u ur.
Info: Kunst-, Dialoogg en Recreatiecentrum
Het Kermel v.z.w., Antoon Desamber, Wallewe g
6, 8510
6) 3
31 4
419
98
5 Belleggem, tel. (o5
Brugge
gg - Bibliotheekwezen
West-Vlaamse catalogus
op internet
fi p
In 1993
993 ging
g g WINOB (West-Vlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken) van start. Dit
netwerk telt nu 33openbare
bibliotheken, waarp
van het volledige bezit eind dit jJjaar zal o enomen zijn in
i een centrale catalogus.
Deze a liog
0.000
0
g rafisc e databank bevat meer dan4
records metgegevens
over boeken, tijdschriften,
gg
video's, cd-roms en cdi's,pP
eko eld aan de bezitskenmerken van de deelnemende bibliotheken. Hetubliek
kan in de centrale catalogus
p
g
nagaan welke bibliotheken een bepaald
werk
P
bezitten of in bestelling
g hebben en dit via interbibliothecair leenverkeer aanvragen. In afwachtingg
dat ook het muziekbezit van de WINOB-biblio-

Nevele-Landegem - Letterkunde

Basiel de Craene ri zen
Gedichten in vijfvoud en onder kenspreuk
P reu k instu ren voor0/
. Er is de'Poézie
rijs van Me'Poézieprijs
i 4/ 99
rendree' (0.000
frank) voor een dichtbundel van
3
minimum
tiengedichten,
de Basiel de Craeneg
.
ris voor debutanten (20.000 frank) en de Anton
pl
van Wilderodeprijs, voorbehouden aan leerlingen
g
van de derderaad
secundair onderwijs
onderwijs
(1 5.000
g
frank).
Info: 'Basiel De Craene' vzw, Heiste6,
4
Nevele-Landegem, tel. (09)
371
985og
9 37
47

Vlaams-Brabant
Averbode - Letterkunde

John Flanders
ri js
998
.
h1 , 1
De 'John Flders
an
raJs 99
1 8' voor een onuit
e egg
P
ven, boeiend verhaal voor kinderen vanaf 10aar
J
(o.000 frank)
werd toegekend
aan Marleen Vang
welkenhu Ysen voor het verhaal 'Hij
'Hij noemt me
Anna'.
Info: Uitgeverij
g
J Averbode - VF-redactie,
Théo Lenaerts, Abdijstraat,
3271
37 Averbode,
J
tel. (013)
37,
3 778 01 73,
73 fax (013)
3 776837
e-mail vf@averbode.be
Diest - Grafiek

Lions
s '99, wedstrigrafiek
l'1ri99
1 voor
^^
Deze wedstrijd
l voor schilder- en tekenkunst
heeft voor de vierde keerplaats,
dit jaar
voor de
p
l
disci P g
discipline
grafiek. Indienen voor 8/11/99.
Info: Lions Club Leop oldsbur , Fr. Ge
Y skens, Botermarkt 13,
3290 Diest, tel. (013)
339
3 3 110
89,
3 332 22 75
9 fax (013)
Leuven - Taalkunde

Groot Nederlands Dictee
Het Groot Nederlands Dictee van het Davidstaalwedstrij in Vlaanderen
fonds is derootste
taalwedstrijd
g
• Nederland. Meer dan 8000 kandidaten namen
deel aan een van de vier vorige edities van deze
KUNSTEN EN LETTEREN
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spellingtest voor het brede publiek.
Via een
P
nieuwe formule zal speciale aandacht aan de jonerenhe
g eschonken worden. De preselecties
p
enlaats
opP44p
plaatsen in Vlaanderen. Er
p
wordt ook in Amsterdam en Parijs
J meegespeeld.
De honderd besterovinciale
finalisten kampen
P
p
uiteindelijk om de overwinningg via het grote
dic g
tee tijdens de nationale finale opP 20 3 99 in het
Vlaamse Parlement.
Info: Davidsfonds, BliJ de-Inkomststraat 79-81,
79
3000 Leuven, tel. (016)13 o6 oo, fax (016) 31
3 o6 o8

i

West- Vlaanderen
Brugge
gg - Beeldende kunsten

Provinciale Prijs
18
1 voor Beeldende Kunsten 99

Deze tweejaarlijkse Provinciale Prijs
(0.000
J 5
frank) werd toegekend aan Jan
J Bossier uit Tielt.
De eerstein
Zwe
p remie ging naar Waldo Engels
g
veem)
en Jurgen
g
g Van der Veken (Brugge).
gg
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciale
Dienst voor Cultuur, Koning
III-laan41,
i
g Leopold
p
820o Sint-Andries, tel. (050)
5 44034 02
Brugge
gg - Kunstambachten

straat 28, 2000 Antwerpen,
nog
P
gtot30/1/99.
Info: Prov. Cultuurdienst, tel. (03)
2 05011
3 4

Brussels Hoofdstedelijk
stedeli lk Gewest
G est
Brussel - Beeldende kunsten

Het Theatrum Orbis Tarrarum (cartografie)
Nog tot 27/3/99elke
da van 12 tot 16.45
dag
uur;
45
g es oten op
P zondag.
g.
Info: 'Koninklijke Bibliotheek
van
Belgie,
g,
Keizerslaan,4Iwo Brussel, tel.
(02) 519
^
5 9 53 11,
fax (02)519 5533

Limburg
ug
Hasselt - Beeldende kunsten

Suspensie,
Anne Ausloos en Jeroen
van Westen
1
I

Nog
di tot za van 10-17 7uur, zo van
99
g tot 24/1/
14 tot 17 uur.
Info: Provinciaal Centrum voor Beeldende
Kunsten - Begijnhof
33, 35 0o Hasselt,^ tel.( 011) 229
gl
59
2959
61^e-mail pcbk@limburg.be,,
9 6o, fax (011) 9
homepage htt
:/www.limbur
ijnho
P
g . e/be gJ

Johan Neerman laureaat

Met zijn
zijJ 'Ice Cube', de mu
multifunctionele hanvitrinekast werd JJohan
g ende en verplaatsbare
p
Neerman uit Kortrijk
l laureaat van de Provinciale
Prijs voor Kunstambachtenen
Industriele Vorm i 899
(o.000
frank). De Vriendenkrip
Vriendenkring
5
g eving
Kunst Houtland kende de aanmoedigingsprijs
toe aan Piet Tuts (Brugge).
gg
Info: 'Provincie West-Vlaanderen', Proosdij,
J,
Burg 2, 8000 Brugge,
0 40
gg tel. (05)
4 56
5 29 ,
fax(050)0
6 01
40 5
Brugge
gg - Letterkunde

Guido Gezelle^rl1s 1999
1

Een oors
ro
en ongepubliceerde oezielp
. pnkelijke
bundel indienen voor 1/7/99.
99•
Info: Guido Gezelleprijs,
Gezelle rijs^College
ge
... g van Burgemeester en Schepenen,
Inschrijving
P
J g Guido Gezellepri )s i 999 , 8000 Brugge,
tel.( 050 )4482
gg
73,
fax (050)
5 44 82 8o
Oudenburg
g - Textielontwerpen
P

Laureate en Ex-libriswedstri'd
1
1 1999
Marie-Jeanne Callewaert werd laureate 'Provinciale PriJ s voor Kunstambachten en Industriële
Vormgeving
- i 997 '. De tentoonstelling
g van g ese g
g
lecteerde en bekroonde werken loopt
nogg tot
p
28/2/99.
uur Inzendin99 Di, za en zo van 144 tot 177 uur.
en voor ded
Internationale Ex-Libriswedstrijd
l
Guido Gezelle 1999
worden verwacht tegen
g
999
1/10/99.
99
Info: Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriele Vormgevingg in West-Vlaanderen, Y. De Roo, Warren p
plein 3,
8 10
3 Brugge,
gg ,
tel. (050)
5 336 0162
DI R°

Hasselt - Boeken

Waar komen de boeken vandaag?
Van 20/1 t/m 6/3/99: wo t/m za van 144 tot 117
uur. Gesloten zon- en feestdagen.
g
Info: tel. (011) 261
8 fax 011
17 7^
(
)2332297

Oost - Vlaanderen
Gent - Beeldende kunsten
Tien kunststudenten smaken S.M.A.K.-collectie
Van 21/1 tot 20/2/98
9 van di tot za van 144 tot 117
uur; ma, zon- en feestdagen
g gesloten.
g
Info: 'Witte zaal', Posteernestraat, 9000 Gent,
tel. (09)
225
42
0,
fax
(09)
223
46 36
9 549
9 343
Gent - Design
g

ving

Op mensenmaat, een blik op industriele vormgeNog
o tot 177uur.
g tot 28/2/98, van di tot zo van93
Info: 'Museum voor Sierkunst' , Lieven
Daenens, directeur,an
Breydelstraat
5,9000
J
Y
59
Gent, tel. (09)
9 2677 99 99, fax (09)
) 4 45 22
9224

West- Vlaanderen
Knokke-Heist - Toe epaste kunst

Open
van sleutel en slot
p o dicht. De geschiedenis
^

In het CC 'charP oor ' ^Meerland 32,
2
830o Knokke-Heist, nog
/01 dagelijks van
g tot z4^
10 tot 19 uur.
Info: tel. (050)
00
5
3643

Buitenland
's-Hertogenbosch,
Nederland - Varia
g

Thematentoonstellingen
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 het nummer (051) 40 8164.
Berichten voor liet volgend nummer (nr 275, maart-april 1999)
kunt u insturen tot 1 maart 1999 Met dank voor uw medewerking

Antwerpen
p
Antwerpen
- Beeldende kunsten
P

Twee uur breed of twee uur lang.
g Over kunst en
samenleving
Nog
tot31/1/99.
g
Info: 'Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten', Plaatsnijderstraat
2,^ 2000 Antwerpen,
J
p,
tel. (03)
78 9
09, fax (03)
z 8 0810
3 238 7
3 4
homepage http:/www.fine-arts-museum.be
p
e
Antwerpen
- Beeldende kunsten
P

Joodse Kunstenaars in Vlaanderen

In het Provinciaal Centrum Arenberg,Arenbergg
52
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Drie bijzondere
aanwinsten
1

Nog
g tot 21 f ebruari 11999.
Info: 'Noord-Brabants Museum', Verwersstraat 41, 5200 BA's-Herto
's-Hertogenbosch,
tel. (073)
687 778
73687
7 78
7 77, fax (073)
73
7 99
Uden, Nederland - Varia

Blauwe Kerst - Rode Koning
Kersttentoonstelling van naieve kunst en outsider art nog
g tot 21/2/99. Di t / m vr io tot
17 uur; za en zo van 13 tot 17 uur.
Info: 'Museum voor Religieuze Kunst',
Vorstenburgg
1, 5401
AZ Uden, tel. ((413)
31,
54
)
4 326
34
3
fax (1)
4 3 25
5 37 06
DIRO

Individuele &
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat het nummer verschijnt. Bij liet 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 275. maart-april 1999)
1 maart 1998. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 051/40 8164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Colette Bitker
Recent werk, Galerie.J Bastien Art,, Malena
g da
steenweg1,
T000 Brussel, van 1
21/3,
g
7 /2 t/m 21/
open
van ma t/m za van 11-18.3o uur en opp zo
p
van 11-13uur; info tel. (02) 513
25 63.
5353
Marie Bot
'Een laatstegroet'
laatsteroet', foto's over uitvaart- en rouwin multicultureel Nederland, Museum
voor Religieuze
Kunst, Vorstenburgg 1- 5401
g
54 AZ
Uden, nog
gtot5/4/99,oen
P van di t /m vr van
10-17 uur, za en zo van 13 -17 uur (gesloten
oop
g
ma, tijdens carnaval en op
1
p Pasen); info tel. 0 43
261.
34 3
Martien Co
,plaens
'Een zelfportret
in 117
' (1930-1960),Tuin
7 foto's'
p
g alerijl
, Noordbrabants
Museum, Verwersstraat 1
41,
520o BA's-Hertogenbosch,
van 22/1 t/m 7/3;
/
g
info tel. (073)
78 77
77.
73687
77
Karel Cornelis
Monumentale
a e installaties, CC'Stroming',
Stromin
Dorp
g ,Dor
101,2
0 Berlare, nog
tot31/1,0 en van mat /m
99
gP
do van 16-20 uur, op
p wo en zo van 1 5-20 uur.
James Ensor
'De foto's, de roem', Sted. Museum voor Schone
Kunsten, Wapenplein,
8400 Oostende,^ nog
g tot
,
2/5,
5 open dagelijks
(behalve dinsdag)
van
10-12
)
g l •g
en van 14-17 uur; info tel. (o59) 8o 53 35.
Jac. Leduc
Schilderijen, aquarellen
Schilderijen,
rafieën Stedelijk
q en litho
^
J
Museum Stelteng werff-Waerden of Hasselt,, van
open
van di t m
10-17
/ vr van 10-i
331/1 t/m 28/3,oen
uur, op za en zo van 13-17 uur; de kunstmonografie 1Jac. Leduc wordt te koop
g
paangeboden.
g
Guido Mariman
Grafiek, Kunstkringg
Jacques
Gorus,, Venusstraat
J q
52, 2000 Antwerpen,
van 6 t/m 28/
P
3^open
P opp za
en zo van 14-17 uur; info tel. (03)
235 109.
3 357
Sabine Remaut
Wandtapijten,
Gallerie De Peperbusse,
Prins Bou PJ
p er
dews1 nstraat 7,
5/3t /m 28
28/3,
7 840o Oostende,^ van 53
/
open
op do & vr van 1 5-18 uur, op za & zo van
P P
10.30-12 en van 15-18 uur; info tel. (059)
59 70
7 28 80.
Anders Petersen
Foto's 1966-1996, Museum voor Fotografie,
g
,
Waalse Kaai,
van 32/1 t/m
47 2000 Antwerpen,
p
28/3,
3open van di t/m zo van 10-177 uur;
info tel. (03)
2 293 00.
3 4
Rombouts & Droste
Visueleoëzie
van het Azart-alfabet', MUHKA,
P
Leuvenstraat2
Antwerpen,
3 2000
,
erPen, nog
g tot 28/3;
info tel. (03)
2
8
3 3 59 6o.
Georges
g Schelstraete
Recent werk, Huize Axpoele,
20,
^ Oudleikestraat 20
p
8755
Ruiselede, noggp
tot 24/1,o en oppvr en za
755
van 15-18.30 uur, op zo van 10-12 en van 14-18
4
uur; info tel. (051)
43.
5 68 62 43
Walter Schelfhout
'40 jaar
jaar schilderkunst', Galerie CC 'Stroming',
g,
Dorp
9290 Berlare,
nog
i i open
p Toi,99
^
3 /,
p van
g tot
ma t/m do van 16-20 uur,^P
op wo en zo van 15-20
uur.

Mark Steculorum
Documentaire Foto-opdrachten Vlaanderen, Museum voor Fotografie, Waalse Kaai,
47 2000 Antweren,
van 21 1 t/m 28/3,oen
ope van di t/m zo
p
10-17uur; info tel. (03)
2 293 00.
3 4
Luc Tuymans
Y
Recent werk, Zeno X Gallery,
Y L. De Waelplaats
p
16, 2000 Antwerpen,
van 11/2 t/m 27/3;
P
info tel. (o)
3 21616 26.
Eddy
Y van Daele
Keramiek, Gallerie De PePerb usse Prins Boudewijnstraat
7, 4
8 00 Oostende, van55/3
7
J
3 t/m 28/ 3,
open
P op
p do en vr van 1 5-18 uur, opp za en zo van
10.30-12 en van 15-18
uur; info tel. (o59
) 70
5
7 28 80.
Jan Van den Driessche
Schilderijen, JJ. Bastien Art, Magdalenastraat
61,
g
1000 Brussel, nog
tot 14/2,o en van di t/m za
gope
11-18.3o
3 uur, op
3 uur;
P zo van 11-13
info tel. (02)1
25 63.
5353
Jona & Dirk Van der Cruyssen
Y
Respectievelijk
J met beelden en schilderijen,
J,
CC Anto Diez, Bosduivestraat 22, 8450
45 Bredene,
nog
tot 331/1, open
van di t/m za van 14-1
g
9 uur,
p
op
-1 uur;
p zo van 10.30-18 en van 1
49
info tel. (059)
91 91.
59 33
9

GROEPSTENTOONSTELLINGEN
- Gallerie De Peperbusse,
Prins Boudewijnstraat
Boudewijnstraa
P
van
t/mt//2,
21 'Vrouwe, 400 Oostende,
3 30/1
like
(vrouwelijk kunstenaars met ero J erotiek?!' (vrouwelijke
werken), open
P op
p do & vr van 1 5-18 uur,
op
en van 15-18 uur;
3
P za & zo van 10.30-12
info tel. (059)
59 70
7 28 80.
- 'Shopping
old
p g the Stars', Zeno X Gallery,
Y^ Leopold
Waelplaats 16, 2000 Antwerpen,
nog
P
g tot 6/2;
info tel.o)3 21616 26.
- `Diener & Diener. Stadsgezichten',
architectuur,
g
deSingel, Desguinlei
2 5, 2018 Antwerpen,
p , van
g
29/1
t/m 7/3,
9
73open van di t/m zo van 1 4-18 uur;
info tel. (o)
3248 28 28.
- Twaalf (ex)-cursisten van de Tieltse Kunstacademie, Galerij
Galerij van het theater van het PsYchia trisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo
1o, 73
80
g
Beernem, van 1/2 t/m 10/3,
van ma t/m vr
3 p
van 8-17
7 uur; info tel. (o50)79 95 oo.
RD

Bibliotheek
VARIA
Leo Fabri

Lumineus, uitg. P, St.-Antoniusberg
.g 5 3 000 Leu-

ven, 199
8, ei
g 1. met zw.-w.-tekeningen,
70 x 120
g
mm,69 blz., genaaid
g
495 fr. - Het was een lumineuze idee een boekje
boekj te maken van de cartoons
van Leo Fabri die in 1997
in De Spanjaard-rubriek
997
1
van De Standaard verschenen. Alle tekeningen
g
hebben eenzelfde raamverhaaltje, de elektrische
. Het licht zit er in. Mooi
Mooi engrappig. Er is
p
echt licht zoals dat van de maan, dekerstboom,
de bliksem, de lantaarn, de fakkel, de vulkaan ,, of
de veraarda
j
staart. Maar ook het metaforische
g
licht van de aureool, de diamant, het toverstokje,
Parijs (la ville lumière), Diogenes
(op
g
p zoek naar
mensen), het brandglasraam,
het blote meisje
g
. J en
de (lumineuze) idee. Zevenenveertig plaatjes
P
l met
de zachte humor die we van Leo Fabri kennen.
Iedereen zal er een ander facetje
0
facetje in aflezen. Op
het omslag:
g boven de stad van beton, het licht der
aarde: de zon.
KVD

Snoecks 99
Uitg.
464,
g Snoeck-Ducaju
44
J & Zoon, Begijnhoflaan
gl
90001998,
Gent,
ent,1 8, geill.
eill. met kleuren- en zw-wfoto's, 230
genaaid 440
fr. 3 x 170 mm, 6o8 blz., g
Te allen kant wordt reeds vanaf begin oktober
een vensterreklameevoerd
voor de `nieuwe'
g
Snoecks en iedere Boekenbeursbezoeker weet dat
`de Snoecks' de jaarlijkse
boekenmanifestatie als
l
J
een trouwe reisgenoot vergezeld.
En dit jaar
jaa
g
de Snoecks voor deste
keer uit
ee75
gg
ven... Inderdaad een niet-alledaagse
g gebeurtenis.
De vraag
g hierbij is of het (intussen volumineuze)
ljaarboek voor de kunst- en cultuurliefhebber wel
de moeite van het aankopen én zijn
zijn prijs waard
is, ofwel of het boek niet
moet gezien
worg,
den als een hebbeding,
ect (omverzamelobject
g een verzamelob
wille van de mooie fotoreportages bv.)? Het moet
gezegd:jaar
ook dit jaar is de Snoecks '99 verrassend
en boeiend. De bijdragen over kunst en cultuur
(in de ruimste zin) zijn
in aantal,
l niet enkel groot
g
maar (meestal) ook echt lezenswaardig.
g Naast de
steeds terugkerende items (bv. literairerijzen
in
pl
binnen- en buitenland, necrologie.. van literatoren)
vinden we voor literatuur o.m. bijdragen
en over de
J
Balkanliteratuur, het origineel
verhaal `Albert en
g
de meisjes'
van Hugo Claus, het verhaal `Emma'
J
(ca.o
pp.) van de Amerikaanse schrijfster
schrijfste Debo5 pp
•
Scrogg
ins,ghet literair-historisch verhaal
over (leven en dood van) Napoleon
IV van.. de
p
hand van de Nederlandse auteur Boudewijn
J
Buch, artikels over de actuele Vlaamse literatuur
(Jooris Van Hulle), Nederlandse letteren (Arie
Storm), Zuid-Afrikaanse literatuur (Luc Benders), Engelse
letteren (Wim D'haveloose), Franse
g
(Marijke Arijs)
letteren (Marijke
l en Duitse letteren (Gerda
Meijerink).
De plastische kunsten zijn
zijn verte g
genen P
woordsgd in woord én beeld door o.m. bijdragen
J g
over tekenaar Fran ^ois Boucq
glaskunstenaar
qeng
Richard Meitner. De kunsttak waaraan 'Snoecks'
sinds mensenhen genis het meest aandacht besteedt, is en blijft
en vooral dan de
J de fotografie
g
modefoto
modefotografie.
Heel wat 'grote'
namen zijn
zij al de
g
g
•
g passeerd en ook in de editie '99 ontbreken ze niet. Er wordt verder telkens één artikel
gewijd
l aan de ( Pop )muziek (over Bjórk), mode
over Raf Simons), film (over Uma hurman) en
ballet (over Howard Schatz). Of samengevat
voor
g
velen uren kijk- en leesgenoegen. En toen ik ti
tijJ
dens mijn
J vakantie in augustus jl.
l een `medegein Snoecks' 98 zagglezen, kreegg ik het bews
bewijs
Js
dat het boek zeker een
., jaar
jaar lang
g een bron van
leesplezier
is/kan zijn.
p
J
RD

BEELDENDE KUNST (OUDHEID)
GoYa, un re gard
libre
g
Catalogus
Catalo
us van de gelijknamige
gJ
g tentoonstelling,
g
j 199
Parijs,
8, eill.
g met kleuren- en zw.-w.-foto's,
280 x 210 mm, 272
7 blz., ggenaaid. - Tot 14
4 maart
1999
loopt P
in het onlangsgvernieuwde Palais des
999
Beaux-Arts in Rijsel
Rijsel de tentoonstelling
g `GoY.a, un
re ard libre'. Via portretten,
stillevens, religieuze
p
g
j
schilderijen
en ggewelddadige
g taferelen tonen de
vijftigtal
aanwezige werken de zeer persoonlijke,
J gg
p
J
soms ironische en toch ookoetische
blik van
p
deze Spaanse
kunstenaar. Het gaat
om werken
g
P
die we meestal niet kennen en daarvoor is de tentoonstellinget
bezoeken waard. De uitvoerige
g
g
bijhorende
catalogus,
die door een team
J
g
, g especialiseerde
auteurs (J. Rishel, A. Bréjon
p
l de
Laver née, M. Marqués,
Y. Bonnefoy, X. Bray,
q
Y
J. Tomlinson, V. Powell, B. Vischer,J. WilsonBareau en J. Baticle) werdeschreven,
bevat niet
g..
alleen een uitvoerige
beschrs vin van de eëxpo.. g beschrijving
seerde schilderijen,
maar ook enkele inleidende
J
bidra
en die het werk van Goya
J
Y uitvoerigg situeren. De artikels brengen
het werk thematisch.
g
Boeiend, interessant en zeker minder bekend zijn
J
deodsdiensti
egtaferelen van Go
a. Ze tonen
Goya
g
•
een krachtige meester met een duidelijke
neoklassieke invloed. Heel wat van zijn rei gieuze werken werdentidens
j
de Na-Do eontische
tijd
zij
J vernietigd.
g Gelukkigg bleven enkele van zijn
en voorontwerpen
p bewaard waardoor
we ons toch een beeld van dit aspect
van Goya'
Go a's
P
•
kunnen voorstellen. Ook de schilderijen
die de Spanjaard
voor zichzelf bewaarde krijgen
P l
Jg

in deze catalogus
een bevoorrechte
g én expositie
p
p laats.
JLM

Liesbeth M. Helmus

Madonna met wilde rozen en een selectie van 16de- en
17de-eeuwse meesterwerken uit Utrecht, ui
uitg.
t g Centraal Museum Utrecht, Postbus 2106,00
35 GC
Utrecht, 1 997, verspreid
Exhibitions International
p
nv, Art Books & Catalogues,
Kol. Beg aultlaan 1 7,
g
3012 Leuven,eïll.
met kleurenreproducties,
2245
g
p
x 175
mm,1 6 4blz., gebonden
700
75
7 fr. - In dit fraai
g
uitgegeven boek bespreekt
conservator Liesbeth
p
M. Helmus een derti gtal zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen
uit het Centraal
J
. Museum van Utrecht. Na een beknopte inleiding
g
over deeschiedenis
en de verzamelingen
g
g van
dit museum worden de werken telkens opp een
gelijkaardige. manier behandeld. Het gaat
om
g
topwerke
to werken die als een basis voor dit museum
worden omschreven. Ze zijn alfabetisch
op
Ieder
p naam van de kunstenaar gerangschikt.
g
werk krijgt
lg ook twee kleurenafbeeldingen: een
uitvergroot detail - dat ons dikwijls
dikwijls aangenaam
ge
.
verrast -en de weergave
van het volledige
g
gschilderi'.J Vervolgens
komt
de
bespreking
ervan.
Hier
g
p
g
besteedt de schrijfster
niet alleen aandacht aan de
l
iconografie,
maar
evenzeer
aan
het
stilistische
g
as
aspect
en aan de pedigree.
Achteraan het boek
p
p g
werden enkele beknopte
te biografische
gegevens
g
g,
nopens
P ens de schildersgegroepeerd. Dit eel is af
g edrukt op
een
ander
soort
papier.
De
uitgave
oogt
P
P
g
g
fraai en kan als een klein kunstboek worden
omschreven.
JLM

Leen Huet & Jan Grieten

Oude meesteressen. Vrouwelijke
1 kunstenaars in de
Nederlanden, uitg.
Diestsesteeng Van Halewyck,
Y

weg1a,
geill. met zw-w..
7 3010
3 Kessel-Lo, 99 8, g
foto's, 200 x 125 mm, 231 blz., p
paperback
798
79 fr. p
We kunnen (als man) het initiatief van de vzw
Gynaika om een boek uit teeven
over vrouweg
li'l e kunstenaars in de Nederlanden alleen maar
toejuichen. p
Een boek dat specifiek dit onderwerp
P
behandelde, verscheen tot nu toe niet. Twee
kunsthistorici hebben nu inderdaad
samengewerkt om een tiental kunstenaressen van bij ons
door de eeuwen heen in het da glicht te stellen.
We mogen namelij
namelijk niet vergeten dat er in de Neen meer kunstenaressen werkten dan in
andereebieden.
Leen Huet en Jan Grieten beg
handelen het onderwerpP chronologisch en starten
in de achtste eeuw met de volmaakte vakvrouwen Harlindis en Renildis. In de Middeleeuwen
staan naast Margareta
van Eyck
g
Y ook enkele
monialen centraal. Cornelia Cnoop,
p echtgenote
g
van Gerard David, vormt de overgang
g naar de
zestiende eeuw. Juist in
die pe en in de daarerio
opvolgende honderd jaar
j
zijn
zij er verschillende
als kunstenares aan te wijzen.
Het e1
heel is een aan genaam leesboek waarbij er telkens nogal
g wat aandacht wordt besteed aan het
t ijl ds kader. Daarin worden de verscheidene vrouweneg laatst en gesitueerd.
Dat een verder ong
derzoek in de archivalische bronnen nogg tot meer
ontdekkingen
g in dit verband zullen leiden, zal
niemand betwijfelen.
l
JLM

Klaus Fritz & Christa Nitze-Ertz (redactie)

Pieter Breughel deon
]hel
e (1564-163718) - Ja
an Brue
Oude (1568-1625).
Een Vlaainse schilders m
ailie
.
rond i600, uitg.
en Antwerpen,
g Lingen
g
p

geïll. met zw.-w.- en kleurenfoto's, 280 x 244
mm,
g
44
440 blz., p
paperback
1200 fr., hardcover
e,. 1900
00
44
9 fr.
P
liep
Tot eindJ juli 99
1 8lie
in het Koninklijk
J Museum
voor Schone Kunsten van Antwerpen
de gelijkBlijkp
namie
Bij
Bij die gelegenheid
ver en
g tentoonstelling.g
g
scheen ook onderhavige rijk gevulde catalogus
g
die nadien ook als naslagwerkvoor de studie van
de Breughelfamilie
kan worden geconsulteerd.
g
g
.
Deze expositie
ggebeurde in samenwerking en
P
was al eerder te zien in de Kulturstiftung
g Ruhr
(Villa Hugel) in Essen en in het Kunsthistorisches
Museum van Wenen. Iedere kunstliefhebber kent
natuurlijk
Het is een grote
J de Breughelfamilie.
g
g
naam die op
P vele verschillende manieren wordt
geschreven en uitgesproken. Er bestaan ook bigJ
BIBLIOTHEEK
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namen: de 'Boerenbreugel' en verder de 'Bloe'Paradijs- en de 'Hellemen-' de 'Fluwelen-',
de 'Paradijs-'
bestaat er grote
g
g
gel'. Over deze Breughels
verwarrin , ook over de inhoud van de werken
verwarring
In het verleden werd daarvoor zowel in tentoonstellingen
als in boeken aandacht gevraagd.
g
g
g
o in on dernoIn Antwerpen
p werd vooral een poging
men om het onderlingg zeer vervlochten werk van
de broersan
1 en Pieter te ontrafelen. We kregen
g
dan ook in vele zalen een overzicht van hun oeuvre en eengrote (misschien iets van het goede teveel) verzameling
g van hun werken te bekijken.
Beiden behandelden de meest diverse on erwerieuze
en: bloemstukken,
landelijke
landelijke
taferelen, religieuze
g
onderwer pen, landschappen
ee en scènes ontleend
aan derofane
literatuur. Vooral het eerste deel
p
van de exPositie was boeiend. Hier werden voorbeelden uit het werk van vader Breughel
g getoond
g
en de overname en de veranderingg ervan door de
zonen. Het tweede en derde deel bood een overzicht van de schilderijen
en
g
J van Pieter de Jongere
Jan
de Oudere. De catalogus
1
g bevat naast een meer
Klaus Ertz ook telgoor
dan interessante inleiding
door
g. van de
schilde
kens een uitvoerige
besprekingrijen
met uitgebreide
verwijzingen
g zowel in de
J
g
J
vorm van literatuur als met afbeeldingen.
g
JLM

Leuven in de Late Middeleeuwen.
Dirk Bouts. Het Laatste Avondmaal
door het
Redactie Anna Bergmans, samengesteld
g
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
p Afdelip gMonumenten en Landschappen
ge
Pe i.s.m. Uit geveri'J Lannoo-Tielt, 998,ggeill. met zwart-wit en
kleurenfoto's,0
0 blz., gebonden
g
34x 260 mm, 2 4
verjaar245
0 fr. - Ter gelegenheid
van de 55oste
55
J
g g
da gvan de bouw van het stadhuis van Leuven
stonden er in 1998
heel
wat
activiteiten
op
het
99
p
In dit kader kreeg ook het g erestau programma.g
reerde schilderijl 'Het Laatste Avondmaal' van
plaats in de St. Dirk Bouts zijn
J p
J oorspronkelijke
P
Pieterskerk terug.
studie
e l
g Een wetenschappelijke
mocht hier niet ontbreken. Zo werd onder eindreeen fraai boek uit geedactie van Anna Bergmans
g
ven waarin verschillende aspecten
in verband
e
met ditaneel
aan bod komen. Na aandacht bep
steed te hebben aan Leuven in de 15de eeuw
(Raymond
Van Uyten)
werden enkele bijdragen
J g
Y
Y
opgenomen
over de St.-Pieterskerk zelf en over
pg
(L
die
Mondelaers
en
Martin
Hor(Lydie
de omgeving
g
g
sten). Leo Van Buten
en Bert Cardon stellen dan
Y
van Dirk Bouts (en familie en o P weer de figuur
g
dracht gevers) in de belangstelling. Het koor van
de vermelde kerk, het doksaal en de restauratie
ervan vormen het onderwerp
P van de studies van
Lode De Clercq,
Y
q Isabelle Leirens en Myriam
Serck-Dewaide. Maurits Smeters schreef het baHi behandelde de
sisartikel voor dit luxeboek. Hij
de iconografie en symboliek
van het
pedigree,g
Y
schilders zelf. Zijn
Zijn studie wordt aangevuld
met
g
een beschrijving
e het werk (door
l g van de realia op
Hilde Lobelle-Decaluwe) en van de kledijl (door
Mireille Madou). Uiteindelijk wordt uitvoerigg stil
gestaan
bijJ de restauratie van het paneel
zelf en
P
g
worden de laboratoriumonderzoeken toegelicht.
g
Een resem schitterende illustraties maken van
deze uitgave niet alleen een vlot leesbaar werk,
maar ook een aangenaam boek om in te bladeren
en om mogelijke
g l vergelijkingen te maken.
JLM

Maximiliaan P.J.
1 Martens (red.)

Brei T e en de Renaissance. Van Meinling tot Pourbus
(doe i) uitg.
g Stichting
g Kunstboek/Ludion, Blan-

kenbergsesteenwe g
14
, 8000 Brugge,
gg 998,3305 x
240
4 mm, geill. met kleuren- en zw.-w.-foto's en
kaarten, 320 blz.,enaaid
1200 Bfr. - Tijden
Tijdens de
g
Sint-Janshos'98 liep
ge
.
e er in het voormalige
de
gg een tentoonstelling
g over
,
p staal van Brugge
d
Brugse
tijdens
tijdens de late vijftiende
g kunstproductie
l
p
en zestiende eeuw onder de titel Van Memling tot
Pourbus. De catalogus
g hierbij bestaat uit twee delen: een beschrijving
l g van de verschillende tentoongestelde
stukken met zwart-wit afbeeldingen
g
g
en een inleidend deel met essays
g ,
Y en biografieen
van kunstenaars. Dit laatste werd uitvoerigg met
kleurenplaten
geillustreerd.
In die uitgave
komen
P
g
g
algemene
facetten over Brugge
al
g
gg in de zestiende
eeuw aan bod. Naast schilderkunst wordt er ook
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aandacht besteed aan de sculPturen, de sierkunten en de grafische
technieken, zowel boekdrukg
kunst alsrenten,
uit die periode.
De meestal
P
P
korte levensbeschri j vin g en van de verscheidene
kunstenaars werden met keurige
g afbeeldingen
g
esmukt. Achtervan enkele van hun werken oeg
aan is een bibliografie
opgenomen.
g
Pg
JLM

(.P5
o) 'Meestal
beeldt hijhijzichzelf af als een hem
^
totaal vreemde man die krachteloos in een zetel
hangt
g of wezenloos aan een tafel zit, verzonken
gedachten' (p.
59), 'Hij
'Hij dwaalt als
in niet teeilen
p
p 5,
g
het ware rond in
n zijn
P12
5). De
J eigen
g sterfhuis' (p.
beelden, die Vervisch opnieuw
is beginnen
mag
p
ken,etui
en
zij toenemende tendens om
g
g van zijn
leven zo lijfelijk
lijfelijk mogelijk
g J te benaderen.
AS

Herman Balthazar e.a.
De Gouden Delta der Lage Landen. Twintig eeuwen
uitg.
beschaving
^^ tussen Seine en Rijn,
1 uit
gMercatorfonds Pariba, Meir 85,
99 6,
p
5 2000 Antwerpen,
reeks 'Bibliotheek van de vrienden van het Mermm, geill.
catorfonds', 2877x 35
235
g met kleuren- en
zw.-w.-foto's en kaarten,o
en in
45blz., gebonden
g
cassette 2900 fr. - Als het van een boek kan ezeggd worden, dan zeker van deze uitgave: het is
een mooi boek! Het is mooi van uitzicht en vormg eving, mooi van illustraties en mooi van p resen tatie. Eigenlijk
ge
J verwachten we van deze uitgeg
veri' niet meer minder. Het boek is echter ook
mooi wat de inhoud betreft. Aan de hand van
meer dan vijftig
krijgen
lg en we een uitste e
l g opstellen
kend beeld van deeschiedenis,
de kunst en de
g
cultuur van De lage
S landen bi1 de zee tussen Seine en
Ri1 n. De diverse hoofdstukken werden ten andere
geschreven
door een team erudiete auteurs die
g
uiteraard elk als specialist voor een bepaald
thema, een bepaalde periode
kunnen doorgaan.
g
p
Als voorbeeld halen werof.
p dr. Ludo Milts aan
die de vroege Middeleeuwen voor zijn rekening
g
nam,rof.
die dePeg
e dr. Raoul Van Caneghem
riode tussen00
4 behandelde en directeur
9 en 1 00
van de dienst cultuur van de stad Gent, Johan
Decavele die zich in de 16de eeuw verdiepte.
p
Verder denken we aan Wim Blockmans, Willem
Schrijver,
Frijhoff,
Reginald
De
Schrijver,
Eddy
Stols...
De
Y
g
J
recente tijden
werden behandeld door Herman
J
Balthazar,ean
Stegers
en Hans Blom. Ook de
J
g
kunst- en de cultuurgeschiedenis
komen in deze
g
uitgave ruimschoots aan hun trekken metJ dra
bi turen
en over
schilderkunst, architectuur, sculpturen
p
en muziek door de eeuwen heen. De fraaie kleurenreproducties
liegen er niet om. Ze bieden ons
e
meteen een boeiend overzicht van de kunsteroductie in Nederlanden door de eeuwen heen of
ondersteunen de historische bijdragen.
De uitl
ave is inderdaad een mooi en interessant leesen te blanek en meer dan leuk om in te kijken
f
deren.
JLM

BEELDENDE KUNST (20STE EEUW)
Lowie WYnants

Vervisch, uitg.
geill. met
g Lannoo - Tielt, 9978

mm, 16o blz.,
kleurenreproducties,
x 235
p 2855
35
gebonden 1850 fr. - Eeng
boek met honderdzestig
bladzijden dat men op
p minder dan een half uur
uitgelezen
krijgt
is geen
monografie,
wel een
g
g
g
lg
kijkboek met een nieuwe lay-out
waar de schilkijkboek
Y
der het voor het zeggen
gg heeft. Dit kunstboek met
illustrerende tekst van Lowie Wynants
Y . is een
voorbeeld van hoe een stil en nederig
g kunstenaar
zij getormenteerde
zinnelijk-uit het Heuvelland zijn
l
heid in zelfportret en naakt kan laten overvloeien
ladzide over de andere heen. Niet
van de enej
meer in dicht aaneen gedrukte zwarte lettertjes
J
met een hoogdravende inhoud krijgt
J de lezer het
beeld van de kunstenaar opgediend, maar aan de
gee
hand van hevige
g kleurtrekken met zwaar aan g
slagen
zelfportretten
of vrouwennaakten
wordt
g
P
.
gerecht na gerecht
geserveerd
eserveer in
i eenzelfde neo g
g
g
expressionistische
stijl.
stijl. Of hij
hij hierdoor meer autop
biografisch is dan menig
g ander zou ik alvast niet
hier wel wil doen
wil
ene
ge romoten, zoals men
loven. Buitendeze
..inslaande lay-out, waar iedereen moet blijven bij
bi stilstaan, wordt geen literair
quatekst. Toch enkele exgstandje
J verwacht ua
perten om het werk van deze in 1930
in Ieper
p g e93
boren kunstenaar te omschrijven:
'De mens die
l
hijJ toont, is geteisterd
en geschonden'
(p.
g
P 26),
g
'Ondanks de laaiende kleuren broeit er altijd
J een
dreigend
drama onder de huid van zelfs de
g
'Zij
meest vreedzame onderwerpen'
(p.
p
p29), 'Zijn
branden. In zijn
J duistere naakten druipt
P
het rood soms alseronnen
bloed lans
g
g de lijven'
J

Crux Interpretum
P

Luc Hoenraet & Documenta Libraria, uit g. Biblio-

theek God geleerdheid K.U. Leuven (St.-Michielsg. Halewi'n/Antwerstraat 6,000
Leuven) & uit g
3
J
p en,1 997, getll. met zw.-w.- en kleurenfoto's,
-Het samen295
x 21 0 mm,
771 blz.,ppaperback.
P
eeuw
g
g aan van de vijftiende en onze twintigste
in 'Crux interpreturn' gaat langs
g de weg^ van de
schoonheid. Dat toonde de tentoonstelling aan,
dielaatsvond
in de Faculteitgodgeleerdheid
e
van de KU Leuven. Naast Christusvoorstellingen
g
en de zestiende eeuw werden er
uit de vijftiende
J
een twintigtal
werken gebracht
van de Brusselse
g
g
schilder Luc Hoenraet (1941),
die de theologen
94
g
in hun zoeken naar waarheid hetevoel
van
g
schoonheid wist mee teeven.
In de bijhorende
J
g
fraaie catalogus
wordt de kruissymboliek
van
Y
g
Hoenraetronde
geanalyseerd
door Jan Koenot
Y
gg
g
in een kort essay
Haers in vers- .
t en door Jacques
.c q
talrijk critici,
vorm. Verder een bloemlezingg van talrijke
F. Boenders en A. Reniers over het
werk van deze biezonder boeiende materieschilder. Hoenraet brengteen
illustraties zoals in de
g
Renaissance, maar het teken van zoekende en
dwalende mensen. Steeds komt het kruis na de
gruwel en de foltering
gg naar voren als een vraagg
teken voor de moderne mens, zonder dat hijl er
zich in warmte kan koesteren. Uit de merkwaardi gge bedenkingen van JJan Koenot over de actuele
betekenis van het kruis haal ik eenpassage, die
zijn
Yo.
specifiek
op
zijn smbp Hoenraets werk slaat en
P
leek omvat: 'Ondanks hun soms chaotische schijn
l
zijn de werken van Hoenraet
secuur opgebouwd.
g
..
De verticale scheidingslijn
gJ n die het doek in tweeen
verdeelt, de spreiding
van donkere en lichtere
P
arti'en, de tegenstellingvan zwart en wit, orde
partijen,
en chaos, de plaatsingvan leesbare en onleesbare
tekens, dataes wordt onder het scheppingsprop e gsP ro
ces zorgvuldig
afgewogen, intuitief aangevoeld
gg
g
en volgens
de ordenende principes
e van proportie
P e
p
g
en diagonaal bijgewerkt.
De slingerende streep
p
g
die zich een weg
g baant naar boven, vat als het
ware de hele energie
van het intense sche
in
PPs
gg
proces samen, werpt
van zich af,
g
e alle steigers
p
overstemt klanken en wanklanken en bevestigt
g
triomfantelijk
(.13). Luc
J het behaalde resultaat'(p.
Hoenraet bewerkt de oervormen van het kunstgebeuren tot hedendaagse
g actualia.
g
RMDP

Hugo
g Brutin

Christine Comyn,
g Ars Libris, Brussel 1 997 ,
^^ uitg.
met kleurenreproducties
en foto's,
' 310 x 2245
g
p

mm, 125
1950 fr.- Deze P
prachtig
5 blz., ggebonden .95
uitgegeven monografie
is vooral een kijkboek,
g
want niet minder dan eeno-tal
reproducties
5
werden er (vaak full- egg
a e) in afgedrukt. Heteschreven woord beperkt
zich tot enkele pagina's.
eg
e
Yvan De Backer, haar manager,
het boek
g opent
e
met een heelersoonlijke
groet aan de kunsteJ g
p
nares. Kunstcriticus Hu
Hugo
gBrutin schetst indrin
Y van (bijna
J
. gend de evolutie van Comyn
uitsluitend) aquareliste
tot een meer all-round
q
schilderes. Die beide teksten werden telkens in
en Duits afgehet Nederlands, het Frans, Engels
ge
g
drukt. Achterin het boek vinden we nog het curriculum van Comyn
Y (studie, tentoonstellingen)
enersuittreksels
(doorspekt
met actuele foto's
P
p
van
het werk of n.a.v. verl
. de kunstenares tijdens
nisa ges). Voor de rest vertellen de illustraties het
gehele verhaal.
Ze tonen duidelij
duidelijk aan dat ChrisComyn
hoge
g
g gooit.
gogen
Y als aquareliste
cl
Haar werk verrast, verblijdt,
verbluft vaak de
J
toeschouwer. Het bestaat veelal uitgrote
aquarelg
cl
len die bijna altijd 'de vrouw'
als onderwerp
P
hebben. De kleurencombinatie schept
P de sfeer
van het werk die vaak aanzet tot mijmeren en
dromen. Die illustraties tonen uidelt
ookJ k de
evolutie in het werk van Comyn, waarbijl thans

de kleuren heftiger zijn (o.m. door de combinatie
van acryl
figuren
m
meer
activi g
Y en waterverf) en de fi
teit suggereren: hetzijn
zijn heel vaak vrouwen
g evanen midden
in een onverwachte houding.
,.
g
Comyn een naam
die we ook in de toekomst nog
g
zullen horen. Behalve in de boekhandel kan men
zich het boek ook aanschaffen bij F RameListenj
makers, Brugstraat
188, 988o Aa ter.
g

dragen
g van Fr. Lechien-Durant, conservator van
het museum van Buuren en vanoost De ,
Geest,
de wonderdoener van het Gemeentekrediet, die
met zijn
over moderne kunst, onze
l monografieën
g
Vlaamse meesters steeds weer op
p het voorplan
p
bren gt, moet toch gepleit
worden voor een meer
gP
g einzegreerd uitleenbeleid tussen de diverse
musea.

RD
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Walter Leblanc

Monografie en oeuvrecatalogus, uitg. Ludion, Ludion Distributie, G. Pa pestraat
27,
7^9300
93 Aalst,
P
1997,
20
99716
3 0 ill. waarvan Zoo in kleur, 295
9 5X4
mm, 327 blz., linnen kaft, gebonden
2450
fr. 450
g
Een naam, die slechts in g
ewijl den van de abstracte kunst kennen. Hoewel elke dagg in het metrostation Simonis in Brussel duizenden mensen
aan zijn
werk (dat daar p
postuum door zijn
zij vrouw
J.
werd) voorbijlopen, kijken weinigen
g er
wellicht naar
of de
. op
J
P.en valt het te betwijfelen
kunst
kunstgeschiedenis
s hem in ere zal houden. Noch g
tans is het boekwerk dat aan Walter Leblanc
(Antwerpen
1932-1986) is o edra en groots
o ppopgedragen
g
gevat en volumineus uitgewerkt.
Het bevat
g
g
essa
essayistische
bijdragen in het Nederlands, het
Y
Frans en het Duits, waardoor duidelijk
l wordt dat
dit stichtend lid van 'G-58-Hessenhuis'
met zijn
zij
5
beweging
in van het licht en zijn
J nmonochrome con structies de internationale trend in de kunst eer
aan doet. Door assemblages en architecturale integraties modeleert hij
hij het licht tot het levend ex-Dopent van benaderingg van de ruimte, objecten
objecte
en een artistieke gedaante. Dit is dus 'anti• )g
a
schilderkunst'
in de volle betekenis van het
woord. Aan de hand van de afgedrukte
teksten
g
van Leblanc wordt deze stellingg verder ontwikkeld zoals Breton het voor het surrealisme beschreef. In een tweede deel vinden we de oeuvrecatalogus
van de vijftienhonderd
vijftienhonder werken, die
g
•
kunstenaar naliet met foto en een Franse
volledige
lijstvan tentoonstellindertitelin g. Een volledi
e lijst
sluiten deze indrukkende
g en en een bibliografie
g
monografie
af.
g
RMDI'

Gustave van de WoestYne 1881-1
1881-1947
Catalogus
tentoonstellingg in
g van de gelijknamige
J
het Museum van Deinze ene Leiestreek (van
27/9
tot 14/12/97), uit . Snoeck-Ducaju
Snoeck-Ducaj & Zoon,
79g
•
& Pandora,l 997 g
geill. met reproducties,
p
200 blz.,ebonden,)
045
fr. - Hij was
en blijft
blijf één
g
J
van de school van Latem. Aldus kon
g
niet voorbijgegaan
voorbij e aan worden aan de vijftigste
ver 1g
jaardag
J overli
den Het was zestien jaar
overlijden.
l
g van zijn
geleden dat het Koninklijk Museum voor Schone
g
Kunsten in Antwerpen
(13
3se
Ptember
p
3l juni -1
1981)
nog
wijdd
9
g een overzichtstentoonstelling
g wijdde
•
deze markanteersoonlijkheid
1?
J van het
Vlaamse expressionisme.
Een vergelijkingtussen
p,
beide tentoonstellingen
eve
catag en hun respectieve
p
logi dringt
g zich aldus o p. Antwerpen
P was met
zijn
7 werken vollediger
zin 107
dan de
g
77die in het
museum van Deinze en de Leiestreek hingen
g en
in beide catalogi
g afgedrukt staan, alhoewel destijds
slechtsggrotendeels in zwart-wit. EenYstel
matische analyse
binnen
Y zou ons te ver brengen
g
dit bestek, alhoewel beide beginnen met het olieverfschilderij 'Zelfportret
met hoed' (1900) nu
p
getiteld
'Zelfportret in Latem'. De indeling
ger
P
p
woonplaats,
nochtans geen
breekpunt
in h
het oeu P
g
p
vre, valt best mee. Antwerpen
leende 1?J
spijtig
P
ge• zijn
niet uit.
uit.
9
g J doek 'De twee lentes' (1 10)
Ook het Haags
gemeentemuseum liet zijn 'Fuga'
g g
g
(i 99
1) thuis. Daarentegen
g is het schilderijJ 'De
blinde vioolspeler'
(1 920) in Deinze begeleid met
p
het ontwerp
pastel. Waarom deden de organipinp
satoren niet hetzelfde met 'De schilder voor het
raam' (1920),
waar alleen de lithografie
te zien
9
g
was en met de 'Likeurdrinkers' (1922), waar alleen de houtskool ophing? Of moest dit laatste
doek ook door
P
enuitgeleend
uit eleend worden?
•
ontbraken 'Gaston en zin
zijn
l zuster' (1923),
alhoewel waardevol vervangen
g door 'Vroege
g
lente of meisje
J met madeliefjes',
J ^ 'Boerin' (1925)
en 'Zuivere lucht' (192 9), beide laatste uit de collectie van Buuren, en tenslotte aangevuld met een
houtskool uit het Museum van Religieuze
kunst.
gi .
Onafgezien van de waardevolle essayistische
essa istische
bil

GESCHIEDENIS
Norman Golb

Wie schreef de Dode Zee-rollen? uitg.
g Tirion/Baarn,

199
6, verspreid
door Uitg.
p
g Lannoo, Kasteelstraat
8 0o Tielt, 235
155
mm, 317
7
5
3x
55
3 7blz., paperback
p p erback
990 fr. - In 1947
vonden Bedoeienen ten westen
947
van de Dode Zee (Israël) in eenrot
een aantal
g
handschriften. Enkele jaren later werden er o p nieuw g
elijkaardi
e
Daarom
l
g vondsten gedaan.
g
i 1952
werd in
gehele omgeving
95 de g
g
g systematisch
Y
doorzocht. Deze documenten kregen
de naam
g
van de Dode-Zeerollen en deden nogal wat stof
opwaaien. Zowel archeologen,
historici en theog
logen
hebben erover geschreven.
De laatste
g
g
maanden verschenen zelfs nogal
g wat publicaties
P
in dit verband. Dit boekrobeert
een samenvatp
tend relaas over deze beruchte en beroemde
vondst te brengen.
De auteur gaat
in o
gnader
op
g
het vinden ervan, op het ontstaan van de rollen
eneeft
g een overzicht van de stand van het onderzoek. Het was wel nietemakkeli'k
g
l om na al
dieevesti
de
opvattingen over de oorsprong
g
gp
g en
de betekenis ervan een behoorlijk
) beeld te brengen van één van de meest fascinerende vondsten
uit de twinti gste eeuw. In een tiental hoofdstukkenrobeert
dr. Norman Golb al de opvattingen
P
samen te brengen
en er een eigen
kijk pop te
g
g kijk
g even. De Dode-Zeerollen zouden namelijk niet uit
één sekte afkomstig
zijn, maar uit verschillende
gl
stammen en uit verscheideneeloofsovertui inVolgens
de schrijver
schrijver werden ze in het jaar
g
g
l
70,
o, vlak voor de verwoesting van
eruzalem
Jeruzalem
door de Romeinen, vanuit de bibliotheek van
deze stad inderhaast verborgen
g in de grotten
g
nabijJ Qumram.
JLM

Felipe
P Fernández-Armesto & Derek Wilson

Reformatie. Christendom en de wereld rond i 5oo2000, uitg.
g Anthos, Amsterdam,

997, verspreid
p
door Uitg.
g Westland nv, Th. van Cauwenberghlei
g
101, 2900
Schoten, geill. met zw.-w.-reproducties,
9
p
240 x 160 mm,6
1.1 90 fr. - Het
37blz., paperback
pp
boek Reformatie - een vertaling
g uit het Engels
g
(199
6) - bezorgtg ons een interessante en andere
kijk
kijk op
p het christendom vanaf ca.1 500 tot nu.
De auteurs bestudeerden dezeodsdienst
vanuit
g
een nieuwe invalshoek door de eeuwen heen.
Dit betekent dat dé Reformatie, ooitezien
als
g
duidelijke scheidingslijn,
g j nu bekeken wordt
als een vervolg,
verhaal in de
. g als een doorlopend
p
rijke
rijke historie van onze godsdienst.
Daarbij
Daarbij wor g
den de sekten, die zich in hoog
gtempo
p vermenigvuldi gen en die elkaar in het bekeren van de
wereld naar de kroon steken, niet vergeten.
De
g
auteurs vertrekken bij
bi dit alles vanuit de mens
zelf, niet vanuit de instellingen of vanuit dogg
ma's. Het boeiende en vlot leesbare werk werd
openvizier geschreven,
met eenoen
niet met enge
g
g
standpunten
en vooroordelen, maar met een
P
kijk
op het totale christendom.
l p

een

JLM

R.E.V. Stuip
P & C. Vellekop
P (red.)

een sobere, maar verzorgde
Hierbij wor g uitgave. Hierbij
den verschillende facetten van het middeleeuwse
onderwijsop
P een wetenschappelijke
onderwijs
PP l manier behandeld. In de bundel wordt ingegaanop
o zowel
deeriode
van Karel de Grote als opp de invloed
p
van de Grieken en de Romeinen en verder op de
wijze
l waaropp in de eerste eeuwen na Karel de
Grote de overdracht van kennis en inzicht aan
jongeren
was georganiseerd.
Ook de invloed van
J g
g g
de Kerk en de kloosters komt er aan bod en de
evolutie naar het meer stedelijke onderwijs.
l Een
dergelijke
bundelingg heeft vele voordelen o.a.
gj
doordat elke auteur zijn
l onderwerpp door en door
kent, maar het nadeel is dat soms een totaal samenhanend
beeld ontbreekt. Dit doet echter
g
niets af van de inhoudelijke
kwaliteit van deze
J
uitgave.
g
JLM

Mark Heirman

Botsende werelden. De rooms-rome in se strijd om tijd
tij
• eeuwigheid,
uit g. Hadewych,
Vrijheidstraat
33,
Y
^^
l

1 , 235
2000 Antwerpen,
x
155
mm, 239
blz.,
997
35
55
39
P
paperback. - In Botsende werelden, het laatste deel
van een drieluik waartoe ook De Waanzinnige
Twintigste
^^ Eeuw (1 995 ) en Het Verloren Millennium
(1996)
behoren, vertelt de filosoof en publicist
99
p
M. Heirman het verhaal van volkeren, culturen
enodsdiensten
die
samen
het
aanschijn
van
g
tijden het eerste millennium
Europa
tijdens
p bepaalden
p
•
en het eerste millennium na Christus. Het
aren tijdens
tijdens dewelke de fundamenten
l 2000jaren
e g
gele
gd voor de West-Europese
p,
denis en samenleving.
zijn 2000jaren
van de
g Het zijn
l
bloei van de Griekse cultuur, de opkomst en onangImperium
van
an
Im erium
Romanum, de luister
g
..
van het B Y zantijnse
ri
rijk,
k, de turbulente ontwikkel
Merovingische
ische en Karolingische vorgen in de Merovin
stenhuizen, het ontstaan van het christendom en
de islam... Een belangrijk
tijden
gJ aantal conflicten tijdens
vond zijn
I'
J wortels in het s p annin s veld tussen de Oosterse en de Westerse wereld.
Wij
verwijzen hier bv naar het conflict tussen het
Wi verwijzen
en de islam, tussen Europa
p en de
Ar
•
abische wereld dat ook nu zeer actueel blijft.
l
De Grieks-Romeinse oudheid, deoods-ChristeJ
lijke
tradities
en
het
Germanendom
bepaalden
J
p
ten slotte hetelaat
van Europa.
g
,P Hier ligt
g dus
voldoende stof voor een boeiende cultuur-historische uiteenzetting. De inzichten die M. Heirman
ontwikkelt, zijn
zij dat ook. Laat ons hierover duide) zijn.
zijn. Het concept
t nieuwsp van het boek roept
gierigheid
oI', nodigt
juis
g ieri g
g uit tot lectuur. Maar juist
•
aandachtige lectuur leidt tot een zekere ontiJ
Heirmans beschri J g oochelin
,
g. Zo is bijvoorbeeld
vin van het Romeinse westen (p. 14qq
sqq.) achterhaa d. Dat Tacitus naast Germania ook een werk
schreef over de oors ron ggewoonten
en zeden
g.
van de Kelten P
(.15is ons niet bekend en wordt
in de wetenschappelijke
literatuur niet vermeld
pI?
(bv. P. Grimal, Tacitus). Met betrekking
g tot de
Atheense staatsvorm en instellingen
men
g spreekt
p
normaal niet van een republiek
(p.
P
P 65). Aan de
o P vattin gen van de 18de-eeuwse historicus
E. Gibbon die toen met Decline and Fall of the Roman Em 1' ire (1776/1788) een standaardwerk over
Romeinseeschiedenis
schreef, nu echter totaal
g
verouderd en enkel nog interessant
voor de
g e..
schiedenis van de geschiedschrijving
Jvin
g vande
oudg
heid, wordt teveelewicht
toegekend
(p.
79). De
g
g
P 79
lectuuropgave
is o.i. onevenwichtig samen g
gee
1?gg
steld. Enige
g kritische zin ten aanzien van dit boek
wenselijk. Het isjammer
is dus wenselijk.
van het idee van
l
het boek, hoeoed
ook, maar de uitwerkingg laat
g
te wensen over.
RN

Scholing in de Middeleeuwen, uitg. Verloren/Hilversum, 1995
, verspreiding
nv,
p
gMa lu Uitgevers
g
Somersstraat 135
- 1, 2018 Antwerpen,
-w
w.p en zw..lustr., 225
1 0 mm , 256
2 6 blz., g
genaaid 10 78 fr. 5x 5
Sedert enkele jaren
publiceert de uitgeverij
p
J Verlo g
ren uit Hilversum interessante
nteressante verzamelwerken
over middeleeuwse onderwer
onderwerpen
. Na een studieen
dieuitgof congres
g worden de voordrachtgevers
g evers
genodigdl
om hun bijdrage
Dit
g neer te schrijven.
J
gebeurde
1992
P 992Invonden
in de Fa g nu opnieuw.
culteit Letteren van de Universiteit van Utrecht
een aantal lezingen
over 'Scholing
g
g in de middeleeuwen'laats
en die werden nu gebundeld
in
P
g

Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel
Deschamps & Christian Hillaire

De grot Chauvet. De oudste grotschilderingen ter werel , uitg.
g JJan van Arkel/Utrecht,)998, verspreid
P

door uitg. Van
Halew ck nv, Diestsesteenwegg
Y
771a, 33010 Kessel-Lo, met nawoord van JJean Clottes, metkleurenillustraties,
315
275
mm, 120
93
3 5x 75
blz.,ebonden
899
, o,1800 fr. - Toen op 18 deg
cember 1994
de grot Chauvet, genoemd
naar de
994
g
sp
peleoloog
g J.M. Chauvet, werd ontdekt, was dit
een g
gebeurtenis van uitzonderlijke
uitzonderlijk betekenis. De
i
schonk er uitgebreid
aandacht
p
g
BIBLIOTHEEK

55

aan en de reden lag
grot Chau g voor de hand. De ,g
vet herbergde
zowat de mooiste prehistorische
g
P
grotschilderingengJ
ter wereld, vergelijkbaar met
deze van Lascaux en Altamira. Derot
Chauvet
g
bevindt zich in de rotswand van de diepe
P kloof
waardoor de Ardèche stroomt. Het voorliggende
gg
boek, dat reeds in april
1995
verscheen in Franke 995
rijk,
vertelt
het
verhaal
van
de
ontdekking
J
^ van de
grot en biedt een eerste overzicht van het wezen
en de waarde van derachti
e
grotschilderingen
P
g^
g
waarvan sommigen
jaren
jaren oud zijn.
zijn De grot
g o.000
3
isesloten
voor
bezoekers
en
vermoedelijk
g
J
zal dit ook zo blijven.
De schilderingen
J
^ en de site
zijn
te
kwetsbaar
en
tegelijk
van
een
te
groot
culg
J
gl
tuur-historisch belangg om ze ook maar aan één
risico op
beschadiging
bloot
te
stellen.
Bovendien
P
g
is hetedetailleer
onderzoek van de schilderin g
en
en
de
bodem,
dat
nog
jaren in
beslag
zal g
gJ
g
ne
men, van een uitzonderlijke betekenis. Het boek
biedt een vlot leesbare tekst enrachti
e foto's.
P
Gezien de korteroductieti
P
J d mag
g je
J als lezer na tuurlijk
fundamentele wetenschappelijke
g
l geen
PP l
diepgang
duidelij niet de
_ g g verwachten en dat was duidelijk
.
De
auteurs
wensten
gewoon
een de g
gee
g
g
lijke
tekst voor vakgenoten
en voor een breed P u l
g
bliek teroduceren.
Om die reden, en omwille
P
van derachti
egfoto's is deze publicatie
onmisP
P
baar voor iedererehistoricus
en voor iedereen
P
trouwens die interesse heeft in het wezen van de
beschavingsgeschiedenis van West-Europa.
P
RN

Franco Cardini
Het 1jaar I000. De wortels van onze beschaving,
g uitg.
g
Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat
79-81,3000
79
l
Leuven, 1 997 g
geill. met kleurenfoto's,3320 X 270
mm, 240
2495
fr. Hoewel
de
we4 blz., gebonden
495
g
reld in hetjaar
jaar s000 niet ten ondern
, had dit
ging,
ewricht toch een beklemmende sfeer. In
J
vele landen rond de Middellandse Zee heerste de
islam. De invallen van de Noormannen, dierote
g
delen van West- en Centraal-Europa
P teisterden,
lagen vers in het ggeheugen.
Tussen95o en 10 50
g
vonden talrijke
veranderingen
gen
plaats
J
.P die de middeleeuwse maatschappij
g beroerden.
PP l ernstig
Tussen beide 'aren,o
95 en 10
5 0, was een maatschappijlag
scha i' fundamenteel in beweging, la een hele
wereld van verschil. Omstreeks 1050
5 ten slotte
stond West-Euroea voor één van de schitterendsteeriodesg
uit haar geschiedenis. In feite mag
g
het niet verwonderen dat talrijke
J mensen een
strijd
de angst
J tegen
g
g voerden. Veranderingen
g
brengen steeds onzekerheid. De verkondiging
gg
van het einde der tijden
was bovendieneromiJ
nent aanwezig.
g Nu vinden we dergelijke
gJ ideeen
reeds vroeger
terug.
,
g Het thema komt trouwens
aan bod in het oeuvre van Gregorius
van Tours
g
tijdens
de 6de eeuw. Maar de ware angst
J
g voor de
apocalyps,
de vernieti invan de wereld ver ..vernietiging
pasbij
schijnt als themaas
bijde tijdgenoten
van Ru lg
dolf Glaber. Over dite
even heeft de medievist
gegeven
F. Cardini,rofessor
middeleeuwse geschiedenis
P
g
aan de universiteit van Firenze, een schitterend
boekplaatst hierin de e roblema
g eschreven. Hijle
tiek in een ruimere context die onder meer door
de Arabische en deB
Yzanti'nse
wereld wordt
l
bepaald.
Dit leidt tot een genuanceerd
beeld van
g
e
het jaar
10oo. Het boek is,e
prachtig
J
g uitgegeven
met talrijke zeer mooie vierkleurenillustraties.
De beelden illustreren de denk- en leefwereld
van toen, eenvoudigg en toch zeer kleurrijk.
kleurrijk Het
prettige van het illustratiemateriaal is dat niet exclusief wordt teruggegrepen naar, de bekende
werken, maar dat het een prachtige collectie onvermoede kunst uit de 11 e eeuw toont. De eindconclusie luidt dan ook terecht: eenrachti
e
gkijkJ
en leesboek.

J

werk

RN

Raoul Van Caenegem
g

Geschiedenis van Engeland,
uitg.
g
g Davidsfonds,

is

Blijde-Inkomststraat
79-81,300o Leuven,^ i1997,
l
79
240 x 165 mm, 496
49 blz., ggenaaid 1295
95 fr. - Dit
een heruitgave
van een in 19
82gP
e ublig
ceerd boek dat
g J ,g
ei enlijk
gebaseerd was op de cursus over de geschiedenis
van de Angelsaksische
g
wereld
diearen
Van Caenegem
'e rof. dr. Raoul
g l
langgaf
Rijksuniversiteit Deze in g g aan de Gentse Rijksuniversiteit.
hoogleraar
emeritus is een specialist
op
g
e
e dit
56
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gebied. Inhoudelijk volgt de aangenaam
en vlot
g
ezende tekst de chronologische volgorde van de
historie van dit eiland, vanaf dere
P istorie over
de Romeinse aanwezigheid,
de Middeleeuwen
g
tot in de twintigste
eeuw. BijJ de recente herdruk
g
voegde de auteur er een nawoord aan toe, gewijd
aan deebeurtenissen
van de voorbijel vijftien
g
l
geheelvertelt ons, zoals het op de achHet eheel
J
terpla
ter lat van het boek staat te lezen, een boeiend en
ook dramatisch verhaal en geeft een originele kijk
kijk op
P het Britse verleden. Het volumineuze
boek is sober, maar verzorgd
g uitgegeven. De
tekst dient het onderwerpP in beeld om te zetten.
Een uitgebreide
index sluit de uitgave
af. Het is
g
g
werd uitgegeven.
g oed dat dit boek opnieuw
P
JLM

David P. Silverman (red.)

Heteheime
Egypte, uitg
uit . Anthos/Amsterdam en
g

Uitgeverij,
Bel Telei 1 a, 2018 Ant47
werpen,
1997, geill.
met kleurenfoto's en kaarten,
g
P
28 x 225
285
1495
Bfr. - Met
5 mm, 25 6 blz., gebonden
495
g
de regelmaat van de nieuwe maan, kunnen we
bijna
zeggen,
verschijnt er een , nieuw boek over
J
g
het Oude Egypte.
publiceerde Konemann
gYP Zo pas
P P
(Dtl) in een Nederlandse vertaling
gyp
g nog Egypte.
Het land van de Farao's. Dat toont m.i.uideli'k
aan dat het volk en de cultuur van het oude
Egypte
op
ons - sinds mensenheugnis
- indruk
g
P
g
he en gemaakt en waarschijnlijk komt dat door
het feit dat deze cultuur zulke indrukwekkende
overblijfsele heeft nagelaten
overblijfselen
én dat met die culg
verbonden
g zoveel raadselachtigheden
g
. nog
zijn.
zin.
blijft
blij dus voor een stuk bestaan
f Het `eheim'
g
ook dit boek zal dat 'geheim'
niet volledig
g.
prijsgeven.J
Ten andere Silverman schrijft zelf in
zijn
inleidin : 'misschien kunnen we nooit alle
J inleiding
van de sfinx" oplossen'.
Maar toch
P
heeft dit boek voor alleegyptologie-fans heel wat
nieuws én moois te bieden. Silverman vond een
aantal eminente wetenschaPP
ers bereid om het
verslag
g van hun onderzoek naar de culturele rijkl
dom van de Egyptische
beschaving
gYP
g in een boek
samen te brengen.
Behalve
een
overzicht
van
de
g
ontwikkelingvan 'het geschenk
Nijl'
g
„ van de Ni
ll' (zoals Egypte
wordt
betiteld) krijgen
we bijdragen
g P
Jg
l g
over de complexe
samenleving
d
P
g in het oude
Egypte,
het leven van de vrouwen, het geloof en
gYP
de rituelen, deoden
en godinnen,
de odenculg
g
tus, de architectuur, de kunst, deraven
en de
g
tempels, tekens, symbolen
en taal, ... Hoewel dit
Y
boek oorspronkelijk
werd ge
e ublie
l in het Engels
g
ceerd (Ancient Egypt),
gYe is het Nederlands van die
bijdragen vlot leesbaar en de verstaanbaarheid
ervan wordtehol
van een
g en
e door de opname
e
'woordenlijst'. Een opvallend
kenmerk van dit
e
boek is zeker de overvloedige en serekende illustratie, telkens met een uitgebreide
'lede' toe'legende
Ookes
de getekende
en gekleurde
kaartjes
g
g
J
ondersteunen zeer goed het tekstbegrip. Een uit'bibliografie'
en
een
'register'
van
tien
gg
a gvoortreffelij
pagina's
sluiten dit mooi boek voortreffelijk af.
e

l

l

l

Raoul Bauer e.a.

Tussen herinnering
il . Geschiedenisensamenleg en hoop.
ving,
g uit . Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat
79l

81, 300o Leuven, 220 x 145
mm, 139 blz., g
genaaid
45
695
6 Bfr. - De belangstelling
van de mensen voor
g
geschiedenis
eschiedenis
en geschiedshrijving
g
J g is nogg steeds
groeiend. Zijj zij
zijn geprikkeld
e rikkeld om te achterhalen
hun voorouders zijn,
J hoe de gemeenschap,
g
e
het dorp
zijn
zijn
g eP en de staat waartoe zij
J behoren,
g roeid, welke hun toekomst is. Zelden verschenen zoveel historische boeken, zowel non-fictie
als fictie. De bloei van oudheidkunde
oudheidkundig e en heem de belangstelling
g voor hetculge kringen,
g
tuurpatrimonium
en de lokale geschiedenis,
het
g
e
succes van films met een historische achtergrond,
g
het zijn
zijn duidelijke illustraties van deze belanggstelling.
producten zijn
zij
g van die e
g De doelsteling
verscheiden. Zij
Zij varieren
n.. van eenvoudigg . ver maak en fijnzinnige
l
g verstrooiingg, over het kri tisch zoeken naar de waarheid totroeg
a anda
van het g
politieke,ideologische of filosofien olitieke,
scheelijk.
onlosmakelijk
onlosmakelij
g l Daarom is geschiedenis
g
met vragen
over
g o
.. objectiviteit en waar heid, over maatschappelijke
ee J ke relevantie en engaga
J
g gekneed door detijdsg ement, over subjectiviteit
ltij-

persoonlijkheid.
Het betreft
g eest en de eigen
g ,P
l ,
vragen
naar de zin van geschiedenis,
vragen
naar
g
g
g
manipulatie,
mans
identiteit, beleving
P
g van het verleden
Zijleide toekomst. Zij
ene
Pers
Pctiefvormin voor
g
den tot die ene kernvraag:
g waarom isgeschiedeg
nis belangrijk en zinvol?
Deze vraag wordt nog
g
g
reg
nanter
wanneer men zich de aanwezigheid
heid
g
van de ultrasnelle communicatiemedia realiseert
die de wereld tot een dorp
P hebben gereduceerd.
g
De onbeperkte
mogelijheden
tot het opnemen
P,
P
g l
van informatie
inforatie
maar tegelijk
ook
k
de
es dinforma
gJ
tie, beïnvloeding
en
misleiding
illustreren
de
g
noodzaak van de 'historischekritiek'. Het antwoord op
de zin van de geschiedenis
wordt oop
P
g
een treffende
ze geformuleerd
eformuleerd
door R.C. van
l
,
Caenegem
(.
P25). Hi Jstelt dat "het betrachten
g
van de waarheid een essentiele bekommernis is
van de menselijkeeest".
Het zoeken naar de
g
waarheid kan de mens niet opheven zonder een
stuk - wijJ
eerder willen stellen, zonder
de kern - van zij
geven. Het is in
zij humanitas op
Pteg
jaarlijkse congres
dat licht dat tijdens
het jaarlijkse
van het
J
g
Davidsfonds "Zin ineschiedenis"
eminente hisg
torici hebben getracht enkele persoonlijke inzichten op
en geschiedenisbeoefening
te
P geschiedenis
gg
g
formuleren. Het resultaat hiervan is een boeiende
bundel van historische essays.
De
publicatie
Y
p
vormt in zijn
in om de be uitnodiging
J totaliteit een uitnode
oefeningan
de
geschiedenis
te
koesteren.
Een
g
g
,
grondige
rondsg kennis van het verleden is immers
onontbeerlijk
l voor een ggezonde ontwikkeling
g van
onze samenleving.
van L. Francois
g Het pleidooi
P
tenunste
van en gezamenlijke
g
l beoefeningg van
.g
lokale g
geschiedenis,..zowel door amateurs als
professionele historici vormt dan ook een goede
P
g
afsluitin
afsluitingvoor dit lezenswaardigg boek.
RN

POËZIE
Piet & Wim Chielens

De Troost van Schoonheid. De literaire Salient (leper
1914-1918), uitg. Globe, Gossetlaan3o,1702

Groot-Bijgaarden,
99 6, 200 x 120 mm, 204
4 blz.,
J
paperbackfr.
producer
595 - Piet Chielens (1 60),
9
P
i'J radio 2, en zijn
zijn broer Wim Chielens (i
956) die
artistiek directeur is van de 'Vredesconcerten Passendale', zijn
zachtst
J twee auteurs die, op
J
e zijn
g ezegd, interessante dingen
,g doen. Wim publiceerde
P
eerder bij dezelfde uitgever
de roman Nooit meer
g
terug naar Ti
erar
pil
y, net als dit nieuwe dubbelboe geinspireerd
opPde Eerste Wereldoorlogg die
g
in de Westhoek verwoestend om zich heenree
g e.
In De troost van schoonheid. De literaire Salient
ze aan mekaar in een
(leper 1914-1918) schrijven
J
twintigtal
brieven over de grote
oorlogg en wat
g,
g
deze wereldbrand aan
literairee
evol
g
g en heeft
g had aan het front in en rond Ieper.
Hun P
persoon-e
like
lectuur van de gedichten
van Rudyard
Ki e l
g
Y
lin , Robert Graves
en anderen was het gevolgg
g
van het feit dat ze zich bedroefd wisten omdat
het bekende,
vertaalde en g
g eciteerde,vaakezon
gen 'In Flanders fields' van John McCrae vaak
wel het enige
gedicht leek dat bijJ de oorlog
gg
g werd
geschreven.
Hun speuren schrijftocht
schrijftoch leverde
g
P
anekdotes en vergeten
e
g ,
schrijvers
en ggedichten oe. Een mooi tweeledig,
J
g
intragerend boek. Een diepmenselijke
die menselijke hommage.
g
SVDB

Rolandoorfis
J

Bloemlezing
g uit defp oëzie van Roland Íooris, uitg.
g

Poezie Centrum, Hoornstraat 11,000
9000 Gent, 997 ,
samengesteld
door Stefaan Evenepoel,
reeks
e
g
`Dichters van Nu',
geill. met zw.-w.-foto's, 200 x
9g
125
paperback
- Een keuzegedich a
5 mm, 223
3 blz., Pp
ten uit de bundels die Roland Jooris van 1958
95 tot
1991verschijnen.
heeft laten verschijnen. In een rustigg over,r
wogen en structureel verhelderendebenadering
enaderin g
leidt Stefaan Evenepoel
deze verzamelbundel in.
P
Hij biedt inzicht in de eigenheid
Hij
van deze poezie,
g
e
de fundamentelerondhoudin
gvan de auteur,
g
zijn evolutie die wordt bepaald door ervaringen
van een werkelsl kheid die in hem leeft en zich
Wezenlijk gaat het bij
aan hem opdringt. Wezenlijk
bij Roland
n aftasten van dePs annin sJooris altijd
l om een
werkelijkheid, wei relaties
werkelijkheid
e oezie entussene
en plastische
kunst, plastische
kunst en
l
e
e

poëzie.
Zijn gedichten zijn eenvoudig,
P
g direct,
communicatief
en betrokken op de onmiddellijke
J
.
leefomgeving
J oP g van de dichter. Aanvankelijk
g
teert hij
die
wordt
hij voor een vorm van objectiviteit
l
doorkruist door een vrijJ subjectief
ironiserende
l
beleving.
Allicht
veroorzaakt
dat
in zijn
g
J.. eerste
J
p oëtische werken een zekere afstandelijkheid,
die wel eens een diepere,
innerlijk aansprekende
P
P
kracht aantast. Het wat te nadrukkelijke
J streven
een louter realistischeekleurde
objectiviteit
te
l
g
benaderen, onttrekt zich echter meer en meer aan
de beperking
Jg de aan P
g van de anekdotiek, ontstijgt
wezi heid van dip gen
toe naar het on, en groeit
g
merkbare, het afwezige,
g het onhoorbare, naar een
verruimende stilte die de expressie van het essentiele, althans van wat de dichter als essentieel ervaart, dient. Op een enigg.plastisch-visuele wijze
J
slaagt
hiJ erin het essentie e vorm te geven.
In die
ghij
g
zin weet Jooris, zonder enige
opdringerigheid
g
naar de lezer toe, maar op een aansprekende
een micro wijze,
in
een
vormelijk
gebald
gedicht
g
l
l g
kosmos in beeld te brengen.
g
GG

Herman de Coninck

Vingerafdrukken. Gedichten, uit
uitgDe
.
Arbeidersi
, vers P reid
pers/Amsterdam/Antwerpen997
door Uit g. Sin g
el 262, Schuttershofstraat 9,
9 2000
w
Antwerpen, 208 x ,130
3 mm,geili. met zw.-.-fo.
to's, 67
genaaid 599 fr. - Wat moet er in
7 blz., g
godsnaam wordeneschreven
over
de
laatste
g
bundel van wellicht een van derootste
actuele
g
dichters van het Nederlandse taalgebied? Herman de Coninck laat in zijn Vingerafdrukken de
woorden 'alles' en 'weinig'
optimaal hun Poëtig P,
ara g
gaan,
cale gang
n
g .. en daartussen is heel wat mogelijk.
schrale woorden te
l Door weinig
g te zeggen,
gg
gebruiken
en een schaarse zegging, valt een en
g
ander af te leiden over het 'al es'. Ook nu weer
heel wat
vergankelijkschuilt
in
dezeg
l
g edichten
heid, dood, maar ook veel liefde en vertedering.
g
altijd
Het een brengt ook alti
d
wat
ander
teweeg:
de
g
l
verzen over ejonggestorven
Wim Neetens, de bewerkingen
I? het slagg
g van op
veld van de Westhoek geschreven
poëzie van de
g
Engelse
oorlogsdichter
Edmund
Blunden
of
g eg
g
woon hetenieten
van het vallen van de avond.
g
zij
vers aan de van hemeDe dichter hangt
1 ,g
g zijn
kende, aardige
g wendingen
g en vergelijkingen, '
een halssnoer rond je hals / zoals "zoals" rond
een zin', of 'oogschaduw
onder haar o's'.
g
Dingen
kortom die we zullen missen.
g
SVDB

André De Tavernier

Omer Karel De Laey. Een eeuw later, uitg.
g in eigen
g

beheer (Korbeek-Damstraat0
0 OudHever9 35
, 240 x 1 70 mm, 644 blz., genaaid
460
lee), 1 997
4 fr.
g
(rek. nr.-00100
84 8).
5 - In de Vlaamse letteren
739
lijkt
l - een tendens aan te zetten
J stilaan - eindelijk
heeft voor de negenen die opnieuw aandacht
g
tiende-eeuwse auteurs. Globaalezien
werd die
g
en
periode in onze
actuele literatuurbeschouwingen
g
nooit echt als hoogstaand
gekarakteriseerd,
los
g
g
dan toch van de figuur
van
Gezelle.
Dit
gebrek
g
g
aan aandacht in de literaireers
g ervoor
p zorgde
dat publicaties allerhande opdoken
en
opduiken,
P
P
goed menende samenstellers van beo-bibliobloemlezingen, liefst met illustraties, maar die
daarmee aan de mogelijke
honorering
g,van een
g J
auteur uit de vorige
echte dienst beg
g eeuw geen
wijzen.
Ik vrees dat het boekje
boekje Omer Karel de Laey.
J
Een eeuw later, van de hand van André de Tavernier, ookrobleemloos
in voornoemde reeks kan
P
is vaak
worden in g e P ast. Het taalgebruik
g
g ezwollen en niet echt verzorgd,
g
g clichés engemeenplaatsen komen net iets te vaak erin voor: 'Doch
het flamingantisch vuur bleef smeulen en de
gloedervan zou ook het leven van Omer Karel
g
de Laey
dichter
Y doorstralen.' De ljonggestorven
gg
(1876-1909) uit het West-Vlaamse Hooglede
die
g
reeds van tijdens
zijnjeugdjaren had te kampen
zijn
P
met een broos gestel, maar na veel inspanningen
in Leuven heti loma
van doctor in de rechten
P
behaalde. Leuven, de woelige
g jjaren, de invloeden
ook die hij
hijonderging
onderin van zijn
.l nvriend Emiel Vliebergh en van de grote
bezieler en hoogleraar
Paul
g
g
Alberdingk
g Thijm. De LaeyY zelf schreef enkele
edit ten ('Hit jacet')
en zou voor mijn
prachtigeg
l
J

part g
gerust het voorwerp
zijn van een
g eg zijn
P mogen
P
ronde en analytische
studie die zijn
J en andere
Y
figuren
ig
in een ruimer tijdskader
plaatst.
I'
SVDB

Peter Ghyssaert
(samenstelling)
Y

Turkooizen scheepje
jonge
p1 van verschil. Twaalf 1
%
Vlaamse dichters, uitg.
g Prometheus, Amsterdam,

i 997
, verspreid
l Belg
P door Standaard Uitgeverij,
g Telei 1
47a, 2018 Antwerpen, 200 x 120 mm,
,
191
9 blz., paperback 595 fr. - In Turkoo izen scheepje
pl
van verschil 'bundelde de dichter Peter Ghyssaert
Y
- die daardoor de ontbrekende naam is in heteg
van
twaalf
jonge,
na
1
gedichten
zetscha
950
J g
p
geboren
Vlaamse
dichters.
Tien
gedichten
per
g
g
P
dichter selecteerde hij,
hij, als we de kafttekst mogen
g
geloven allemaal onvergetelijke
gedichten.
Een ,
g
l g
geworden:
d
een
combi
bonte groep
is
is
het
toch
wel
g
g
natie van eostmodernen
van onzepoëzie
P
P
(Dirk van Bastelaere, Stefan Hertmans en Erik
SP
ino
), tot beeldenstormers als Tom Lanoye
Y of
Y
Peter Verhelst, de neo-romanticus Luuk Gruwez,
naast auteurs van meer conventioneleedichten,
g
vaak romantiserrend van inslagg en misschien
daardoor net iets minderecanoniseerd
dan hun
g
collega's: Marc Tritsmans, Koen Stassijns, Herman eeraders, Charles Ducal, Bernard Dewulf en
bi elke selectie
Jo Govaerts. Uiteraard kunnen bij
vraagtekens
worden geplaatst.
Dat is in het voetg P
g
bij bloemlezingen
bal zo, dat is ook heteval
bij
g van
g
geen Paul Bopoëzie.
Waarom geen
Bart lJanssen, .g
g
P
geen Erik He man? Niettemin blijft
l het een
g aert, g
aardige keuze die de lezer een mooi
beeld geeft
g
van de uiteenlopende
rootgep
P oëtica's die eengroot
deelte determineren van de Vlaamse poëzie.
P
SVDB

Katelijne
l van der Hallen

De binnenzijde, uitg. P. St.-Antoniusberg
g 5 3 000

geïll. met zw.-w.-foto's, 195 x 16 5
Leuven, 1 997 g
prachtige
mm,04 blz., gebonden
595 fr. - Enkele P
g
g
foto's van de onlangs
g overleden meester FilipP Tas
zijn
in
deze
bundel
samengebracht
met
vijfJ
g
J
twintigorte
gedichten.
Beide artistieke discsPlig
g
nesassen
goed
bij
elkaar.
De
foto's
tonen
het
bij
g
, P
strict essentiële, het zijn
l beelden van soberheid,
tevens voorbeelden van opmerking en visie. De
liggen
gedichten zijn
zijn al even onthecht eni
en in, de
van de dichteer
lijn
gwerk
) en de sfeer van vroeger
res. Wij lezen aldoor de juistekozen
woorden,
g
overgebleven na vele schrappingen of ineens in
één g
geut uitgestort.
Zij
Zil horen diepP naar `de bing
nenzijde
/ van de weerloze avond' (11) of vragen
g
l
'opnieuw
benieuwd hoe langg,
even nogg het leven
P
kleven blijft' (19).
zijn gedichten die men
9 Het zijn
twee- en driemaal leest, zoals zuivere haikoes, en
g
proeft
en weglegt om later nog eensvan
vn tegeniePg
ten en meteen te kijken naar, te vergelijken
g l ken met
.
de naaktheid van de zwart-wit foto's. Een rijk
literair totaalstuk.
FB

P.G. Buckinx

Bloesems van mijn droom, uitg.
g Lannoo, Tielt, 1 997 ,
samengesteld
en ingeleid
door Rudolf van de
g
g
mm, 8o blz., gebonden 495 fr. Perre, 220 x 145
45
Een zorgvuldi g9afgewog en, allicht mag ook worden gesteld
exquise,
selectie uit bundels van de
,
g
dichter PG. Buckinx. Een bloemlezing
g die een
aansprekend
en overtuigend
beeld geeft van
g
P
deze poëzie,
door de inleider, Rudolf Van de
P
Perre, omschreven als `Poëzie met een aristocraen ggracieus, lucide engetisch karakter, verfijnd
l
reserveerd,gg
gegroeid uit de stilte en bestemd voor
de stilte van de receptieve
geest.' In die inleiding,
g
g
P
met de karakteriserende titel het verstilde rijk
1 van
deeest
g end benade% ^ biedt hijl een korte, indringende
ringan
Buckinx' dichtkunst. 0 Peen delicaat reg
wijze dringt
sPectvolle en voorzichtige
g, hij
hij door
gwijze
tot de waarden van reële ervaringen
. g . die ook de
zucht naar een Y
metafysische dimensie in zich
dragen.
De introductie tot deze bundel getuigt
g
g g
van een inleving
g die behoedzaam de kern van
dat werk benadert en de evolutie ervanenuang
ceerd weet te belichten. Is dat niet slechts mo
g elijk
verlangen
gJ
l als de inleider een vergelijkbaar
naar eendere ervaringen beleeft, koestert? Zou de
interpretatie
van Buckinx' g
gedichten daardoor
P
niet wordenediend?
Van de Perre gaat
uit van
g
g

Buckinx' fundamentele levensvisie: de verbondenheid met de aarde, het reële leven en het streven naar vergeestelijking
J g en onthechtingg van het
g
aardse. In feite het kenmerkend dualisme van de
zoekende mens. Uiteraard zijn
zijn die beide polen
P
altijd in dezelfde mate in deze
dez ..poëzie
voelniet altijd
p
erals
neerslag
van
zijn
innerlijke
baar; `omdat zij
J
g
l
l
varin gen een evolutie ondergaat'.
Dat innerlijke
J
g
..
dualisme zal uiteindelijk
tot onthech t uitgroeien
g
tingdie tot berustinggleidt, een synthese
`'waarin
Y
de mens het spel
P van nemen heeft herleid tot een
harmonisch aanvaarden'. Die aanvaarding
g wordt
gedragen door, vindt een levenszin in wat de
dichter zelf beleidt: 'Leven, liefde en licht / ik
blijf in u g
geloven'. Elke lezer, elke g
genietende beblijf
schouwer van deze selectie vindt hier in kristalbi' elkaar g
gebracht de, inderdaad, besteg
e-..
len bij
dichten van de dichter. Het kan uiteraard dat hij
een vers mist, dat hijl een g
gedicht verwacht dat
niet
Maar is dat niet het heerpg
. werd opgenomen.
lit ke privilegie
g van elke lezer en van elke bloemlezer.
GG

HedwiggSpeliers
P

Ongehoord.
Een keuze uit de gedichten
1957-1997, ,
%„
%
uitg.
g Meulenhoff,^ Amsterdam/Manteau, Bel gieler
147a,
i , samengesteld
door
997
47 ^ 2018 Antwerpen,
g
P
er1 0 mm, 2233 blz., paperJJean-Marie Maes, 215
5x 4
back. - In deoëzie
van Speliers
is als een conP
P
stante de onrustige
g krampP voelbaar van de blij1 vend onvoldane. Dat is reeds merkbaar in zijn
l
aftasten van de mogelijkheden
die taal biedt of
gl
zou kunnen bieden; in het taalexperiment
dat ..
P
vaak vertwijfeld
grijpt
vertwijfeld g
l ze
lP naar de uitdrukkingswijze
blijkbaar moeilijk
die de complexiteit
van een blijkbaar
1 en
i
P
meestal moeizaam te benaderen werkelijkheid
in
l
taalvormen moet bren en. Hij opteert voor opvallendezochte
procedés: een verduisterende
g
associatie-techniek, irrationaliteit in het beeldgebruik en de vervlakkingg van het geestelijke
J door
g
een overtrokken aandacht voor het lichamelijke.
Toch is deze dichter ook een denker die intellecpoetische composities
tueel en beredenerend zijn
l P
.. p
uitwerkt. Als denkend dichter bieden zijn
J verzen
vrijwel nooit een eindervaring.
vrijwel
g Hun dynamisme
overstijgt
grenzen
van het gedicht. Doorheen
Jg de g
,
het verloop
zijn vele bundels is het verlangen
.
P van zijn
naar een totaalstructuur merkbaar. Dat bedreigt
g
dan wel eens de intensiteit van de samenstellende gedichten.
Het dichten en denken van SpePe
g
hij denliers is allicht een existentieel dichten dat hij
kend belaadt en wel eens belast. Deze keuze uit
is zorgvuldig
tot 1997
deedichten
van 1957
997
957
g
g
g
overwogen
een duidelijk beeld van het
g
.. g en geeft
Ze wordt bovenP
P oetische oeuvre van Speliers.
dien ingeleid door een rusti én inlevende inleield S ellers in wat
bevestigt
t on g etwi'l..
dip g. Ze bevesti
.
hijzelf het belangrijkste acht: zin
hijzelf
l dichterschap.
.,
i
Daaraan kan inderdaad niemand voorbijgaan
in
lg
het landschapP van de Vlaamse dichtkunst. Deze
uitgave biedt een beeld van de evolutie, de onzespannin
en, de ingrijpende verankerheden,
de g
derin gen die de laatste decennia kenmerken: de
ontkrachting
g
g van traditionele geloofswaarheden,
geestelijke verwarring
g en onstabiliteit, daarnaast
ook een niet te ontkennen metafysische
hunker
Y
en deo
in en
pogingen
g die te negeren, een neurotisch
atheisme (naar het woord van dichter zelf), de
ontsnapping
aan kerkelijke
kerkelijke bevoogding, de dood
PP
en de erotiek. Merkwaardig
g is dan wel dat de
poëzie van Speliers
haar eigen
vorm niet kan
g
P
P
vinden zonder dat daarin eengeloof
van een
..
gekwetste man zijn
plaats
krijgt:
hij zet zich af,
hij
g
.J P
.lg
maar kan zijn
J existentie daarvan niet volkomen
loskoppelen.
HijJ
wijst een traditioneel bepaald
P
PP
odsbeeld af, hij daagt
g het uit, maar blijft
l duideijkeg laa
hunker.
Y
P dgdoor een metafysische
ijl wordt g
gekweld door de vraagg naar de zin,
de draagwijdte van een bestaan zonder God.
..
g. J
HijJ blijftg
blijft zich de onbegrepene voelen die een
respons
krijgt.
lg
P
GG

Marc Tritsmans

Oog
g Lannoo, Tielt, 1 997 , 210 x
% van de tijd, uitg.

lz. genaaid
g
140
495 fr. - In het vooraf
4 mm ^ 55 blz.,
geplaatste vers geeft
de dichter de aanzet tot de
g
bundel: de vergankelijkheid
van wat goed
was,
g
J
g
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en toch ook wordt meegedragen,
kan nog net
..g
worden gered,
zoals ook wijJ misschien behouden
g
blijven.
In het eerste deel Oude lucht wordt dat
J
gevoelen verruimd: al wordt de herinnering aan
etoede
en ware bedreigd, ze blijft
blijftons ook bijl
g
als een zekerheid die mede ons wezen bepaalt.
p
Wat in de herinnering leven was,
kan uitbundig
g
hernemen of kan vervagen
in
het
onbestemde;
g
wat volmaakt werdeacht,
vervaagt en laat toch
g
ook iets vermoeden van wat was. Of verdwijnt
J
het 'in het museum van Vergeten
Gebaren'? In
g
het deeltje Houtwerk wordt het thema op
p een ver wijze
eli'kbare
wijzegeprojecteerd in het beeld van de
J
boom waaraan de mens enige
g standvastigheid
g
wil 'ontvreemden' om te kunnen blijven
zoals bol
men dat doen:eduldi
,
onhoudbaar
en
in
eindeg
g
..
loze herhaling. Of is het paradijs begoocheling,
een Cinema Paradise die de werkelijkheid van het
familieportret
aantast, die de fotograaf
p
^ raa tot me de plichtige bedrieger
g van de tijd
J maakt, die opP een
luchtfoto het leven herleidt tot niet meer dan een
ver, helder overzicht? In het vierde onderdeel
Onmiskenbaar bloed worden de verzenre
pgnante
beelden van een vastberaden hangg naar levensvolheid. Maar ze is moeizaam te bereiken, omdat
de mens telkens weer wordt teruggeduwd
in een
gg
afstandelijkheid
die grenzen
moeilijk
moeilij weet te
J
g ,.
in het ongrijpbare
bare en onbegJ
rij bare
g JP
van de immanente dood. In het laatste deel Afkoeling verstilt en verinnigt wat verleden was. De
dichter vindt een uitweg in 'levenslange
g warmte
zomaar door onsingelijfd',
ng
eli'fd',
in de overgave,
l
g
g ekleurd door 'on getemd verdriet', maar naar anderen toegericht. Een mooie bundel die lucide de
weemoed verbeeldt om wat was en de eenvoud
van wat is; die uit gaat van het reële en in en door
een melodieuze vormgeving
g
g en de suggestieve
gg
kracht van beelden uit groeit tot een verlangen,
g
bli'kbaar
een niet te vervullen wensdroom. Geldichten waarin de ervaring
van
het
onafwendg..
n
bare voorbijgaa
gestalte
krijgt,
Jg
g
Jg maar die meteen
ook wordenedra en door
levensaanvaarding,
g,
gericht op
g
P een verder bestaan, maar ook onmachtigdat onaantastbaar existentieel te beleven.
GG

Monique
Stockman
q

Paris Nord - Les Flandres. Gedichten Poésies, uitg.
g
Sted. Openbare
Bibliotheek, Leiestraat3^5
o 8 00
P
j
Kortrik,1997,
zw.-w.-ill. van Marc Stockman, 260
x 210 mm, 63
genaaid 495 fr. - Een selectie
3 blz., g
gedichten, een representatieve
keuze uit het
.
oeuvre van Monique
Stockman in de originele
q
$
Franse versie met telkens een Nederlandse vertalingan
het gedicht
of meer vertalingen
g
g
g van
hetzelfdevan
en
Ferg edicht. De vertalingen
gzijn
nand Bonneure, Robert de Leersnijder, Alain
Delmotte, Dominiek De Ruyck,
Christiaan
aan
er
Y
. Gmop Pré, Stefan Vancraeynest,
Willy
Spillebeen en
Y
YP
Jan Vercammen. Stuk voor stuk aansprekende
.. P
vertalin gen, soms dicht bij
tekst,
bij de originele
g
soms vrijere bewerkingen
ervan. In elke vertaling
g
g
beleeft de lezer het avontuur van de vertaler: zijn
]
^ zijn
beleving,
zijn aanvoelen, .l
zijn zoekend tasten naar
het wezenlijke
van het origineel
dat hij
hij zowel
J
g
naar het ervarin
ervaringsgegeven
s e even als naar de vorm g
gee
vin
. gzo, nauwkeurig gmogelijk
,
gl kwil benaderen. Een
literaire ommegang
g g in variaties die de genietende
g
lezer op
P het spoor zet van een accurate, accurater
duidingg van de eigen
g De eenvoudige
g en
g. beleving.
verrassende inventiviteit in Stockmans verzen,
het onopgesmukte,
Pg,de treffende beelden, het
doordachte en doorvoelde spel
p met taalvormen
en klanken, met kleuren en associaties zijn zofris,
zo eigen,
zo oorspronkelijk dat ze bijzondere eigbijzonder
stellen ze in vertaling
g te kunnen aanbieden.
Daaraan moet beslist worden toegevoegd dat
doorheen haargedichten ook wel eens een bardere, zelfs licht ontluisterende koelheid trilt (o.a.
in Damome, Breendonk, A Westcapelle).
Allicht g
gaat
P
het hier om verdoken smart om wat zinloos verlorenin
g ^.
cc

Jotie T'Hooft

aardemei
1956-Brugge 6 oktober 1) is vooral
9977
bekendeworden
en gebleven
door zijn
g
g
lnlevenswijze
en door zijn
zijn dood, 21 jaar
oud, door een
J
J
overdosis cocaine. Dit leven en deze vroege
g dood
zijn uitvoerig
n poezie. Twee bung aanwezigg in zijn
lP
dels heeft hijJ weten verschijnen:
l nen: Schreeu wland schaP (1 97 5 ) enJunkieverdriet
(17 6), zijn
I
J beste
werk, dat ook met de Reina Prinsen Geerlig sPrijs
J
werd onderscheiden. Postuum verschenen dan
De laatste Gedichten (1977),
voorts
Verzamelde
977
Gedichten (1981)
en Verzameld Proza (1982). Dit
9
nieuwe boek, twintigjaar na zijn
zij dood, bevat een
verzameling
gJ zin
zijn
g van
J teksten, waarvan
vele nog
artikels die links en
g nooit gepubliceerd,
gP
rechts verschenen, brieven o.a. aan Daele, Reve,
Van Maele, van Ryssel,
recensies van boeken en
Y
fonoplaten
en een drietal interviews door Daniél
P
Billiet, Willem M. Roggeman,
Luuk Gruwez. Ook
gg
gedichten
dichten ('Nu ..een dan wurg
g ik nog
g eens een
g edicht tevoorschijn'
3 waarvan de meeste
l p.10 ),
evenwel het niveau van deublicaties
niet bereip
ken. De levensloop
P wordt ookggeillustreerd:
g ewetensbezwaarde, nachtwaker,einterneerde
g
(in Beernem en in het Rijksopvoedingsgesticht,
...
Ruiselede), lector en werknemer bijl de uitgeverij
g
J
Manteau. Daarnaast levenslange
aandacht
voor
g
een bepaald soort muziek, voor under roundbe71-85)die boeiend beschreven worwegingen (. 1-85)
den, vooroodservarin en,
g zelfmoordpogingen
en vooral voor
ot, zo
gs ('Het dealen loopt
P vlot,
vlot dat ik hoop
maand voor een
p er volgende
g
tijdje
tijdje mee te stoppen'
P78).
7 Er komen ontroePP
rende momenten voor in dit boek, zoals de herinneringan
een grootmoeder,
zoals de gedichten
g
g
g
als restitutie aan de ouders en ten slotte zeer
diepe
ontgoocheling
in
mensen,
vrienden,
, toep
g
g
standen. Bij
Bi de vroegere
poeziebundels vormt
g
deze uitgave
een aanvullende en verhelderende
g
verklaring.
FB

Jean-Paul Mulders & Annick Lesage
g

Een zeer treurige
T'Hooft,t,
^^Pprins. Het leven van Joti T'
door
g. Manteau Antwerpen,
..P
997 , verspreid
P

Standaard Uitgeverij,
A, 2018 Ant47
g
l , Belgiélei 147
wer en,eill.
x1
3o mm,
g met zw.-w.-foto's, 2155
280blz.,a
erback 750
75 fr. - Uit een recent uit gePp
ge
voerd onderzoek naar 'Poezie in Vlaanderen'
isebleken
dat Jotie T'Hooft na Herman De
g
Coninck de meest ontleende dichter is in de
Vlaamse bibliotheken. Dit iseen noodzakelijke,
l,
maar wel een voldoende reden om aandacht te
blijven
besteden
aan
leven
en
werk
van
dit icoon
l
van de Vlaamse neoromantiek uit de] jaren 70.
Alleublicaties
van en over T'Hooft moeten met
P
kritische afstand worden bekeken. Het is namelijk
geweten dat levensbeschrijvingen
l algemeen
g
g ,
1
g
van de jonggestorven
dichter vaak naar hagio]. gg
grafie neigen
en
dat
bepaalde
Vlaa
Vlaamse
uitgeversevers
g
P.
filialenggeen kans laten liggen
om zowat alles wat
gg
T'Hooft ooit aan hetp
a
P ier toevertrouwde zonderêne
g en zonder enige
g bekommernis om literaire kwaliteit terabbel
te gooien. De biografie
g
g.
Een zeer treurige
journalisten
fiPrin s van degjonge
Jj
Mulders en Lesage
is
minder
saai
en
lijkt
me
lijk
g
overbodig
g dan veel ander materiaal rond
Vlaanderens bekendste naoorlogse
g junkie. Het is
vlot^
g..eschreven, zet door zijn structuur (beginnen bijJ de nogal
g theatrale zelfmoord) de lezer aan
tot meezoeken naar oorzaken voor T'Hoofts verval en illustreert de meestal overbekende feiten
met uittreksels uit verslagen,
brieven en originele
g
g
interviews. Minpunten
dat er te
weinig zin
P zijnJ
g
volle verbanden wordeng
ele d tussen het dichtersleven en de beteree
g ichten en dat er niet
echt een originele
of nieuwe visie over T'Hoofts
g
leven wordte resenteerd.
Dit is ongetwijfeld
P
g
l
eeneschikt
boek voor iedereen die achtergrondg
informatie zoekt over een nog
u
g steeds populaire
pp
dichter en de al bijJalP
provincialistische hippieen
pP
drugsscène
in het Vlaanderen van 20 ]jaar
'geleg
den. Maar voor de echteoezieliefhebber
blijft
P
l
het wachten op
p een volledige
g kritische studie van
T'Hooftsedichten.
g
GM

Eenijl
uitg Hade P1in liet Niet. Een,, leven in teksten,^ uitg.

wijch/Houtekiet,
Vre heidstraat 33
33, 2000 Antwer)
en 1, 1997, zw.-w.-illustr., 235
1 o mm, 320
3x
5 5
3
blz.,a
790 fr. - Jotie
T
T'Hooft (Ouden J
79
p
P erback
58
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Hugo
g Brems (samenstelling)
g

mij is onstuitbaar de doodsbloem ontloken. De beste
uit
uitg.
<gedichten van Jotie T'Hooft,
g Manteau AntwerInt

pen ,.997
1
, verdeeld door Standaard Uitgeverij,
g
J
Belgielei
1
0
47A, 2018 Antwer en, 2155 X 130
3mm,
g
112 blz.,a
erback
fr.
e
vierde
druk
van
P p595
Jotie T'Hoofts besteedichten
wijst
wijst erop dat de
g
dichter belangstelling
blijft wekken. Is dat te wi
wijg
g blijft
J
ten aan zijn cultstatus of aan de poetische
kwalip
teit van zijn verzen? Wellicht spelen de beide redenen een rol. En alleszins zal het blijkbaar niet
tanende succes ook grotendeels te wijten
z jn
iJ
J aan
het vigerende
tijdsklimaat,
gekenmerkt door de
g
J
g
soli tische bekommernis van de mens die zich
verliest
ingeen hou
P ersoonli'ke
1, frustraties, die
.^
vast meer vindt en zich spiegelen wil in een
beeld dat verwantschapp vertoont met de eigen
g.
onvrede. Deze mens gaat dan wel vlot voorbaj
aan de pose, de imago-vorming, de dubbelzin nighei , de vlucht in de Y
mythe
ra
,en het onvoldg en taalspel die de authenticiteit van degedich ten van deze dichter bedreien
g en allicht vaker
aantasten dan algemeen
wordt aanvaard. Zelfs
g
'de
bestevan
'
vn
T'Hooft,
on etwi J
1
g
,. Jotie
feld zeer relevant als tijdstekenen,
dra
dragen
l
. ^de beerkin
.gdat ze slechts de uitdrukkingbieden van
ervaringen
in gen van een dichter die in zichzelf o Pge blijft, die verlangens
sloten blijft,
geen duidelijke
duidelijk richg
even ze
geven,
zelfs koestert en verwar ^weet te g
rendo P
zich laat inwerken. Hugo
^ Brems biedt
een te verantwoorden selectie:oëtisch
kwalitap
tief waardevolle gedichten en gedachten die niet
mogen
ontbreken, omdat ze in het totaalbeeld
g
van Jotie T'Hooft een cruciale rol spelen. Hijl
de selectie bovendien voorafgaan door
een rustig
g
gestelde
en indringende
benadering
g
g
^ van de poe-tische wereld van de dichter en deroblematiP
sche verhouding
g tussen leven en werk en de
mythevorming
die
ontstond.
Hij
reikt
heel wat
Hij
Y
g
sleutels aan die tot belangrijke
inzichten kunnen
gl
leiden. Hijzelf
Hijzelf
opteert ervoor deze gedichten
P
g
vooral te benaderen en te begl
rij Pen tegen de achtergrond van een post-romantische
levensvisie,
P
nachtzijde ervan. De inleiding^ kan
uiteraard de nachtzijde
de lezer helpen
de innerlijke tegenspraken van
P
deze dichtkunst te erkennen.
cc

Willem Persoon

Onderzeeer, uitg.
g EPO vzw, Lange
g Pastoorstraat

25/27, 2600 Berchem,997
1 , 200 X 12
5 mm
- 78
7 blz.,
paperback.J
- Tien jaar na Archeologie
^^ is er een
nieuwe bundel van Willem Persoon, waarin ook
Getijden
voor Mathilde (1993
) werden opgenomen.
1
Pg
Zoals in de vorige bundel, drijft ook deze op
P herinnerin gen van de dichter, evocaties van een verleden dat naar het heden wordt doorgetrokken.
Vaak ook observeert de dichter wat zich voordoet
en dat leidt hem wel eens tot een enigszins irreele
veredeling
hij een zekere
ere
berusg ervan of vertolkt hij
tingdie toch ook noggis beladen met een moeilijk
moeilij
controleren levensjacht.
De kring
J
g van wat hem
bezighoudt, wordt inderdaad kleiner. Schulden,
schuldgevoelens wil de dichter blijkbaar
inlosJ
sen,edeelteli'k
l inlossen door een verlangen
g
^ naar
zuiverheid, dat zich echter toch maar in mineurtonen aandient. Persoon weetoetische
effecten
p
te realiseren; maar diepgang,
an^, innerlijke
innerlijke bewogeng
^ en heid en betrokkenheid moeten wel eens wijken
J
voor het bewuste streven naar een mooie vormeving, esthetische verfraaiing. Dan komen er
g
toch nog
g enkele verzen voor die moeizaam de
eufonie van een voldragen
ritmiek volgen.
Het
g
g
beeld
beeldgebruik
loopt
in het spoor
van
p overwegend
g
P
g.
de traditie en bezit niet altijd
J een aansprekende
p
.
overtuigingskracht. Behoorlijke
Behoorlijkep
poezie, maar niet
veel meer.
GG

M. Vasalis

Parken en zvoesti1 nen. De vogel
^^
S Phoenix. Vergezichten
eniuit G.A.
.
van Oorschot, Heren
^^ ezichten, uitg

1017CE Amsterdam, 997 , verdeeld
613 ,101
g
door uitg.
8o,
g C. de Vries-Brouwers, Haantjeslei
1
2018 Antwerpen,
25 o X 180 mm,1
139blz., ebonp
g
den. - Deze verzameldeoezie
van de dichteres
P
M.Vasalis (1909)
geschenk
99 is het langverwachte
g
^
voor de talloze liefhebbers van haar werk. Ze leverde slechts drie dichtbundels, geconcentreerd
tijdens
en het decennium na de Tweede Wereld)
edichten eruit haalde
g, maar met enkele gedichten
zijJ de meest bekende bloemlezingen.
Denk maar
^

aan 'Sotto voce', 'Aan een boom in het Vondelp ark', 'Duif' of 'Avond aan zee'. Het zijn
l expoPo
nenten van een dichterschap dat intiem
is, rustig
g
de werkelijkheid bekijkend,
bekijkend echter niet meteen
opgewekt.
De realiteit is haar gegeven,
rotsvast
pg
gg
zeg
Yp ze
ze,m
maakt schetg maar, en van daaruit typeert
sen die die ogenschijnlijk
dingen
g in
l J dagelijkse
g
g J
een ietwat andersoortign
verband
g suggestief
gg
komen
teo
p laatsen. Haar onbevangenheid
g
p neert ze vanuit een soort van uitgezuiverd
beging
g
sel dat later door mensen was aangetast.
Een deel
g
van de dingen
wordt
poetisch
geladen.
Naarmate
g
P
de dichtbundels en haar leeftijd opschuiven
in de
p
tijd, des te afstandelijker wordt ze tegenover
de
tijd,
g
werkelijkheid.
Ze wordt ook zekerder van haar
J
stuk: de realiteit en haarpoëzie
zijn
zijn deel van. een
P
p zingeruimer geordend
verband, een diepere
zeneg
bewijs dat
g. M. Vasalis leverde het sprekende
P
dichtkunst niet apriori
e riori moeilijk moet zijn
l of hermetisch, maar dat met een eenvoudige en rake
zegging
een charmerende mystiek
in
Y
gg g net zo goed
g
verzen kan wordenele
d. Hoeft het noggezegd
gg
gg g
wat men reeds decennia terugg had voorvoeld, namelil k dat dit oeuvre de tijd
tij zal trotseren?
J.C. Bloem

De brieven aan Albert Verwe ./i, uit
uitg.
gUmbra/Maars-

sen,1 997
, verspreid
g evers SoP door Maklu Uitgevers,
mersstraat 13-15, 2018 Antwerpen,
2455 x 160 mm,
P
111 blz., gebonden Hfl.,
49 0
5 /990 fr. - JJakobus
Cornelis 1Bloem (1887-1966) - J.C. Bloem - is een
van Nederlands grootste dichterseworden.
De
g
genese
van zijn
zijn dichterschap
g heen
,
p gebeurde langsheen
g
), oP rich-1
de figuur
van Albert Ver we
g
..Y 1865937
De
beweging.
ter en redacteur vanhet tijdschrift
J
Verwey
woonde in de kustplaats Noordwijk,
l
Y ,1?
en na de
waar hijl na zijn De nieuwegids-periode
S
P
breuk met Lodewijk van Deyssel
was
neer
Y
gestreken. Bloem was nog
g een scholier aan de Leidse
o zijn
Hogere
Burgerschool
toen hij
hijinJjuni 195
zij
g
g
verzen aan Verwey
Y ter beoordeling
g en
eventueel terublicatie
in
het
tijdschrift
voorp
legde. Bloems eerste schrijfsels haalden de bladzijden van De beweging uiteraard niet. De grote
ambitie om in hetrestitieuze
tijdschrift
tijdschrift
te ubliP
P
ewakkerd door de vriendceren werd nog aangewakkerd
schap met de dichter P.N. van Eyck,
die op dat
Y
in De beweging
ogen-blik al enkele dingen
^ ii ^ hadg eg
natst ggezien.
De ambitie was voor de and ligg
nieuwe dichters gild
g end, want zowat het gehele
g
werd door Verwey
in
het
tijdschrift
verzameld:
tijdschrif
Y
van der Leeuw, Geerten Gossaert, Martinus
•
Nijhoff, Victor van Vriesland en in de laatste J'aarNijhoff,
gang
Sg
g Hendrik Marsman. D e beweging
g g ook nog
was het voornaamste
knooppunt
geworden
van
g
P
.
1
22
mocht
eind
de nieuwe poëzie.
Vanaf
oktober
9
P
de naam vanJ.C.Bloem
aan de lijst
lijs worden toef
zijn
'Futura' en 'Walcheren'
lngedichten
g
gd: zi
g
werden door Verwey
Y aanvaard. Er kwam tussen
beide literatoren een intrigerende corres ondentie op g
gang,
uitsluitend de brieven
g waarvan quasi
q
zij gebleven.
van Bloem aan Verwey
Y bewaard zijn
de door Bart Slijper
•
lP . bezorgde brieven van
Bloem blijkt hoezeer hijj door Verwey
Y werd beinvloed eni' estuurd.
Later schreef Bloem naar
lg
aanleidingg van het overlijden
overlijde van Verwey: 'Door
was als het ware
Yte worden goedgekeurd
g
de consecratie van het dichterschap. (...)'.
Verwey
Y
werd het 'dichterlijke geweten'
genoemd
van een
g
g
bewijs ten voeten
generatie. Deze brieveneditie bewijst
g
hoe belangrijk
g egl de editiewetenschap wel
worden is voor de kennis en beoordeling
g van
onze literatuur geschiedenis. Dit soort bedachtzaam omgaan
met schrijvers
schrijver en met hun teksten
g
overigens nieuwe impulsen
gekregen,
ook
•
P
g
Constantijn Huygens
vanuit Nederland waar het Constantijn
Y
Instituut hieromtrent voortreffelijk
voortreffelijk werk heeft
g eleverd. Het toonaa p gevende handboek editiewetenschap van de hand van Marita Mathijsen,
mettertijd een belangrijk
Naar de letter (1995),
gJ
995 is mettertijd
instrumenteworden
dat ook voor de weergave
g
g.
van deze briefteksten van Bloem voor Bart Slijper
Jp
zijn
voortreffelijk
heeft g
gediend als basis voor zin
l voortreffelijke
gave.
SVDB

Charles Ducal e.a.

Een scheur in de Tijd
1 - Een artistiek project
^1 rond de
beelden van Patrick Van Craenenbroeck, uitgave
g
(i.e.b.) P. Van Craenenbroeck, Esdoornlaan 1, 1790
79
0
x
Affligem,
,
(bundel)
mm,
geill.
met
1
0
997
4
4
g
fr.
zw.-w.- en kleurenfoto's, 66 blz.,enaai
0
45
g
o Prinsen en Lina Iosifidis, mu(cd) stemmen Ugo
ziek & arrangementen
Gène Van den Ostende,
g
6so fr. (cd + bundel voor l000 fr.) - Een multi-areen samentistiekl
P ro'ect werd hier gerealiseerd,
g
werkingtussen zes kunstenaars. 'De schijnbare
vastheid van de sculpturen
vermengt
g zich met
P
het vluchtige
g van muziek, dans en poëzie tot één
bezwering'
g ' zo luidt het in de fla te st. De scul P
tuur is van de hand van Patrick Van Craenenbroeck, het resultaat van het behandelen van klei,
vuur en rook. De bundel bevat twee van deze
creaties, beide stammend uit een nostalgische
wereld van koningen
g en veroveraars. Gene Van
terwij ooit
den Ostende zorgde
g voor de muziek, terwijl
beweging
gg van dans en ritmiek aan het geheel
cd bevat de es
tenp
g oede kwam. De bundel plus
sentie van dit gebeuren. Lezen en luisteren te evan vier dichters.
lijk.
l Lezen kan met de poëzie
P
Bekend zijn Charles Ducal, die vroeger al eens
teksten schreef bijJ
van de beeldhouwer en
dichter Rob Goswin, die het bezwerende taalritme sinds
lang in de vingers
.
g, heeft. Hijl schrijft in
plechtstatige
uitvoerige
g ,.en P
g zinnen een wereld
'Zi zijn de
neer die bijna
uit de prehistorie
stamt: 'Zij
J
P
en in de tekens verklaren zijJ Hem de
stand van zaken'. De kwatrijnen van Ducal raken
diepzinnige vragen: 'Alsof de klei slechtgehoorg
zaamt / zich niet kneden laat tot het beeld.' Bert
Lemmesetui
t:
'In
mijn
mijn
ijdelheid
omspan
p ik de
g g
eeuwigheid
/ en vergeet
tijd'.Bijl het beluisteeeuwi
g
g de tijd'.
ren van de cd wordt een wens van Robert Vollekindt werkelijkheid:
'Offer een heilwens / nu de
l
tijd. Een
stilte luistert / in een kringloop
g
p van tijd.'
samenwerkingg resulteert in een
J
volledig
kunstwerk.
g eensgezind
g
FB

Hoor hoe ik van je
l hou
verzameld en gelezen
door Tine
5 o Liefdesgedichten,
^
8
boekj van
RuJsschaert, uitg. Lannoo, Tielt, 99
l 8, boekje
blz., geniet,
met cd in één kaft,
145
x 130 mm, 63
g

fr. - Tine P
Ruysschaert bracht op een cd vijftig
g
Nederlandse liefdesgedichten samen onder de
hoede van Renoirs Moulin de la Galette (1876). Er
bij (Snoek, Leopold,
zijn
De
J enkele klassiekers bij
p
Belder) die bij herlezen en her-beluisteren kwaliteit en gedrevenheid bewijzen.
Er zijn
zijn minder
J
wijle Clem
bekendeetui
enissen
zoals van wijlen
g
g
'Ik zal schrijven
over jo
jou / zo
J
schrijve
dat het nauwelijks
nauwelijks / noggschrijven
lijkt,
l^ zo zuiver / dat kinderen naar me luisteren /
en alles navertellen.' Eros en thanatos staan ook
hier niet ver van elkaar: 'Als ik doodga
P ik
g / hoop
dat jij
erbij bent' (Rempo
'Wanneer ik
P Campert);
P
Jl erbij
morgen doodga. / vertel dan aan de bomen /
hoeveel ik van je
J hield' (Hans Andreus); 'Wees
niet bedroefd wanneer het uur zal slaan' (Bertus
keteltj vol as'
Aafjes); 'Als dan het koperen
keteltje
Aafjes);
P
o Claus); 'Soms naar de eeuwigheid de
(Hugo
wagen
/ die een omhelzinggg
geeft
g
(Slauerhoff). Er staan zo veel lessen en aanbeveboekje Lessen van trouw en
lingen in zo'n klein boekje.
g, van vergeving
g
gen deernis. Tine
Ruysschaert
heeft eenvoortreffelijke
voortreffelijke keuze
g eY
wonderlijk stem
maakt. Maar zij heeft met haar wonderlijke
e eigen
elk van
g leven gg
g edichten eendezee
ven, een apart
leven ook, al naar gelang
g de in g
P
houd, de klankrijkdom,
het ritme. Ook deze
l
variatie illustreert de rijkdom
van deze, onze
l
poezie. Een heerlijk
heerlij geschenk.
P
Henk van Zuiden (samenstelling)

Daar waar ik leefde. Nederlandstali Se dichters over het
landschap
jeugd,
S. uitg. Kwadraat/Utrecht,
p van hun 1
g. C. de Vries-Brouwers,
1998,
verspreid
door uit g
99
1?
200 x 125 mm,
Haant leslei 8o, 2018 Antwerpen,
P
450 fr.-In de bloem paperback
22,9 0 of 45
95 blz., P
p
lezing
g
g aar waar ik leefde k eren Nederlandstalige
dichters even terug naar het landschap van hun
kinderti ld. Ze beseffen in hun gedicht dat de tijd
onherroepelijk
voortschrijdt.
voortschrijdt. Het beeld dat dic P
ters aan hun l
jeugd
g over hebben ggehouden, durft

nogal eens varieren: van idyllische
landschappen,
PP
Y
hoeven en .ouderlijke huizen, tot bijvoorbeeld
bijvoorbeel de
van
de
Tweede
Wereldoorlog
bij
g bij
g
J.B. Charles ofewoonwe
gY
g
geen val in de gymzaal
erenden
van Ingmar Hetzes.
Maar typerend
vaak on Y
vergetelijk
blijft toch het landschap:
P een notelaar
g
lblijft
(Marcel van Nieuwenborgh),
het Bloemendaalse
g
bos (Marijke
l van Hoof), het weiland (Johanna
gaar
Kruit) of devijver
vijver (A. Roland Holst). Voeg
dgeboortehuizen
bijlnog
g enkele straten, een ppaar g
en een of ander zicht op
lg
p de stad, en men krijgt
een leuke, nogal
verscheiden bloemlezing
geg
dichten met heel wat namen van dichters die je
J
niet (meer) in bloemlezingen zou hebben verwacht. En dat - het wat onvoorspelbare - is voor
een deel het aardige
g van deze selectie.
SVDB

Georg
g Trakl
Het laatsteoud
R van vervallen sterren. Tweetalige

uit gave, geselecteerd
en vertaald door Jan U.
g
Terpstra,
ingeleid
door C.AO. Jellema,uitg
uit. Um g
P
1998,
door Maklu Uit99 verspreid
P
-1 , 2018 Antwerpen, 2 45
g evers, Somersstraat 135
x 160 mm, 184
49, o5 99 o fr.4 blz.,
g gebonden Hfl
Georg
g Trakl (1887-1914) is een van de belangrijkgJ
Hij werd
ste Europese
modernistische dichters. Hij
p
g zij
geboren in de muziekstad Salzburg;
zijn vader
g
vroeg,
zijnnogal
g koele moeder dieng en van zijn
den de kinderen zich te bekwamen in muziek:
zowel Georg als zijn
piano,
en
p
p
J zus Grete speelden
Grete werd later concertpianiste. Een eerstgeboren broertje
broertje was niet ouder geworden
dan één
g
broertje dat later ook
'aar, en het was dat 'dode broertje'
jaar,
rol zouaan
in Trakls poëzie.
p
g spelen
p.
.De dichter leed aan vlagen
van zwaarmoedigheid
en
g
g
identificeerde zich met het werk van Baudelaire,
Verlaine en Rimbaud. Trakl experimenteerde met
Parijse 'poète
drugs
zich op
de Parijse
p
P
g en inspireerde
P
maudit'. In zijn
vindt men een
g
J eerste gedichten
ynthese van dat alles: bijzonde
bijzonder muzikaal,
ssY
zwaarmoedigen theatraal, vereenzaamd en afkerig
tegenover
conventies, en zwaar romantisch.
g
Pas vanaf 1910
wordt een nieuwe toonaard in
9
zijn
J werk zichtbaar, vooral onder invloed van
Zijneerste en titijRimbaud, latervan
n .Hólderlin. Zijn
J
dens zijn leven enige
gp
g bundel werd gepubliceerd
in 1913
93 onder de titel Gedichte; de tweede bundel,
Sebastian on Traum, verscheen immersostuum.
P
Trakl was werkzaam als vrijwilliger-apotheker
,,
tijdens de oorlog.
tijdens
g middelen diende
g Met te weinig
Hij
hijJ te veel ggewonde soldaten te verplegen.
Hij
p
stierf op
1, waarschijnlijk aan de
p3november 1 94
van een overdosis cocaine. De poezie ..
gevolgenP
van Georg Trakl
wordt gekenmerkt door een vrijl
g
moeilijke,
zeer eigengereide
en persoonlijke
J
.p.
J
beeldtaal. Daarin spelen
het arcadische land e
schap en enkele terugkerende elementen een
belangrijke rol: de merel bijvoorbeeld, die in zijn
J
elui en wordt verbonden met de tuin uit de
kindertijd, maar die staat voor zowel deze infantiele onschuld als voor het zwarte van de doodsdreiging.
g . Het motief van het schuld- en strafcomde Elis-gedichten
l
P lex wordt in bijvoorbeeld
uitvergroot
en geprojecteerd
in de bezongen
g
gP J
g
knaa p. Trakl brengt in zijn werk de synthese
van
Y
j visioenen van harmonie en
de aloude dichter ike
broederschap.
P Het is hem te doen om existentiële
..
drijfveren,
(Heidegger)
dri
gg als ..
J
l
^ zin'Geworfenheit'
mens, zijn g
angsten en eenzaamheid waardoor hijJ
zich een eigen
g Ppoeticaal raadselachtig-sYmboliserend universum heeftecreëerd.
Maar met verg
bluffend mooieedichten
tot gevolg.
g
g
g
SVDB

Christina Guirlande
21gedichten bijJ
IJaarringen
p
S rond
. een schildersalet,
evenveel schilderijen
Bu g schilderijen van Tuur De Rijbel,
J

Ribelstichtin vzw, 997 , 210 x
g enhout: Tuur DeRijbelstichting
mm,1
13kleurenreproducties, 8 zwart-wit, los295
95
fr. Inleidin Herman Vos - De beeldbladig,
zij vaak folklorisselecties van Tuur Deijbel
t zijn
en anekdotisch, het picturale kader is derhalve vaak ont goocheld. Wel schuilt in het tekenwerk een vormvaste hand dieestuurd
wordt
g
door een treffende opmerkingsgave. De zuivere
natuurimpressies
hebben soms een interessant
P i
koloriet. Het is een verdienste van Christina
Guirlande deze decors metoetisch
leven te beP
BIBLIOTHEEK
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zielen. Ze leeft mee met de schilder en omschrijft
zijn
visie in verzen zoals: `ik
J impressionistische
P
hou mijJ,schuil in dit visioen en g
gooi / de zon met
ssP
patten licht de gouden
bomen in' of vat zij
zijn
g
J
agrarische thematiek in sobere woorden samen:
'Terwijl
de
dagen
over
akkers
gaan
/
en
aarde
J
g
g
roet om uitgelezen
water, / berekent men het
g
deel van stro enraan
/
als
zomer
ingepakt zal
g
zijn voor later.' De dialogen
tussen beeld en
g
woord creëren soms een verrassende spaning
p g die
als een blikopener
werkt. Het hele project
e. ven P,P
,l
wel (hoe mooi het ook uitgegeven is) is weinig
g
normdoorbrekend en teert vaak opP al te charmante clichés.
Jv

J. Bernlef

Aambeeld, uitg.
g Querido/Amsterdam, 998 ver -

deeld door Uitg.
Schuttershofstraat 9,
g Singel
g
2000 Antwerpen,
er 4 blz., paperP 210 X 120 mm, 64
backBfr.
die ene brandschone,
599 / 2 o -9 `In
9
sterheldere seconde / komen alle samenloPen samen maar maken /een
verbinding...'
g (p.
g
P 63),
dat impliceert
de erkenning
P
g én de ervaringg van
het vluchtige
g dat de dichter., naderbij wil halen,
maar waarvan een wezenlijke
altij weer
l eenheid altijd
bluft , oplost in een wat mistige
e
gwer
kelijkheid.
Toch is die ervaring,
an
ook, alJ
g hoe dan
tijd
een mogel navoelbaar. Is er dan toch ergens
g
ge
like,
maar blijkbaar
niet te vatten aanwezigheid
J
J
g
in het verborgene, in dat wat de dichter waarneemt, zich eigen
wil maken, maar hem telkens
g
weer ontsna Pt? In steeds weer andere combinaties vanegg
evens, van hoofdzakelijk
hoofdzakelijk vrij
vrij nuchter
eobserveerde realiaeilt
P Bernlef naar samenan , ook in de herinnering, naar een uiteindelijk
inzicht in die samenhang
g 'de scherven wachtend
/ opP de terugkeer
van de fles' (p.
P.51).
5 Die same ng
zijn,maar ze is duidelijk
han gmoet er wel zijn,
duidelij moeimaakte
J te bereiken. En toch: 'één ogenblik
g
hijl / deel uit van het grote mozaiek' (p. 28). Een
bundel die een aanvullend beeld geeft van Bernlefs typische thematiek. Maar wellicht is in deze
bundel ook voelbaarder dan in vorige
g bundels
dat, hoe aards ookericht,
hij
hij de fundamentele
g
levenservaring
g van de dichter raakt: een uitzicht
op
zijn In wat niet
g is of zou kunnen zijn.
P wat religie
wordenezien,
in wat zich in het verlangen
g
g
oPhoudt en waar alles naar terugkeert
maar
g
'waarvan hetatroon
aan
het
oog
/
wordt
ontg
wor
P
trokken...' (.1
p ),5 nadert allicht toch iets 'zonder
gezien te zijn' (ib.). Die thematiek brengt
g
g Bernlef
nooit tot somberheid. Een mogelik
j tekort vindt
eenpendant
in het geluk
dat hier en nu is ge
ge1?
gg
g
ven, in het fragmentaire
waarin het leven én
.
het levensmysterie
blijkbaar
blijkbaa dan toch is
Y
.
g
g en
cc

een warm, doch overtuigend
voor de in g pleidooi
P
terreligieuze dialoog.
g
LDC
Piet Thomas
Kleingetijdenboek.
Psalmen en andere liederen,^ uitg.
A1
g
Lannoo, Tielt en Gooi & Sticht, Baarn, 1 997
, 215
5x
g
187
blz.,
paperback
fr.
In
een
he1 35 mm,
l
p
495
dendaa s hertaalde versie biedt de auteur een selectie van een honderdtal psalmen, soms in een
vrije
berijmde
en vrije vertaling,
g waarin hijJ eigen in zichten en aanvoelen verwerkt. Het is een frisse
aanbreng door iemand die zich over de oude teksten heeft bezonnen. Daarnaast is er een verantwoorde keuze van liederen en hYmnen. De auteur noemt ze 'andere liederen', waarmee hijJ een
merkwaardige
g brugg slaat naar de oude psalmen.
Heteheel
is een rikJ en verrassend aanbod voor
g
dagelijkse
bezinning,
gj
g de Heer dankend en lovend, een bundel die ademeeft
midden de beg
nauwende sfeer van andere media.
AV

Catherine Cornille
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Karl Vissers

De sleutel tot deBi1bbel, uitg. Anthos/Amsterdam &
Lannoo/Tielt, 1996,,g
eill. met kleurenre roducties, foto's en kaartjes, 285x22o mm^ 288 lz. 79 5 / 1 495 Bfr. - Dit boek werd
g ebonden f79,50
gerealiseerd
doorJ.P.Porter, emer. hoogleraar
leraar
g
theologie
en
g aan de univ. van Exeter (Engeland)
g
werd voor ons taalgebied
bewerkt
door
Peter
g
president van het Bisschop1?riester en P
Blijk
Gent.
Of je
Schmidt,e
nu
Jonversc il
J Seminarie vaner
igvoor bent of niet: de bijbel
is nogg altijd
altij het
J
verkochte én meestelezen
boek, dat teg
yens de basis vormt voor twee zeerrote
religies
g
g
en waarvan de invloed op
P onze westerse cultuur
niet te meten is. Vandaar dat voorliggend
boek
e
gg
velen een welgekomen
wel
gids zal zijn
zin
J om nogg
g
beter de bijbel en alles wat ermee samenhang,t te
begrijpen. De oors
oorspronkelijke
Engelse
uitgave
P
g
l
g
draag
draa t als titel 'The illustrated Guide to the Bible'
die titel zegt eigenlijk beter dan de Nederi
landse wat het boek inhoudt:
d.m.v. meer dan
100 commentaren die in het totaal met meer dan
00 (kunst)reproducties, foto's, kaarten (alle in
3p
kleur!)eïllustreerd
zijn, vertelt dit boek over
g
P ersonen, Plaatsen, gebeurtenissen en verhalen
uit de Bibel.
Zowel het Oude Testament (deel 1)
l
als het Nieuwe (deel 2) worden met en door dit
boek veel toegankelijker
en begrijpelijker voor de
g
J
doorsnee lezer. Ieder hoofdstuk bespreekt
een
P
onderwerp
onderwer (vb. Mozes, de eerste koningen,
g, Het
publiek
optreden
van Jezus,
, Kruisiging
J
P
P tr
g g en verrij-J zijn historische en geografische
zenis, enz.) in
n zijn
g
context. Waar mogelijk
wordt de link gelegd
g
g g met
overeenkomstige
verhalen
uit
andere
culturen
g
(vb. de zondvloedverhalen). Achterin het boek
worden de diverse boeken van het Oude en het

De wereld%odsdiensten over schepping,verlossin
verlossing en
leven na de dood, uitg.
g Davidsfonds,^ Blijde-InJ

6o

RD

J.R. Porter

RELIGIE

komststraat-81,
79 0O0
3 Leuven,^1997 220 x 140
mm, 128 blz.,enaaid
695
fr. - Al wie er zich van95
g
daage
g dag gaan waagtg om met beide voeten 'in'
de wereld te staan, wordt g,
met repluralisme:andere relt
ligieus luralisme:
ies en andersdenreligies
kenden wonen als het ware om de hoek van de
straat. `Hoe moeten we daarmee omgaan?' is de
slotsom en tegelijk
g l het uitgangspunt van dit boek
van Catherine Cornille. Zowel wat het begin
g en
het einde van het leven en van de kosmos( sche P
ping
in - dood - hiernamaals) betreft, als wat goed
g
en kwaad, redding
dg en verlossing
g betreft,oor
kruist de auteur op een boeiende wijze
1 nu eens
de Semitische en Oost-Aziatische tradities, dan
weerrimitieve
en hedendaagse
steeds
P
g
g religies,
weer .
op
g verwijzingen,
P zoek naar onderlinge
J
g - aan knoP
in g s P unten, uitersten en gelijkenissen.
0
Op
J
die manier voelt de lezer aan dat opp heel wat terreinen veel religies
g niet zo ver
g .. en tradities lang
van elkaar verwijderd
blijven,
blijven, als hij vaak denkt
J
of meent te moeten denken. Vanuit deze oprechte
P
en verrassende zoektocht van Catherine Cornille
wordt de vraagg naar het religieus pluralisme
in
P
het laatste hoofdstuk dan ook beantwoord met

Nieuwe Testament 'boek voor boek' samengevat
g
en met de nodige
g kruisverwijzingennaar de betreffende P
passages, zoals ze iin boek behandeld
werden. Verder vinden we nog
g een lijst
J met biJ..
belse termen, een lijst
met afkortingen,
3 b ladza1 J
g
den bibliografie ..en een personen- en zakenregister van 10 bladzijden.
Een speciaal woord van lof
l
verdient de laY-out van het boek: met mooie illukaartje en raamartikels werd
straties,ekleurde
kaartjes
g
•
schitterend en erg
g aansprekend
P
ggeheel
g ecom P oneerd, dat - spijts het
cliché
van
de woorden - een lust is voor het oog!
g Voor wie met de
bibel
omgaat,
is dit boek een noodzakelijke,
noodzakelijke
J
g
ook erg
aanvulling.
gaangename
g
g Last but not
least feliciteren we de auteur van dit boek, tevens
auteur van heel wat bijdragen
l
g in andere boeken
en tijdschriften:
met dit werk heeft hij
hij zeker een
J
hoogtepunt bereikt.

Water wil ik worden, uitg.
1 a,
g Manteau, Belgielei
g
47

2018 Antwerpen,
99 8, 200 x 1255 mm, 2OO blz.,
P
paperback
erback 65o fr. - Laten we van meet af aan duide ijk
J zijn
zijn: Water wil ik worden, het romandebuut
•
Karl Vissers ('What's in a name'?) is raak.
Van bij
van het boek dompelt
de
l de eerste regels
g
p
auteur de lezer in een intrigerende en complexe
.. P
familiehistorie en levensverhaal waarbijJ voortdurend teruggrijpt
gg lP naar het verleden om situaties
uit het heden te verklaren. Hij
Hij slaagt
gerg
g handig
in het opwekken
van de nieuwsgierigheid van de
P
lezer door reeds vroeg
g een aantal namen van
personages
te laten vallen en die slechts drupg,P
elsg
ewi ls - elke hoofdstuk draagt
P
g de naam van
eenpersonage - voor te stellen. De ingenieuze
g
structuur van het boek verPlicht de lezer bovendien tot een aandachtige
lectuur.
De
elegantie
g
g
waarmee Vissers de metafoor van het water in
i
zijn
verhaal
brengt,
wijst
zonder
meer
op
J
g
P echte
vakkennis. Het water laat deersona
es
toe
uit
P
g
het verleden weg
drijven en doet de herinnegte
drijve
• g en verdampen.
Tegelijkertijd
P
g l
l helpt
P het water
o ekroP te passies te blussen. Het zit allemaal
zePg
i het verhaal verwerkt. In een leven
'rimpelloos'
in
P
kan veel kapot
gaan. Het is in de levens van de
P g
hoofdfigure
hoofdfa
uren uit het boek niet anders. Dat het
terechtkomt in een familie van
restaurateurs - men restaureert er oude schilderijen
met
behulp
van vele vloeistoffen - zal dan
l
zijnen niet zonder symbolische
ookeen
g toeval zijn
Y
waarde. Is dit eenessimistisch
boek over emoe
tionele nederlagen?
Echt
vrolijk
is
het
zeker niet.
vrolij
g
is een boek over fouten en over verlangen
g
naar vergeten
eten. Vissers wordt
dt echter nooit zeur deblijft
,
maar
blijft
het
hele
boek
door
fris
schrijven
schrijve
g
• P
gformuleren. Hij Jzorgt
g ook voor vaart in
het boek en slechts af en toe wordt hijJ m.i. iets te
(bijv.bij
breedvoerigg (bijv.
l de naamverklaring
g van
'Esther'). Dit mag
g echter niet wegnemen dat dit
debuut zonder meer als gzeerg
es aa d kan bestemPeld worden.
FT

Gerard Walschap

Brieven 1921-1950, verzameld en toegelicht
door
g

Carla en Bruno Walschap
P met medewerking van
Harold Polis, Nijgh
lg & Van Ditmar/Amsterdam
199
8,1462
1 62 blz., gebonden
2 5 Oo bfr. - Precies hong
zijn geboorte
g
derd jaar na zijn
is het eerste deel van
de
Brieven
ieven van Gerard Walschap
P verschenen. Het
beslaat deeriode
1921-1950. Zowel literair als
P
persoonlijk
p
l is het een bijzonder belangrijke
g J P erijode in het leven van Gerard Walschap.
P Tussen
1921 en 195P
1 publiceerde de auteur romans als
Adelaide, Trouwen, Celibaat en Houtekiet. Het is ook
in dieeriode
dat hij
hijafstand neemt van de kaP
tholieke kerk en van heteloof
van zijn
g
zijnjeugd.
J g De
uitgave
werd verzorgd
g
g door Carla en Bruno Walschap.
95o tellen 1462 bladzi P De Brieven 91 21-i
den en is opgedeeld
in vier delen. Het eerste eel
Pg
(brieven 1921-1931), o ent
Popent
jl onge Walschap'
de brief aan Paus Benedictus XV waarin de
jongeg
kloosterling Walschap
P vraagt
g hem te ontslaan van zijn
geloften. In 'Van God los'
J eeuwige
gg
brieven 1932-1939) komt de verwijdering
ge
J
g met ge-

'De

AN'I'HOS ; LANNOO

lz.

loof en kerk aan bod. Het conflict metater
P
..
Emiel Valvekens, zijn
J mederedacteur van het tijdJ
schrift Hooger
Leven,
toentertijd
Walscha
Walschap
s
voor
s
bron van inkomsten, heeft de breuk onbesPoedi g
d. De brieven aan Valvekens
g etwi'feld
J
getuigenop
schrijnende
o schrijnende
wijz
wijze van het onrecht
de auteur werd aangedaan.
Na 'De oorlog'
g
(brieven 1940-1944) volgt ten slotte deel IV ' echten voor de vrijheid'
(brieven 1945-1950), waarin
J
het hoofdaccent valt oppWalscha p
ps strijd om zijn
zijn
tijdens de oorlog
g..aan te tonen
en op
voor zijn
P de voortdurende zorgg.
J gezin. Het
is een onmogelijke
taak om binnen de beperkte
g l
P
ruimte waarover ik beschik écht recht te doen
aan dit ongemeen
rijk boek. Enkele impressie
rijk
.p
slechts: inhoudelijk
inhoudelijk
l vond ik de briefwisseling
g met
Zuster Oswalde bijzonder
boeiend,
omwille
van
l
de authenticiteit waarmee Walschap zijn
standln punt
tegenover
geloof
en schrijverschap
P ver f
g
g
J
woordt. Opvallend zijn
zij
J ook de warmte van zijn
met vrienden als Au g
gust van
Cauwelaert, André Demedts e.a., de tederheid tegevoelens voor
g enover zijn kinderen, de diepe
Pg
zijn broer... De lezer ziet Gerard Walschap
zijn
dPoor
heen deze brievenselectieroeien
van een wat
g
onderdanige
jongeman
tot een integer,
com
g J
g
g
p romisloos man, die bijzonder fell
van zich af kan bij-ten, wanneer hijJ zich aangevallen
voelt. Denk
g
maar aan de brief waarin
scherp
hij
hhij
uitvaart
te
g en Streuvels, wanneer die zich tekort gedaan
g
voelt door een bespreking
P
g van Walschap.
p Of aan
zijn
J uitval tegen Hubert Lamp o, wanneer WalschaPzich zijdelings
van collaboratie beschull
di gd voelt. Ergg vee informatie over het werk van
Walschap
p bevatten de B rieven 1921-195o niet. Wel
werken ze door hun levendigheid
en intensiteit
g
aanstekelijk
p te hérleJ om de boeken van Walschap
zen. We kunnen er de samenstellers enkel dankbaar om zijn.
l
Gs

Ilse Beers
Y

De Zucht fontein, uitg.
g Bert Bakker/Amsterdam,

i 99
8, verspreid
door Standaard Uitgeverij,
P
g
l BelTelei 146a,
2018 Antwerpen, 200 X 125 mm,152
4
blz.,
paperback
kijk
595 fr. - Als recensent^kik
J Jje
meestal- belangstellend uit naar het werk van een
debutant. En als die debutante, in dit geval Ilse
Beyers, haar werk dan ook nog in het fonds van
een uitgeverij
g
l als Bert Bakker kan onderbrengen,
g
stijgen
de verwachtingen.
Helaas, driewerf helg
g
laas. Na lezing
rest
de
recensent
enkel
laatsverg
p
vangende
schaamte. Een onnozel verhaaltje
verhaaltj
g
op een al even modieus-onnozele manier
verteld. Het hoofdpersona g
e heeft door een lichte
Zij is verontwaardigd,
aardbeving
g
g heen geslapen.
g
p Zij
omdat ze op die manier
hét gP
gespreksonderwerp
P
.
van de week gemist
heeft
en
vermoedt
dat
er
een
g
com lot achter steekt. Het zal haar niet meer
overkomen, denkt ze. Daarom installeert ze een
video-installatie in haar flat en geeft aan vier bekenden een sleutel van haar aPP
artement. Die
moeten bijj de g
geringste
schok naar haar flat reng
nen en deebeurtenissen
met de videocamera's
g
registreren.
Maar wat als die vier nu eens in het
g
com lot zitten? De rest van de roman (?) bestaat
uit de ondervragin gvan de vier, af en toe onderbroken door cursieveg
P assa es waarin flashbacks
haar belevenissen met haar vriend Tom aan bod
laten komen. Pseudo-diePzinni gheden en oninteressante introspectie
worden afgewisseld
met
P
g
stoerdoenerij Het kan
modieus-grof-in-de-mond
modieusstoerdoenerij.
g
niet verhelen dat Ilse Beers
niet, maar
Y
dan ook helemaal niets te vertellen heeft. Bert
Bakker had waarschijnlijk een off-day
Y toen hij dit
manuscript
P
P accepteerde.
GS

Bart Plouvier
Manteau, Antwerpen,
e P ..998
1998,ver Het Gemis, uitg.
g
spreid
door Standaard Uitgeverij, Bel iélei 1 a,
P47
2018 Antwerpen,
200 x 125
r
5 mm, 208 blz., rpaper1' er
back, 65o
5 fr. - Met Het Gemis is Bart Plouvier,
voormalig zeeman, na Het gelag aan zijn tweede
roman toe. Was in zijn veelbelovend debuut een
kroeg de ontmoetingsplaats van allerlei marginalen, dan is dat in Het Gemis een
onfortuinlijk,
f verroest vrachtschip: de Leukotheia. De roman bevat
twee delen elk
e hoofdstuk begint met een

streepje
J poëzie van onder andere Plouvier zelf,
M. asais, Willem Elsschot, Hendrik Marsman,
en J.J. Slauerhoff. In het eerste deel, één grote
flashback en drie vierde van het boek, worden de
zonderlinge
opP een even zong e bemanningsleden
g
derlinge wijze voorgesteld. Het ene verhaal is al
onrealistischer dan het andere en dat tast de
geloofwaardigheidg
aan
van deze roman danig
aan.
Ignazio
Mascagni
eerste
g is een Verdi-zingende
g
g
machinist die elke storm een Wagner
noemt.
g
Scheepsarts
Schee
Jan. Pronker, alias de Pil, houdt zich
p
meer met Poézie dan met geneeskunde
bezig.
g
g
Jozef Boonen is matroos eerste klas en zoon van
Hij
een Antwerpse
hoer.
Hij
zit
met
een
stukje
bot
in
stukj
p
zijn
ng
geslachtsdeel, waardoor hij
hij met een eeuwige
ge
erectie door het leven moetaan.
Zwaargewicht
g
g
Mu go, negerkok
en Masai, houdt er bedenkelijke
bedenkelijk
^
op
zij
J zeedieeten zijn
P
l
p na. Zijn
verbeelding danzijn
realiteit. Dan zijn er nog
g,
John Mac Whirr, de ooit zogerespecteerde kapidie droomt van zijn
zijn liefde voor een onbereikbare Braziliaanse en het leven laat in een stinkende hangmat,
Pedro Van de Walle die rotsvast
g
in het bestaan van MobtDick gelooft,
het hoofdg
personage,
ersona
e, Dagobert Van Hemeldonck, afkom,
st agvan een Vlaams boerendorpp aan een rivier en
op
kransj
P zoek naar de eeuwige liefde en het kransje
p giers, zoals een Thaise hoer, een schilderes,
een antropoloog
uit het WaasJ ver
P
g en een schrijver
land, Bart Blomme. Dit bizarreezelscha
g
P van
dronkaards, vechtersbazen, halve hekken en bezetenen leidt op
P de Leukotheia een leven beheerst door zeeën en onvoorspelbare
wallen, met
P
zijn ze
• dood voor de meesten als gevolg.
g g Allen ziJn
eenzaam en hebben 'een gemis'
aan liefde. Het
g
schip is volgens dichter-arts Pronker 'de driven de metafoor voor het onvervulde menselijke
verlangen.'
Plouvier noemt zijn
l roman ook 'een
g
alle
allegorie
over onvervulde verlangens'.
Met de
g
g
belachelijke, on soms originele,
maar al te vaak belachelijke,
g
het
•
en ellenlange vergelijkingen is h
boek inderdaad een
maar dan ééntje
. allegorie,
1,
g
van het hyperbolische
soort. Het tweede. deel is
YP
aangrijpender. Dagobert, één van de weinige
g
overlevenden van de rampp met de Leukotheia,
heeft de zee voor het vastelanderuild,
keert
g
zijn g
geboortedorp terug,
g denkt met heimin
zoekwee aan het zeemansleven en kentzijn
l zijktocht naar de ware liefde kortstondigg succes. De
beschrijving
boerendorpp
g van het verloren gegane
gg
van weleer, ultiem symbool
voor de ondergang,
Y
is een staaltje
literatuur. H et Gereis is bijJ knappe
l
p
wijlen
beklemmend, maar zwalpt
P te veel door
1
ongeloofwaardige, zinloze verhalen. Het door gege
dreven alwetende vertelperspectief - er is geen
g
enkele dialoog
g - en de stroeve taal maken de roman loodzwaar.Wiegraag
Wieraa in een roman zwoegt,
g
zal Het Gemis niet als 'eengemis' ervaren.
JDD

Karel Wauters (red.)

Verhalen voor Vlaanderen. Aspeceen van liet Vlaamse
fictionele proza
tot aan de Tweede Wereldoorlog.
g Vijfp
222,
tien lezingen,
S uitg.
g Pelckmans, Kapelsestraat
P

2950 Kapellen,
1 , 220 X 140 mm , 308 blz., P a 997
p
zij de
P erback 69o fr. - Verhalen voor Vlaanderen zijn
eorganischriftelijke neerslag
5 lezingen,
g
g
g van 15
en 1997
door het Departement
seerd tussen 1995
995
997
p
Taal- en Letterkunde aan de UFSIA. De ondertitel
erfecte
weergave van de inhoud van de
isp
deg
van het Vlaamse fictionele proza
tot
bundel: Aspecten
p
p
Vijf lezingen
en
aan de Tweede Wereldoorlog.
SVijf
gbehandelen het Conscience-tijdperk
en naast de meester
Jp
komen ook Pieter-Frans van Kerckhoven, Anton
Bergmann
en Isidoor Teirlinck en Reimond Stijns
Stijn
g
bod. Voor de modale lezer wat 'vergeten' namen, maar ljuist daardoor interessant omdat het
Vlaamsroza
van de Van Nu en Straks-generatie
P
er haar wortels in vindt. Het tweede deel van het
boek bevat de neerslag van vijf lezingen over die
generatie
schrijvers uit het fin de siècle, onder
gJ
meer over Streuvels en Buysse.
Maar ook Virginie
^
Y
Lovelin , Gustaaf Vermeersch en Herman
Teirlinck verschijnen
verschijnen
op het appel.
PP Het interbelp
Elsschot,
lum bevat bijdragenove
overTimmermans,El
hot,
Zielens, Walschap
P en Gilliams. Verhalen voor
Vlaanderen is om meer dan één reden interessant.
Het is vooreerst een beknopte
geschiedenis van
P ^
de Vlaamse (proza)literatuur tot aan de voor-

avond van de Tweede Wereldoorlog.
Ergg veel is
g
er op
p dat vlak niet op
P de markt. Het is bovendien
een interessant boek door de aan1?ak: niet één auteur, maar neen
g die onder redactie van Karel
Wauters elk vanuit hun eigen
invalshoek, vanuit
g
huneen
es ecialiseerde belangstellingssfeer
figp
uur of eent
aspect
ervan belichten. Dat zorgt
P
g
voor diepgang
grondigheid.
Dat de bundel de
Pg geng
g
neerslag
verhoogt
g is van een lezingenreeks
g
g trouwens nog
g eens de leesbaarheid van de teksten,
zonder afbreuk te doen aan de wetenschappelijke
degelijkheid.
Verhalen voor Vlaanderen verdient
gJ
dan ook navolging.
Dezelfde aanpak van de
d
.P
Vlaamse poëzie
zou ongetwijfeld
een even
P
g
l
boeiend boek opleveren.
P
GS

Bob van Laerhoven

Pendeljaren.
Dagboek
boek
1993-1997,
.uitg.
uit Manteau,
g
1

Antwerpen,
.• 99 8, verspreid
., P
P re door Standaard Uit147a, 2018 Antwerpen,
P 200x12 5
g eversl , Belgiëlei
g
mm, 238
695
fr. - Pendel 1aren
jaren bei blz., paperback
95
PP
vat een selectie uit het da gboek dat Bob van Laerhoven bijhield tussen
8 augustus 1993
- de dag
$
993
g
dat hijJ veertig werd - en9juni
1 997 . In die
J
P eriode is Van Laerhoven bijzonder
actief.
Hij
l
maakt o.m. journalistieke reizen naar Bombay,
Srebrenica, Libanon en Burundi. Tussendoor
werkt hijJ aan een nieuwe roman, Koperen
Gaby.
p
y In
Pendel 'aren blikt de auteur ook teruggop
P het eigen,
.. g
soms bewogen leven. Hij
Hi tracht inzicht te krijgen
in wie hijl is, waar hijl staat, wat hijl van zijn
J leven
gemaakt heeft. Ook de relatie met zijn vader
komt daarbijJ geregeld
aan bod. Het leidt de aug ere g
teur tot boeiendes
cholo isch/filosofische
bePY
g
daarbij de
schouwingen.
Van Laerhoven verliest daarbij
g
complexiteit van een mensenleven niet uit het
. Juist in de verscheidenheid, in het vermenoog.
gen
en van bedenkingen bijj de actualiteit met bespiegelingen over het eigen
g leven en schrijverl
schap,
P ligt
g de aantrekkingskracht van deze
dagboekaantekeningen. n ook in deze dagboekfragmenten
kan Van Laerhoven niet verhullen
g
dat hij een verteller is. Een milde vorm van zelfPendeljare
'aren
spot
g er bovendien voor dat Pendel
P zorgt
zwaar op
P de hand wordt. 'Een dagboek
moet na de dood verschijnen',
schrijft
schrijf Van LaerJ
op
P blz. 109. Gelukkigg voor de lezer heeft
hij ons eerder laten delen in zijn
zijn 'zuiveringsrituhij
eel', zoals hijl zijn
zijn dagboek
wat verder noemt.
g
GS

De recensies werden geschreven door:
Anne Six
Arthur Verthé
AV'
Fernand Bonneure
FB •
Frank Tubex
FT
Guido Goedemé
GG
Geert Mal iet
CM:
Geert Swaenepoel
Cs:
Johan De Donder
JDD
JLM
Ican Luc Meulemeester
Iv:ulienI Vermeulen
Karel van Deuren
KVD
Lieve Decroos
LDC:
Robert Declerck
RD •
Raoul M. de Puydt
RMDP:
Robert Nouwen
RN.
Stefan Van den Bossche
SVDB
AS

Zoekertje
l
Te koop:
van West-Vlaandeg
p volledigejaargangen
ren / Vlaanderen vanaf 1952
992.
95 tot en met 1
Deze zijn
tot en met J
jaargang
g g
g
J mooi ingebonden
1983. Inlichtingen:
telefoon (o5
0) 3 3 82 23.
g
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V
'Huize Roosendaele'
Sint-Ptetersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel en Fax (056) 35 78 66

In memoriam

Karel de Busschere
Gezellekenner en taalkundige
g
0 2
Op

o ktober 1
998

overleed Karel de
Busschere in Ieper

opp 86-jarige
l g leeftijd.
J
Hij wasPpriester van
Hi'
het Bisdom Brugge
gg
en verbleef sinds
1985in het rusthuis
'Vrijzicht'
in
J
Elverdinge.
g Hijl
werdeboren
o
op
g
27
Foto: Jos VerheiJerf
7ljuni 1912 in
Oostnieuwkerke.
z
Na zijn
p riesterwi'l dis gin 1939
hij achtereenvolgens
was hij
939
g ens su b reent-leraar
in het college
g
g in Oostende,
leraar in het college
g in Menen en leraar in
de normaalschool en het college
g van
Torhout. In 1956
hij huismeester in
95 werd hij
het Leo XIII-seminarie in Leuven en vanaf
196o
diocesaan inspecteur
M.O.(Bisdom
9
p
Brugge)
Bru e) en tegelijk
rector
van
de Broeders
g l
Maristen in Pittem. Na zijn
opruststelling
J P
g
in 1976
hij daar tot zijn
zij verhuis
97 verbleef hij
Elverdinge.
p
g In al deze opdrachten
heeft hij
getracht
voortdurend beschikbaar
lg
te zijn voor anderen. Een leven lang
g hechtte hijl meer belang
g aan de mens dan aan
alle theorie. De vrije
tijd en vakanties die
J tij
toegemeten
waren,
werden besteed
g
aan het werk waarin hijJ uitblonk: Gezelle
en de taal.
Het tijdschrift
'Vlaanderen' mocht zich
J
talrijke
verheugen
in
talrijke
bijdragen
van hem
g
J
g
waaronder in het Gezellenummer 85
5 van
artikel over
Jjanuari 1966 een uitgebreid
g
Gezelle en zijn
J taal. Het nummer 178 van
Vlaanderen: 'Gezelle-Rodenbach en de
Westvlaamse school' werd door hem samenesteld.
Uit gerekend nu een derde
g
Gezellenummer van 'Vlaanderen' verschijnt
gedenken wijl hem hierin. 'Biekorf'
l,g
zijn anderepassie.
was zijn
Hijl was me dewerP
ker sinds 1929
lid van
9 9 e n vanaf 1974
974
Biekorfs berek. Bekend daarin zijn de enkele duizenden 'taalaantekeningen'
van zijn
zij
g
Minder bekend is dat hij
hij voor aller62
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lei vieringen
g gelegenheidsgedichten maakte. Naast het zanten van woorden was dit
in het spoor
van de
nogg een bezigheid
g
p
Meester.
Van Karel de Busschere verschenen een
achttal werken in boekvorm, vooralublip
caties rond Gezelle. Het voornaamste is
wel de uitgave
in 197
1 van Gezelles
g
in he'Volledige
g Dichtwerken',^ omgezet
g
dendaagse spelling, met een inleidende
studie van Bernard Kemp. In i 961 was hijJ
medestichter van het Guido Gezellegenootschap, waarvan hij jaren
secretaris
J
was.
In al dit werk zal de overledene in herinneringg oortleven. Uitgesprekken
kon ik
gP
afleiden dat zijn
p aan de NorJ leraarschap
maalschool in Torhout tot
zijnzggelukkigste
g
p eriode in zijn
J leven behoorde. 'Het waren
mij
de beste en ook volledigste
g jaren van mijn
In één adem werden een aantal
oud-leerlingen
van de school opgesomd
g
Pg
die vooraanstaande 'veldwerkers' zijn
zijlg e
worden. Namen als Windels, Arickx, Pyck,
y ,
Deleu, Verbeke en Roelstraete en nog
g vele
anderen noemde hijJ en daar was hij
hij fier
op. Terecht, want Karel de Busschere behoorde tot die waardevolle mensen die als
leraar door ideaal en werkkracht voor velen een voorbeeldzijn
zijngeweest. HijJ was
eenroot
Vlaming.
g
g Met overtuiging
P
g gsprak
en schreef hij over Vlaanderen. Vele Vlamingen
die hem hebbeng
gekend, zullen
g
hem ook daarom bewaren in het hart van
hun hart.

Cultuurprijs van het C.V.K.V.
en het tijdschrift Vlaanderen
Enkele wekeneleden
besliste de Raad
g
van Beheer van het Christelijk
J Vlaams
Kunstenaarsverbond v.z.w. om voortaan
tweejaarlijks een cultuurprijs
pril toe te kennen. De bedoeling
g bestaat erin een kunor anisator, een
stenaar, eengroep, een
g
initiatief ... aan te moedegen of een beP aald cultureel initiatief te bekronen.
worden de verDaarbij
geprobeerd
p
f zalg
afwisselend aan
schillende disciplines
p
bod te laten komen. Bij
Bij de toekenningg zal
het C.V.K.V. rekening
g houden met de eibevorderingg van alle
g en doelstellingen:
g
takken van de kunst in overeenstemming
met een christelijke levensbeschouwing
g
en het stimuleren van de ontplooiing
g van
p
de kunst en cultuur in Vlaanderen. De
prijs
p
g te creëren kunstwerk ) - een nog
in
zal voor het eerst worden toegekend
g
ylY zal bestaan uit de
het Jjaar 2000. De jur
leden van de Raad van Beheer. Uiteraard
komen die zelf, evenals de redactieleden
niet in aanmerking
prijs te ontg om depl
vanen.
Daarom
werd
ook
een reglement
g
g
opg
pgesteld dat bijJ de secretaris kan worden aangevraagd. Uiteraard komen we
moet
op
g^
p de toekenning
g en uitreiking,
ebeuren
tijdens
een
Academische
g
J
Zitting,
g- nog terug.
g

Jos VERHEYEN
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Mogen we iedereen die wenst te corresponderen met het C.V.K.V. vzw en/of het tijdschrift 'Vlaanderen'
beleefd verzoeken de exacte adressen te gebruiken.
Gelieve alle correspondentie
p
(via brief of fax) voor alles wat
verband houdt met het Verbond
(artikels voor 'Wijl huldigen/
g
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Tijdschrift
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Lindenlaan 18 ,7
8700 Tielt
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Heer Robert Declerck,
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tijdschrift
'Vlaanderen',
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Hondstraat 66,
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7 Tielt,
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Briefwisseling die aan het verkeerde adres gestuurd wordt, loopt zeker vertraging op en/of blijft
misschien onbeantwoord...

DE LITERAIRE OORLOG
De Vlaamse prozaliteratuur over de

Eerste Wereldoorlog
door

Frederik Deflo
'Frederik Deflo biedt ons hier een schitterend vuurwerk,
een impressionistische schilderij waarbij met rake toetsen een ganse sfeer vrij precies geëvoceerd wordt.
Sommige analyses zijn bijzonder scherpzinnig en doordringend. Zijn nu eens ironiserende dan weer speelse
instelling daagt uit en dwingt permanent tot relativering.
Hoe men ook op de inhoud moge reageren, de lectuur
ervan onderbreken is vrijwel onmogelijk.'
Prof. Dr. R. Van Eenoo (Universiteit Gent)
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DE LITERAIRE OORLOG is een uitgave van het literair en
kunstkritisch tijdschrift KREATIEF.
Het boek (24x16,5 cm, omslag in 4 kleuren) telt 152 blz.
en kost 495 fr. (+ 50 fr. verzendingskosten).
Rekeningnummer 001-0068788-91 van Kreatief,
Groeningestraat 23, 8560 Wevelgem.
Tel.& fax: 056/41 32 50.

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

71-Ar Frederik De Merodestraat 16, 2800 Mechelen
Tel. (015) 27 68 05 - Fax (015) 27 68 06
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MIJNHEER GEZELLE
Biografie v a n een priester-dichter

Michel van der Plas
N.a.v. het Gezelle-jaar 1999 verschijnt een goedkope, grondig herwerkte paperbackeditie van het meesterwerk van M i c h e l van der Plas.
626
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VOLLEDIG DICHTWERK
Guido Gezelle
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2200 blz.
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UITZONDERLIJK A A N B O D V O O R ONZE LEZERS
U k u n t bestellen aan het gunsttarief:
Mijnheer

Gezelle aan 675 fr. i.p.v. 750 fr. en Volledig

Dichtwerk

aan 1795 fr. i.p.v. 1995 fr.
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Stort het verschuldigde bedrag (verzendkosten gratis) op rekening 467-9351391-96 van C.V.K.V. V Z W ,
Lindenlaan 18, 8700 Tielt met vermelding Mijnheer Gezelle of Volledig Dichtwerk. Het boek wordt u toegestuurd.
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Oorden dus waar dichters en andere schrijvers ooit hun
eenzame en weinig gewaardeerde lees- en schrijfactiviteit
hebben uitgeoefend
'Wie denkt een schrijverschap te kunnen verklaren uit de plek en de dingen,
meent ongetwijfeld ook dat de toekomst voorspeld kan worden
uit natte theebladeren of de ingewanden van een dier.'
RON KAAL
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J manifest 'neen' (Gie
Bogaert . Margriet
de Moor liet m
me weten:
g
'Ikeloo
niet dat ik ooit in mijn leven een
g
schri1'vershuis heb bezocht. Het lijkt
kt me mooi
als ze bli1 'ven. Het lijkt
1 me mooi dat de plekken
p
waar ooit iets S
oeds tot stand isgebracht, blijven. Ik ben toch al erg
bh1ven van
S voor het "blijven"
de dingen.'
Van Gwijl Mandelinck
e ck bereikte
g
me de mededeling:
g 'Zelden of nooit bezoek ik
dergelijke huizen. In gedachten
e construeer ik
S
het huis vanelie
de
dichters.
Maar dat wordt
g
gemakkelijk bouwvalk . Is het schroom
o m die mij
1
verhindert op
p bezoek te aan? Vrees ik dat de
verhaalde werkelijkheid
de realiteit
e niet kan
1
evenaren?' en Leonard Nolens berichtte
c tte me:
'Ik moet u eerlijk
eerlijk bekennen
e dat schrijvershui1
zen mij
mi' niet interesseren, al werk ik dagelijks
gl ks in
een kamer waar ook Marie Gevers en Paul Willems hun boeken schreven'
.. 'Quot
not capita, tot
sensus', schreven Horatius en Terentius
e entius al.

Ten slotte verlenen wi'J dit overzicht
in zijn geheel een bijkomende toets van
a
eenheid door de teksten, waar het
e kan, te
larderen metassende
Belgische,
P
g sche, Neder-

landse, Duitse of Franseostz
p
ege1 s en
enige filatelistische informatie. Opnieuw
peeuw
stellen wijJ vast hoe bepaalde
schrijvers
p
sinds langg
door de Nationalee
Dienst der
Posterijen één of
zelfs meer keren (Jules
es
Destrée, Emile Verhaeren) werdenem
g emoreerd terwijlJ anderen
anderen,bijv.
bijv.Cyriel
Y
Buysse
en Frederik van Eeden, onb
y
e gri Jpe
lil kerwil ze nimmer werden herdacht.
e dacht.
Door de veelheid van documentatie
hebben wijl uiteindelijk
J moeten besluiten
deerenommeerde
instellingen
g
g in A msterdam Antwerpen en Hasselt, waar iteraire
literaire
nalatenschappen
hoeveelheid gpp in grote
g
e
zamenli'k
J worden beheerd, niet in onzee inventaris opp te nemen. Ook het 'Centre International de Documentation Marguerite
g
Yourcenar' in Brussel en het 'Emile Verhaeren-Salon' in Antwerpen
p ontbreken hier,
daar wij
onze vraag gom nadereeinf
orJ op
matieeen
antwoord mochten ontvangen.
g
g
Bijgevolg
Jg
g hebben wijl in de afleveringen
g
2699 en 275
van 'Vlaanderen' 383 literaire be75
devaartsoorden belicht. In Frankrijk
J zijn
l eer
meer dan honderd te bezoeken.

1 Schrijvershuizen,
deel 1 is nog
1
gtegen
g 3 oo fr. te
verkrijgen
op
Jg
P het adres van Adiel Van
Daele, Lindenlaan 18, 8700
7 Tielt,
tel. 051/40.21.22.
2 Een recent verschenen, schitterendeublicatie
in
p
dit verband is: Canabis J. en Herscher G.
(avec le concours de Michel Baridon),
Jardins d'écrivains, Arles, Actes Sud, 1998,
224 blz.
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Amsterdam:
Willem Bilderdijk-Collectie*
Adres:
Vrije
1 Universiteit
De Boelelaan 110 5
Kamer 1B-41/31
1o8i HV Amsterdam
Noord-Holland (Nederland)
Statuut:
Verenigingsbezit
Conservator:
Dr. M. van Hattuln
CorresPondentieadres:
Fokkerlaan36
1185JC Amstelveen
Tel.:
00-31-20-645.43.68
Openingstijden:
• Alleenoen als de Vrije Universiteit open is: van
maandag
U.
3 ii. en 133 u.-16.45
45
^^ tot vrijdag:
1 $911.-11.0
• Gesloten op feestda en
Toegangsprijs:
• Gratis

Willem Bilderdijk
(1756-1831), verbitterd
balling, aartsromanticus
en bevlogen dichter...

In

1906
g toonde het Stedelijk
J M useum in Amsterdam eengrote hoeveelheid
documenten,, brieven, schilderijen
en tekeJ en
nip gen ^die betrekkingg had opp een van de
meest markante dichters uit de Nederlandse literatuur geschiedenis: Willem Bilderdijk(1756-1831).
Het materiaal was met
J
grote zorg
maar vooral met veel moeite
big
g
l
eenggebracht uit tal van openbare
enPartip
culiere collecties. Het tentoonstellen van
Bilderdijks
J ggedrukte werken had echter
g een enkele moeitegekost • het was vanaf
het moment van verschijnen
in relatief
J
grote aantallen beschikbaar. De vele handschriften, brieven en andere in hoofdzaak
persoonlijke documenten waren na het
pj
overlijden van de dichter vooral bijl een
kleinegroep
kleineroe verzamelaars terechtgekomen,
die ze in de jaren
tussen 18 32 en 186o met
l
regelmaat
op
g
p veilingen
g hadden verworven.
Daaronder bevonden zich manuscripten
p
vanedichten
en prozawerken
over de
g
P
meest uiteenlopende
onderwerpen
p
p die
Bilderdijk
zijn
Bilderdijk in zijn
ongekende
veelzijdigheid
g
lg
zo kenmerkten. Johannes Immerzeel,
66

die vele dichtbundels van Bilderdijk
J had
uitgegeven, handelde zelfs
in Bilderdijkl
handschriften.
De tentoonstelling
g vormde een
uniekema
elegenheid het bijeengebrachte
g
teriaal voortaan eenermanente
huisvesp
tingte bieden. Het was vooral de verdienste van het selecteezelscha
g
pbestaande
uit A.W.G. van RiemsdiJ^k de neerlandici
G. Kalf enJ.F.M. Sterck, en de laatste nog
in leven zijnde
kleinzoon van de dichter
l
M.W.L.S. Bilderdijk,
o de eerste
l^ dat in 197
aanzetaf
g van de Verenig tot de oprichting
p
ging
in 'Het Bilderdijk-Museum'.
. Het voor l
naamste doel van de vereniging,
g g^ zo ver meldden de statuten, bestond uit 'het
oprichten,
openbaar
tentoonstellen, onderhoup
p
den en aanvullen van een verzameling handschriften, boeken, portretten, prenten, documenten enersoonli
ke
p
1 herinneringen, mr. Willem
Bilderdijk,
1 ^zijn
1 werk en zijn
1 tijd
1 betreffende'.

Willem Bilderdijk,
p 7september
p
l- op
1756
had een veel75 in Amsterdam geboren,
g
bewogen
Na een ongeluk
g leven gekend.
g
g
aan zijn linkervoet opPl
jonge
hij
g leeftijd,
l ^ was hij
geweest meer dan tien jaar
binggedwongen
g g
l
nenskamers met eenemeli'ke
g
J moeder en
een strenge vader
door te brengen,
eg
^ af ggezonderd van zijnJ leeftijds
g
^ altijd
J genoten,
l leWillem Bilderdijk (1756-1831)

hij
zend, altijd lerend.' Hier ontwikkelde hij
zich tot een enigszins
wereldvreemdeg eg
leerde met een later spreekwoordelijk
p
lg eworden encyclopedische kennis. Na een
studie rechten in Leiden vestigde
g hijl zich
als advocaat in Den Haag.
J orangistigZijn
sche denkbeelden leidden in de woelige
woeli e atriottentijd
p
g
g ballingschap
l tot een ggedwongen
waarbijhij
hijzijn
J
in Duitsland en Engeland,
g ^ waarbij
vrouw en kind in Nederland achterliet. In
Londen ontmoette hij zijn
zijn latere tweede
vrouw, de dichteres Katharina Wilhelmina
Schweikhardt2 met wie hijl tot haar dood in
183o
samenleefde. Toen in 18o6
3 ongehuwd
g
zijn ballingschap
zijn
ondervonden
g
p eindigde,
g
tnog
Bilderdijks
opvattingen no steeds weer stand. Zijn
hypochondrische natuur, die
J Yp
door armoede enersoonli'k
J
J leed tijdens
p
zijn ballingschap
zijn
alleen
nog
g
p
g maar was versterkt zijn antirevolutionaire denkbeelden
en zijn
ambten leJ afschuw van openbare
p
verden hem tal van conflicten met zijn
zijntijdl
werd
wer
desalnietteZijn
genoten
o
.
Zijn
poëzie
P
p
g
min alomewaardeerd.
Toen de dichter in
g
december1831 naar zijn
J graf
g in de SintBavokerk in Haarlem werdedra
g
gen werd
hij
trouwe
hij slechts door een handjevol
1
vrienden uitgeleide
gedaan.
g
g
Bilderdijks
grote
literaire
J ongekend
g
g
nalatenschap verbaasde
en verbaast nog
g
steeds zowel vriend als vijand.
Naast zijn
J
l
1859
ggedichten,^ waarvan tussen 18 56 en 18
een vijftiendelige editie verscheen, schreef
Bilderdijk talrijke
Bilderdijk
talrijke werken op
P de meest
uiteenlopende
gebieden
als
botanie, rechtse
g
wetenschap,
perspectief
p p
Pe ggodsdienst,
geschiedenis, architectuur en natuurwetenschappen.
pp Ook was hijl een begenadigd
tekenaar.
In het museum,^ gevestigd
gg in een
van de kamers van de Vrije
J Universiteit in
Amsterdam,, zijn
ver J - naast een complete
p
zamelingvan zijn
zijn werken - tekeningen,
g,
Pportretten,- brieven,^ documenten en per-soonli'ke
g en van de dichter te beJ bezittingen
wonderen die zowel de belangstellende
als
g
de onderzoeker een indrukeven
van de
g
verbitterde ballip gaartsromanticus en bevlogen
Bilderdijk was. De
g dichter dieBilderdijk
J aar'lijkse
lezingen,
meestal
en
in
de
decemberer
)
g^
maand belichten steeds een ander facet
van diens enorme veelzijde
J g heid. Onder
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auspiciën
van de Vereniging
p
gg 'Het Bilderdijk-Museum'
worden
met
regelmaat
l
g
publicaties uitge geven waaronder een mededelingenblad waarin de lezing^
en de meest
recente literatuur en interessante vondsten
wordenegp
ubliceerd. Vanaf de oprichting
p
g
van de vereniging
gg wordt tevens Bilderdijks
l
omvan grijke
uitgegeven.
l correspondentie
p
TON GEERTS
LITERATUUR
• Geerts T., Het Bilderdijk-Museum Catalogus van

kunstvoorwerpen. Leiden, Primavera Pers, 1994,
175 blz
• Ramon R., Het reveil van Willem Bilderdijk Museum

voor een dubbeltalent in Kruispunt. Literair
kwartaalschrift, 1997, XXXVIII, nr. 172, blz. 15-22.
• Van Zonneveld P, Bilderdijk-museum. Een oog vol
welbehagen in Vrij Nederland, 14 januari 1995,
nr. 2, blz 75.
• Zaal W., Geachte leden, in 't verleden ligt liet lieden
Literaire fanclubs in Nederland in Elsevier,
14 december 1991, nr. 5o, blz. 100-102.

Amsterdam:
Theo Thijssen -Museum
Adres:
Eerste Leliedwarsstraat 16
1015
5 TA Amsterdam
Noord-Holland (Nederland)
Tel.:
00- 31-20- 420-71.19
Statuut:
particulier
p
Conservator:
Thijs
1 Wierema
Afdelingshoofd:
g
Wieneke 't Hoen
Openingstijden:
• Van donderdag
u.-177 U.
$ tot en met zondag:
%
• Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag;
op
p
p255 december en3o april.
Toegangsprijs:
• Volwassen:ld.
5%
• Kinderen: gratis
• Groep: ioo gld.

Theo Thijssen (1879-1943).

schrijver, onderwijzer,
voorvechter van kinderen

NOTEN
' Cf. Van Zonneveld P., Willem Bilderdijk Ellendig leven
in De Gids, 1983, CXLVI, nrs. 2-3, blz 183-188
2
Cf. Schenkeveld-van der Dussen R., Katharina

in achterstandsituaties,

politicus...

Wilhelmina Schzveikhardt ('s-Graven page, 3 juli
1776 - Haarlem, 16 april 183o). De vrouw van
Willem Bilderdijk in Met en zonder lauwerkrans.
Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd
1 55 o- 18 5 o: van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Amsterdam, Amsterdam University Press,
1 997, blz 776-780.
P.S. Volgens gegevens via Internet verkregen bevindt er
zich ook een Bilderdijk Collectie in de
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam (omvang: ca 5oo à 600
banden; een deel ervan is afkomstig uit de
verzameling-Jeronimo de Vries; een ander deel
uit de collectie-Hilman) Bezoekadres Singel
425, 1012 WP Amsterdam. Correspondentieadres Postbus 19185, 1000 GD Amsterdam,
tel 00-31-20-525 23.01, fax: 00-31-20-525.23.11.
Contactpersoon: de heer A C. Schuytvlot.
Ten slotte bezit ook de Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Keizerslaan 4, Iowo Brussel een
collectie van 109 Bilderdijk-werken (tel.: 025 1 9 . 54 . 75, fax. 02-519.54.54, contactpersoon: de

Theodorus Johannes Thijssen
werd
l
opp
16 juni
als oudste van zeven kinde79
l 1879
ren in de Amsterdamse ordaaneboren
g
waar zijn
zijn vader Samuel Jan t1890^37Jjaar
oud, tuberculose!) een schoenwinkel had.
Van 1898
9 tot 19 21 was hijJ onderwijzer
J oop
School 104 in de Ooster pparkbuurt
in Am ar
sterdam van 1921
bezoldigd
9 tot 1939
939
g bestuurder van de Bond van Nederlandsche

Bergen
met
$ aan Zee 1938. Theo Thijssen
1
amandelbroodjes
1 en v.l.n.r. Leida (vriendin
van dochter Geertje),
Geertje), dochter Geertje,
Geertje
Rie (van zoonoo)
1 p en
Maartje
(huishoudelijke hul ).
1p

Onderwijzers,
tot 1 094lid van de
933
^ van 1933
l
Tweede Kamer en van 1935
tot i 194lid van
935
de Amsterdamseemeenteraad
beide voor
g
de SDAP. HijJ overleed op
23 december
p3
1943.
943 HijJ liet een oeuvre achter dat tot oop
vandaagg een grote
aantrekkingskracht
uitg
g
oefent.
Theo Thijssen
s is vooral bekendgel
worden als schrijver
schrijver— in een simpele,
help
dere stijl
die
in
literaire
kringen
nauwelijks
nauwelijk
g
J
vond — van de roman K ees de 1jon
erkenning
$ en e (1923,1983 25 ),over de fantasiewereld
van een twaalfjarig,
l
s g^ arm, Amsterdams jonet
e.
Daarnaast
schreef hij1 onder meer
g l
Barend Wels (1908),een roman
over een
e
pdante beginnende
onderwijzer,
1 ^ on%ensdag
g
% en (1909),over de wederwaardigheden
van eenpaar
l jp
ggewone Amsterdamse
gelukkige
klas
Schoolland
1
2
en
De
ons
^
9
5
%
%
g
(1926),het dagboek
van een onderwijzer,
g
l
2 over een kleinburgerHetri
g
%1'ze kind 1 97^
lijk gezin ggezien door de ogen
lijk
g van een
(1932),een roman
kind Het taaie ongerief
$
over de universele kledingellende van kinderen (en volwassenen) en, zijn laatste
boek, In de ochtend van het leven 3 1 94 1
jare
Thijssens
jeugdherinneringen aan de 'aren
l
toen
hij4 à 13
3 Jjaar was.
l
Theo Thijssen
Thijssen heeft altij
altijd kunnen reopp fans van naam: Remco Campert,
p
Kees Fens en — niet te vergeten
— Simon
g
Carmiggelt,
Carmi
die ooit (in 1963 schreef: 'Er
gg
bestaat naar mijn eigenzinnige, doch niet te
schokken overtui%in %in de Nederlandse letterkunde geen treffender en geestiger beschrijving
van de bonte denkwereld van een gewone, bona

Beeld van Theo Thijssen,
gemaakt door
%
1
Hans Bayens, hoek Lindengracht
$
Brouzvers%racht. Foto Jack
de Nijs
1
1

heer R. De Smedt, departementshoofd)
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DAN LIJKT ALLES NOG EVEN OP TOEN

In een tijd
nietebeuren
want zo beroemd ben ik
l waarin de rechttoe rechtaan
g
huizen alsaddestoelen
uit
de
grond
nu
ook
weer
niet.
Maar het zou me wel
g
p
verrijzen waarin torenflats gebouwd
verrijzen,
eengoed
gevoel geven
wanneer het
g g
g
g
mocht blijven
worden en woonwijken
er soms als
staan. En dat er dan ooit,
l
J
kazernes uitzien, vind ik het eenroot
als ik er al langg niet meer ben, iemand
g
goed wanneer
er hier en daar nog
langs
'Kijk daar, daar zat ze
g
p en zegt:
g loopt
g'Kij
blijven staan als monuhet raam te schrijven. En zie je
huizen
en blijven
1 dat?
g
ment voor iets of iemand. En danaat
Dat
is
het
uitzicht
waarover
ze
schreef.'
En
g
wanneer er dan ook nogg wat meeuwen
het niet eens altijd om de grootte
of de
g
schoonheid van hetebouw,
maar meer
krijsen
en Jje het ggeluid van de golven
g
J
g
achter het duin kunt horen, lijk t alles
om wat erinebeurd
is (denk aan het
g
nogg even opp toen, en zal ik me met
Anne Frank-Huis) of om wie ereleef
d
g
mij graf omdraaien
enewerkt
heeft.
plezier
nogg eens in mijn
p
g
Zelf bezocht ik voriggJjaar het huis en
voorzichtigg wuiven.
de tuinen van Claude Monet in Giverny
JOHANNA KRUIT (BIGGEKERKE)
(zie dagboekfragment)en ik herinner
me de ontroeringg van een paar
voor p
werpen,
weren van een uitzicht, ^de vijver
vijve met
bruggetje.
Dagboekfragment: is oktobers
996.
gg l Wanneer lje zo'n plaats
p
bezoekt krijg
je
vanzelfsprekend
ook
lg l
p
meer belangstelling
de persoon
We rijden langs
de
Seine
naar g
GivernyY
g
p
g voor
die ereleefd
heeft
en
vooral
ook
voor
waar
we
het
huis en de tuin van Claude
g
zijn
Monet willen bezoeken. Er zijn
l werk.
J veel
Een aantal jaren ggeleden ben ik in
mensen die opp hetzelfde idee gekomen
g
Brugg
Bru e in het Gezelle-Museum
zijn maar waarschijnlijk
zijn,
waarschijnlijk is het in de
geweest, en ik weet noggg
goed met
zomermaanden nogg veel drukker.
hoeveel belangstellingik de voorWe bekijken
eerst de tuin, maar
l
weren
moeten voor de beroemde vijver
via
p heb bekeken van de oude
J
dichter die hier ooit vertoefd heeft:
een tunneltje onder de wegg door lopen:
P
de boeken,
depen,
deen dede
pijp, stoel
hilariteit. Vanuit de tuin zie je
l dan ook
waaropp hij zat, het bed - misschien boven de borders en waterpartijen
p l
waarin hijJ sliep.
langs,
vrachtwagen
p
g ^ soms een grote
g
g
Ik denk dan ook dat het heel zinvol is
voorbijJ schuiven.
dat dit soort huizen in ere wordt
De tuin isroot
de p
perken oop
g en mooi, ^
gehouden, want ik moet er niet aan
kleur aangelegd. Ondanks de herfsttijd
herfsttij
denken dat met de dood van een
er noggeweldig
veel.
Ik
geniet
gg
g
g
schrijver
of kunstenaar ook zijn
zij huis
vijveren probeer,
vooral van derote
J
g vijver
p
gedoemd is om te verdwijnen,
later.
wanneer ik opp het beroemde bruggetje
J
gg J
Er staan dan ook nogg veel huizen oop
sta, te denken aan Monet die hier heel
mijn
lijstje die ik ooit nog eens wil
langgggeleden ook gestaan
heeft. Alleen
Jg
g
bezoeken: het Hans Christian
zag
za hijltoen waarschijnlijk niet zoveel
Andersenhuis l in Odense, het huis van
mensen schuiven als ik nu, anders was
Dylan
het huis
hijJ zich vast een bult geschrokken.
Y Thomas2 in Laugharne,
g
g
van Lev Tolstoi3 opp het landgoed
Daar is het huis: echt een huis om zelf
g
asna'a
het huis van Karen
te willen hebben. Met veel kamers en
J Poljana,
J
Blixen4 in Rundstedlung,
ramen vol uitzicht. Er is eengrote
g
ken ...
eetkamer, eenaar
p kleinere kamers,, een
Mijng
eigen
salon, een opkamer,
trappetjes
ggeboortehuis staat er nog,
gp
^
pp J opP en
vlak achter het duin in Zoutelande. Er
neer en een mooie keuken waar een
hoeft na mijn dood geen
een museum van
klein houten eierrekJ e ontroert. De vele
gemaakt te worden. Dat zal ook wel
Japanse prenten
(Isha,^ Hiroshique
p
q e.a.)

fide 1
jongen,
Thijssen in Kees de
g ^ dan Theo Thijssen
J on'en
e
heeft
gegeven.
Wat
mij
betre
betreft,
is
dit
koste
S g1
g
li'ke
1 vaak herlezen boek een liefde voor het le' In 19704
ven'.
197o zette Gerben Hellinga
g het

verhaal van Kees om in eenc
su cesri'k
J to neelstuk. Thijssen
Thijssen kreegg in 1979
979 een standbeeld opp de hoek van de Brouwers gracht
g
en de Lindengracht5,
er werd een school
g
naar
heme
zelfs een café. Uit geg enoemd en
g
vers sloegen de handen samen om het Verzameld werk van de schoolmeester-schrijver
l
uit te brengen.
g
68

Een Stichtingg Theo Thijssen werd oop
september
197
8 opg
opgericht om 'de nagep
Se dachtenis aan de schrijver
levend
1 Theo Thijssen
1
te houden'. De eerste activiteit van de stich-

tingwas de plaatsing,
g^op 331 oktober 1987,
p
van
in de gevel
van Thijsg edenksteeneens
g
l
senseboortehuis
in
de
Amsterdamse
org
daan. Kort daarna ontstond hetlan
p om er
ook een klein museum te vestigen.
g Dat plan
p
dreigd
drei de evenwel doorkruist te worden door
besluit van deemeente
om hetpand
and te
g
Pen en te vervangen
g door nieuwbouw
als onderdeel van eenroot
g bouwproject.
pJ

verbazen. Het schijnt
l dat Monet zich
raag
liet
ins
ireren
door, en tevens ook
g g
p
eenroot
g bewonderaar was van,
Japanse kunstenaars.
HijJ had in ieder geval
een grote
g
g
verzamelin
verzamelingaangelegd die de moeite
van het bekijken
waard is, en zeker in
J
deze tijd, een kapitaal
moet vertegeng en
p woordi en. Hier en
daar staan nog
g
meubels('nepa
'neas toucher') uit de
dat de grote meester nogg
g
leefde. Het bed van Alice,,J
zijn vrouw,, is
nogg ontroerender dan het eierrekje
eierrekj in
keuken. Misschien ook omdat het zo
klein is. erobeert
jeJ er iets bij J voor te
p
stellen, maar dat lukt niet zogoed.
Als laatste 'attractie' mogen
g we
rondkijken
in
het
vroegere
J
g atelier dat
tegenwoordig
en
te
g
g als expositiep
verkoo
ruimte dienst doet. Er is veel
verkoopruimt
te zien en er zijn
J veel (slechte)
schilderijen te koop.
kopieën
van schilderijen
p De
p
mooiste kitsch: de kijkdoosjes
kijkdoosjes van de
slaapkamer
of keuken,,p
plus losse potjes,
pJ
p
pannetjes
p
Jl Verder een
J en schilderijtjes.
soort uitvouwbare kaart van 'de tuin
van Monet',, met uitklapbare
rozenp are
perken,
erken bruggetjes
en
de
hele
reutemegges
l
teut. En o ja,
is:
J^ voor wie geïnspireerd
g
p
schorten, dassen en rugzakken
vol
g
waterlelies.
Zo kan-ie dus wel weer: wegwezen
nu!
g
JOHANNA KRUIT

' Cf. Poisson G , Les maisons d'écriva,n Paris,

2
3
4

Presses Universitaires de France, 1997
(Que sacs-]e 7 : 3.216), blz. 109
Cf. Premoh-Droulers F., Dylan Thomas (19141953) A seashaken house in Writers' Houses
London, Cassell, 1997, blz. 152-159.
Cf. Poisson G , Les maisons d'écrivani Paris,
Presses Universitaires de France, 1997
(Que sass Je? • 3.216), blz. 117
Cf. Poisson G., Les maisons d'écrivam Paris,
Presses Universitaires de France, 1997
(Que sass-]e ? : 3.216), blz 109.
Cf. Premoh-Droulers F., Karen Blixen (Isak
Duiesen) (1885-1962), Nostalgia for Africa in
Writers' Houses London, Cassell, 1997, blz 18-27.

Dank zijJ een breed ondersteunde actie
Vrijma
van de stichtingg en dank zij
zij Jan Vrijman
mei
1997)
en
oud-wethouder
Jan
997
3
Schaefer werd dit besluit in 1990
99 teru gge draaid. In dearen
199
1-1994 werd het
l
p and herbouwd in de vorm die het had
werd geboren.
De
toen Thijssen er in 1879
79
g
stichting^die voor de exploitatie
van het
p
museum en haar activiteiteneen
g subsidie
ontvangt,
moet heb g
g geheel
g
g - het nagenoeg
ben van de(lage)entreegelden,
giften en
g
g
-g
vrijwilligerswerk,
g ggunstige
g
l
^ kreeggtegen
g
voorwaarden de benedenverdieping
pg in
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huur om er een Theo Thijssen-Museum te
vestigen.
Opp 11 maart 1995
werd het schri'J 995
g
vershuis officieelemees
geo
pend door bur g
ter Schelto Patij
Patin van Amsterdam.
het organiseren van tentoon'Mijnvriend C.A.J.
stellingen
bijv.
g l in 1996 'Mijn
van Dishoeck' (over Theo Thijssen
Thijssen en zijn
zij
uitgever),streeftg
de stichting
haar doel onder meer na door het bevorderen
van en over Theo Thijsp ublicaties vans
J
sen (een zware man van 1,92
9 m, met een
rossige hangsnor
en een grote
ladingg
g
g
idealisme gop onderwijsvlak),zoals
zizijn ver
zameld werk en een biografie.
g
Het museum isevesti
d op
g
g
pde benedenverdiepg
in van het geboortehuis
van
g
Theo Thijssen, in het hart van de Amsterdamse Jordaan nabijJ de Westertoren en
schuin tegenover
het Anne Frank-Huis.
g
In het kleine gmaarmu
ezelli g e
seum wordt de tijd
van
Theo
Thijssen
weer
l
J
tot levenebracht
via foto's, ^
tekeningen,
g
g,
boeken, tijdschriften, brieven, handschriften,p
postzegels
g o.m. de driehoekige
gzegel
g
van Kaapp de Goede Hoop),
documenten
en
p^
enkeles
p ersoonlil ke bezittingen
g van Thijsl
sen zoals: zijn
zijn boekenkast,,g
gemaakt door
colleg
colli a en vriend Jan Mens, de tafel en vier
afkomstigg uit het laatste huis van
Thijssen
en zen
l
J wandelstok. Sinds kort is er
ook een 20 minuten durende videofilm te
bekijken:
'Herinneringen
J
g aan Theo ThijsJs
sen' bestaande uit interviews met mensen
die Thijssen
op
J
p heel verschillende manieren
gekend hebben: een nichtje,
e een schoon g
J^
dochter, een buurjongen,
l g ^ een leerlinge
g en
een collega-Kamerlid.
g
Naast de vaste opstelling,waarin
een algemeen
overzicht wordt gegeven
van
g
gg
Thijssens
Thijssens leven en werk,zijn
J er wisselende
tentoonstellingen
g over specifieke thema's,
die direct of indirect verbonden zijn
J met
Thijssen:
zijn
Thijssen:
zijn favoriete kinderboeken,^l
zijn
eigen boeken,^ het dagelijks
leven
in
de
gl
Jordaan aan het begin
g van deze eeuw, het
onderwijs
onderwijs inThijssens
Thijssens
tijd, de kledingl^
gellende die van alle tijden
tijden,
is, enzovoort.
In het voorbije
voorbije jaar heeft het Theo
ThijThijssenl
Museum tevens ieder weekend (van 18 mei
tot 2 november 1997)
wandelingen
997
g door het
Amsterdam van Thijssens
Thijssens
eoranil jeugd
g g
g
seerd waarbijJ in de Jordaan en een stukje
stukj
de aangrenzende
grachtengordel
het
g
g
g
decor van een aantal van zijn
l boeken werd
verkend. Opp de Leliegracht,
de Nassaug
kade de Prinsengracht,
in het Vondel
ark
Vondelpar
g
opp de Dam liepp Kees Bakels immers te
fantaseren over heldendaden en wonderen
die hem uit zijn middelmatige
e
zou gbestaan
den verlossen.
Het museum huisvest ook een
kleinep
g es ecialiseerde boekhandel, waarin
nieuwe uitgaven
van en over
Thijssen
wor
g
l Thijden verkocht,- antiquarische
uitgaven
van
q
g

zijn romans, boeken
van verwante auteurs,
,
publicaties
over
de
Jordaan
en p rentkaar p
ten.
Luc DECORTE
LITERATUUR
• De Baar P.-P., Grootendorst R en Roedoe J., Het
Amsterdam van Theo Thijssen. Amsterdam,
Thomas Rap, 1988, 1995 3, 159 blz.
• De Baar P.-P., Theo Thijssen (1879-1943).

In de zwembadas over de Prinsengracht in Het
Amsterdam van Achttien schrijvers en de stad.
Met een voorwoord van Willem F. Heinemeijer.
Amsterdam, Bas Lubberhuizen, uitgever, 1995,
blz. 128-134.

NOTEN
' Cf. Grootendorst R., Theo Thijssen Amsterdam,
Literair Café De Engelbewaarder, 1976, 159 blz
(jg I, nr. 4).

Grootendorst R., Theo Thijssen 1879-1943 Schrijver
en schoolmeester. Lelystad, Stichting IVIO, 1979,
20 blz. (AO: nr.1769).
2 Cf Aarts C.J. en Van der Meulen N., Het literair
eeuwboek Honderd jaar het boek van het jaar.
Met een woord vooraf door Gerrit Komrij.
Amsterdam, De Bijenkorf, 1986, jaren 1923
(Kees de jongen) en 1926 (De gelukkige klas).
Cf. Van Eijk I. en Wester R., Honderd helden uit de
Nederlandse literatuur Amsterdam, De
Bijenkorf, 1983 3, blz. 274-275.
3 Cf. Thijssen Th., In de ochtend van het leven.
Jeugdherinneringen. Bezorgd en van een
nawoord voorzien door Peter-Paul de Baar en
Rob Grootendorst. Amsterdam-Antwerpen,
Uitgeverij De Arbeiderspers, 1994, 271 blz.
(Privé-Domein: nr. 197).
4 Gecreeerd in de Stadsschouwburg in Haarlem op
19 september 1970 door Toneelgroep Centrum
in een regie van Peter Oosthoek.
5 Cf. Kuik C.J., Helden op sokkels. Literaire standbeelden in
Nederland. Baarn, Bosch en Keuning n.v.,1980,
blz 122-123,159.

Amsterdam: Frederik van
Eeden-Collectie
Adres:
Universiteit van Amsterdam
Universiteitsbibliotheek / Afdeling
S Handschriften
Singel45
425
1012 WP Amsterdam
Noord-Holland (Nederland)
Tel.:
00-31-20-525.23.01
Fax.:
00-31-20-525.23.11
E-mail:

biemans@uba.uva.nl
CorresPondentieadres:

Postbus 19185
95
woo GD Amsterdam
Statuut:
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Conservator:

Jos A.A.M. Biemans
Afdelingshoofd:
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Openingstijden:
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1 S van 93 o U. tot 177 u.
• Zaterdag,
gesloten
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^ S
Toegangsprijs:

• Gratis

Frederik van Eeden
(1860-1932), medicus,
psychiater, prozaschrijver,
essayist en toneelschrijver...

De medicus enY
P s chiater dr. Frederik Willem van Eeden behoort als dichter,
rozaschrijver,
l ver
J ^ essayist
Y en toneelschrijver
tot de belangre lkste Nederlandse literatoren. Enkele jaren na zij
zijn dood werd de liteen wetenschappelijke
l nalatenschapp
van Van Eeden door diens erfgenamen
in
g
bruikleenegegeven
even aan het Frederik van
de collectie volEeden-Genootschap,
p
Frederik van Eeden (186o -1
932)
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gens afspraak als bruikleen onderbracht in
de Handschriftenafdelingg van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA). Dit
en
bruikleenin
in op pi september
1935
935
P
gg
duurt voort tot oPde daggvan vandaag.'
g
De Van Eeden-collectie bevat niet
alleen de verschillende uitgaven
van Van
g
Eedens werken, maar ook boeken over
rijkste ondeze bekende auteur. Het belangl
derdeel van de collectie bestaat echter uit
de handschriften van Van Eeden: de manuscriten
P van literaire werken als De kleine
Johannes(1887)
7en Van de koele meren des
doods 1 90o^manuscripten
g
p van lezingen
Eeden bezig-over onderwerpen die Van
g
psychiatrie, fihielden zoalseneeskunde
g
^s
pY
spiritisme,, sociaal-economische ex losofie , sp
betekenis zijn
g
ln
P erimenten ^enz.). Van grote
hij
verder de dagboeken
die
hij
vanaf
zijn
l
g
veertiende jaar
tot ophoge
J heeft bijJ g leeftijd
l
ggehouden en de omvangrijke
gril verzamelingg
brieven van en aan Van Eeden (ca. 1 3.000
brieven). Tot de verzamelingg iconografisch
g
materiaal behoren naast Van Eedens fotoalbums ooketekende
en geschilderde
g
g
portretten,
waaronder een verzameling
p ^
g
spotprenten op
o Van Eeden.
Door dearen
heen is de band tusl
sen het Frederik van Eeden-Genootschap
en de Universiteitsbibliotheek zeer hecht
geworden.
Gewoonlijk
g
J vinden de aarver aderin
en
van
het
Genootschap
plaats in
g
pp
g
de UB. Sommige
g van de leden publiceren
p
over Van Eeden en zijn
l daarom geregeld
g g in
de handschriftenafdelingg te vinden om de
collectie te raadplegen. Andere leden staan
schenkingg of
ggarant voor een jaarlijkse
J
J
doen sugg
esties die soms tot nieuwe aanwinsten leiden. De collectieroeit
dan ook
g
nogg steeds.
De collectie mag
gggebruikt worden
voor wetenschappelijke,
pp J literaire en andere
culturele doeleinden. In derakti'k
p
J wordt
de collectie vooral aangewend
voor bio
g
g rafisch onderzoekt zowel naar Van Eeden en
diens familieleden, als naarersonen
die
p
met Van Eeden in contact hebbenestaan.
g
Daarnaast wordt de collectieeraad
g
pleegd
voor onderzoek met betrekkingg tot onderweren waarmee Van
Eeden zich bezigg
hield zoalsspsychiatrie
chiatrie en allerlei sociale
vraagstukken.
Uiteraard is de collectie een
g
rijke
J bron voor wie de ontstaansgeschiedenis van zijn
l literaire werken bestudeert of
voor wie een(wetenschappelijke)editie
pP l
daarvan voorbereidt. Door de bijzondere
l
positie
die Van Eeden in zijn
zijntijd
l innam en
P
door zijn
J contacten met vele anderen bevat
de collectie veel materiaal van en over ti'dl
genoten van Van Eeden. Daarom wordt de
collectie ook intensiefebruikt
voor de
g
beeldvormingg van de periode
waarin
Van
p
Eeden leefde. De brieven zijn toegankelijk
g
l
via eeneautomatiseerde
catalogus
g
g (Fenix/
Isis) de overige onderdelen zijn
l ontsloten
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IK PLEIT DUS, IN ONZE MASSA-TOERISME-TIJD, VOOR MEER SCHRIJVERSHUIZEN...

Ik doorloopp even de 'Overzichtslijst
l
(Vlaanderen
van de Schrijvershuizen'
l
269)
9 en lees wat Luc Decorte over die
huizen zegt:
hijzegt
g al het noodzakeghij
liJ ke op
p voorbeeldige
g wijze, en het boek
is eenrachti
eg aanwinst voor elke
p
bibliotheek. Ik zie echter hoeveel
belangrijke
één
g J auteurs nog
g metgéé
oord' vereerd zijn.
zijn. De grootste
g
lacune betreft Vondel in Amsterdam en
Karel Van de Woestijne
J in Gent. Van de
Woestijne
grote
Woestijne, onze meest vergeten
g
g
dichter! Genteeft
g maar één oord te
zien, het Maurice Maeterlinck-kabinet,
terwijl
g (op
o
l het zoveel Franstalige
herkenbare Vlaamse basis) auteurs heeft
opgevoed.
Zelfs aan het mooie huis van
pg
de nooit te vergeten
Vlaamse pionier
g
p
Jan-Frans Willems(Zandberg)zijn
g J de
letters op
onleesbaar
p
pdeggedenkplaat
p heeft buiten het
g eworden. Antwerpen
AMVCeen
g terrein waar men al die
Antwerpenaren
A. Bijns,
l,
H. Conscience, C. Sleeckx, A. Nahon,
P. Van Ostaijen, M. Gijsen, W. Elsschot,
M. Gilliams, en ik verwaarloos zóvele
anderen kan ontmoeten. Nevele heeft
een CYriel Buysse-kamer,
maar waar
Y
zijn
liberale
J al die andere 19de-eeuwse
9
cultuurdragers:
de Lovelings
g
g en hun
roeperen:
? Men kan auteurs groeperen:
g p
tegenover
de Oost-Vlamingen,
de
en Westg
g^
Vlamingen:
g Verriest, Verschaeve,, De
Laey,
e.a.. Waar is Charles
Y^
de Coster, die ons Vlaams epos
p in het
Frans schreef? Waar zijn de 'Tachtigers':
g
Perk, onze lieve Hélène Swarth, Verwey,
Kloos, Van
y ,Gorter? Waar is
De ssel
Henriette Roland Holst, zo ooggeschat?
gg
Waar zijn
J Cats, Staring,
g, Slauerhoff,
Marsman, Leopold,
Achterberg,
Aafjes,
p
g,Aafjes
Bomans, Ida Gerhardt? En Bloem en
Van Nijlen?
Fonteyne
J
Y en M. Matthijs
J in
Oedelem? Al die auteurs, die ons
da gl
eli'ks leven uitmaken!
Ikleit
p dus, in onze massa-toerismetijd
ook
J^ voor méér schrijvershuizen
J
musea voorlastische
kunstenaars
en
p
musici, omdat zij nu net niet,
de massa,
maar deiëteitsvolle
enkeling
g
aantrekken, de kenner, de dromer.
Brugge
gg heeft één schrijvershuis, het
Guido Gezelle-Museum. Zoals iedereen
weet, is de inrichtingg ervan een
bedroevend en beschamend ding.
g In

door middel van een kaartsysteem
in de
Y
handschriftenafdeling.
g
De Van Eeden-collectie is als zodanigondergebracht
in de Handschrifteng
afdelingan
de
Universiteitsbibliotheek.
g
Deze afdelingg beheert ca. 200 middeleeuwse handschriften, ca.0.000
jongere
7
Jg
handschriften en ruim00.000
brieven van
5

'vieren' ze hun dichter, met bier en
1999
999
kommèrs maar van het omvormen van
hun zgn. museumg
tot een volwaardig
'museaal oord' (waarvoor dr. Piet
CouttenierAntwer Pen Leuven) een
zal
magistraal
'draaiboek' ontwierp),
p^
g
niets terecht komen. (Drie miljoen
l
.
toeristener
g geld').
g
pjaar,
J ^en 'er is geen
Ik droom al van enkele schrijvers)
gno
nog
huizen van mensen die(gelukkig)
g
goedelaere
in leven zijn: Paul de Wispelaere
p
in Malde ggem, Claus in Oostakker. Ik
ben iemand die liever leest dan dat ik
een huis bezoek. Toch heb ik in mijn
l
reizend bestaan, inspirerende
heilige
g
p
plaatsen
betreden:
de woning
g
van
Erasmus, Gezelle, Verhaeren, Streuvels,
Timmermans, Hooft, Wolff, Van Zuylen
y
bij ons; Wieland, Goethe, Schiller,
Droste-Hulshoff in Duitsland;
Wordsworth, Stevenson in Engeland en
Schotland; Keats in Rome; Sévigné,
g,
Rousseau, Chateaubriand, Renan, Sand,
Hu go, Balzac, Mallarmé (alleen aan de
buitenkant te zien),Rimbaud (idem) in
Frankrijk
g Ook
J en heel wat andere nog.
componistenverbli lven schilders- en
beeldhouwersateliers - al zijn J,
wij,
zonder auto, zeer beperkt
in de
p
mogelijkheden. Heel vaak komJ ook
zij die daar woorden
op
plaatsen,^ waar zij
pp
en beelden aan wijden,
stonden. Een
l
plaats,
die niet in taal, in kunst,, is
p
omgetoverd, heeft minder 'bestaan'.
Mijn
- waar ik nu
J
l eigen
g schrijvershuis
helaas haast niet meer schrijven
kan - is
J
mijJ van paradijs
In
P
J tot hel gemaakt.
g
deze stad (die de laatstearengsmerig,
is),
onbewoond, onbeplant,
versjofeld
is)
p
J
ben ik elke dagg van het jaar
omsingeld
g
l
(Groeninge,
g ^ Nieuwe Gentweg)
gdoor
ratelende koetsen, luid trappelende
pp
paardenhoeven
en luidroepende
P
p
koetsiers. Binnenkort zal een
gedenkplaatg
mo en vermelden: 'In dit
huis werd C.D. en haargezin tot de dood
toeetreiterd
door de stad Brugge'.
g
gg

Als men mi'
mij ooit zou wensen te
gedenken
- ach,,g
geef mijl een klein
g
aan mijn nederig geboortehuisje,
plaatjeJ
gJ,
e
g
Engelstraat
79in Sint-Amandsberg.
g
g
Daar was het stil.
Dat was een schrijvershuisje.
CHRISTINE D 'HAEN (BRUGGE)

geleerden,
kunstenaars,,p
politici,, enz. Naast
g
algemene
collecties
handschriftederote,
g
lijk
materiaal
telt
de
handschriftenverzamel
lingin de UBA ca. 200 kleinere collecties, al
dan niet in bruikleen. Daaronder bevinden
de collectie-Moll (Middelzich bijvoorbeeld
t
nederlandse handschriften),
handschriften de Vondelcollectie de handschriften en brieven van
auteurs als P.C. Hooft, Potgieter,
g
, Multatuli
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en Albert Verwe t . Verder bevat de verzamelingde handschriften van verscheidene
kerkgenootschappen (Evangelisch-Luthers,
Evan g
Remonstrants en Doopsgezind),alsmede
tal van wijsgerige collecties .D. Bierens de
Haan,, G. Heymans G. Mannoury,
Pos
y,
enz.),collecties van typografen als Jan van
Krimpen
p en S.H. de Roos,^ en van geleerden
g
op
o diverse terrreinen o.m. van de zeer
veelzijdigdie geleerdeenAmsterdamse ur
veelza
bNicolaas Witsen,
un
g eneeskg
- de
dieg en natuuronderzoeker P. Camper,
p^ de
econoom N.G. Pierson, de historicus J. Presser, de neerlandicus P.J. Meertens, de slavist
Charles B. Timmer). Zwaartepunten
binnen
p
de handschriftencollectie zijn het Nederlands literair erfgoed,
g
^ het geestelijk
g
J en
religieus
leven,
alsmede
de
wijsgerige
s
stroJg ge
g
mingen
g in de Nederlanden,^ schrift ent YPo grafie,
g
^ boekverzorging
g g en bibliofilie.
Jos A.A.M. BIEMANS
LITERATUUR

• Biemans Jos A.A.M , Bruiklenen in de UB Amsterdam:
de Van Eeden-collectie als voorbeeld in Collecties
Jaarboek 1995 van de Universiteit van Amsterdam
Amsterdam, Vossiuspers AUP, 1995, blz. 69-71.
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$
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p
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Tel.:
02-382.08.32
Fax:
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Statuut:
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1
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p dinsdag
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$
Toegangsprijs:
• Gratis

door hetemeentebestuur
geheel
opgefrist
g
g
pg
en zogoed
oed
mogelijk
in
hun
vroegere
ggtoestand hersteld waren,
permanent Herermanent
man Teirlinck-museum voor hetubliek
p
verklaard.
klaard. Twee kkamers hang en in toonkasten een beeld opp van Teirlincks betekenis. Twee andere vertrekken
zijn
en functioneren
J tot ggalerie omgebouwd
g
al sinds jaren
als expositieen ev verkoo
verkoopssJ
P
voor tijdelijke
tijdelijke tentoonstellingen
g

Herman Teirlinck (18791967), een kameleonachtige
veelzijdigheid ...

NOTEN

I Cf. Van Suchtelen N., De opening van het Frederik van

april

Herman Teirlincks die tijdens zijn
zij

J
Eeden-museum Toespraak gehouden op 3 mei 1936
een kameleonachtige
g veelzijdigheid
Jg
te Amsterdam in Mededelingen van het Frederik
ontwikkelde als dichter,, romancier, toneelvan Eeden-genootschap, (april 1937), III, blz 2-5
(ook opgenomen in de door H.W. van Tracht
schrijver,
l ^ regisseur,
g
- essayist,
Y ^tijdschriftleil
samengestelde bundel Onzeekerheid is leeven.
der, leraar Nederlands, voordrachtgever,
g
,
Beschouwingen over Frederik van Eeden Leiden,
directeur
van
kunstscholen,
kunstcriticus,
Martinus Nijhoff, 1983, blz 209-211)
cultureel raadgever
van drieopeenvoloeenvolg
In een brief van 13 oktober 1997 schreef
Belgische
koningen
en
I Leodra. Chantal Keijsper van de afdeling Handg
g
g(Albert
schriften aan de samensteller van dit themaold
III
en
Boudewijn),
de
laatste
p
lnummer het volgende 'In antwoord op uw
jaar van zijn
leven in Beersel,
eeng e3o
J
J
^
schrijven d d 31 juli 1997, waarin si vraagt naar
meente in het Pajottenland,
gelegen
J
^g
g opp zo'n
informatie over het Frederik van Eeden Museum,
10 km ten zuiden van Brussel. Naar eigen
deel ik u mede dat liet Frederik van Eeden Museum
g
Linv
Linoportre
ortret van Herman Teirlinck door
eind jaren tachtig gesloten is en de collectie-Van
smaak bouwde de stadsmens Teirlinck er
Macs
Eeden sindsdien is ondergebracht in de handeen villa op
de Uwenberg,
uitkijkt oop
p
g^
schriftenafdeling van de Universiteitsbibliotheek
eenroene
bruegeliaanse
vallei, ^vlak bijJ de
g
g
Amsterdam Deze verandering betekent dat de
Zenne. Niet dat de schrijver
eigenaar
van
(bijv.
l
g
J Jean-Georges
g Massart van 21 maart
collectie in het magazijn geplaatst is en de
tot
april
1
hetebouw
en
de
are
grote
tuin
werd.
Marthe Guillain van 26
20
onderdelen van de collectie alleen afzonderlijk en op
997
45
g
g
p
aanvraag toegankelijk zijn voor wetenschappelijke
tot
25
Een mecenasmei
stelderond
en geld
997 ^ een opzet
p 1
5
p die volkog voor de
g
doeleinden; liet museale aspect is verdwenen.'
menast
in de geest
van het huis (met zijn
bouw ter beschikkingg (cf. Multatuli die in
p
g
J
2 De Van Eeden-biograaf is sinds de jaren negentig
boven- en benedentuin) en zin
Nieder-Inltelheim iets els
gelijkaardigs
kaarde s mee l voorname
overduidelijk de Nederlandse neerlandicus
maakte). Het huis bleef eigendom
van de
bewoner.
Jan Fontijn, die in 1900 over de gespleten en
g
rusteloze schrijver en wereldverbeteraar bij de
heer en mevrouw Hess-de Lilez, maar
Nijmeegse hoogleraar Kees Fens promoveerde.
al een bij-.J
Teirlinck mocht erratis
wonen,
i6
Omdat Vlaanderen in 1995
995
^ van 93
g
Twee kloeke en schitterende banden – een
aan
dit
schrijversoord
wijdde,
drage
tot
aan
zijn
dood
in
1967.
^ verwi'J g
l
dissertatie die zich als een psychologische
zen
we
deeïnteresseerde
lezer
naar
die
Na
de
dood
van
Teirlinck
werd
de
g
roman laat lezen – verschenen, op het omslag
villa elf Jjaar lang
telkens voorzien van een door Fontijns vrouw
g verhuurd aan diverse per-- bladzijden xLly^ nr.11,blz. 45
Charlotte Mutsaers geschilderd portret van
sonen die met de schrijver van Maria Speerp eer
Van Eeden, bij Em Querido's Uitgeverij in
LUC DECORTE
malie (194o)een
geenband hadden. In 11979,
Amsterdam, nl Tiueespalt Het leven van Frederik
honderdaar
na
de
geboorte
van
de
auteur,
g
J
van Eeden tot 1901 (1 99 0), 59 8 blz.) en Trots
kocht deemeente
Beersel hetpan
and aan
verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden
g
vanaf 1901 (1996, 667 blz.).
de bedoelingg er een toeristisch-cultureel oord van te maken. Van de inboedel
van Teirlinck was evenwel niets overgebleven, alleen hetgebouw
was authentiek. Een
g
werkgroep
rond en zie,^oop
g p trok speurend
p
23
mei
1
81
werden
het
huis
en de tuin, die
3
9
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Brugge:
Guido Gezelle-Museum
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Adres:

Rolweg 64
8000 Brugge
SS
West-Vlaanderen (Belie)
Tel./fax.:
050-44.87.66
Statuut:

Stedelijk
1
Conservator:
Willy Le Loup
Openingstijden:
April-september:
van 93 o ti, tot 12.3o u. en van
• Aril-se
p
p
13.15 u. tot 17 U.
• Oktober-maart: vano
93 U. tot 12. o3 U. en van
14 U. tot 17 U.

• Gesloten op
p dinsdag
S van oktober tot maart.
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
4 .
• Kinderen: 20fr.
20 r, p
perppersoon
• Groepen:
p

Guido Gezelle (183o-1899h
priester, dichter, journalist,
volkskundige, ...

Het Herman Teirlinck-huis opp de eens arcadische Uzvenberg
^ in Beersel-Lot.
LITERATUUR
• Decorte L. Het Herelan Teirlinck-huis in Beersel

Vlaanderens vijfde literaire museum in Vlaanderen,

NOTEN
Cf. Pée W. en Van Schoor J. in Nationaal Biografisch
Woordenboek,.. , kolommen 765-775.

1 995, XLIV, nr. 1 (of nr 254), blz. 4-5.
• Neirmckx H in Literaire gids voor Brabant en Brussel.
Schoten, Uitgeverij Hadewijch, 1986, blz. 83
• P(opeher) B , Het Herman Teirlinckhuis in Kunst &
Cultuur, blz. 30-31.
• X , Teirlinckhuis te Beersel, kultureel-toeristisch
attraktiepunt in Gazet van Antwerpen, 28 pull
1981
• X , Herman Teirlinck-huis vijfde Vlaams schrijversmuseum
in Het Laatste Nieuws, 23-24 mei 1981.
• X. (J M B.), H Teirlinckh u is vijfde museum van Vlaams
auteur in Het Volk, 23-24 mei 1981

VU,
U DÉÀLU...
)

DÉÀV
J

Meestal maken de museale oorden
van dichters en schrijvers
niet zo'n
J
overweldigende
indruk pop mij.
verg
J . Ze
velen of ereren
me niet zeker niet ik
g
vind er vaak een en ander dat me bi-l
blijft:
J de schrijftafel, de stoel waarin de
dichter of deschrijver
schrijver ^
zat,
zijn
i' zijn
zijn
pijp,
l
handschriften. De sfeer dus. Redenen
om er naartoe teaan.
g
Toch ontkom ik soms niet aan de
ggedachte van: déjà vu of déjà
l lu, in
verband met wat er tentoongesteld
is.
g
Neem nu het Gezelle-Museum in
Brugg
e. Door de vele lectuur over de
dichter vind ik er eigenlijknog
no weinigg
nieuws, wat natuurlijk
J niet wil zeggen
gg
dat het museum niet belangrijk is en
dat ik het, bi'gelegenheid,
niet meer
l
zou bezoeken. Buitenlanders zullen er
allicht meer in vinden dan ik. Voor
hen, voor ons ook, voor velen, lijkt het
me noodzakelijk
l dat onze musea
zorgvuldig
g
g in ere worden gehouden.
g
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Van wie ik heteboortehuis
(woon- of
g
sterfhuis) zou willen bezoeken?
Van Cees Nooteboom, Anton van
Wilderode, Leon Spilliaert Stefan
Hertmans, Henri-Victor Wolvens. De
reden:ersoonl
ke
P
l keuze en beinvloedie gwaarschijnlijk.
waarschijnlijk.
Ik durf er niet aan te denken dat
iemand voor mij
mi' een museum zou
uitbouwen. Ik zou merimo
in mijn
mijn graf
p
omdraaien, secundo opnieuw
levend
p
worden om me rot te schamen.
Wat ik wel zou willen is een hoekje (of
een kapJ
elletje) in, bij
bi' voorbeeld, een zaal
van het Provinciehuis, met een of twee
van mijn boeken en een fotootje.
J Samen
met vele andere schrijvers
en
dichters,
l
met eenaar
p van hun boeken, ook in een
nis of bij
bi' een stukje
J muur. Meer moet het
niet zijn.
l
PAUL BRONDEEL (BRUGGE)

Het museum is ondergebracht in het
geboortehuis van Guido Gezelle, maar de
tuin van het museum aan de Rolweg
g in
Brugge
lijkt me even lmu
belangrijk als het
gg
seum zelf. Guido Gezelle werd in de hovenierswonin
o als
oudg ggeborenpo 1 mei 318
ste zoon van een opgewekte
tuinman
en
een
pg
eerder zwijgzame
en vrome moeder. Vader
Jg
Gezelle werkte en woonde als tuinier op
P het
buitenverblijf van de familie Vande WalleVan Zuylen
van Nyevelt,
Y
Y
^ dat gelegen
g g was
aan de Krulsoort
aan de binnenrand van
p
de Brugse
g vesten. De huidige
g tuin is slechts
een fractie van de oorspronkelijke
p
l tuin
waarin een boomgaard, een moestuin en
een boomkwekerij) een p
plaats hadden. Thans
omvat het museumdepaa
deaar kamers die de
Gezelle ter beschikking
g had en de
vertrekken die als buitenverbli lf dienst deden voor de familie Vande Walle, die op
vrije
l dagen
g op
P die manier als het ware buiten woonde. De huidige
g
g
g conciërgewoning
was oorspronkelijk
een
schuur.
p
l
Als men deersoon
van Guido Gep
zelle slechts kort mat
eren
dan moeten
g Yp
zeker de begrippen priester, dichter, het relileuze^
de natuur,
taalkunde aanwezig
g
g
^ detaalkundige,
zijn.
J Maar ook als leraar,^ volkskundige
g en
ljournalist was hijl belangrijk. Omstreeks de
tijd dat Conscience 'zijn
J volk leerde lezen'
volgde
school in
g Guido Gezelle de lagere
g
Brugge
ggbijl een Hollandse meester. Daarna
mocht hijJ aan het nabijgelegen
en
lg gDuinencolhij naar het
lee
g studeren. Vandaar trok hij
hij leerKlein Seminarie in Roeselare waar hij
lingen terzelfder tijd
portier was om het
Jp
schoolgeld,
g ^ dat zijn
J ouders werd aan g ere kend te verminderen. Na zin
J studie aan het
Groot Seminarie en zijn
J priesterwijding
p
J
g
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M ijI,
spreekt e omme een tale,
mïI ' ishetkruid beleefd,,
mij
groet et a íerna e
l^
at o gesc apen e e t.

Pelckmans Lannoo . Statistiek toepassen
p
opP dichterlijke activiteiten klinkt ongerijmd,
gJ
maar leert ons dat Gezelle vooral actief was
in 1858-6o,
5
^zijn
l Roeselaarse pperiode, en in
hij
1896-97,toen
hij in Kortrijk van zijn
zij ambtetaken
ontheven
was.
De
dichtbundels:
J
Kerkho lommen 185 8 Vlaemsche dichtoe eni pSen 185 8 , Kleengedichtjes (186o), Gedichten Gezangen en Gebeden(1862),Tijdkrans
(1893)
ijmsnoer 18 97 ^ bevatten poëzie
Rijmsnoer
93en R
p

GUIDO GEZELLE HERDENKING

1949

Onzerootste
dichter, Guido Gezelle, werd opp155november 1949,
o jaar
herdacht met
S
949
5 1na zijn dood,
1
een zegel
g (waarde 1, 75 ., toeslagg o,75 r.), waaroppzijn
1 pportret naar een schilderij van Henri De Graer
prijkt.
rikt. MerkwaardigK is dat de zegel
een1 jaar later, nl. po 1 oktober 1950, al buiten g
gebruik
eb
g nauwelijks
1
werdesteld.
Oplage:
8.
ex.
839
553

werd hijj in 1854
leraar aan het Klein Semi54
hij o.a. de lessen natuurlijke
narie waar hij
natuurlijk hisHij
ontwikkelde
er
een
bijzondere
bijzonder
g
l
voor de Engelse
leerlingen
g
g en
werdoed
g bevriend met Eugeen
g Van Oye.
Y
Dee
o
ische
aanpak
pede
gg
p van de jonge
l gleraar Gezelle werd niet te sterkea
g ppre cieerd en hijJ werd naar Brugge
e
gg over ggehij er 'bestuurder' van
p laatst. Eerst werd hij
het Engels
g College
g en later - in 18655 - on der ppastoor op
de
St.-Walbuigp
a arochie.
p
Moeilijkheden
allerhande omwille
J
van zijn
lljo urnalistieke, antiliberale teksten
en roddels vormden de aanleidingg voor zijn
zij
overplaatsing
laatsen naar de 0.-L.-Vrouweparochie
p
in Kortrijk
Kortrijk in 18
Opo3 maart 1899
werd
72.0
99

hij
hij opnieuw
uitKortrijk
Kortrijk weggehaald
enbep
gg
noemd tot zielzorger
g van het Engels
g klooster in de Carmersstraat in Brugge,
hij
gg ^ waar hij
eind november van hetzelfde jaar (aan suikerziekte en een kwaadaardiggg
gezwel achter
het oor) overleed,p
op een boogscheut
van
g
zijn
geboortehuis.
lg
Wat Gezelle als dichterroduceerde
p
werd enkele jaren
jaren
99
ggeleden i980 -11991)
gebundeld in Guido Gezelle: Verzameld dichtwerk een uitgave in acht, kloeke boekdelen,
samen een.000
bladzijden,
^ en in 1998 n.a.v.
5
l
het Gezellejaar
overgedaan
met de
999
g
J 1999
dundrukuit ave van J. Boets, Guido Gezelle:
dundrukuitgav
volledig dichtwerk,Jubileumuitgave
1899
-1999
g

'

DE PIJP
1 VAN MIJN
1 GROOTVADER,JA,
1 , DA S EEN KOSTBAARHEID...

Je kon moeilijk
l een slechtere kandidaat
voor je
l auteursbijdrage
J g treffen dan mij.l
Ik weet niets te verzinnen over
schrijvershuizen,
^ werkelijk
J
l niets. Ik
bezoek ze nooit, aangezien
het enige
g
g
schrijvershuis
dat me interesseert het
)
boek, het oeuvre is. Ik ben één keer in
het Lijsternest
l
ggeweest,^ als leraar oop
schoolreis, en herinner mij daarvan
alleen maar de opluchting
p
g toen heel de
bende weer buiten stond en er niets
bleekebroken
beschadigd
^
g of
g
ontvreemd.
Ik kan het niet helen
p^maar ik mis het

soort ontzagg of vereringg dat nodigg is om
zulkeanden
met vrucht te bezoeken.
p
mijn
Dei'pijp
van mijn
grootvader,
ja,
g
^J da's een
kostbaarheid, maar die van Streuvels is
voor mijJ een doodgewone
pijp.
g
p lp Lees hier
a.u.b.een
g dédain in, ^want ik begrijp
g Jp
best dat literaire musea uiteindelijk
J in
dienst staan van het o e uvre. Alleen, ik
maak van die dienst nooitebruik
^mijn
mijn
g
omgang
schrijvers verloopt
g g met schrijvers
p via
andere ween.
g Ik kan er dus echt niks
over schrijven.
schrijven. Sorry.
rY
CHARLES DUCAL (HEVERLEE)

die ons in enkeleedichten
allerduidelijkst
g
l
blijft overtuigen:
blijft
'Dien
g 'Het Schrijverke',
l
avond en die rooze', 'Moederkeu', 'Het meezennest'e'
J^ '0! 't Ruischen van het ranke
riet!', 'Ego
g flos'. Als taalvorser ppubliceerde
Gezelle q uela en zijn woordentas met zowat 150.000
woordverklaringen
s
g werdd inLeidenebruikt
voor
het
intussen
voltooide
g
Woordenboek van de Nederlandse Taal(het zgn.
g
W.N.T.. Gezelle had via zijn
J tijdschriften
J
Rond den heerd en Biekorf veel aandacht voor
het volksleven. Minder bekend is zijn
l rol als
journalist bij 't aero
3 en de vertaalopdrachten die hijJ voor zijn
zijn bisschop,
.
p^mgr.
g r G.J.affelaert maakte.
De stad Brugge
gg kocht hetgeboorteg
huis van G. Gezelle en de daarbijhorende
l
grondin
1926.1
1 26. 1 De pas
as oopgerichte
erichte vereniin
'De
Vrienden
van
het
Gezellemuseum'
gg
ijverde
voor het verzamelen van handschrift
ten drukken en authentieke voorwerpen
p
die in verband staan met deriester-dichter.
p
In 1971
97 werd ook deze verzamelingg door de
stad Brugge
gg verworven. Het archief en de
bibliotheek van Gezelle werden ondergejul
bracht in de Stadsbibliotheek. Opp 1 2 juli
6 werd het gerestaureerde
en hering e97
g
richte museumlechti
p
g
g eno gin gebruik
men. Hoewel het slechts een viertal kamers
omvat, tracht men een sfeerbeeld te brenzijn vooreerst de keuken,^ de o p ka g en. Er zijn
mer en het keldertje.
l In deze ruimte woonde
de familie Gezelle, maar de leefkamer zal er
zeker heel wat rommeliger
en
g bijgelegen
lg ghebben en een rustige
plaats voor Guido met
gp
vermoedelij
een boekje
J in een hoekje zal er vermoedelijk
zijn.
zij n. In de andere kamers
g
een beeld opgehangen van de omg evin gvan de Rolweg;g,van de familie Gezelle;,
deersonen
waarmee Gezelle in contact
P
stond: vrienden, kerkelijke overheid, schri vers;, plaatsen waar hij verbleef in Brugge,
gg
kenige
Roeselare en KortriJ^
g van zijn
l publicaties een aantalortretten
van depriesterp
p
dichter en een kast met enkele realia zoals
^ zijn
zijn reiskoffertje
reiskoffertj
eenpijp,een paternoster2,
p
j Laat vooral niet
een steekkaartenbake.
na de tuin te bezichtigen,
g ^ even opp een bank
teauzeren
en
te
kijken
kijken
naar het enige
g
p
tijden
borstbeeld voor deevorkte
spar
p dat tijdens
g
leven van Gezelle werdemaakt
door
g
ruiJules Lagae.
Je kan er mijmeren
g
l
lbij het
sen van de bladeren, hetefluit van de vogels,
els het klokken
klokkengetamp
etampvan de St.-Anna-
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kerk of het Engels
g klooster. Het isgewoong
lijk
in
de
stilte
dat men de elementen dieper
l
p
aat aanvoelen en misschien tot poëzie
gaat
p
komt.
Het museum teltaarli
J
lks zowat
5 000 bezoekers. Misschien is dat niet veel.
Het zijn
lan sl wel echt ggeïnteresseerden dielongsen zij
zij ervaren het als een ontdekking,als een verblijven
l bi' JGezelle zelf. De
helft van de bezoekers zijn
l Nederlanders en

Brussel:
Michel De GhelderodeKabinet

• P(opeher) B , Het Guido Gezellemuseum, blz. 34-35
• Van Egeraat L
Veertig verkenningen van Vlaanderen
Antwerpen-Weesp, Standaard Uitgeverij, 1984,
blz. 42-43
• Van Hove J., In de tuin van Guido Gezelle in De
Standaard, 5 augustus 1995.
• Vermeersch V, Het Guido Gezellemuseum in Alle musea

van Brugge. Brussel, Gemeentekrediet van
Belgie, 1992, blz. 118-121.
• X , Guido Gezellemuseum Brugge Brugge, Stadsbestuur,
1976, 45 blz.

Adres:

Koninklijke
1 Bibliotheek Albert I
Keizerslaan 4
loon Brussel
Brabant (Bel ie)
Tel.:

02 -5 1 9 . 53 . 54 of 02-519.53.55
Statuut:

Openbaar:
federaal
l'
Openingstijden:

• Maandag,
$ van 41 ir tot
$ woensdag
^^ en zaterdag,
17 n.
Toegangsprijs:

• Culturele verenigingen: i.000 fr
• Scholen:00
5 fr.
• Particulieren:ratis
$

jÏ ,-,52 F

^s

iNe loeS m

Het Guido Gezelle-Museum aan de Brugse Rolzveg gezien van aan de voet van dc molen waar de
kleine Guido ooit kind was.

wijJ hebben de indruk dat zijJGezelle
beter
G
kennen dan de Vlamingen.
g Gezelle is door
zijn
voor ons misschien
l taalparticularisme
p
wat verouderd, maar onze eigen
g jeugd
l g ontdekt Gezelle op
en creatieve manier
p een eig^
opnieuw.
Grote schrijvers
blijven boeien en
blijve
p
overstijgen
en de eigen
tijd.
In
1999
tijd.
wordt het
999
g
looste jaar van zijn overlijden
en
met
een re J
sem activiteiten herdacht3, maar om echt de
sfeer van het Gezellemuseum te ervaren, is
het best vanaf 1 mei 1999
(weer) eens langs
999
g
te komen in het heringerichte
geboortehuis,
g
g
dat een vernieuwde opstelling
p
gkrijgt
Jg o.l.v.
prof.
dr. P. Couttenier en A. De Ghelder.
p
WILLY LE

Lou

Brugge, Westtoerisme/Tielt-Amsterdam,
Lannoo,198o, 97 biz
• Bonneure F., Guido Gezellemuseum in Kunstgids voor

Brugge. Schoten, Uitgeverij Hadewijch, 1988,
blz 59-62
• Geirnaert N en Vandamme L in Brugge. Een verhaal
van 2000 jaar Brugge, Stichting Kunstboek,
1996, blz 110-115
• Le Loup W, Guido Gezellemuseum Brugge, De Vrienden
van de Stedelijke Musea vz w, 1996, 18 blz.
74

Opp
september
1982 werd, in dezelfde 'culturele
p
reeks' als Louis Paul Boon, aan der$uur van Michel
De Ghelderode, van ztiie zes toneelstukken door het
Vlaams Volkstoneel in een Nederlandse vertaling
werden gecreeerd, een Belgische zegel gewijd.
De Boonzegel
had een oplage van
miljoen
$5,4
1
exem laren, die van Dc Ghelderode – postfris 12fr.
waard, thans 25r. – bedroeg$2,55miljoen
ex. In 1982
1
was liet 20 1'aar $
geleden dat De Ghelderode – zijn
1
zwakke gezondheid door oorlog en repressie definitief
geknakt – in Schaarbeek overleed.

NOTEN
' Cf. Devyt C., Het Gezellemuseum van 1926 tot 1974
Commentaar bij een fotoalbum in Biekorf Westvlaams

Michel De Ghelderode
(1898-1962), de Belgische
toneelschrijver die ervan
hield zich zowel met
waardeloze als met
waardevolle voorwerpen
te omringen...

archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en
volkskunde,198o, Lxxx, nrs 7-10, blz 336-344
Cf De Mulder L., De rozenkrans van Guido Gezelle in
t Schriwerke, 1988, xviii, nrs. 1-2-3, 24 blz

3 Naar aanleiding van het Gezellejaar 1999 worden tal
van activiteiten uitgewerkt Het project 'Sterk
zij de tale der woorden' wil met diverse
middelen verzen van Gezelle in de stad
aanbrengen Er komen tentoonstellingen in het
Provinciaal Hof ('Tien reken en een toovertik',
28 augustus - 28 november 1999), in de
Biekorfbibliotheek ('Reizen in den geest', 3 mei
-10 juli
in het Museum voor Volkskunde
('Guido Gezelle en de scheurkalender', 4
september - 27 november
in het Engels

1999),

1999),

Klooster ('De priester Guido Gezelle en het
Engels Klooster', 6 - 27 november
alle in
Brugge. Ook in Kortrijk en Roeselare worden
diverse exposities voorbereid, terwi 11 er in de
hele Noordzeegouw lezingen, colloquia,
q
wedstrijden en andere projecten op hetetouw
g
worden gezet Voor meer concrete informatie
wendt men zich tot de Dienst MuseaGezellejaar 1999 - tel.: 5
44.87.84.

1999),

LITERATUUR
• Annoot R e..a., Guido Gezelle in West-Vlaanderen

Belgique
Belg1ë

o o-

l

Ook het tijdschrift 'Vlaanderen' heeft zijn
steentje bijgedragen tot de herdenking van
G. Gezelle- het eerste nummer (nr. 274 jan -feb.)
van de jaargang 1999 werd integraal aan
de dichter gewijd.

Uit de vele schenkingen die de Koninkli l ke Bibliotheek Albert I in Brussel in
de loopp der jaren
mocht ontvangen,
l
g en wor den in
eenvan
eli kvloerse
hoek
gelijkvloerse
de wetenschappelijke
in de gang
pp l instelling,
g^
g g die
naar het Boekmuseum leidt, enkele zgn.
g
'schenkingskabinetten'
tentoongesteld.
g
g
Naast het kabinet dat tegelijk
gl herinnert aan
de schilder, decorateur en architect Henry
Van de Velde186
ln boe
( 3-1957 ) en aan zijn
zemvriend de dichter Max Elskampp 1862(
193
1 is
, - achter las
g - de studeerkamer
van de Belgische
toneelschrijver
toneelschrijve Michel
g
Ghelderode te zien. Die ruimte werd op
sprekende
wijze gereconstrueerd
dankzij
dankzij
p
g
de schenkingg door zijn
- in 1 968
l echtgenote,
g
van de voornaamste meubelen en voorwer-

MUSEALE OORDEN VAN DICHTERS EN ANDERE SCHRIJVERS IN BELGIE EN NEDERLAND. DEEL 2

LEVE DE OPENLUCHT. ELF REFLECTIES OVER HET MUSEUM

,p

werk van Jan Van der
Zouden wijl
Hoeven en Leonard Nolens beter
begrijpen als we de kluis waar ze hun
hadden bezocht?
l
g edichten schrijven
Zullen we een schrijver
beter begrijpen
l
wij de
als wijll
zijn doopceel
lichten? Als wij
p
gganzenveer van Van Maerlant de
scherpgeslepen
van Van
p
pg p potloden
Schendel de 8B van Bonneure en de PC
van Poelier
hebben gezien?
g
p
Kunnen wijJ de geheimen
van zijn
l reis
g
naar Friesland ophelderen
als wij1 de
p
Carette-route hebbenevol
g gd? Waarschijnlijk niet. Hooguitg
zouden
wij
schijnlijk
wij
'tijdelijke termiweten waar de slechts 'tijdelijke
nus' was en een vermoeden kunnen
formuleren over het ontstaan van het
geheimehart van Westepitheton
'het eheime
P
Vlaanderen' dat op
o Houthulst slaat.
Waarom trouwens bezoeken wij
schrijvershuizen?
Uit nieuwsgierigheid
l
of sympathie - onze moderne
ondeugden
g Nietzsche.
g
- volens
wij
* De meeste schrijvershuizen
die wij
J
verblijve van
kennen,^J
zijn de riante verblijven
burgerlijke
g l en vrij honkvaste auteurs
die enkel verhuisden om zich te
verbeteren. En vaak een merkwaardige
g
mengeling
en idolatrie.
p
g g van piëteit
De interessantste zen
J wellicht die van
de dubbeltalenten zoals Bilderdijk
l en
Dosto'evski.
In Amsterdam (in een paar
P
l
kamers van de VU) zien wij
l minder
bekende aspecten
van Bilderdijks
J
p
tomeloze veelzijdigheid: de miniaturen
die hijJ schilderde,-)
zijn ontwerpen
p voor
medaillons ^J
zijn architectuurprojecten.
En Sint-Petersburgisschien
de
g,
volmaaktste uitdrukkingg van wat Henriedachte
Joris
ooit 'de imperiale
o s Jespers
p
p
ggedachte'
heeftenoemd
toont
ook de plastische
^
p
g
Dostojevsk
kant van Dostojevski.
Dostojevski
J
niet alleen spitsbogen (hij
he was
opgeleid
als architect),pg
figuren,
portretten van tijdgenoten
en
lg
g
collegaeg
(Toergenjev,
J ^ Balzac, Cervantes),,
maar ook de fYsionomie van personages
g
p
n romans - wellicht om ze beter te
zijn
uit zij
kunnen zien. Maar waar schreef Riekus
schrijf Marcel
Waskowsky?
Y En waar schrijft
Maele, en hoe?
* Een museum om van te dromen is de
studeerkamer van l'immortel baron
Cuvier die, volgens
de beschrijving
J g van
g
Hannemieke Stamperius,
^ elf stahoge
g en
p
twee lage
werktafels
had
'elk
toegerust
g
g
met pen, papier,
boeken en het manuP
scrapt waaraan hij
hij werkte'. 1 Het was
Jules Verne die Cuvier onsterfelijk
l
waande en deeschiedenis
heeft hem
g
tot hiertoeeli
al werd de
g kl gegeven,
gg
zoals Viénot2
Na poléon de l'intelligence
%
hem ins 93
2 nog gbetitelde, door een
latere biograaf
tot zijn essentie herleid:
g
Georges Cuvier, zoologiste3.

Maar zijn museum, zoals hierboven
beschreven en voorzien van zijn
l
Mémoiresour
p servir à l'histoire de

en een
l'anatomie des mollusques
q

p rachtige installatie met botten
fossielen en weekdieren opp sterk water,
heeft nooit bestaan. Cuvier,p
pair de
France, hield bij leven al niet van
j
Geen mooier museum
p ottenkikers.
dan een musée imaginaire.
g
* Als het waar is, zoals Mario Praz
schrijft,
is
pJ
l ^ dat een huis 'een projectie
van het IK' - en ikeloof
dat
het
waar
g
is, voor wat het
interieur betreft,
,
dat toch nooit helemaal toeval is - dan
maakt het bezoek aan bepaalde
musea
p
de lectuur van 's schrijvers
ceuvre
J
overbodig.
g
g Of ongewenst.
* Mario Praz heeft van zijn
J leven een
zij museum
museumemaakt.
En van zijn
g
boek: Huis van het leven. Hij
altijd
beschri ft
g
J d even nauwkeurig)
de indrukwekkende verzameling dieJ
hij
bi elkaar
in Rome in het Palazzo Ricci bij
bracht als een autobiografie.
g
* Men kan ook in andermans museum
Hoe zou René De Clercqq zich
leven.
e
hebbenevoeld
in het atelier van de
g
flamboyante
schilder
Antoine Wiertz?
Y
Of Maurice Roelants in Gaasbeek?
Heide
er betoogde dat ook het
*
gg
vergeten
een vorm van bewaren is.
g
Zeker. En het bewaren is ook een vorm
van vergeten.
* Bijgezet
worden in een museum. Een
lg
vorm van mummificatie. Het bindt
meer aan de aarde dan aan de eeuwigg
heid.
* Maar
aa toch, er bestaat ook zoiets als de
genius locs ik weet het. Een schrijver
%
kan dieeest
g oproepen, zoals Alberto
Savinio deeest
g (en de doden) van
Milaan oproept in Ville,^1j'écoute ton
genius loci beïnvloedt de
cc^ ur. Deg
dichter en via de dichter - tocher
p
definitie een tussenpersoon
- zijn
J
p
lezers. Misschien ook, in zeldzame
g evallen de bezoekers aan zijn museum.
Als knaapp - ik kende toen al, zoals
,Het
viel
vana mgeneratiegenoten,
'Het
mijng
g
schri'verke' uit het hoofd - heb ik een
schrijverke
tijd
ghete Gezelle-Museum gefre J lang
uenteerd.
Het was toen noggg
gewoon
q
huis en de tuin van vader Gezelle,,
de hovenier, beschermd en geschuurd
g
door een dame die kennelijk
doo
J de functies
van conciërge
g en conservatrice
combineerde en mijJ na een Ppaar
z ken toean
beoe
g vrijaf
g lg tot het huis
e n vre)e toean
g gtot de boekenkast. Ik
bladerde in Loquela en in De Bo's
Westvlaamsch Idioticon en spelde
p
r Dodoens' Cruydeboeck,
Rembertus
, want
y
ik had in die dagen
g
g een levendige
belangstelling voor flora en botanie. Ik
heb er toen nooit een andere bezoeker
gezien. Maar ik heb er wel de genius loci
ervaren. Misschien was het slechts een
samengaann van stedelijke
) stilte,, een half
verwilderde tuin en de opwindende
P
ijdkrans en van
ontdekkingg van TTijdkran

Dautzenbergs
p pprosodie der
g Beknopte
Nederduitsche tael. Ik moet toen al beseft
Ne
hebben
dat deze ervaringg volstond en
e
blijven Toen ik
dat
a ze eenmaligg zou blijven.
ook jaren
later, op
p het Minnewater
J
de act 'Het schrijverke' uitvoerde, was
dat
het wilde,
a niet,^ zoals de tijdsgeest
Jg
eenparodie,
- maar een hommage.
g
p
* D'un musée à l'autre. Poesjkin
in
J
schilderijen
Moskou. Daaragl
je voor de schilderijen.
museum toont meer een tijd
J dan
een individu. De Geheimrat Goethe in
Bonn. MijJ boeit er vooral de morfologie
g
derlanten
de Farbenlehre en de
p
voorgeschiedenis van Faust. En dan die
Herr Doktor Freud,, die
andere sschrijver,
l
moeilij wou maken,
moeilijk
hett zijn biografen
g
wel een bonte verzameling
fetisjen
heeft. Wenen,
g
l achtergelaten
rgg
sse
Hugogoppde Place
Be
a i . Victor
9
des Vosges- het mooiste plein
van
p
zijn
Parijs
Parijs, waaraan Nic Van Bruggen
gg in zijn
ge bundel een mooie
g J
aar
Vijftien
wijdde.
sonnettencyclus
wijdde.
Vijftien
ljaar
Y
Je
moet
met l'absolu er hebben gewoond.
g
ndt
eer wat je
J overal vindt: meubels,,
inktpot,
portretten,- manuscripten,
p
pp
memorabilia en bestofte nostalgie.
g
Ook: driehonderdduizend verzen en
h nveerti delen verzameld werk.
achtenveertig
Maar vooral: honderden tekeningen
g
van
a een man die ook als schilder groot
g
worden
zijn en die J. Delalande
zijn
zou geworden
zo terecht een 'dessinateurggénial et
h alluciné' heeft genoemd.
Dat maakt
g
indruk.4
zijninmij
Maar zijn beste beelden zijn
mijn
eigen museum opgeslagen, ik kan ze te
allen tijde oproepen, overal: 'Mon père
p ce
i re si doux suivi d'un seul
sourire
heros
hussardu'il
q aimait entre tous...'
gezegd
Menheeft
ee g
g hélas de
g dat Hugo

grootste
Franse dichter van de negeng
g
er
t iende eeuw was. Helaasgebeurt
g
nooit wat in zijn
zijn huis. Er is geen
g
leveende ziel. Haalt het museum de
tweeëntwintigste
g eeuw?
* 'Une
lu' schreef
Une
a , c'est de laglu
ppartie,
r n. Dat geldt
g ook voor een huis.
Een kwatrijn
YY
p Omar Khayyam
J op
afvragen:
kunnen wij
wi ons afvra
en:
parafraserend
P
e dan minder leven, ,omdat de
zal het lied
naam des dichters is vergaan?
Ook de
g
schim van de schrijver
moet men niet
l
n - zelfs niet aan zijnl boeken.
binden
de
zijd ge ichten
ff kon alleen in zijn
Slauerhoff
e is slechts thuis in
schrijv
wo en ,een schrijver
De besten huizen nergens
- of
g
ergens
in
Nergenshuizen.
er
g
g
RENAAT RAMON (BRUGGE)
I StamPerius H , Het verbeelde beest, 1988
2 Viénot J., Georges
g Cuvier, Napoléon de l'iiitelligence,
1932.
3 Coleman W , Georges Cuvier, zoologiste, 1964
4 Delalande J., Victor Hugo,
^ dessinateur génial et
halluciné, 1q64.
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pen uit de werkkamer
van de dramaturg
g
in zijn
in
q
J huis aan de Lefrancqstraat
Schaarbeek. Mevrouw De Ghelderode heeft
trouwens zelf op de reconstructie ervan
toegezien. Uit dit kabinet vol maskers, marionetten en mannequins
straalt een eigenq
g
aardige
geest
die
het
theatrale
universum
gg
van Michel De Ghelderode weerspiegelt.
Zijn anticlericalisme bracht hem ertoe te
gaan zitten op de kazuifel van een bisschop.
p Anderzijds
J was De Ghelderode ook
misantroop,erwijl
Jhij
hijervan hield zich zop
wel met waardeloze (cf. de kijkkast
links)
J
als met waardevollebeeldes
en
bas-reliëfs
J
in Romaanse stijl)
J voorwerpen
p te omringen.
g
p

l

p

Staande voor het De Ghelderodekabinet ziet men links eenglazen souvenirkast met daarbovenop
in g een pelikaan ver
g uld hout,^ uit een Vlaamse kapel
p van de
vernielinggggered, pplus een doek van Maurice Cantens: 'Hoftafereel'. Tegen de achterwand ziet men 'De lezeres', een doek van
Rachel Baes, maskers uit een Oostendse
winkel afkomstig,n
g opgehangen aan de
leegstaande
klok:
een poesjenel
van Toone I.
g
p J
Verder:o peen oosters tapijt)
een
sofa, een
Pl
stoel, zijn
l Jjas met calepin,
p een wandelstok,
diverse zwaarden, een oude koffiemolen
een dito spiegel,heili genbeelden een met
eenponcho
beklede mannequin
en ingep
q
g
leste
affiches met betrekking
tot toneelvoor
)
g
stellingen
g van De Ghelderodes werk (Marie
la Misérable, La balade du Grand Macabre). Op
de ovalen tafelreken
p J zinJ bril en enkele
authentieke voorwerpen.
Teen
p
g de wand
rechts hangen
g een 'Portret van het echtpaar
P
M. en J. de Ghelderode', door L. Henno, engelen, kandelaars
en
een houten retabel,
,
uit
verdwenen kerken afkomstig,Winters
karg
naval' een doek van Florimond Bruneau,
en 'Draaimolen',schilderij
een J van Marcel
Stobbaerts.
Ten slotte kan men er ook een blik
werpen
op het houten speelgoedpaard
P p
'Borax', De Ghelderodes mascotte.

Brussel:
Emile Verhaeren-Kabinet
Adres:
Koninklijke
1 Bibliotheek Albert I
Keizerslaan 4
1000 Brussel
Brabant (Bel$ie)
Tel.:
02 -5 1 9 .53 . 54 of 02-519.53.55
Statuut:
Openbaar:
federaal
p
Openingstijden:
• Maandag,
$ woensdag$ en zaterdag,
$ van 144 U. tot
17 u.
Toegangsprijs:
• Culturele verenigingen: 1.000 fr.
.
• Scholen:00
5
• Particulieren:ratis
$

Bibliotheek overgedra gen samen met boeken en literaire documenten. De afmetingen
g
van de kamer blijken
blijken natuurgetrouw, alle
Jauthentiek,
, kachel,
meubelen zijn
ook de kachel
de schoorsteenmantel, de kroonkandelaar
drie stoelen en zijn wandelstok. De reconstructieeschiedde
overigens
grond van
g opPg
g
eenplan,
schetsen en schilderijen van
p
Marthe Verhaeren-Massin+1
93 1 evenals
naar foto's.
^

l

p

Luc DECORTE
LITERATUUR
• Huet L., Een boek is een mijnheer Koninklijke Bibliotheek

en Bibliotheca Wittockiana in De Morgen - Café
des Arts, 22 juli 1994, blz. 18.
• Popelier B , Albertina op de Kunstberg Een kwarteeuw
Koninklijke Bibliotheek Albert I in Kunst & Cultuur, 1994, xxvii, nr 5, blz. 4-7
NOTEN
' Michel De Ghelderode trouwde op 2 februari 1924
met Jeanne-Francoise Gérard, in wie hij tot aan
zijn dood op 1 april 1962 een toegewijde
levensgezellin zou vinden.
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De Belgische filatelie schonk aan de figuur van
Emile Verhaeren twee keer bijzondere
aandacht.
1
Op
p 5november 1 295kreeg hij,
$ 1met andere Belgische
$
letterkundigen,
(toeslag
$ een (blauwe) zegel
$ van 4 r. (toesla
2 r.), die, kort daarna, op
15 november in de vorm
^5
van een tweeluik 4
( r. plus
. - oplage: .000 ex.)
p 955
werdecora
leteerd
'ten bate van culturele werken'.
p
$
Opp het vignet
$ de tekst:
'La vie est a monter et nonas
p a descendre'.
Cataloguswaarde
momenteel: 44.200 r.! Nauwelijks
$
1
driejaar
1 later werd, b.g.v.
$ liet eeuwfeest van zijn
1
geboorte,
in een oplage van meer dan n miljoen ex.
$1
een nieuwe Verhaeren-zeel
$ uit$ebracht naar een
schilderij1 van C. Montald (waarde toen:
20 cent, waarde thans:r.).
5
In 1963
93 eerden ook de Franse Posterijen
1 Emile
Verhaeren met een zeel
$ van 0,2fr.
Op
1 $ 11 december 1998 kreeg$
pvrijdag
E. Verhaeren nabij1 de kerk van Saint-Séverin
in het centrum van Paris
1 een nieuw
bronzen beeld, dit keer van de hand van de
Antwerpse kunstenaar André Goezu,
die al twintig^^ 1jaar in Parijs1 woont.
Het oorspronkelijke beeld, in 97
1 2 onthuld,
werd twee keereroo
d: een keer door de
$
Duitsers tijdens
WO. II en een keer in 99
i2
1
door tuig
$ van de richel

Emile Verhaeren (18551916), de ooit bijzonder
geliefde en gewaardeerde
dichter ...

In de Koninklijke
J Bibliotheek Albert I
aan de Brusselse Kunstbergg bevinden zich
verschillende zogenaamde
'schenkingskabig
netten' interieurs van beroemde heren die
door hun nazaten via een notaris aan de
nationale instellingg werden gelegateerd.
g g
Zo wordt achterglas, als in een
schrijn
van de
J^ eengetrouwereconstructie
g
Parijse
J studeerkamer van de ooit bijzonder
J
Emile
gBliefde engewaardeerdedichter
g
Verhaerenetoond.
g
Het betreft het kabinet van SaintCloud, door de vrouw van de dichter
Marthe Massin in 1930
93 aan de Koninklijke
J

Rechts van de schoorsteenmantel
hangen een portret
ortret van Verhaeren door de
Belgische
g
ppointillist Theo Van RY sselberghe
(1892)
schilderij 'Rode daken' door
9 en het schilderij
Alfred Verhaeren, broer van de dichter. Op
de schoorsteen staat 'De bacchante' van
Bourdelle1 16
9 . Links daarvan kijkt
J de bezoeker naar eenportret van Marthe Verhaeren door Theo Van RYsselber ghe (1899)
99en
naar eenportret
van
'de
dichter
die
zijn
p
J
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Huizen die zijn
zijn verlaten,,g
geven me
een lichtgevoel
van angst,
alsof
ik oop
g
g^
mijn hoede moet zijn. Het huis is
leeg,
pas
gmaar
^
p
p ^ voor je
l het
weet springt er een valse geest
van een
g
vroegere bewoner te voorschijn,
J^ wor den ratten in hun rustestoord
en krijg
lg
je de neiging
gg naar de prijs
pl te informeren
om het vervolgens
in een impuls
p te
g
koen.
p
In het lichtlooiend
landschapP van
g
de Noord-Limburgse
bossen op
p het
g
hoogste
punt in Swolgen
g staat zo'n
g p
huisje. Het is een voormaligg schrijvershuisje.
J
huis. Door de stoffige
g ramen zie ik een
oude sofa die van de wandeschoven
g
is, een Chineserent
die klam aan de
p
muurlakt
en een aangevreten
schoen
g
p
midden opp de vloer. Het lijkt
lijk een
omgeven
door
kluizenaarswoning
g
mastbomen die nogg nadruppelen
van
pp
de regen. Een
duistere
plaats
die
nog
g
p
maar weinigg tastbare sporen
van de
p
overleden dichter draag^
t al kost het me
geen
enkele moeite om er in gedachten
g
g
Bertus Aafjes
l te zien dwalen: de banden
zij nek, nu
van zijn tas kruiselings
g om zijn
dan bukkend om een varen, een
trosj bessen te
paddestoel
of een trosje
p
Zijn gedachten dichterlijk
dichterlij ver
bekijken.
Zijn
p zou het in
g. Niemand in het dorp
zij
zijn
hoofd
gehaald
hebben
hem uit zijn
g
J
te halen met roddels,
nieuwtjes
g
J of een groet.
leeftij was
Ondanks deevorderde
leeftijd
g
geen
schrijver
in
ruste
toen
ik hem
schrijve
lg
las en
kennen. HijJ
schreef over kleine zaken, details die
ietsroters
leken uit te drukken. Eens
g
gevleid en later verguisd,
g
g
^ alsof hij uit
de tijd
gevallen was. Of zoals de
lg

dorpsgenoten het intuïtief uitdrukten:
'Bij1 zo eentje
1 de
1 lag
g van jongs
1 S af een bijl7bij
wortels van de boom'.

In het werkhuis waren aanvankelijk
l
de wanden met boeken bedekt,p
op een
daggbegon
g hij
hijzijn
zijn boeken Pplank voor
'Ik heb ze niet
Tank in dozen te stapelen.
plank
p
verkondi
de
hij.
meer nodig,
l We
S,
g
dronken witte Bourgogne en ik zat
ongemakkelijk
g
J opp de sofa,- niet alleen
omdat het er Siberisch koud was, maar
kennelijk een begin
ook omdat hijJ kennelijk
g
maakte met het opruimen
van wat er
p
een leven langg verzameld was. Oppl
zijn
bureau foto's van de dichter Roland
Holst. Jani voor zijn
l vrienden. Boven de
kachel, die nooit werkelijk warmte
gaf,
g,
hingg een pentekening
van
Lucebert.
g
p
'Voor het Letterkundig
g museum. Ze
zoeken het zelf maar uit,' zei hijJ doelend

op
met de
p
p een doos correspondentie
hij
Vijftigers,
bij
wie
hij
zich
vaak
had
^
bij
Vijfti
J g
zij fatale kritiek
verontschuldigd
g voor zijn
beoordelingsfout
met betrekkingg tot
g
hun werk. De dichters hadden mettertijd
p
- maar
g
Jzijn excuses geaccepteerd,
zoals het somsaai
een faux pas
g leidt
^
p
een oncorrigeerbaar
eigen
g leven in het
g
hoofd van de foutenmaker, terwijlJ
niemand er meer aan denkt. Voor
Bertus Aafjes
) moet het deze duivelszij die hem naar de
kri
kring
p geweest zijn
van de Swolgense
bossen dreef,
g
waar hijl als Franciscus met de bomen
en de dieren sprak,
vol liefde voor de
p
sche in van een opperwezen
in
schepping
pp
wiens bestaan hijJ niet meer echt
geloofde.
Zijn
werkhuisje in het sombere bos
l werkhuisj
leer
l boekenkasten
g en mijn
begonnen
in deze laatste jaren
uit te
g
l

i 9.
ppotlood scherpt' door James Ensor (1900).
Naast de s ie gpel links tonen drie foto's Verhaeren nl. als kind, als student en als-'a45 J
rige. Teen
g de achterwand van het kabinet
zeg
'Vier p er g maar de werkruimte,^ prijken
p J
sonages in een park'
door
Monticelli,
een
p
ekleurde prent
door Theo Van R Y sselgekleurde
p
berghe: 'Verhaeren in rode jas
J in De Panne'
en een aquarel
van Marthe Verhaeren: 'Le
q
Caillou-qui-bi que'. Wie Verhaerens levensverhaal kent, weet dat dat de naam is van
boerderl te oppde Frans-Belgische
grens
het boerderijtje
g
g
in Henegouwen,
waar
het
echtpaar
de
g
p
^
drukte van Parijs
l ontweek (Cf. verder in dit
nummer: Maison Emile Verhaeren in Roisin). Verder, op
p het ladenkastje,
J, staan twee
beelden van adolescenten door George
g
gen een voor
Minne en tegen
g die wand hangen
studie van 'De bedelaar' door Constant
Meunier en 'De leeuwerik of de kleine fluii 9o . Links
ter' door Constant Montald3
van de deur ten slotte, een schitterend

uilen. Zoals het schrijvers
schrijver onder elkaar
puilen.
dronken we wijn.
J 'Nee,, het is
nog
S^ weerde ik af. 'Pas maar oop,
S te vroeg,'
voor 1je er erg
S in hebt, is het te laat -'

antwoordde hij.J De koppijnwijn
l
pp l
brandde in mijn
mijn keel en hij
hi sprak over
dichters, de voetreis (die anders
e aan is dan hij
hi gedicht had, maar
gegaan
ik niets naders kan vertellen,
omdat hijJ me zwijgplicht
oplegde),over
Jgp
elf sonnetten opp Friesland, Amsterde Koningsover
s
damse wandelingen,o
e rg
gYp en Limburg,
Bg raven in Egypte
oord.
schrijvershui aan de
Nu is zijn
l schrijvershuis
zijn
overgeleverd
en houdt zijn
g
bijJzijn
zijn eenvoudiggg
graf
popP
poor abrupt
dat aan de rand van het Swolgense
g
kerkhof onder een mottigg boompje
pl ligt.
g
Een literair wandelaar moet ik een
voettocht vandaar door het naargeestigge bos naar deze verlaten oase van
stilte aanraden, omdat er een oude,
wijz
vriendelijke dichter werkte,^ een wijze
die, terwijl hij ooit in Egypte
gYp
met een depressie
worstelde, een
p
onbezonnen artikel over de Vijftigers
lg
naar Nederland opstuurde...
een
P
onbesuisde daad die hijJ zichzelf niet
wilde en kon vergeven. Een dramatischelek
p als deze zou voor het
nageslacht
geconserveerd
moeten
g
g
worden omdat er anderseen
p
g plaatsen
overblijven
waar men kan nadenken
J
tij is, weet
over tijd,
J^ want wat tijd
behalve dat het een monotone
stroom van voortvloeiende minuten en
uren is.
HERMINE DE GRAAF (BUINEN, DRENTHE)

schilderijtje van Kees van Dongen:
'Aux
schilderijtje
g
Folies-Bergères'
en
een
tekening
door
Paul
Folies-Ber
g
g
Signac
(Venetië,^ s908 .
g
Kortom, een bezienswaardig,
e maar
niet zo sober ingerichte
ruimte.
g
LUC DECORTE
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• Huet L., Een boek is een mijnheer. Koninklijke Bibliotheek
en Bibhotheca Wittockiana in Brussel in De

Morgen - Café des Arts, 22 juli 1 994, blz. 18.
• Popelier B., Albertina op de Kunstberg. Een kwarteeuw
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Charleroi:
Musée Jules Destrée
Adres:
Hotel de Ville (troisièsne étage)
Place Charles II
6000 Charleroi
Henegouwen
(België)
^^
K
Tel.:
071-32.23.66
Statuut:
openbaar:
stedelijk
1
1'
du musée Jules
Destrée:
Conservatrice ad'ointe
J
l
Patricia Vanerck
Openingstijden:
de kantooruren, van dinsdag^ tot zaterdag,
• Tijdens
^
1
van 9 u. tot 17 ti.
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
5 fr.
• Studenten, kinderen, gehandicapten en gepensioneerden: gratis

Jules Destrée (1863-1936),
dichter, socialist, humanist,
minister (voor kunsten en
wetenschappen), man die
het Waals bewustzijn
wakker heeft geschud ...

0 de zolderverdieping
Op
Pg van het
Stadhuis in Charleroi wordt, in een
keurig
g
museum' hoogg en droogg onder de balken,
de nagedachtenis
aan Jules Destrée,- de man
g
van de legendarischeg
brief aan koning
Albert I in ereehouden.
Aan de hand van
g
voorwerpen
(adreskaartjes,
zij
l ^ affiches,^zijn
P
diploma
briefopener
en
brilletje,
zijn
p
en bup
J^
reau exlibrissen, identiteitskaarten),brieven
(aan zijn
77^ aan z'n moeder
J broer,^ 18.06.18
16.01.1873),
publicaties
('Essai sur
,
p
73 ,
schilderije (van
Diderot' foto's,
beelden en schilderijen
,
LambeauxAntwer en^
185
2 - Sint-Gillis,,
1908),
9 Constantin Meunier (Etterbeek, 183 1 Elsene,^ 1905),) Pierre Paulus Chátelet > 1881 Brussel 1959)
én via een chronolo isch-the959
g
matischarcours
kan de bezoeker de historie
sche context en de evolutie van Destrées
ideeën behoorlijk
behoorlijk
volgen.
g Achtereenvolgens
g
maakt hijJ immers kennis met de dichter
(1863-1891),de socialist(1892-1905),de man
die het Waals bewustzijn
bewustzijn wakker heeft
g eschud1 06-1
18
de
minister
voor
Kunsten
9
9
en Wetenschappen(1919-1921),de
humanist
ee
(1922-1930)en de ggrondlegger
gg van een idee
(1931-1936).

BELGIQUEBELGIE
ACADEMIE ROYALE DE LANGDE
ET DE LITTERATURE FRANCAISES
1921 •1911
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR
FRANSE TAAL EN LETTERKUNDE

,-,

Ter herdenking
A van de looste geboortedag
^
$ van de
vooral door zijn
zijn uitspraak:
'Sire, il Y
n' a
pas de
p
p
Belg es' bekende Waalse ^politicus, Jules Destrée,
verscheen op
i 6 een postzegel
1' 16 november 93
p
S van
één frank niet liet onjuiste
1864.
^geboortejaar
1
Opmerkelijk detail: de oplage van de paarse
p
Destréeze^^el lag^^ niet 3,6
één
3 miljoen
p
1 exemplaren
derde hoger dan die van de tegelijkertijd uitgekomen
groene zegel van één frank voor architect Henry
Van de Velde (2,44 miljoen exemplaren).
^
Destrée werd nog geportretteerd op Belgische zegels
uit 1957
(sassen met de volksopvoedkundige L. De
Raedt, een zegel
S cent toeslag)
^ en
^^ van 2fr. plus
1' o
197
1 (samen niet koning$Albert I, een zegel
$ van 7 r.).
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Destrée -geboren
ope 2 1 augustus
g
g
1863
3 in Marcinelle, in de rue des Hauchies
nr.thans
rue Destrée) - was een man van
4
honderdpassies en duizend interesses, één
van de kopstukken van de Waalse Beweinvloed noggsteeds voelbaar is.
gingwiens
^
HijJ
uit een gegoede
familie: samen
gg
met zijn
broer
Olivier-Georges,
J
g^ die vier jaar
l
jonger
jon er was,, kreegg Jules een christelijke
J o evoeding,
'medelijde
g^
ggedachten als 'medelijden
de zwakken, liefde voor de schoonheid,
afkeer voor onrecht' centraal stonden. Vader
Destrée was een chemisch ingenieur die in
beschaafde, burgerlijke milieus thuis was.
Deeu
d van beide broers werd evenwel
jeugd
overschaduwd door de dood van hun aanbeden moeder, Clémentine Delafontaine.
Door dit tragisch
gebeuren
raakte Jules van
g
g
zijn geloof af,^ terwijl
Georges
l
g in datzelfde
g eloof ljuist troost en soelaas vond (later
werd hij onder
on
de
'dom Bruno'' benedicti n; ookl
hij schreef verzen en essays;
Y^hijl
stierf in 1920). Jules volgde aan de Université Libre de Bruxelles een studie in de rechten. In 1882 studeerde hijJ af en tijdens
zijn
J
J
stage
g bij
bij advocaat Edmond Picard - cf. de levenslooevan Camille Lemonnier - ontdekte
hij het artistieke en literaire milieu van Brussel. Hij
Hij sloot zich aan bij
bij 'La Jeune Belgqi ue'
een kringg waar de moderne kunst in zijn
zij
grootste
vrijheid
vrijheid werd verdedigd
(kunst
om
g

de kunst, cf. het devies van de Tachtigers
g in
Nederland en raakte in contact met de
kunstkringg 'l'Art Moderne' en de vereniging
gg
'La Wallonie'. Na zijn
J kennismakingg met
beeldend kunstenaar Constantin Meunier en
dichter Camille Lemonnier kreeggl
hij meer
waarderingg
voor degeëngageerde kunst
waarin het sociale thema centraal stond. Geleidelil k aan g
gingghijJ zich voor een andere
wereld interesseren, die van de arbeiders.
Getroffen door de miserie van de bevolking
in de Borinage ^ be g
af hij
hij zich in de sociale
Hij ijverde o.m. voor algemeen
stem strijd. Hij
g
rechtvaardi
recht meer
gheid voor werknemers, betere arbeidsvoorwaarden werkdawekelijkse rustdagg en
gen van acht uur- een wekelijkse
ondereen ouderdomspensioen )en verplicht
p
wiJ s (in 194
o richtte Destrée de 'Université
Populaire
de Marcinelle' op,
p^die de werP
kende klasse belangstelling
g voor cultuur
g
moest bijbrengen). Als volksvertegenwoordizijn dood
zetelde hijhijtot aan zijn
94
g er - vanaf 1894
arlement - is hij de inspirator
ge
p
phetweest van tal van sociale wetten.
Naast zijn
g
J sociale bewogenheid
Art
et Socialisme,^ 1896) werd
cf. zijn
studie
J
deze Henegouwse
politicus
gekenmerkt
g
g
e
door een sterk Waals bewustzijn.
9 orJ In 1911
g aniseerde hij van mei tot november, in
Charleroi, nadat hij maandenlang
g kerken,,
musea enarticulieren
had bezocht opezoek
e
naar Waalse beeldhouwwerken en schilderijen
tentoonstelling:
rijen, een grootse
g 'Les Arts
g
anciens du Hainaut. Salon d'Art moderne'.
Hiermee hoopte
hij de Waalse fierheid te bee hij
vorderen en aan te tonen dat er wel degelijk
gJ
ook van een Waalse School kan wordeneg
sproken.
Hijl schreef: 'Wij, Walen, worden
e
beetje
1 bij
1 beetje
1 uit het gemeenschappelijkpatriStilaan is in ons land de
monium uitgesloten.
g
zij om kolen te
ideee
roeid dat wij1 wel in staat zij
^^
produceren,
ijzer
uceren
maar hele putten,
glas
en
ijzer
te
,
g
p
p
maal niet kunstzinnig^ aangelegd zijn'. Volgens
g

Destrée hebben Waalse schilders met elkaar
zijn. Zij
gemeen
dat ze ergge
poëtisch geaard
zijn.
g
g
schilderen van de werkelijkheid
werkelijkheid
weg.
g De
Vlamin en en de Nederlanders zouden zeer
Vlaminge
schilderen. De tentoonstelling
vond in heel Wallonië een enorme weerklank. EnkeleJ jaren later - in 99
1 1 - werd
Jules Destrée minister voor Kunsten en
Wetenschappen, 37
een functie die jaar langg
in handen van de katholieken waseweest.
g
hij te Brussel trouwens
Als dusdanigg stichtte hij
de 'Académie de Langue
g et de Littérature
eJ Vlaamse Academie
fran^aise' (de Koninkijk
bestond al sinds 1886).
In 1912 schreef
hij aan koningg
l
Albert I zijn
tellende
J
J twintigg bladzijden
brief: Lettre au roi sur la Séparation de la Wallonie et de la Flandre, waarvan hoofdstuk twee
begon
zin: 'Sire,
g
g met de beroemd geworden
laat mij u nu de waarheid zeggen, de grote en afgeen Belgen'.
schrikwekkende waarheid: er zijn
1^
S
'Ik
versta
daaronder
dat België
Hi' vervolgde:
Hij
S
g
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eenolitieke
staat is, ,p
op een vrij1 kunstmatige
p
g
wijze samengesteld
weliswaar,
natie.
g
^ maar geen
g
Bel
België
o wat wel bijzonder
bijzonde kort
g dateert van 183^
Ik weet dat België
g al vroeger
g bestond, in een
latente toestand die bi'1
beeldonder
der de Bourondiërs
bijna
in
een
werkelijkheid
werd omgezet.
werkelijkheid
1
g
gezet
Veel belangrijker is het echter om naar de feiten
te kijken.
kijken. Uit het feit dat twee fragmenten,
een
g
van de uiterste rand van het Germaanse rik
1^ een
ander van de uiterste rand van het Franse koningsscha pafstand
poogden
^
p g te nemen van het
verreeza
g dat
g over hen heerste, en uit een aantalelementen uit hun geschiedeparallel lopende
p
g
nis kan toch moeruk
enworg etrokk
1 de conclusie
den dat zij
zij het gemeenschappelijke
leven
en
de
g
pp 1
zeden en verzuchtingen
g van een volk delen ...'

l

Verder somde Destrée de vele verschillen tussen Vlamingen
g en Walen op:

een rots'Wallonië is bebost,, heuvelachtig,
g,
achtige bodem. Vlaanderen is plat
p en zanderig.
g
Een Kempense
boer en een Waalse arbeider zijn
zij
p
verschillende soorten mensen. Vlaanderen is
een landbouwland,
, Wallonië een industrieel
gewest. De Vlaming isg
langzaam,
ppgg
- koppig,geduldig
g
eneza
etrouw. De Waal is levendig,
g gs g
g^ onbe stendigeeuwig
tegen
^
g
g het gezag
g gin het verweer.
In Vlaanderen is derote
g massa katholiek. In
Wallonië is heteloo
niet meer dan eengeg
woonte en vindt men steeds meer vrijdenkers.
Er
1
bestaat echter nogg een duidelijker
duidelijke en beslissender
bewijs voor de fundamentele tweeledigheid
van
g
Uw rijk,
1- en meer onbetwistbaar dan de bewijzen
1
die worden afgeleid
uit de grond,
of het landg
g
schapde
activiteit, ^het temperament
en het ge ^
p
loof: dat is de taal.' Destrée stelde de koning
deze oplossing
p
g bestaande uit
g voor: ' E en België
twee ona ankeli jke
1 en vrije
1 volkeren, een unie
ona aan
aangegaan
aan
e omwille van deze wederzijdse
1
hankeli'kheid
1
^ zou dat niet een oneindigg steviger
S
staat zijn
1 dan een België
g waarin de ene helft zich
altijd verdrukt voelt ten opzichte
van de andere
p
helt?' (Cf. tevens zijn essay
Wallons
et FlaY
mands. La Querelle ling
uisti^ue en Belgq
i ue
1923).

Mede tengevolge van zi ln ijveren
l
werd de eerste Waalse feestdag
g op28 se Ptember 1913
ook
93 in alle ggrote steden gevierd,
g
in Brussel. Als vlag
voor een
g werd gekozen
g
rode haan opp een geel
met
g veld,^afgezoomd
g
nationale kleuren. Het wapende Belgische
p en
g
schild bestond uit een rode stappende
haan
PP
oopeen veld van goud
met
de
kreet:
'Liberté'
g
en het devies 'Wallons tou'ours'.
Tijdens
Tijden
J
beschikte Destrée over een diplomateekas
oort waarmee hij lnaar Londen en
pp
Le Havre reisde en vervol gens heel Italië —
zijn
l geestelijk
gl vaderland — doorkruiste en in
de winter van 1917
revolutietijd —
97— in volle revolutietij
Sint-Petersburgg aankwam. Over zijn
l n con
tacten met de regering
van
Kerenski
en
later
g g
met die van Lenin, Trotski en Stalin was hijl
ontgoocheld.
Daarom stuurde de Belgische
g
g
regering
re
erin hem via de Transsiberische
spoorswegnaar Peking.g In november 1 918 verliet

hijJ China en via Marseille kon hij
hij eindelijk
eindelij
zijn geliefde Wallonië terugkeren.
Om
g
dat deezinswonin
bij
een
Engels
bombarg
g
gJ
dementedeelteli'k
g
l vernield was geraakt,
g
besloot Destrée zich met zijn vrouw — kinderen hadden ze niet — in de buurt van het
Brusselseustitie aleis
g — de balie
p te vestigen
had hijl immers nooit verwaarloosd.
Bij
Bij het neerleggen
zijn ambt als
gg van zij
— op
2
1921ktober
o
brachten
0
P
talrijke
l kunstenaars en intellectuelen een
ontroerende hulde aan Destrée en betuigden
g
zijJ hem hun bewondering.
verg . James Ensor
klaarde: 'Wij1 houden van u, edele Destrée ...'
hij schreef zijn
Nogg rustte Destrée niet: hij
J n me
moires,p
publiceerde allerhande studies, ,o.m.
een lijvig
er la Pa g werk in twee delen: Roger
gde
sture-Van derWeyden,
Weden waarin hij bewees dat
bi de Vlaamse Primitieven
deze schilder die bij
wordteran
in^ werkelijkheid
werkelijkhei een
g schikt
g
kunstenaar was. Aan de balie van
Brussel bleef hijJ actief. Opp 2 0 d ecember 11935
voerde hijJ — in Beren
g — voor de laatste keer
het woord in het openbaar. Twee weken later overleed hij.
hij.Op
g een
pzijn bureau laggnog
bijdrage voor de krant Le Soir. Overeenkomstigl
zijn wens werd Jules Destrée in Marcinelle begraven.
Een ontroerde menigte
g op g
vallend veel mijnwerkers,
glasen
l
^g
metaalbewerkers) bracht een laatste hulde
aan de man die de arbeidersrechten zo lang
en zo vurigg had verdedigd.
laJ
g Enkele jaren
ter overleed ook zijn vrouw Marie DestréeDanse dochter vanraveurg
Au guste Danse,,

met wie Jules opP 10 augustus
18899 in de colg
legiale kerk van Sint-Waldetrudis in Mons
wasetrouwd.
Op phun graf
g staat te lezen:
g
'Eén in het leven, verenigd
g in de dood'.
Luc DECORTE
LITERATUUR
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NOTEN

I Het Jules Destrée-Museum in Charleroi werd op
27 september – een symbolische dag –1988
plechtig ingehuldigd.
Daarvó6r berustte de inboedel ervan in een
gelijknamig museum in Marcmelle, dat dank
zij een donatie van de heer en mevrouw
Armand, de trouwe bedienden van de
Destrées, in 198o was opgericht. Jules en Marie
Destrée hadden immers geen erfgenamen en
bij de dood van Marie ging alles naar de
Armands. Georges en Martine Armand
vestigden zich na Manes overlijden in 1942,
met de relieken van een heel leven (meubels,
boeken, schilderijen), in Laken. Om hun
bewondering voor de grote man met anderen
te kunnen delen en in de hoop dat volgende
generaties met het patrimonium kennis
zouden kunnen maken, schonken zij bij hun
dood alles aan de stad Charleroi met de
bedoeling dat die het erfgoed ergens zou
exposeren. Aanvankelijk werd dat een kamer
in het gemeentehuis van Marcinelle, thans is
dat de nok van het stadhuis in Charleroi.

ZIJN WANDELSTOK HANGT MET GEBOGEN HOOFD AAN EEN HAAKJE...

Ik bezoekraa
g gwoningen
g waarin
kunstenaars hebbeneleefd.
g
Als ik ergens
kom waargeboorteg
g
huizen ateliers of cafés van artiesten tot
musea werden omgevormd ten einde
hun nagedachtenis
te eren, het toerisme
g
te bevorderen en de middenstand te
dienen, dan kaneJ mij Jniet tegeng
houden. Ik rén erheen. Ik koopp de
catalogus
g en de pprentkaarten, luister
naar de uitlegg van de huisbewaarder en
schuifel ingetogen naar de kamers.
Daar vind ik, naast de 'Verzamelde
Werken' de brieven van de Meester, de
medailles, de erelinten, de diploma's,
de krantenknipsels,pijp
dei' en de
tabakspot.
p Daartussen en daaronder de
meubels de tapijten, de g
vele grote en
kleine dingen
g uit het dagelijkse leven
die mee doodgaan
als hun zingever
g
g
sterft. Zijn
Zijn pantoffels verzetten geen
g
voet meer,,l
zijn wandelstok hangt
g met
hoofd aan een haakje, zijn
gebogenl^
l
reiskoffer die eenmaal zijn
J hemden en
zijn
g kostuum over de wereld
J zondags
mocht drag^
en staat nu naast de

kleerkast met zwartelekken
oppl
zijn
p
bruine bast. Daar word ik lekker
weemoedigg van.
altij
Er is ook deen.
p Ik vind het altijd
eenpen
gg met
p te zien liggen,
haar oude ooggvolg
gedroogde
g inkt,
dwars over een half beschrevena
ppier
vruchteloos hopend
dat
zij
haar
l
p
avonturen ooit nogg eens voort kan
zetten. Pennen hebben iets dat andere
dingen
g niet zo hebben. Er zit nogg iets in
van al wat er is uitgekomen.
g
foto's,
Maar het meest boeien mijl
de schimmen van het verleden, zeker
als zijJnog
g 'lichtdrukmalen' mogen
g
heten. Ik kijk
graag
g naar oude foto's,
Jg
van vreemden zowel als van bekenden.
Ik zieraa
voor de camera.
g
g mensen
Door de lens kijken
zijl de eeuwigheid
g
l
in. Eer zijl verdwijnen,
verdwenen laten zijl een
limPachter van zichzelf en hun
g
wereld. Zij staren
mij aan alsof zijJmijl
l
iets te zeggen
gg hebben. En daar raad ik
dan naar.
GASTON DURNEZ (ITEGEM)
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Damme: Literair Museum
Tijl Uilenspiegel &
Jacob van Maerlant
Adres:
Huse
y De Grote Sterre
1Jacob van Maerlantstraat 3
834 0 Damme
West-Vlaanderen (Belie)
S
Tel.:
050-35.33.19
Fax:
050-37.00.21

Statuut:
Stedelijk
1
Conservator:
Bert Van Haecke
Openingstijden:
• Van 16 april
van9 U. tot
p tot 15 oktober: weekdagen
S
12 u. en van 14 u. tot 18 u., zater-, zon- eneestdagen
^ van 10 U. tot 12 U. en van 144 U. tot 18 U.
• Van 16 oktober tot 15
weekdagen van9 U. tot
5 april:
p^
12 u. en van 14
4 U. tot 17
7 u., zater-, zon- en eestagen
van 14 U. tot 17 u.
• Gesloten op1 januari
en 255 december
l
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 100 fr.
• Groepen:
p 5o fr.
• Gezinsticket (ouders + kinderen < 18'aar):
200 fr.
1

iffCCleuCeafpíegeï

^
DEUTSCHE BRlNDESPOST

Eind mei 1944,
944nog
g in oorlogstijd,
g 1 werd 'ten bate van
de krijgsgevangenen en hun gezinnen' een serie
postzegelsp
met portretten van 9beroemde mannen
uitgebracht
en verkocht bij
S
1 inschrijving
1 9 van 1 tot3o
mei 1944. Met Jan van Ruusbroec was 'de vader der
Dietsche dichters algader' de eerste literaire schrijver
schrijve
door de Belgische
Posterijen
^
1 met een zegel
g van
5 o cent plus 255cent toeslag%werd geeerd.
g
Door de Belgische
Dienst der Posterije
Posterijen werd aan de
S
legende van Tijl
Uilenspiegel
0 2 uni 11944 een
1op
25
bruinzwarte zegel vanp
6o cent plus zo cent toeslagS
gewijd
(oplage:
6.
ex.) In dezelfde reeks (ter
^ 199
575
bestrijding
1 ^ van de tuberculose) besteedde men aandacht
aan andere legenden, die bijv. van Ros Beiaard, Brabo,
St.-Hubertus en Genoveva van Brabant.
De Deutsche Bandesp ost herdacht Till Eulens
pSieel in
1977 met een veelkleurigeS
zegel
van o P enne^e waaropp
5
zijn
S
een kwartet van zijn
lotgevallen
werd uitgebeeld.
g
8o

Jacob van Maerlant (ca. 1230ca. 1296), 'vader der Dietsche
dichters algaeder', Europeaan avant la lettre...

Het Stadsbestuur van Damme kocht
in 1979
o Dammes
markt lein
atri979
p
P de p
Huys
ciërswoningHu
se de Grote Sterre aan, met
bedoelingg er een culturele functie aan te
geven. De Dienst voor Toerisme werd er onmiddellijk
en in 1980 werd een
l in opgestart
pg
mooie tentoonstelling over '800 jaar
stadsrechten'g
g eor aniseerd. Er werden maandeli'ks
l tentoonstellingen
g met wisselend succes
eor
georganiseerd.
In
19 81 werd een aanzetgeg g
ie elmuseum met de
g even tot het Uilenspg
Uilenspg
ie elcollectie die van Bert Peleman
werdekocht.
Tussen 199
0 en 1997
werden
g
997
deublieksactiviteiten
van
de
museale
werp
kingg
noodgedwongen stil eleg^
d omwille
van de restauratie van Huys
Hu se de Grote
In dieeriode
kon
Damme haar
p
Uilenseie gelboeken-collectie
gevoeligg uitg
breiden door de aankoopp van Walter De
Deckers Uilens eie gg
elarchief . Na de eslaagde
g tentoonstellingg 'Jacob van Maerlant,
de middeleeuwse wereld opp schrift", die
van 8 februari totmei
1997
in het pas
4
997
p g erestaureerdeon
georganiseerd,
p and werd g
g
der de kundige
leiding
van
prof.
dr.
Jozef
g
g
p
Janssens van de K.U. Brussel, werden de
unieke handschriften keurigg aan de ontleners uit heel Europa
p terugbezorgd.
Nu wordt er koortsachtiggg
gewerkt door een
wetenscha
wetenschappelijk
comité,
bestaande uit de
pp l
ploe
gvan rof.
p dr.. Janssens en leden van
de Ut
lens p
ie g
hel's Kringgonder
on de bezielende leidingg van prof.
dr.
Victor Nachterp
g iele van de KULAK aan een tentoonstellingrond Uilens p
ie g
e1 2 ^ die van 5februari
tot 2 mei 1999
s Grote Sterre zal
in Hu
se de
999
Huy
plaatsvinden. Het Maerlantluik van het Literair Museum moet dan even wijken
voor
l
Uilens pg
ie el. Na afloop
p van de Uilenspiep ie
g eltentoonstellingzal het definitieve Literair
Museumgestalte
krijgen,
g
Jg ^ waarbij aan de
hand van de literatuur, toegespitstop
o Maerlant en Uilenspiegel, het beschavin
gsoffen
sief van de stadscultuur van de Middeleeuwen tot heden aan bod zal komen. In
afwachtingg werd een imaginair
Maerlantg
museum opgezet,
waar de bezoeker in
pg
Maerlants wereld wegwijs
gemaakt wordt.
g Jg
Alseleerde
Vlaminggdichtte Jacob
g
van Maerlant 3 , op
p verzoek van HollandsZeeuwse opdrachtgevers- in de tweede helft
van de 13de eeuw een indrukwekkend ceuvre bijJ elkaar. HijJ verbleef dan ook een tijd
tijd
het Noorden. Zin
J laatste werken schreef
hij echter in Damme, waar hij vermoedee
lijk
J onder de kerktoren werd begraven.
g
Hij oefende in de late middeleeuwen als
HI
invloed uit. Al is
g een anderegrote
g
Maerlant thans wat in het vergeetboek
g
g e-

raakt ooit is dat wel anderseweest.
Zoals
g
Reinaert en Uilenspiegelkreeg
kree hij
hij in de loopp
van de cultuurgeschiedenis
een mythische
g
Y
betekenis en werd hijJ voor allerlei
ideologische
wagens
g
g gespannen.
g p
Over Maerlantsg
l eu d is niets met zekerheid bekend, tenzij
tenzij dat hij
hij vermoedelijk
vermoedelij
1230 ggeboren werd in `Bruxamzij
bacht' de streek rond Brugge.
gg Al uit zijn
werk blijkt Maerlants ggrondige
e
g ver trouwdheid met Latijnse
0
Latijnse schoolauteurs. Op
g rond hiervan mogen
g we veronderstellen
dat de jonge
gedegen
l g Jacob een g
g opleiding
p
g
meekreeg,
in
de
kapittelschool
van
g^p
Sint-Donaas in Brugg
e. Die school was inderdaad een centrum van wetenschapat
p,
met derote
g Vlaamse cisterciënzerkloosters
Ter Duinen
(Koksijde) en Ter Doest
Lissewege)
g nauwe contacten onderhield. Maerlant zou voor zijn
J hele latere oeuvre van
dezeeleerde
driehoek afhankelijk
afhankelijkblijven.
blijven
g
onduideli
J ke redenen verliet acob hetraafscha
g
pVlaanderen en vestigde
g
zich omstreeks 1260 als koster van de SintPieterskerk opp het eiland Voorne (in Maerlant bijl Brielle). Behalve de ppraktische zor hij ook
g en voor de kerkgemeenschap,zal hij
het onderwijs
uit
J aan de jonge
J g parochianen
p
de hogere
kringen
behartigd
hebb.
Daaren
g
g
g
tij om zeven werken te
naast vond hijl de tijd
schrijven met in totaal
tenminste zeventigg
duizend verzen, ontleend aan zeker dertig
aanwijsbare
bronnen. Het eerste boek,
l
Alexanders Geesten(een biografie over Alexander de Grote,g
geesten = heldendaden) laat
al zien dat Maerlantefascineerd
is door het
g
koningschap. Ook de andere werken die
Maerlant opp Voorne schreef - Historie van de
Graal, Torec(een Arthurroman) en Historie
van Troje
Troje- gaan
aan over J
jonge
g pprinsen die in
weerwil vanrote
problemen
tot hoge
heerg
p
ge
scha ppilggeraken. De vorstenspiegel Helmeli1 kheid der Heimelijkheden werd wellicht
geschreven voor Floris V ter gelegenheid
g
g g
van diens officiële regeringsaanvaarding
in 1266.
Omstreeks 1270 keerde Jacob, intussen bekend als `van Maerlant', terugg naar
Vlaanderen, waar hij zich in Damme e
tigde. Dat hij
hij er schepenklerk
zou
zijzijn
vesp
Jg
weest is allesbehalve zeker. Daarvoor
toonde hijJ zich een te fanatiek bestrijde
bestrijder van
waaraan het Damse stadsbestuur zich te dien tijde
J bezondigde.
g Ook
in de bloeiende voorhaven van Brugge
gg bleef
Maerlant als schrijver
uiterst actief. Hijl
J
schreef er zijn
f ggrote encyclopedische wer ken. Der Naturen Bloem (over alles wat
groeit en bloeit in de natuur,^ ca. 1270),R i1'm
g
bibel
geschiedenis)
g
1 (een beknopte
p bijbelse
l
met de 'Wrake van eruzalem'12 71 en zijn
zij
grote wereldgeschiedenis,
g
^ de Spiegel Histo-

MUSEALE OORDEN VAN DICHTERS EN ANDERE SCHRIJVERS
IN BELGIË EN NEDERLAND. DEEL 2
1

Het standbeeld van de 13de-eeuwse
dichter1Jacob van Maerlant door Hendrik Pickery
op de Markt in
3
yp
Damme, met op
liet eeuwenoude Stadhuis en rechts de
se de Grote
'Huys
p de achtergrond
^
p atricierswoning 'Hu
waar nog
de Uilensp^
ie eltentoonstellm^loopt
zijn kop'.
999
p onder de titel 'De wereld opp^
p
S tot 2 n aei 1999

riael(een wereldgeschiedenis
vanaf Adam
g
en Eva, 1284-88). Tussendoor dichtte hij
hij een
verlorenegg
ane levensbeschrijving
l g van de
Heilige
g Clara en Sinte Franciscus' Leven. Ook
deze werken droegghij
hijopp aan noordelijke
noordelijk
Nicolaas van Cats, de
Utrechtse minderbroeders en Floris V zélf.
Maerlant liet zijn
l Spiegel Historiael onvoltooid: in het vierde deel ervan bekende hijJ
nood gedwon en
g te moeten rusten. Een laatste keer nam Maerlant zijn
zijn ppen op. Na de
val van Acco, de laatste christelijke
J stad in
het Heiligg Land, ^ schreef hij
hijin 1291
1 bit9het
tere strofischeedicht
Vonden Lande van
g
Oversee. Het werd zijn zwanenzang.
g

Maerlant heeft over de landsgrenzen
g
heene
rote
invloed uitgeoefend:
Euro g
g een
p
aan avant la lettre dus, in de Middeleeuwen
wellicht enkel overtroffen door de
Brabantse mYsticus Jan Van Ruusbroec.
Bovendien is hijl als ppopularisator
een fenop
meen van Europees
p formaat: als allereerste
'vertaalde' hijl de nieuwste wetenscha
ppelike
inzichten
van
de
universiteit
naar
l
volkstalie
hoog
g kennis opp
gniveau voor een
ggeïnteresseerd lekenpubliek.
In totaal worden in de tentoonstellin g
zes grote
thema's behandeld, elk voorg
afgegaan door een banier met een inleiden-

DIE VIND IK TOCH EEN STUK ONBELANGRIJKER DAN COMPONISTEN...

Over schrijvershuizen
heb ik,^ eerlijk
J
J
gezegd,
noggnooit nagedacht.
Dat komt
g
denk ik, omdat ik zogoed
als nooit oop
g
reisag en als ik het al doe toch nooit
schrijvershuizen
bezoek. Ik zou dus niet
l
weten wat ik daarover zou moeten
schrijven. Het zou niet gauw
schrijven.
in mijJ
g
opkomen
om zulke musea te bezoeken
P
— wel als 't om componisten
gaat
p
g
overi
overigens,
^ maar ik ben toch ook nogg
nooit in een componistenhuis
geweest.
p
g
Maar ik zou bijv.
graag
l wel g
g eens in
Leipzig
pg (Bach) of in Wenen (Mozart,
Schubert)dep
delekken
lekke willen zien waar
zij gewerkt hebben. Met schrijvers
heb
J
ik dat echter niet, die vind ik toch een
stuk onbelangrijker
dan componisten.
g l
p
Dus J^
'a ik kan ej helaas niet aan een

tekst hierover helpen.
p Zoiets is typisch
Yp
iets voor iemand als Jeroen Brouwers
om over te schri l ven.
Ik zou 't ook nietretti
p gvinden als er
na m'n dood voor mijl een dergelijk
gJ
onderkomen zou wordenemaakt.
g
Nee, hoor, een schrijver
J bestaat & leeft
door zijn boeken en als die (in bibliotheek of boekhandel) ruimschoots
verkrijgbaar
zijn, ben ik tevreden. Van
lgl
mij
mi' hoeven er daarnaast beslist geen
g
schrijvershuizen
te bestaan. Het spijt
l
pJ t
me zeer dat ikje
l vanwege
p
g dit standpunt
dus niet aan een boeiende tekst over dit
onderwerk kan helpen.
MAARTEN 'T HART (WARMOND)

de tekst en voorzien van een eigen
g kleur.
1. 'Maerlant toen en nu' werpt
p een
licht op
van Maerlant, zoals die is
p de figuur
g
blijven voortleven na Maerlants eigen
tijd.
g tijd.
een aantal(fictieve)portretten
trachten
p
we de dichter letterlijk
letterlijk in beeld te krijgen.
lg
Hier wordt de bezoekereconfronteerd
met
g
de oordelen (en vooroordelen) die in latere
eeuwen over de figuur
van Maerlant tot
g
zijngaande van zielloos
standekomen
zijn
g
vertaler totroot
g voorvechter van de
'Vlaamse Zaak'.
2. In 'Maerlants wereld' wordt u binnengeleid in de 1 3de eeuw. De tijdsband
combineert Europese
p ggeschiedenis,,geschiedenis van de Nederlanden en Maerlants eig en leven. In Wan kalf tot boek' krijgt
lg u een
beknot
schrijfen drukP overzicht van deschrijfkunst.
3.
3Op
eg e p grond van de schaarse gg
yens die ons resten, brengt
g 'Maerlants leven
en werk' een reconstructie van Maerlants
schooltijd
J en van zijn
l latere werkomgeving.
Maerlant bracht zijn
lljeugd
g door in het
Brugse
en
een
groot
deel
van zijn
g
g
l n carrière situeert zich in Damme. Vandaar de kaarten
met de West-Vlaamseeasso
p laatsen die g
cieerd worden met Maerlant en de aandacht
voor Damme in de 13de eeuw dat toen een
belangrijke
gl havenstad was en nadien door
de verzandingg van het Zwin stilletjes aan oop
zijn
J retour geraakte.
g
4. In 'Ma erlant op
p Voorne' komen
Maerlants J
jeugdwerken
aan bod,,geschreg
ven in Maerlant opp Voorne: Alexanders Geesten de Historie van Troje,
Heimelijkheid der
1, Heimelijkhei
Torec
Historie van de
en
de
1
Graal.

p g staan
5. Op
p de tweede verdieping
Maerlants werken die hijJ in Dammeg eschreven heeft centraal: 'Maerlant te Damme.
Blikvangers
g zijn
zijn niet alleen de handschriften
van Der Naturen Bloeme maar ook derachp
tigge exemplaren
van de Rijmbijbel. Verder
p
worden het Sinte Franciscus' Leven (waarin
Maerlant schrijft
J 'omdat ic Vlaminc ben')
behandeld. Deze
en de Stro ischeedichten
g
Spiegel
sectie wordt afgesloten met de S
pie el Historiael4 ,
rootste
grootsteen tevens ook laatste werk.
6. 'Literatuur ten tijde
1 van Maerlant'

geeft niet alleen een overzicht van de literade
tuur in Brabant en Vlaanderen tijdens
l
13de eeuw, maar toont ook hoe Maerlants
eigen
g g vonden en
g werken naderhand ingang
verspreid
raakten.
p
Aan de hand van een tijdsband
J
wordt het literaire werk van Maerlantesig
tueerd te midden van belangrijke literaire
werken uit de 13de eeuw in Vlaanderen en
in Brabant.
In de kelderverdieping
p g kan men,^oop
aanvraage
videofilm
'Omdat
ic Vlaminc
g,
ben'5 bekijken.
Deze realisatie, naar een scel
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nario en in een regie van Wim Offeciers,
duurt 20 minuten en situeert Maerlant op
g wijz
krachtige
wijze zowel in de Middeleeuwen
in Vlaanderen en Nederland, en maakt
komaf met enkele statements.
Een tentoonstellingsgids beschrijft
beschrijf
voorwerpen
op
een
bevattelijke
wijze
bevattelijke
wijz
P
p
uitvoeriger
g dan de commentaarteksten
in de vitrines)) en bevat alle teksten die op
panelen
of banieren zijn
P
J te lezen.

De Donder V, Waarom de olifant de iiiaagdeii likt in
De Standaard - Kiosk, 5 februari 1997, blz 9
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HET WOORD VAN DE STILTE VERENIGT TIJD
EN EEUWIGHEID...
J

De schrijfkamer
waarin ik werk,
J
bestaat reeds dertiggJjaar. In steeds
andere ruimten, steeds andere huizen,
werd hij telkens opnieuw
ingericht,
p
g
met dezelfde ingrediënten,
dezelfde
g
ordeningdezelfde
schikking,
sinds
^
g^
meer dan twintiggljaar ook met dezelfde
meubelen. Of is het de stilte die reeds
Jjaren bestaat,^ en waarin ik steeds teruggkeer? Is het de stilte die zal blijven?
l
Het is slechts een opwelling,maar ik
0o g
mij ldegevoelens
voor te stellen
p
g
waarin het bericht me zou brengen
g dat
men de kamer of de resten ervan, heeft
terugg
evonden waarin Homerus zijn
'Illias' schreef, de kamer waarin Leo
Tze zijn tao-teksten schreef, de kamer
waarin Hadewijch
J haar gedichten
g
schreef enz... Derote
g afstand die ons
in de tijd
l van deze teksten scheidt, zou
overgaan
in een fysieke
vondst, die
g
Y
bekrachtigt dat de woorden die ik lees,
bekrachti
werkelijk geschreven zijn.
zijn Ik
dat de stoffelijke
stoffelijkesporen
p
even
ontijdelijk
ontijdeli'k en onduldbaar zouden lijken
lijken
de teksten zelf.
Er is iets tegenstri'di
J gs in deze
gevoelens. In wezen houd ik niet echt
van schrijverskamers
en heb ze ook
l
zelden bezocht. Pas na jaren
ging
o
J
g gikop
een doelloos ogenblik
in een Gents
g
museum binnen in deere
roduceerde
g p
werkkamer van Maurice Maeterlinck,
maar ik bleef volkomen onbewogen.
g tijd
Enige
tijd trachtte ik me de figuur
van
g
Maeterlinck voor te stellen tussen de
meubelen, de boeken, de vele
voorwerpen,
maar ditJ
beeld wijzigde
p ^
g
niets aan de teksten die ik van hem
kende. De kamer had niet de kracht ies
t
toe te voegen
of te wijzigen.
g
Jg Ik geloof
g
niet langer
g dat de kamer waarin ik
werk iets wezenlijks van mijzelf
mijzel kan
en dat wat men in mijn
J
boeken niet vindt, ook niet in mijn
J
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kamer kanevonden
worden, zoals
g
men het ook niet in ontmoetingen
g met
miJ kan vinden.
Mijn schrijfkamer
is geheel
met mijJ
J
g
verweven, en lijkt
l ggedoemd om samen
met mijl te verdwijnen.
HijJ is zoals ik
J
hem steeds in mijn
J verbeeldingg heb
gezien. Het was
reeds in mijn vroegste
l
g ste
jeugd
mij intiemste dromen
g één van mijn
J
kamer te bezitten dieeheel
aan
g
mijzelf
toebehoorde, een ruimte waarin
l
de uiterlijke
J wereld en de innerlijke
J
wereld een eenheid zin
J^ de eenheid
namelijk die ik om mijJ heen niet kon
vinden. Toch voelde ik reeds vroegg dat
scheidingen
tussen subject
g
l en object
J
denkbeeldig
l^ en ik wilde dat mijn
denkbeeldi zijn,
l
kamer deze denkbeeldige
g scheidingen
g
g eheel zou oPheffen. In deze kamer zou
de eenheid opp mijl wachten, als een
onzichtbare aanwezigheid
die tot de
g
ziel spreekt
met de woorden waarvan
p
ik het meest houd, de woorden van de
stilte. Want het woord behoort tot de
ti den de stilte behoort
tot de eeuwigg
beid maar het woord van de stilte
verenigt
gtijd
J en eeuwigheid.
g
schrijfkamer
fkamer heeft de naamloos) n schri
heid van een archetypisch
beeld. Ook in
Yp
het kleine huis waarin ik inmiddels
achttienaar
J woon, ^is mijn
J kamer
ingericht
volgens essentiële, onwankelg
bare wetten van absolute soberheid en
helderheid. De meubelen zijn zonder
versiering,
zijn
ens
g^
J volgens
gScandina
vische vormgeving
gemaakt uit blank
g gg
hout. Ze g
miJ voortdurend het
contact met de tekenmen
g van de
nerven. De tafel staat bijJ het raam en is
kaal en onbedekt. Alleen eenpen en een
schrift liggen
gg voor de stoel. In een hoek
staan twee fauteuils, een kleine tafel en
een leeslamp,
hetzelfde blanke
p^
hout. Achter de leeshoek zin
l de
boekenrekken van houtenlanken
tot
p

aan de zoldering.
zij
g De boeken zijn
volens
g een minutieuze
onverbrekelijke
grootte
en
l orde,- volgens
g
g
kleur. De muren zin
J verder wit en kaal.
Op
p de ene muur hangen
g de abstracte
witte schildersen
l van Etienne Van
Doorslaer. Op
P de andere muur hangen
g
g eheel zwarte doeken van een
hedendaagse
g Zen-boeddhist Matsutani.
Dit is alles. Reeds twintig,
g^ dertig jaar.
J
Nooit voel ik enige
behoefte
g
veranderengen aan te brengen.
g Wellicht
zal er nooit nogg iets in deze ruimte
veranderen. Alles is blijvend
geworden,
J
g
duurzaam. Alles kan niet anders zijn
l
dan wat het is. En langzaam
heeft deze
g
kamer zich losgemaakt
van de tijd.
g
l In
deze kamer zou ik leven, in iedere
andere tijd,
J in iedere andere ruimte.
Maar toch, als ik mijJ afvraagg of ik wil
dat ook na mij,
kamer
blijft zoals hijl
l
is, of als eengetuigenis van ms
zelf
mijzel
behouden blijven,
weet
ik
niet wat
l
te antwoorden.
Het wezenlijke
J is dat ieder van ons
wil dat de dingen
waarvan hijl houdt,
g
blijven
zoals ze zijn.
l
J Het wezenlijke
J is
dat het waarachtige
g van ons leven niet
verdwijnt.
J Maar waar is het? En hoe?
Soms denk ik dat het beter is ons over
teeven
aan een verstuivengp
s roces
g
waarin de dingen
hun eigen
gaan
g
g weggg
en nooit meer binnen dezelfde cohesie
zullen bestaan, zoals een steen erodeert
en zijn stofkorrels, atomen en moleculen in de ruimte worden verspreid,
p
iedere stofkorrel met de herinnering
aan heteheel
waarin we steeds
g
opnieuw
kunnen binnengaan,
aan de
p
g
schrijven..
tafellaatsnemen
p
^en schrijven...
ander voortbestaan van mijn
J
kamer is, wat mijzelf betreft,
onbelangl
rijk.
g
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Van Biervliet L , Uilenspiegel en de Vlaamse

Romantiek Brugge 1835-1840 in Biekor f, 1979,
blz 24-33, 111-121, 155-166 en 1982, blz 134135

I Cf. Van Oostrom F., Maerlants wereld Amsterdam,
Prometheus, 1996, 487 blz.

4 Cf. Janssens J. en Meuwese M., Jacob van Maerlant
Spiegel Historiael De miniaturen uit liet handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX
Leuven, Davidsfonds-Clauwaert, 1997, 176 blz.
Van Maerlant J , Spiegel Historiael Bloemlezing

bezorgd door Frits van Oostrom. Amsterdam,
Amsterdam University Press, 1994, 118 blz

5 Te koop bij de Dienst voor Toerisme in Damme.

Ter herdenking
S van de3ooste sterfdag^ van Baruch de
Spinoza
p
ga de Nederlandse PTT opp 2 1 februari 1 977 ,
naar een 1 7de-eeuws schilderij1 van de lange
S tijd
1 door
het Nederlandse volk bekampte
p filosoof, een mooie,
meerkleurige
zegel met speciale
iste dagS afstempeling
^ ^^
p
uit.

weten dat Spinoza
er enige
jaren
e
heeftg ep
gl
woonti namelijkJ in Rijnsburg
(1660-1663)
l
g 1660-166
(Zie verder 'Vlaanderen' nr 269,
9^
31-33
en in Den Haag(1670-1677).
g
In Den Haag
g bevindt zich de wo ning(Domus Spinozana),
waar
de wijsgeer
p
^
Jg
op2 1 februari 1677
0
aan
tuberculose
isg e77
hij er in 16 70 bijl de 'camerstorven nadat hij
verwer' Hendrik van der SpJ
i'ck aan de Pavil'oens
2 Het is in
l
gracht was ingetrokken.
g
dit oord dat Spinoza zichg
aan de herziening
van zin
s erighoofdwerk Ethica heeft
J wiJg
ggezet,^ waarna al in 16655 een driedelige
g
rompversi
rom
versie moet hebben bestaan.
Haagse
werd in
g Sinoza-Huis
p
1927
Domus
Spinozana
97 door de Stichting
g
p
aangekocht.
aan
Tegenwoordig
g
g
g is het bezit van
de Stichting Monumentenfonds
Den Haag
g
en Omgeving,die het
volledig
heeft
g ere g
noveerd zodat hetand
op
p 21 februari
p
1977
- oo jaar
gon977
3 l na zijn l dood - plechtig
P
der dede
3 secretaris Guido van Suchtelen)
kon worden heropend.
De Vereniging
p
gg heeft
daar een sierlijk ingericht
vergaderen stug
g
diecentrum uitgebouwd,
waar men-na afg
spraak - zowel tekstuitgaven
als 19de- en
^
2oste-eeuwse literatuur over Spinoza
kan
p
raadplegen.
In zijn
getiteld
l voornaamste werk,^g
ontwierp Spinoza een wereldbeeld,
,
waarin het traditioneleeloof
aan wondeg
ren in de schepping
pP g pplaats had gemaakt
g
voor een natuurlijke verklaringg van alle
Ethica

Baruch (of Benedictus)
de Spinoza (1632-1677),
Nederlands grootste
filosoof en bevrijd
denker ...

Dichters en schilders, musici en natuurkundegen uit Hollands Gouden Eeuw
weet iedereen in overvloed te noemen,
maar vraagt
g men naar een wijsgeer
lg uit de
17de eeuw, dan kent men slechts één naam:
Baruch de Spinozal die in het huis van
zijn
zij moeder
zijn vader Michaël °1598 en zijn
Debora3
t16 8 'Bento' werd genoemd,
zijn brieven later met Benedictus ondertekende.
De tegenwoordigwereldberoemde
filosoof werd opp244
november
ergens
316 2g
in de Amsterdamse wijk Vloedenburg
g
(thans in de buurt van het Waterloo plein)
p
geboren.
jonge
Spinoza,^ die evenals zijn
J De
g
p
Jn
vader een Portugees-joods
koopman
in
g l
p
Amsterdam was, werd in 1656
5 uit desYnago ge gebannen,^ omdat zij
zijn denkbeelden in
ggg
kringen
ketters werdeng e
g voor
houden. Vieraar
Vierjaarlater,^ zo wordt aan g eno men verliet hijJ de hoofdstad. Het huis van
zijn ouders is niet bewaard gebleven.
Wel
g
zin
l er twee huizen bekend waarvan we

Ster l u is van Benedictus de Spinoza
l
(1632-1677) aan de Pavil1oenS^^racht in
Den Haag,
js eer-lenzensli
^^ waar de zvi1 ^^
1Per
spinnen
vingc^ en ze niet elkaar liet vechten...
r
(hij1 trok daaruit zijn
zij besluiten). Thans
van de vereniging Het
SJpinozahuls.
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EEN BLIK OP EEN DEUR, EEN RAAM, EEN BRIEVENBUS SPREEKT GENOEG TOT DE VERBEELDING.

Waarde dames en heren van het
schrijversmuseum,
J
Hartelijk
l dank voor uw verzoek om
een kleinood af te staan aan uw
collectie. Als kind begon
g ik eens
kartonnen verpakkingen te verzamelen.
Als ze maaraaf wareng
en eenvoudig
dicht telakken
zodat jel niet kon zien
p
dat er niks meer in zat, waren ze
bruikbaar. Rijst, maïzena, vanillesuiker,
bonen, griesmeel, havermout, macaroni.
Het duurde niet langg of ik bezat een
stapel
hij een kilo of tien
p die eruitzaggofhij
woog,
in werkelijkheid
werkelijkhei al met een
g^
omver was te blazen.
Denkt u nu niet dat ik u iets dergl
eli'ks
wil schenken! Of dat ik dit vertel om
eenparallel
te trekken met de schrijver
schrijve
P
verpakking! Dat zou,
zou afgezien
g
van
het feit dat u hier alseen
ander
g
regelmatig
g
g kennis van neemt,^nogal
g
flauw zijn,
J, nietwaar. Nee,, ik wil hier
ljuist begrip
gP tonen voor uw verzoek.
Er komen nu eenmaal steeds meer
schrijvers,
^ en net zo min als het mogel
ge
lij
lijk is in het wassenbeeldenmuseum
iedere bekende een afgietsel
te
g
plaatsen,
laatsen kunt u in de beperkte
ruimte
p
van uw museum naast de nalatenschappen
schrijver het
I'p van de dode schrijvers
archief van al die
g
levende schrijvers
stallen. Bovendien is
J
verzamelen iets vreselijks.
l Of er komt
ggeen einde aan,^ of er is de herhaling.
g
Zo had ik aanvankelijk veel plezier
in
p
mijn verzameling
g kartonnen verpakp kingen ^er was dat heel speciale
gevoel
p
g
als ik naar die kleurige
p keek.
gstapel
Maar na enige
g tijd
J waren de rijst,
J
maïzena vanillesuiker, bonen,griesg
meel havermout en macaroni weer op
in mijn
J moeders keuken en met heel
wat minder animolakte
ik de doosjes
doosje
p
kreegg
er op
moment
p een gegeven
gg
enoegvan en gooide
de hele boel weg.
g
g.
Ik heb sindsdien ook nooit meer een
verzamelingg aangelegd.
Nee, hiermee zegg ik niet dat ik tegen
g
een museum ben! Musea zijn
l bijl uitstek
de bergplaatsen
voor verzamelingen
gp
g en
het aardige
g is dat ze daardoor evengoed
g

verschijnselen
in het universum, met inbeJ
gripvan de aandoenin
aandoeningen
en van de menseli] ke ziel. In een ander werk, over de staatsleer, stelde hijl de vrijhei
vrijheid van denken als
voorwaarde voor een veili
veilig emaati' waarin
de mensen hun g ezamen pp
J^
lil ke belangen
g opp een redelijke
J wijze
J
behartigen.
THEO VAN DER WERF
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van niemand als van iedereen zijn.
J Ik
doe daarom mijn
best
te
bedenken
welk
J
kleinood ik u schenken zal. Wenst u een
manuscript?
P Deen
p waarmee het
geschreven is? Er wordt immers niet zo
veel meer opP deze wijze
wijzeg
geschreven, en
aan een toetsenbord of een diskette
kleeft weinigg romantiek. Wenst u
misschien een van mijn
lggouden
oorringen
mij krullen? Hoe
g of een van mijn
mag het kleinood eigenlijk
g
g J zijn?
l n?
Zelf heb ik niet zoveel voorwerpen
p als
schrijver
wellekken
gezien
die met schrijvers
p
g
doen hadden en mij
mi ontroerden.
Zoals hetrieel
van Flaubert, ooit
P
idyllisch
gelegen
Y
g
g en nu omringd
g door
zware industrie. Of het vijf
p
J meter diepe
huisje
l van Poe in Baltimore, waar de
kelder door eenes
g rioolbuis
g ron
p en
onder water stond.
Maar wat mijl onlangs
g heeft geraakt
g
en dat weer doet als ik eraan denk,
bevindt zich in Edinburgh.
g Ik zagg het
nadat ik het Writers' Museum had
bezocht. Van dat museum was de
tentoonstellingg in het souterrain wegens
g
De parterre
p ersoneelsgebrek gesloten.
g
p
werdrotendeels
in beslaggg
genomen
g
door 'de kamer van Walter Scott' waar
Scott en een vriend in deedaante
van
g
twee levensgrote poppen
en een converpo
satie voerden die met een druk opp de
knopp te beluisteren viel. Verder waren
er wat snuisterijen
J en schilderijen,
J- waar
ik evenwel snel opp was uitgekeken.
Ik
g
was de enige
bezoeker
en
om
de
dame
g
bi'J de ingang
g g niet teleur te stellen,
besloot ik eenaar
p ansichtkaarten te
kopen.
p De kaart die in het ooggsprong
p g
was de foto van het beeld van een
aandoenlijk hondje,
BobbyY
J^ Greyfriars
Y
genaamd, dat ik in het museum niet
hadezien.
Ik vroeggde dame bijJ de
g
ingang
g g waar ik dit beeld kon vinden.
Close,,qquite close. En inderdaad zagg ik
na een korte wandelingg BobbyY staan,
dat wil zeggen
gg de zuil waaroppzijn
l
bronzen figuurtje
zit. Maar
73
g
J sinds 1873
waar was BobbyY zelf,^ waar was zijn
zijn
rustplaats?
p
Close, veryclose. Direct achter het
hek van Greyfriars
Kirkyard,
het
Y
Y

NOTEN
' Cf. Van Suchtelen G , Benedictus de Spinoza. Lelystad,
Stichting IVIO, 1977, 20 blz. (AO. nr 1650)
2
In de weinig indrukwekkende entourage van de
Paviljoensgracht, dicht bij het huis waar
Spinoza gewoond heeft, staat ook het bronzen
standbeeld (een werk van de onbekende
kunstenaar F Hexamer), dat op 14 september
1880 met nogal wat tegenkanting vanwege een
opgehitste massa werd onthuld.
Cf. Kuik C J , Helden op sokkels Literaire standbeelden in

bij de
ernaastele
g kerkhof. Daar bij
g en
kerk rust BobbY, de Sk Ye terrier, die
veertien Jjaar,- tot zijn
zijn dood,^op
g
P het graf
van zijn baasje heeft g
gelegen.
g Ik kon het
zij kleine
niet helpen,
p- maar toen ik zijn
zag,
ik in
grafsteen in het gazon
g
g^
tranen uit.
Nee, hetin
hondje van
g om het hondje
g niet
schrijver.
Maar het heeft wel te maJ
ken met uw verzoek om dat kleinood.
Wat vergaard
wordt in uw museum is
g
ongetwijfeld
interessant, maar is
on
g
l
onderhevig aan smaak, voorkeur,
mode,
,
roem, ruimte eneld.
g Wat dan ook veel
aardiger
g is, zowel voor de kunstenaar
als depassant,
deassant is het bordje
bordj dat hier in
veel te weinigg aan de gevel
g
hangt ^het simpele
bordje
bordje dat begint
p
g
met de tekst: 'Hier woonde en werkte'.
bordj
Het lezen van de naam opp zo'n bordje
al een verhaal,
vers, muziekstuk,
,
schilderijJ of wat dan ook op
p en doet dat
met meer verve dan wat ontheemde
voorwerpen in een vitrine. Het huis
hoeft niet betreden; even een blik op
een deur, een raam, een brievenbus,
spreekt
genoegg
tot de verbeelding.
P g
g Geld
kost dit buitenmuseum nauwelijks,
ruimte kost het in heteheel
niet, en
g
hoeveel schrijvers
er
ook
bij
komen,
ze
l
kunnen allemaal, zonder onderscheid,
tijd
te zijner
tijd zo'n teken krijgen
d
J
lg aan de
mij
pui.
ui. Variatie is mogelijk.
gJ Zo zou in mijn
geval de tekst kunnen beginnen
met
g
'Hier woonde Bobbie'(Dat mijn zestienjarige
g kater zo heet, is louter toeval.
hijme dierbaarder
Hetaat
g erom dat hij
is dan enigg voorwerpp,maar Bobbie als
kleinood in uw museum? Nou, nee.)
Dus: 'Hier woonde Bobbie, de kat die het
schrijven
van enige
7
g boeken intens heeft mee
beleefd, omdathij
hij van 19 82 tot ... op^ schoot
zat bij1
MENSJE
1 VAN KEULEN (AMSTERDAM)
I Tekst van een korte lezing die Mensje van
Keulen in februari 1998 voor de S(tichting)
L(iteraire) A(ctiviteiten Amsterdam) schreef,
waar onder de titel 'Het Schrijversmuseum' 18
auteurs aan meewerkten en waarvan Vrij
Nederland een 4-tal bijdragen heeft afgedrukt

LITERATUUR
• Markus Ph., De verloren broer in In Den Haag geschied,

75 0 jaar in verhalen en beschouwingen,
Samenstelling Han Foppe, Den Haag,
Sdu Uitgevers, 1998, blz 93-104
• Van Suchtelen G , Donuts Spniozana te 's-Gravenhage in
Amersfoortse
oortse Stemmen, 1974, lv, blz 140-141

Nederland Baarn, Bosch & Keuning n v,1980,
blz. 169-170, 188.
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Elsene- Brussel:
Musée Camille Lemonnier/
Maison des Ecrivains

oeuvre, in alle edities,, van Camille Lemonnier aan, de bekendste naturalistische
schrijver
van België
s el
g (als verJ aarda gg
schenk kreeg
)5o g eworg Lemonnier toen hij
den was bijv.
prachtiggingebonden
voluJ 5o P
g
mes die telkens eigenhandig
door
een
g
g
ander kunstenaar - Emile Claus,, James
Ensor, Fernand Khnop,
ff Eu
gène Laermans
-geillustreerd waren); er is ook het bureau
met de bibliotheek (en de manuscripten,
p
zelfs een schoolschrift met tekenmen
g van
de 12-jarige
g Lemonnier wordt er bewaard)
van de auteur (Zola stuurde hem van zijn
J
romans telkens een exemplaar
met o pp
dracht! en dienseraffineerde
kunstverzag
meling: een beeld van Rodin en werken
van Constantin Meunier, tal van tekeningen
g
van Félicien Ros doeken van Emile
Claus,
,
Theo Van RYsselberghe en andere kunstenaars met wie de auteur van Un Male bevriend was. Je vindt er zeldzame bandjes
l
van Deman en Hetzel en de correspondentie tussen Lemonnier en
BuysseBuY Cyriel
Huysmans,
Y
^ Emile Zola en Stephan
p
Zweig.
Zwei . In een vitrinekast getuigen
g g vele
brieven van hun intense contacten. (Lemonniers dochter Marie schonk het hele
ppatrimonium in twee beurten, ^ nl. in 11946
en bijl haar dood,^ in 1 949 aan de gemeente
g
Elsene op
P voorwaarde dat het beheer ervan
door de 'Association des Ecrivains Belges
de Langue
zou worden waargeg Française'
^
ge
nomen.)

Adres:
Waversesteenweg
15o
SS
1050 Elsene-Brussel
Brabant (Belie)
g
Tel./fax:
02-512.29.68

Statuut:
Stedelijk
1
Conservator:
Emile Kesteman
Openingstijden:
• Na afspraak met Sgids (niet meer dan
tegelijk)
S
Toegangsprijs:
• Gratis

20

bezoekers

BELGIQUE
19o2-í91T

v^^+^

De Franstalige Belgische dichter Camille Lemonnier
kreeg
jaarlijks
in de jaarlijks
terugkerende
977
^ op
p199 m aart 1977
g
'culturele reeks' een zegel
vri groot formaat
S van vrij
Waarde: zo fr., toeslag:
S5fr., oplage:
811. 447 ex.

Lemonnier moet een demonisch
kunstenaar zijn
zijn geweest.
Met zijn
zijn ruige,
g
g,
rode haarbos en stoere knevel kijkt
hij in
J hij

Camille Lemonnier
( 18 44- 1 9 1 3), 'le Maréchal
des Lettres belges', de

Camille Lemonnier, (1844-1913)

bekendste naturalistische
schrijver van België ...
Als vice-president van de 'Association des Ecrivains Belges de Langue
g
Fran
Française'
heeft Emile Kesteman (76)
7 - hijJ
^
publiceerde
in december 1 997 een 4 oo blade
zijden
tellend repertorium
van Franstalige
l
p
g
schrijvers
schrijvers die in België
actief
-l zijan
kzijnzijnzijn
g
toor in het Camille Lemonnier-Museum in
Elsene. Die machtige burgerwoning
g
g uit de
19de eeuw, die als 'Huis van de Franstalige
g
Schrijvers' fungeert,
stijlvo oord van
g
^ is een stijlvol
in deittoreske
Matonga-wijk,
p
g
l^ een in
meer dan één opzicht
kleurrijke
kleurrijk Brusselse
1'
De romancière Fran oise MalletJoris, die enkele jaren ggeleden het hart van
de Parijse
l linkeroever voor de Belgische
g
hoofdstad ruilde, woont er om de hoek.
Het Lemonnier-Museum vormt met
zijn drie expositieruimtes
één schatkamer
p
die menieg bibliofiel aan het dromen moet
zetten. Je treft er niet alleen het complete
p

het 'Cabinet de Camille Lemonnier' vanop
een doek van Isidore Verheden
staande oop
Y
de bezoeker neer (Lemonnier schreef, als
Victor Hugo,
g^ het liefst al rechtstaande en
als het enigszins
kon: buiten,- in de open
g
p
lucht . Geboren in het hart van de hoofdstad opp255 maart 1844
was hijhijde zoon van
44
een advocaat. Een eigen studie in de rechten zette hijl stop
p om zich uitsluitend aan de
literatuur te wijden.
Hijl begon
)
g als kunstcriticus enti) dschriftredacteur. Na een indrukwekkend rekwisitoor in rep
ortagevorm
over het slagveld
van Sedan,^ onmiddellijk
onmiddellij
g
de nederlaag van het
Franse leger,
g,
leerde hijl de Franse naturalisten kennen.
Lemonniers eerste roman, het reedseg
noemde boek Un Mdle (188i),beschreef in de liefde van de wildstroper
p Cachaprès
p
voor de boerendochter Germaine - de teg enstellingtussen de vrede en rust in een
dorpp en het wilde leven in het woud. Het
boek maakte hem in één keer beroemd. De
jonge
i ue
l g dichters van het ts. La Jeune BelSq
zagen
g in hem een meester en een raadgege
ver. Toen in 1883
quinquennal
de
3 de Prixq
q
Littérature aan Lemonnier voorbijging,ontstond er beroeringg in de literaire polder.
p
Geor
Georges
es Rodenbach noemde hem bijl die
gelegenheid: 'Le Maréchal des Lettres beles'.
Ha e-Chair 1886 - in hetzelfde jaar
pp
l aar
gepubliceerd
ubliceerd als Zola's Germinal - evoceerde in Lemonniers bekende krachtige,
g,
maar overladen taal, het ontluikende sociale
bewustzijn
l van een arbeidersmilieu.
In zijn naturalistische schrijftrant
ging de
gg
auteur evenwel zover, dat hijJ zowel in Parijs
ggrocessen
processen l als in Brussel en Brugge
ens
zgn.
pornografie
uitlokte.
Gelukkigg
g pg
ontmoette hijJ op
zijn
weg
de
briljante
g
J
pleip l
ter en schrijver
Edmond Picard(1836-1924),
J
die zijn
op zich nam.
J verdediging
ggP
Het herenhuis aan de Waversesteenweg1 o5 in Elsene,^ dat in 194
6 als Lemonniers museum door koningin
g Elisabeth
werd ingehuldigd, heeft
schrijve
de schrijver zelf
echt betreden. Het indrukwekkend
pand
and werd opp het einde van de 19de eeuw
-188
1889- door Oscar baron JollyYg
gebouwd.
Later werd het 'un institutrivé
p de musié par les frères Thibault'. Toen het
que diri gp
huis in1 94
2 in het bezit kwam van deg emeente Elsene, bracht die er een bibliotheek in onder. Het was burgemeester
Eugène
Fla
Flagey
e die de woningg na de Bevri'l g
ding(de officiële datum luidde 15
5 septem ber 1946)
ter
beschikking
van
de
boven
94
g
geschri
noemde schrijversvereniging
in
stelde.
Sinds
gg
1988
van de
9 is het ggebouw het eigendom
g
Franse Gemeenschap,
J l het patrimop^
nium-Camille Lemonnier aan deemeente
g
Elsene toebehoort.
Wie in de 19de-eeuwse sfeer van het
naturalisme als avant-garde van een intel-
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lectuele eliteeïnteresseerd
is én zich in de
g
artistieke en literaireersoonli'kheid
van
l
p
Camille Lemonnier wenst te verdiepen,
p
met de ijverige
e en make een afspraak
p
l
gen
thousiaste Emile Kesteman die zijn
J schri l versoord watraa
g toelichten.
g zal
RAOUL MARIA DE PUYDT/LUC DECORTE

LITERATUUR
• Belmans J., 'Le musée Camille Lemonnier et la Maison des
Ecrivains beiges' in Bulletin du Crédit Communal
de Belgique, Januari 1978, nr. 123, blz 45-48.
• Kesteman E , Cantille Lemonnier (1844-1913) in Brabant

Tourisme, décembre 1994, blz. 41-44
• Six I , Le Musée Camille Lemonnier. Bruxelles,1996,
65 blz
• Van Nieuwenborgh M , Franstalig Belgje is best leesbaar

Repertorium zaan Emile Kesteman toont rijke
variatie in De Standaard, 3o december 1997.

Harlingen:
Simon Vestdijk-Kamer
Adres:

Museum Het Hannemaliuts
Voorstraat 56
8861 BM Harlingen
Friesland (Nederland)
Tel.:
oo-31-517-41.36.58
Fax.:

00-31-517-41.26.64
Statuut:

Gemeentelijk
1
Conservator:

Hugo P. ter Avest
Openingstijden:

RONDSNUFFELEN IN DE ARTISTIEKE KEUKEN...

Een kunstenaar woont in zin
J werk.
En dat is het meestrivé
in zijn
zijn
p
Jacques
Brel was zanger
q
g en ook
schrijver.
Op
p 27
7 mei 196o begon
g hij,J^ met
J
vakantie in Marokko, aan een dagboek.
g
'Il faut croire que voilà la vieillesse qui
vieiit puisque s'ouvre ce journal', luidt de

bladzijd van
eerste zin,,p
op de eerste bladzijde
spiraalschrift.
Vier dagen
g
p
g later gaf
Brel de brui aan het dagboek.
'Cepays
py
g

devrait se cacher lorsqu'il
ne nous offrepas
p
^
le soleil' luidt de laatste zin,p
op de

derde bladzijde
J van het schrift. Dat was
nu afgedankt
als dagboek
en werd
g
g
kladpapier.
En zie, vanaf de vierde bladzijde
J
papier een wonder:
ggebeurde er opPdatpp
de conceptie,
geboorte
p ^ ontwikkelinggeng
van Bruxelles. eelooft
jeje
eigen
g
g ogen
g
niet als je
oortjes
l het ziet en met rode oortjes
zoveel voyeurisme
gefascineerd
Y
g
s ppelt wat daar in een slordigg en
veranderlijk
J handschrift staat woorden en zinnen die in hun sterke
eindversie overbekend zijn en in hun
wankele beginversie
ongemeen
g
g
onthullend worden. Brel schreef en
schrapte
hij overhield
p en zette wat hij
onder elkaar,
'C'était au tem pps oii Bruxelles chantait
c'était au tem pps du cinéma muet
c'était au tem pps ou Bruxelles dansait
c'était alt teinps, au tem ps de i oo'
maar dat 'aai temps de dix-neuf cent'

haalde hij door en vervingg hij door
'Bruxelles Bruxellait' - een van de
vondsten die het lied zijn
J vaart geven.
g
Eerst kreeg
g het refrein vorm, althans
voorlopig
p g, want later breidde Brel
'chantait' en 'dansait' uit met 'rêvait' en
wisselde hijJ die drie feestelijke
feestelijk
af in zijn
l refrein.
De strofen werden opgebouwd
rond
pg
het opp de Brusselse ppleinen terugkerende 'et stir l'iin périale le coeur dans les
étoiles, y avait tnongrand-père, avait ma
Het
^^g rand-inère'. D ie ggrootouders kregen
g in
elke strofe een ander stukje
J leven mee.
'Il attendait laloire
' kwam er over de
S
ggrootvader te staan. Brei Pprobeerde dat
te laten rijmen
op
J
P 'victoire', maar
schrapte
en schreef
p dan de glorie
g
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aarzelend neer wat zoevat
zou gaan
g
g
klinken: 'il attendait la guerre, elle
attendait moaère'.
HijJkoppelde
de zo
p
pp
Brusselse 'caricole' aan 'Léopold' en
'école' maar verpakte
ze in gee enkele
p
en dus evenmin in het lied. Ook een
autobiografisch - zo te zien zelfverzekerd onverbeterd neergeschreven
g
vervol op ' m oa père'
vervolg
bleef niet bewaard
p
in het lied en wel in het schrift: 'Et dont

tot1 no • Van april
l'
Y tot1 ilia en van half september
vember, van maandag
tot vrijdag: van 13.011. tot
^^3
17 u.
juli tot de eerste helft van september,
mall dins• Van juli
t
zondag:g: van
daAtot zaterdag:Svan io 11. tot 17 7U.; o 1l zonda
U. tot 17 n.
• Gesloten van I november tot 3o maart
Toegangsprijs:

gld.
• Volwassenen: 2,55R
gld.
• Kinderen: 1,55 ^^

le fils s'est fait chanteur'.

En wat voor een zanger,
g ^ schrijver,
J
dichter! Op
hi zijn
p een dagg draaide hij
spiraalschrift
om en begon
p
g achteraan
oPnieuw,- aan een volgende
liedjestekst.
liedjestekst
g
kreegg eerst strofen en dan een titel:
Les Bourgeois - een chanson dat het
voorwaar verder zou brengen dan een
anderrobeersel
in het schrift dat geen
p
g
titel meekreeg
g en over 'Lola la cruelle'
ing.
gg
Jacques
Brel was een zwerver en
q
schreef onderweg.
g In het Brusselse
p and waar La Fondation Brel is
gevestigd, heeft hij nooit verbleven.
Maar ik kan er wel rondsnuffelen in
zijn artistieke keuken, omdat er dat
spiraalschrift
wordt bewaard - een stuk
p
van zijn inboedel dat er opp het eerste
g ezicht als eenprul uitziet en dan
waardevoller blijkt te zijn
zij dan een van
gitaren.
lg
Toch loop
mijn wegen
natuurlij
p ik op
pmijn
g natuurlijk
schrijvershuis
of -oord voorbij.l
.
Maar liever danlaatsen
te bezoeken
p
waar werdeschreven
bezoek ik
g
pplaatsen waarover werd geschreven.
g
Concreet: liever dan in het MultatuliMuseum in Amsterdam, keek ik om me
heen in Lebak opp Java. In het Amsterdamsepan
damseand schreef Eduard Douwes
overigens
niets,^J
hij werd er
g
alleen maareboren.
Sterven deed hij
hij in
g
Duitsland,^p
op een canapé
zijn
p die naar zijn
geboortehuis en museum werd verhuisd. Ik aaide het meubel in memoriam maar vond dat maar een loos
schrijve is immers
ggebaar. De ggrote schrijver
niet dood. Wie woont in zijn
J
werk, leeft er ook in.
BRIGITTE RASKIN (OVERIJSE)

Eenubileuln
en twee herdenkingen
g vormdeel in 18 98
1
voor de Nederlandse PTT de aanleiding voor liet
uitbrengen van drie nieuwe zegels van 8o cent
Hetjubileum
betrof liet 200-jarig
1^ bestaan van de
1
Koninklijke
1 Bibliotheek in Den Haag^^
(3
items, waarvan 45 km boeken,
3 miljoen
1
17
7kmpperiodieken en 1 kin beeldmateriaal). De
herdenkingsmomenten sloegen op de geboortedagen
van dera
^ icus Maurits Cornelis Escher (1898-1972)
en van de schrijver
1 (1898-1971)
1 Simon Vestdijk
Als bindend element voor de drie culturele ze els
gebruikte de ontwerper, Felix Janssens,
liet bock,
I
Sl'
object
van een rijke,
rijke nationale collectie: M.C. Escher
1
bladzijd van een
S. Vestdijk
Vestdijk ieder als een bladzijde
bock, de K.B. als een openliggend bock
op
l^ zich. De Escher- (niet een deel van de
'Metamorphose')
en de Vestdi'kze
p
1 ^el (niet een
bladzijde
1 van liet verhaal 'Fantoclies') kregen
^^ een
oplage van 9miljoen
de K.B.-zeel
l'
^^
1 exemplaren,
haalde 8 niil1oen ex.

Simon Vestdijk (1898-1971),
de man die sneller schreef
dan God kon lezen...

eboortehuis
van Simon Vestg
dijk,
J Voorstraat 61a in Harlingen, midden
in het centrum van de stad, valt niet te bezichtigen. Hierin is een kledingzaak
gevesg
tigd. Wel kan men opp een bord aan de zijJ Vestdijk er in 1898 is
ggevel lezen dat Vestdijk
geboren.
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Pal tegenover hetgeboortehuis van
Vestdijk
l staat het Gemeentemuseum Het
Hannemahuis. Het museumeeft
g een beeld
van deeschiedenis
en kunstgeschiedenis
g
g
van Harlingen en
is gevestigd
g
g in een statigg
patriciërshuis, dat door Leendert Jacobus
Hannema, de laatste telgg uit een Harlinger
g
koopmansgeslacht, bij zijn
zijn dood in 1 94
6
aan
deemeente
Harlingen
werd gele
a
g
g ggateerd. Maar het kent ook de Vestdijk-kamer,
J
een klein museum in een museum, ter naggedachtenis aan een van Nederlands groot-ste schrijvers.
l
Wil Jje iets meer over Simon Vestdijk
Vestdijk
weten komen, dan is een bezoek aan dit
museum zeker aan te bevelen.
De romans van Vestdijk
Vestdijk zijn
zij voor
•
mensen nietemakkelijk
toegankelijk,
g
J
'e moet wat literair onderricht zijn, doch
zegg dit nooit tegen
g een Vestdijk-liefhebber,
l
hij zal niet weten wat jel bedoelt. Toch heeft
Vestdijk wel een grote naamsbekendheid,
mede doordat twee van zin
J romans voor
de televisie bewerkt
zijn namelijk
namelijk De kopeko e• tuin (195o)en P astorale 1 943 . Maar dat
Vestdijk in Harlingen
Vestdijk
is voor
g is geboren
g
veel mensen die het museum bezoeken, een
verrassing.
g
Een aantal bezoekers komt doelgericht voor de Vestdijk-kamer. Verscheidenen hiervan zijn lidJ
van de Vestdijk-kring,
g,
eenvanVestdijkfanaten.
estd kfanaten. Deze
J
vereni
vereniging
in geeft een specifiek
blad uit, de
p
Vestdi
Vestdijk-kroniek,
die
in
de
Vestdijk-kamer
Vestdijk-kamer
ter
1
^
e ligt.
g
g
Sinds 1984
94 is het museum deze
Vestdijk-kamer
Vestdijk-kamer
rijker. In dat ljaar kocht de
rijker.
emeente
Harlin
en met steun van een
g
g^
aantal bedrijven
en fondsen,^ de complete
J
p
verzamelin eerste drukken van wijlen
verzameling
wijle
Jonker uit Den Haa
HaagVoor
.
de in•
werd
er
een
beroep
gedaan
oop het
g
pg
Letterkundigg Museum en Documentatiecentrum in Den Haag.
g Mevrouw Mieke
Vestdi
Vestdijk,de weduwe van de schrijver,
l
stelde bruiklenen ter beschikking,
g
der de doopjurk
en de cappa
pp die hij) in 1 96 4
pl
aan de Rijksuniversiteit
Groningen ontving,
g,
g
toen hem een eredoctoraat in de Letteren
werd verleend.
Aan de wanden hanen
g fotoschilden
die een beeldeven
van het leven van de
g
schrijver,
t ^ en achter gglas zijn
ln de eerste drukken tentoongesteld.
Het
bijzonderste
bijzonderst
stuk is
g
waarvoor
een boekje
boe le aar
oor de kunstenaar Hendrik Werkman in de jareng
dertig het omslagg
heeft vervaardigd.
Hier
zijn
zijn
destijds
destijd slechts
g
exemplaren
van gedrukt.
p
g
Een Harlinger
Vestdij zich
g heeft Vestdijk
Hij heeft hier alleen zijn
zij
g
d
doorgebracht,
tot
en
met
de
derde
g
l g
klas van de HBS. Daarna vertrok hijJ naar
Leeuwarden waar hij
hij nogg twee jaar
jaar de vijfJ
jarige
Toch kun lje aan de hand
g
J g HBS volgde.
van de Anton Wachterromans een literaire

stadswandeling
waarbij je deplek g maken,^ waarbij
ken die in zijn boeken
een
rol spelen,^nog
g
p
duidelijk
l kunt herkennen.
In de jaren dat hijJ hier woonde verhuisde hetezin
geregeld.
Vestdijk
g g Eerst
g Vestdijk
naar Lanen 82a, vier )jaar later naar de
Zuid-Ooster Singel
g 21a en kort daarna naar
het nr..43Al deze huizen spelen
eveneens
P
een belangrijke
zij romans over
gJ rol in zijn
Wachter, Vestdijks
l alter ego.
g

Suze Berkhoutsf
^psniodel van Anton
Wachter, het alter ego
8 van de man die sneller
kon schrijven
dan God kon lezen: Simon
1
Vestdijk,
kamer
^
I in de naar hem genoemde
in Museum Het Hannemahuis in het Friese
Harlingen.

Simon kreeg,
enigg kind van vag^
der Simon Vestdijk en moeder Anna MulZijn
der, een heel beschermde opvoeding. ZI
waren zeer verschillend van karakter, zijn
J vader extrovert,^ gymnastiekleraar
gY
en actief in het sociale leven, zijn moeder
introvert en als Amsterdamse niet zo erg
gelukkig
l e Simon herg
g in het kleine stadje.
zijn moeder. Hij was een
kende zich in zijn
stille, verlegen
l g
g jongen.
De vakanties bracht hijl door in
Amsterdam bijJ de familie van zijn
zij moeder
hijJ zich ggelukkiger
g voelde dan in het
kleine Harlingen.
zij besluit
g Daarom was zijn
in 1917
in
Amsterdam
medicijnen
medicijne
te
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studerenn
niet zo verwonderlijk.
verwonderlijk.
Zijn
l
artsexamen deed hijJ93
in 1927. Tot 1 2 nam
hijl voor collega's
g waar in velerlei steden en
doren.
p
Inmiddels waren zijn
l ouders naar
Den Haag
verhuisd,
Harlingen
heefthijhij
nag
^
g
dien nooit meer bezocht.
Ook heeft hijJ nog
tijd aan de
g korte tij
Rijksuniversiteit in Leiden filosofiegestuhij
deerd met als hoofdvaks
p Ychologie^en hij
hield zich bezigg met astrologie.
g
Als waarnemend arts voelde hijJ zich
echter nietelukki
en
hij,J-in navolg
g ging
g g
ging
in van de arts-schrijver
arts-schrijve Slauerhoff, als
scheepsarts varen.
Hij vertrok met het schipp
l
'Kota Inten' naar Batavia. Na een jaar
hield
l
hij als
hijJ ook dit voor gezien.
Intussen had hij
g
schrijver
in De Vrije
zijn debuutg e1 Bladen zijn
J
maakt en besloot hijJ zich vanaf 193g
2 geheel
aan de literatuur te wijden.
J
De 'duivelskunstenaar' Vestdijk
J terecht zo door Menno ter Braakenoemd
g
heeft een indrukwekkend oeuvre oppzijn
J
naam staan. Vanoëzie
tot proza,
maar ook
p
p
vertalingen en bloemlezingen.
g
Vestdijk had evenwel nogg meer taVestdijk
hij zelfs
lenten. In zijn
studententijd heeft hij
J studententijd
even overwogen
g om zich in het tekenen te
bekwamen hij kon immers prachtig
bekwamen,
p
g natehij niet volkenen, maar vond toch dat hij
doende niveau haalde. Een zeer knappe
pp
tekeningg die hij
hijoppzijn
zijn vijftiende
vijftiende
ljaar naar
eenrentbriefkaart
met een beeldhouwp
werk uit 1814
van
'Ariadne auf dem Pan4
Vestdijk-kamer
ther' maakte, hangtg in de Vestdijk-kamer.
een bezoekster uit Zuid-Afrika die op
Vestdijk afgestuurd
Vestdijk
g
was, kwam dit als een
rote verrassing,
had
gemeend
alles over
grote
g
g^
Vestdijk
l te weten.
Zijn kennis van muziek was indrukwekkend. HijJ heeft een halfjaar
J lessen in
harmonie en contrapunt
gevolgd
p g g met het
maar ook
g
pplan in de muziek door te gaan,
datlan
dagege
sp
p weer laten varen. Hijl speelde
o
lilks ppiano en was bevriend met de com
pnist Willem Pijper
voor
wie
hij
het
libretto
lpl
schreef,
opera Merlijn
voor diensoera
957
1 (1957)
waarbij zijn fascinatie voor de astrologie
g tot
uitdrukkin kwam door het gebruik
van
de
uitdrukking
g
hij verscheitwaalf zodiaktekens. Ook heeft hij
dene muziekessays
zijn naam staan.
Y op
p zij
zijn
schrijver van invloed
J twee schrijvers
geweest voor Vestdijk,
l- namelijk Marcel
Proust, waarvan hij zei: 'Psychologisch heb ik
veel aan Proust te danken, veel meer dan aan de
o ce ' e en voorbeeld,
psychoanalyse' en amesJoyce,
,
— een voorbeeld om niet na te volgen, en daarom
des teroter'.
S

Vestdijk
f zat in de redactie van verschillende bladen, o.a. van Podium en
Forum, tezamen met Eddy
y du Perron en
Menno ter Braak.
Hij
Hij ontvingg verschillende prijzen,
pl
o.a. de P.C.Hooftprijs
Hooft rijs 95
1 o en de Constanzij hele oeuvre.
ti'n
ens rijs
p Jvoor zijn
l HuYg
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EEN STEEN IN DE GEVEL METSELEN IS HET MINSTE WAT MEN KAN DOEN...

Onze cultuur respecteert
zijn
zij literair
P
erfgoed
niet. De boeken van dode
g
schrijvers
kun je
J
J in de meeste gevallen
g
niet meer lezen, want ze zijn
J niet meer
beschikbaar. Ook niet in bibliotheken.
In Vlaanderen bestaatergee
ereen traditie
'verzamelde werken', laat staan
van herdrukken van de belangrijkste
gJ
werken van onzerote
g dode auteurs.
Eerderero'ecten
projecten(Vlaamse Pockets,
Poëtisch Erfdeel der Nederlanden) zijn
J
mislukt. In Nederland bestaat zo'n
traditie al evenmin. Het klinkt dan ook
wataradoxaal
dat de huizen van dode
P
schrijvers zouden bewaard worden als
musea voor hetubliek.
Vroeger
P
g
ggebeurde dat af en toe. Ik vermoed dat
het steeds minder zalebeuren.
Wie
g
kent de dode schrijvers
nogg sedert het
J
onderwijs
J literatuurgeschiedenis
g
behandelt alseschiedenis
tout court?
g
Weg
dat is
g ermee dus. En geschiedenis,
g
te
tegenwoordig
generatie al.
g
g de vorige
gg
En een historische roman, die handelt,
zowel over de Tweede Wereldoorlogg als
over de Middeleeuwen. 'Prehistorie'
heet het in de media.
Ook de (schaarse) literaireïnteresg
seerde 'toeristen', die schrijvershuizen
J
aandoen, lezen vermoedelijk
J het werk
van die dode schrijvers niet. Omdat ze
niet meer kunnen? Of omdat ook zijJ
geen oude literatuur (meer) lezen?
Misschien vertellen ze welraa
g g voort
dat zeezien
hebben waar de meesterg
werken zijn
J ontstaan die ze niet gelezen
g
hebben en ook nooit zullen lezen. En ze
staven hun verhalen met foto's en
folders. Toeristen zijn nu eenmaal
ingesteld
opP museumbezoek. En zo'n
g
schrijversmuseum
l
PJ'e is vaak ontroerend en nostalgisch
in zijn
zij schamelheid:
g
meeste schrijvers, zeker bij ons,
waren niet rijk
J en ze verzamelden
alleen maar veel boeken en soms wat
schilderijen van vrienden.
Ik woon in een streek waar nagenoeg
g
g
elk dorpPzijn museumpje
PJ heeft of er
eentje
J aan het maken is: over de Eerste
Wereldoorlog.
g Privé-initiatief van
verzamelaars. Huizen en musea van
schilders zijn
J overal te bezichtigen
g en
daarbinnen is vaak ook niet ergg zo veel
te zien. Waarom dan ookeen
g
schrijvershuizen
openstellen? Het
P
ar
argument
dat zulke schrijvershuizen
de
g
J
g emeenschaPveel kosten én dat daar
(bijna)
J
ggeen kat naar toe komt, vind ik
geen
reden om ze niet te behouden of
g
ereen
g nieuwe opPte richten. En een
steen in deevel
g metselen is het minste
wat men kan doen. Om heteheu
g
gen te
welja. Na zoveel mogelijk
stimuleren, welja.
g l te
hebben vernietigd,
dat er
g ^ is het goed
g
eindelijk
wordt om
J naar gestreefd
g
zoveel mogelijk
gJ van het verleden te
bewaren. Zo blijft het verleden
toch nog
g

l

l

l

l
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^

l

een beetje en een tijdlang
J
g leven. Daar
kan toch niets opPtegen
zijn! Zou het
g zijn
se AMVC, waar men steen en
Antwerps
klaagt
personeels- en
•
^P
g over plaats-,
P
onder zijn supervisie
niet
geldgebrekl
P
een aantal schrijvershuizen
en
J
museumpjes
PJ kunnen uitbouwen, waar
schrijve te
zoveel mogelijk
gJ over die schrijver
is? Niet alles hoeft toch in het
Antwerpse
te
P AMVC gecentraliseerd
g
ziJjn...
Of ik zelf ook in dergelijke
g J schrijversJ
huizen kom? Welja. Als toerist. Of als ik
tij en zin
toevallig
g in de buurt ben en tijd
•
Naar Streuvels' 'Lijsternest'
in
J
Ing
ooi em
vrij vaak. Niet oop
g we vrij
g gaan
bedevaart, maar toch om eens door dat
mythisch
vergrote
raam van zijn
zijn schrijfY
g
l
kamer naar het landschapP te kijken,
J
vervolgens
vervol
om urenlangg door Streuvelsg
land te dwalen en uiteindelijk om wat
teaan
g uitrusten in het Vossenhol in
Tiegem.
Het landschap
g
P errond schept
P
een band met dat huis - Streuvels zou
dat hebben begre Pen- denk ik. Het is
nauwelijks zo heel anders als we rond
'Cleenwerck' flaneren,, het kasteel op de
Zwartebergg bijJ Bailleul waar Marguerite
g
Yourcenar een tijdje
tijdje heeft ggewoond en
dat nu een echt 'schrijvershuis'
is
J
geworden:
een huis waar schrijvers
vers
l
logeren
en werken. Andere schrijversg
J vers
huizen? Heteboortehuis
van René De
g
Clercq
Deerlijk moet ik bijgelegenq in Deerlijk
Jg g en
heid eens aandoen. Niemand schijnt
J
nogg te weten dat René De Clercqq een
groot
dichter was. En al jaren,
al meer
g
l
dan dertiggJjaar - o schande - neem ik
me van jaar
eindelij het
l tot jaar
J voor eindelijk
aan de Rolwegg in
Brugge
gaan bezoeken. En ik
ggggrondiggteg
moet ook drin gend naar het VerhaerenMuseum in St.-Amands met het landschaPaldaar. En naar het A PollinaireMuseum in Stavelot - ik kom al vijftien
J
(schrijf)vakanties
vakanties in de
ljaar voor lange
g schrijf
buurt ervan.
Vlaanderen heeft maar enkele
schrijvershuizen.
Frankrijk,
zij
J
J^ dat zijn
•
schrijvers eert, het cultuurland
waar ik dagg na daggP
op uitkijk,
l^ heeft er
hetatent
o .PIedere min of meer
P
belangrijke
gl auteur heeft daar wel
er
zijn
ergens
zijn museum,^op
g
P de plek
P waar
hij gewoond heeft,-g
geboren of gestorven
g
is. En, belangrijker,
zijn werk ligt
g J ^ zijn
g in
Pocketreeksen of als 'oeuvres complètes'
P lètes
in de vele boekhandels van vrijwel
elk
J
stadje.
schrijvershuizen
zij
zijn
J De Franse schrijvershuizen
somsanden
opPde rand van
P
de verkrotting,
een bedaagde
g^
g
dame verbaasd van haar boek of
breiwerk oPJ
kijkt omdat er bezoek is.
Hoewel ook nogal
g wat Franse auteurs
aardig
e 'optrekjes'
P l hadden die opP zich
al het bezoeken waard zijn Neder-

l

l

l

p

l

landers als Huygens
en Hooft hadden
Yg
die ook): Maeterlinck woonde in een
heuse abdij, Gide, Sand, Montesquieu,
Lamartine, Colette in bezienswaardige
g
manoirs of kastelen. Niet dat ik die
bezocht heb, al wil ik dat wel eens
doen. Ook in Frankrijk heb ik eigenlijk
J
g
bezocht niet zoveel schrijvershuizen
J
en ook daar als toevallig
g toerist - maar
bijJ vrijwel elk bezoek aan Parijs
Parijs gaan
g
we naar Victor Hugo's
g huis. Voor dat
huis zelf met Hugo's
g
P
g prachtige
tekenin en maar vooral met die
tekeninge
mysterieuze,
melancholiek makende
Y
Place des Vosg es. Het 'Petit RoYaume'
van George
g Sand in Nohant, het
onooglijke
onoo
g l museumpje
Pl van Gustave
Flaubert in CroissY, de moulin van
Alphonse
Daudet in Fontvieille:
P
bezocht. Ook Federico Garcia Lorca's
museum in Fuente Vaquieros.
Ook het
q
curieuze Georgg Trakl-museum in
Salzburg.
g En lje kunt Praagg toch niet
aandoen zonder de binnenkant van
Kafka's huizen te hebbenezien!
En in
g
Californië hadden we de intentie om
het huis van HenryY Miller en dat van
R.L. Stevenson te bezoeken - maar ze
waren allebei 'closed'.
Eén schrijversmuseum
ben ik heel
l
bewust en alleenaan
Jaren
g opzoeken.
P
g eleden. Vanuit Menen door onze
Ardennen, door derachti
P
ge Franse
Ardennen, naar de tweelingstad
g
Charleville-Mézières. Op
P zoek naar de
kinderjaren van Arthur Rimbaud; later
zouden die van Verlaine dan moeten
komen. Een 'P
rosPectiereis'e'
J voor een
soort sleutelroman (dacht ik toen, nu
niet meer). Charleville was een razend
druk nest. Zaterdagmorgen en
marktdag.
g Urenlangg een parkeerplekje
P
PJ
zoeken. Daarna vaststellen dat
Rimbaud, die zijn
g
J stadje zo geminacht,
gehaat,
ehaat verwenst heeft,^ danigg door dat
zij
stadje
zijn borstbeeld in het
J is geëerd:
g
voor het station,^ de gedenkstenen
P
g
aan zijn
Jggeboortehuis en in het huis
waar hijJ 'Le Bateau ivre' zou hebben
g eschreven het ronduit schitterende
musée Rimbaud in hetemeenteg
museum... Ik heb ze uitvoerigg bekeken
en er mijn
mij gedachten
vrije
de vrije loopP
Blaten
o
papier)...
Dat musée
g
PPP
Rimbaud is, dacht ik toen en ik denk
het nog,
g^een van de volledigste,
g mooiste
en bestemaakte
schrijversmusea
schrijversmusea van
g
met tal van foto's,
schilderijen, documenten, boeken,
van zijn werk, brieven
diverse uitgaven
g
enz., enz. Ik heb die zaterdagmiddag,
g
g,
vrij laat al en^
helemaal alleen, rustigg
tweegoed
documentaires
g
g gemaakte
mogen zien. Ik heb naderhand lange
g
tijd
uitkijken
op een
P
J beduusd staan uitkijken
soort eilandje achter dat museum, over
de Maas heen die daar meer eenpoel
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l

l

dan een rivier lijkt — daar had Rimbaud
dus zijn 'bateau ivre' te water gelaten.
g
Ik heb enkele uren door beide stadjes
l
gedwaald
pgedoekt
— de markt was opgedoekt
—
zoals Rimbaud als kind vaak had
g edaan dacht ik toen. Allemaal voor
die te schrijven,
g
l
^ nooit geschreven
roman. Ik ben ten slotte naar het
kerkhofe
aan het
bijn
gg
^ was al bijna
Ik heb moeiteloos derafkelder
g
van de Rimbaudsevonden
— er lagg een
g
ruiker bloemen op.
p Ik voelde me
onbehaaglijk
omdat
ik geen
bloemen
g
g l
had maar de winkels waren dicht.
Ik vond mezelf toen wat belachelijk,
Rimbaud zou dat ookevonden
g
hebben. Jaren later zou ik zo, ook
zonder bloemen, in Venetië bijl het graf
g
van Ezra Pound en Igor
g StrawinskyY en
recent nogg in Ors bijJ Valenciennes bijl
het zerkje
Engelse
J van de grootste
g
g
oorlogsdichter
Wilfred Owen staan.
g
Stiekem heb ik toen verse bloemen
'geleend'
van een naburiggg
graf. In het
g
rijk
van
de
doden
is
alles
toch
J
gemeenschappelijk.
Tot nu toe heeft ook maar één haar op
mijn
postuum
g p
J hoofd ooit aan zo'n eigen
onderkomenedacht.
Nu
denk
ik
even:
g
zijn voor mijn
mij
welja,
zijn
l^ dat zou goed
g

om die samen te houden...
Maar welke functie zouden die dan nog
hebben? Maar een onderkomen voor
wat ik maar 'restanten van mijn
J leven'
noem? Hoeft niet. In Menen heeft men
in 1992
99 een tentoonstellingg over mijl en
mijn
Toen stelde ik vast
l werk opgezet.
pg
dat ik, net als mijn
mijn moeder, in mijn
mij
heel veel heb weggegooid. a
toen was een en ander misschien van
as gekomen. Maar wie miste het? Niet
p
een gevoel
weet, niet deert. Ik zag,
g
g,
van onthechtinig,dat me zelfs niet
weemoedigg maakte,^bijJ elkaar liggen
gg
wat er van, zegg maar zestiggljaar leven,
overbleef. Het was weinig.
g En in mijn
J
eboortedor
Westrozebeke
heeft men
p
g
in een bosje
l dat 'De Keuneleute' heet,
waar ik zo vaak zat te lezen (en te
schrijven)
een houten tafel (voor
l
toeristen) gp
geplaatst met een gedicht
g
j later, is het hout
erop. Nu ,zeven aar
ervan al bijna
l vermolmd. Richard
Minne heef teli'k:
gl niets is 'voor 't
heelal en de eeuwigheid',
alles 'slechts
g
voor 't heden'. Zo hoort het en zo is het
goed.
Carp
Care diem.
g

werd hij hij
door het PEN-centrum
Vanaf 1957
957
Nederland voorgedragen als kandidaat
voor de Nobel prijs,
l maar die is hem — ondanks internationale steun — tot zijn
zijnspijt
Pl
nooit toegekend.
g
vestigdeg Vestdijk
Vestdij zich in
In 1939
939
waar hijJ tot aan zijn
zijn dood in 1971
hij met
zou blijven
wonen. Daar woonde hij
J
Anna Koster-Zijp
samen,
de
weduwe
van
Jp
ReeJ er Hendrik Koster,^ tot zijl in februari
1965
95 stierf. In datzelfde ljaar trouwde hij in
december Mieke van der Hoeven,J
bij wie
in
1
hijJ twee kinderen kreeg,
967 en
g^
tweeaar later Anna.
tweejaa
Vestdijk was vaak zeer dep ressief^ maar zijn vele depressieve buien
hebben hem er niet van weerhouden naast
zijn poëzie en ander werk 52
5 romans te
schrijven. Bijl ggelegenheid
van zijn
l vijftigste
g
verjaardag
i8
J
g schreef A. Roland Holst in 94
dan ook het kwatrijn:
l

de Prijs
l der Nederlandse Letteren door kozij vrouw.
nin gBoudewijn
uitgereikt
aan zijn
Boudewijn
g

SPILLEBEEN (MENEN)

'Wat mag het raadsel van uw arbeid wezen?
Muur van de Geest, waar die van de Chinezen
te kort bij1 schiet. — 0,- tegenpool van Bloem!
0, Gij,1^die sneller schrijf1 t dan God kan lezen!'

Vlak voor zijn
l dood werd hem oop
erNedermaart 1971
in
Brussel
de Prijs
97
l s der
landse Letteren toegekend.
Hijl overleed oop
g
23
in het graf
3 maart en werd bijgezet
g van
Jg
zijn
l moeder opp de begraafplaats Nieuw
EYkendu Ynen in Den Haag.gOpp133 mei werd

20

bi het Gemeentemuseum
bij
Het Hannemahuis in Harling^
en tussen de
Voorstraat en de Kleine Voorstraat, staat het
bronzen Anton Wachterbeeld dat de beeldvervaarhouwster Suze Berkhout in 1973
973
degde. Het gipsmodel
bevindt
zich in het
gp
museum. Eenmaal in de tweeaar
l wordt in
Harlingen
rijs uitgereikt
g
g de Anton Wachterpl
De prijss
aan een veelbelovend schrijver.pl
bestaat uit een bedragg van 1.5ooggulden en
een verkleinde bronzen versie van het
die de
Anton Wachterbeeld. Veel schrijvers
l
ontvingen,
hebben
nadien
hun
sporen
prijs
p
gp l
verdiend zoals A.F.Th. van der Heijden
J
(destijds
J onder de naam CanaP oni Tessa
ook de Belde Loo,, Arnon Grunberg,
g,
esche
schrijver
Paul
Verhuyck,
Y ,ggeboren in
l
g
Antwerpen,
wonend
in
Leiden,
p ^
^ kreegg de
1
prijs
J roman De doodbieren 199.
Pl s voor zijn
Op
7 oktober i998 was het honderd
p17
jaar
geleden
dat Vestdijk
Er
Vestdijk werd geboren.
g
l
g
werd
e eeen nationaal comité ggevormd,, dat de
activiteiten in het kader van honderdaar
l
Vestdek
l coördineerde.
MAAIKE VAN DER VEEN-BOS

Lier:
Felix Timmermans- &
Isidoor Opsomer-Huis
Adres:
Netelaan 6
2500
5 Lier
Antwerpen
p (België)
8
Tel.:
03-489.11.11
Statuut:
Openbaar:
gemeentelijk
p
S
7
Conservator:
Luc Coenen
Openingstijden:
• Van 1 april
p tot 31
3 oktober, van 10 U. tot 12 u. en van
13.30 U. tot 17.3o u. (gesloten
op
1 S)
p maandagg en vrijdag)
S
• Van 1 november tot1
3 maart: open
popp zondagS van
10 u. tot 12 u. en van 13.3o
3 U. tot 16.3o U.
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
4 fr.
FELIX TIMMERMANS

11161917

REI_GIË•BElGK1U„E

Nadat voor de kerstmiszegel
1 2%
al een tekening
97
van Felix Timmermans uit En waar de ster bleef
kreegSde Fé oop
stille staan wasebruikt,
S
27
i986, één jaar
7september
1 na Ernest Claes, een
p
volwaardege zegel
2 r., oplage 2, miljoen
1
g (waarde 42,4
exemplaren) met — behalve zijn
S en een
1 handtekening
eigen
S naar het pportret dat
g schets — een tekening
Isidoor Opsomer
van hem maakte.
p

Felix Timmermans
(1886-2947), prozaïst,
dichter, boekillustrator,
schilder, tekenaar, in elk
geval de belangrijkste
onder de Lierse schrijvers
en kunstenaars...
'Waar de drie kronkelende Nethen een
het spekbuizilveren knoopp leggen; waar plots
p
p
edhoorni egBrabant zich scheidt
kiS^
e ove rvlo
p
, daar is
van 'tmijmerend, ma gere Kempenland,
het'. Zo begint Felix Timmermans in het
ier 1 92519949)1 een onafgeboek SchoonLier
ge

broken lofzang
zijn eg aan het adres van zij
boorestad Lier. 'Daar troppelt
1
pp Lier met zijn

rode daken en witte trapmet
S
p en krolgevelen,
zijn torentjes,
SS uit
1 - straten en bruggen
1 tuintjes,
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het weerspiegelende,1g
olij roene water op, een en gelukkig
voudiS rustig,
^ als
g
g^ zonnigS
S^
een droom van Vermeer van Delft' . Zelfs Gabriel Marquez schreef de betreurde Knack-

directeur Frans Verleen
l vlak vóór
Y in zijn
e Timmerzijn dood verschenen eloge
gaan
mans zou zijng
z geboortedorppniet zo in
beeld hebben kunnen brengen
g als de Fé dat
met Lier heeftedaan
g
Het minste wat Lier kon terugdoen,
g
was Timmermans eren, omwille van de ma-

Het Timmermans- & Opsomer-Huis
p
– officieeleo
g pend opp299ljuni 1 968 2 – werd
destijd
ondergebracht
in het huis dat destijds
g
Hofstad' heette. Een der vroegere
g
eigenaars
verrijkte hetpan
and met uitheemse
verrijkte
g
enlanten.
Later kwam het domein
p
in handen van de familie Van Geetruyen.
Y In
197
1 kocht de stad Lier het pan
and en bracht
achtereenvolgens
diverse scholen in
g
onder. Na vele aanpassin gen en herschikkri' t de bezoeker thans een overgenkrijgt

zicht voorgeschoteld
van wat overleden
g
Lierse kunstenaars zoale
gepresteerd
resteerd hebben
op
p het ggebied van de literatuur,
^deplastische kusten en de muziek. Het Timmermans- & Opsomer-Huis
kan bijgevolg
g wor p
Jg
den beschouwd als het museaal uitstalraam
van het cultuurhistorische verleden in Lier.

Een andere zaal isereserveerd
voor
g
de aquarellen , hetgrafisch
werk
en
de
g
schilderijen
p
J van Isidoor baron Opsomer
hij door koningg
(1878-1967;in 194o werd hij
Leopold
III in de adelstand verheven •^J
zijn
p
wapenspreuk luidde: 'Maar zomeren zal 't').
Dat hijl overigens
uitblonk in verschillende
g
enres (landschappen,^ stads- en strandgegenres
zichten bloemstukken) wordt hier bevestigd. Toch vestigde
hij zijn roem vooral als
g hi
figuren
uit de
portrettist van prominente
g
p
olitieke economische,^ wetenschappelijke
politieke,
pp J
en culturele wereld. Ook Felix Timmermans
geposeerd
heeft verscheidene kerene
oseerd in
Opsomers
atelier,
een
sfeer
die
trouwens in
p
het museum wordt opgeroepen.
De Lodewijk
l Van Boeckelzaal toont,
sinds 6 Jjuni 19 69,behalve een smidse met
blaasbalgen
g- decoratief
g en werktuigen,
kunstsmeedwerk van deze levenslustige
g en
kunstzinni ge smid(1857-1944),een 'selfmade' man en vriend van Felix Timmermans. Het meest treffen ons evenwel de
'hanen' en 'uilen', de schouwstukken en
bloemstukken en vooral Sint-Michiel met
de draak.
In een kleinere zaal wordt de figuur
g
van Anton Bergmann
18
35-18
74belicht,
g
de schrijver
van Ernest Staas, advocaat – één
J
van de betere werken uit onze 19de-eeuwse
9
literatuur. Zelfs vader George
g
g Bergmann,
flamingant
en ooit burgemeester
van Lier,
flamin
g
g
wordt in deze tentoonstellingg betrokken.
Ook aan kanunnikan-Batist
p David, taald
kundige
en
historicus,
verdediger
^
g van de
g
moedertaal en naamgever
van onzegrootg
ste cultuurvereniging,wordtg
de nodige
aandacht besteed.
Verder is er ruimte voorbehouden
aan Renaat Veremans18
6 compo 94 -1
99^
cantaten, liedenist van talrijkepopulaire
talrijke
ren missen,,p
operetten en oratoria. Hij was
tijdens vele I zerbedebovendien
gent tijdens
vaarten in Diksmuide en opp het Vlaams
Nationaal Zangfeest
in Antwerpen.
p HijJ
g
Anne
Marie en
schreef i.s.m. de Fé, de opera
p
Adagio.
liederen naaredichten
uit
^^
g
Naast Renaat Veremans wordt ook
aandacht besteed aan de muzikanten verbonden aan de Sint-Gummaruskerk, o.a.
Willem Gommaar Kennis en verder aan de
aerts
persoon
en het werk van Frans Boogaerts,
g
Jaak Opsomer
en Paul Van Wassenhoven.
p

De aandacht van de bezoekeraat
g
allereerst naar de 'belangrijkste'
onder de
gl
Lierse schrijvers
en kunstenaars. Een uit geJ
ge
breide verzamelingg van Felix Timmermans'
boeken, van bijzondere
uitgaven
van en
J
g
over hem, van vertalingen
g 3 , tekeningen,
g ,
foto's en documenteneeft
g een beeld van
Timmermans1
asletterkundige, maar even -

Ten slotte werd een aparte letterkundezaal ingericht
met biografische
panelen
p
g
g
j van Nazareth, Domien
over Beatris
Sleeckx, Jan Van Beers, Anton Thir
y, ozef
Arras, Ernest Van der Hallen enJ.L. De
Belder.
Dat er in dit Lierse museumeen
g
Timmermans-archief of -documentatie-

Portret van Felix Timmermans door Isidoor Opsomer
p

nier waaropp hij zijn stad,^ de talrijke
talrijk monu maar ook de Lierenaars zelf, in zijn
J
romans en verhalen een rol heeft toebedeeld.
Uit dankbaarheid noemde de stad niet alleen
eenplein
naar hem; ^hij
hij kreegg in 1 968 ook een
p
museum: het Timmermans- &0 psomerHuis dat weliswaar nieteheel
aan zij
zijn erg
en zijn oeuvre is ggewijd.
En
in
1
986 en
l
1997
werden mooie tentoonstellingen
997
g aan
het literaire en beeldende werk van het dubbeltalent Timmermansewi
g dJ (cf. Max Borke
in De Standaard-Magazine,
^ 3 o mei 1 997 nr. 22,
g
blz. 18-21: 'Een hommage
g van hedendaagse
g
kunst aan Felix Timmermans'.)

90

zeer van zijn
J betekenis als boekillustrator,
schilder en tekenaar.
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centrum is uitgebouwd (zoals eerder werd
gepland),
eland komt hierdoor: men blijft
blijf deze
voorbehouden aan de Stedelijke
Bibliotheek in Lier en het A.M.V.C. in
Antwerpen.
p
WILLY COPMANS/LUC DECORTE
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DE GEUR VAN EEN PLAATS BEPAALT MIJN VERHOUDING TOT DIE PLEK.

Geuren zijn
gidsen
J de belangrijkste
g
gl
naar hetersoonli'k
p
g
J verleden. De geur
van bloeiende liguster
of - prozaïscher
g
p
- van walmend oliestel verplaatst
me in
p
een fractie van een seconde naar de
eerste jaren van mijn
mijnjeugd.
1 g Er spelen
p
zich niet opnieuw
bepaalde
p
p
gebeurtenissen af voor mijn
J geestesoog,
g
g^
min is het een nostalgisch
wentelen in
g
'sfeer'. Ik vertel mezelfeen
g verhaal
van vroeger.
g Ik ben weer toen. Ik bevind
me in het lichaam van het kleine meisje
J
dat ik was, zonder kennis van wat
komenaat.
g Zonder vertedering.g Vol
verwonderin
verwonderingom wat voor het eerst
zich aan me voordoet. Ik adem in en
ruik de bloeiende liguster - of het
oliestel - en ik weet dat ik het ruik. De
herinneringg aan een geur
is de hering
neringan deg
eerste gewaarwordingg
ervan.
Geuren zijn
postiljons
p
J de belangrijkste
gl
l
d'amour. Wie een slecht reukvermogen
g
heeft maakt meer kans de verkeerde
geliefd
Bliefde te kiezen, zeker als die ook aan
euvel lijdt.
J Geuren waarschuwen
voorevaar, ze
maken vrolijk, somber,
J,
,
opgewonden.
Geuren beïnvloeden als
pg
bijna niets anders onze stemming.
bijna
g
p mij
Deeur
bepaalt
mijn
P
g van een plaats
zij steden
verhoudingtot die plek.
p Er zijn
me vrijwel onmiddellijk
onmiddellij afkeer
en er zijn er waar ik
meteen verliefd opp ben. Sommige
g
andereeven
niet zo snel hun geheim
g
g
g in een
p rijs.
l Geen wonder dat de geur
zij bewoners.
huis me iets zegt
g over zijn
ook voor schrijvershuizen.
schrijvershuizen
g
kom erraa
g .gOveral waar ik kom
zoek ik in de reisgids
g naar mogelijk
gl
intactebleven
onderkomens van
g
overleden collega's.
g Een enkele maal
maak ik speciaal
de reis erheen of
P
g etroost ik me de moeite van een
omweg.
g
g nemen
g Soms moet ik genoegen
met een schild boven de deur of een
herdenkingstteen maar vaak kan ik
naar binnen. En dan eerst maar de neus
in de lucht en opsnuiven die atmosfeer.
Natuurlijk
J^ er hanen
g veel moleculen
oud stof en vergaan
papier rond, de
g pp
muffe lichaamslucht van krakende
beheerders en boekenwurmen is in de
gaan
zitten,^ de hooppop
l
g
ggordijnen
P frisse
lentegeuren
van de bloeiende grassen
in
g
g
de tuin - die de held tocheroken
moet
g
hebben! - wordt de bodem ingeslagen:

alle ramen en deuren zijn
l hermetisch
gesloten
ten behoeve van de
g
conserveringg van het trijp
lp of iets
dergelijks.
g l Uit angst
g voor dieven
misschien hoewel ik de culturele
insluiper
p nogg wel eens zou willen
Betj Wolffs
tegenkomen
die uit is opp Bete
g
En alleassanten
hebben er hun
p
eursporen achtergelaten, zodat het in
g
een drukbezocht schrijvershuis
vrijwel
vrijwel
J
onmogelijk
J
p
g J is het oorspronkelijke
huisparfum
te achterhalen door die
P
dikke laaggaangeslibde
geuren
van
g
g
bezoekers. Maar toch: het is mogelijk.
gl
Alleen is men zich er niet van bewust.
De kans dat er een origineel
molecuul
g
uit de tijd van de auteur ons neusgat
g
bereikt is nieterin
g .gDat ene molecuul,
hoewel niet bewusteroken
zal toch
g
onze fijnbesnaarde
geest
treffen
als een
J
g
bom. Er ontstaat een fontein van
beelden, allemaalg
g e enereerd door dat
ene molecuul. We zien de schrijver
J
staan, zitten, lopen, denken, een
boterham eten, in zijn neus
peuteren,,
p
we horen hem mompelengrinniken
,g
p
snikken. We merken op
p dat er een
hij
knoopP aan zijn vest ontbreekt,^ dat hij
zij oren
eenaar
grijze haren uit zijn
p langeggl
zij adem een
g
^ dat zijn
zijn erbij
erbij als
gkwaal verraadt. We zijn
hij op een mooie winterdagg de ramen
hij
Jdiep
van zijn
werkkamer opengooit en die
deeur
g van brandend loof insnuift en
rilt en kippenvel
krijgt.
lg We observeren
pp
opeen
o eens een levend mens. En als het heel
ergmeezit zijn
1 we hem of haar.
Het bezoek aan schrijvershuizen
in de
l
hoop
s ookverschi'l g p
popp een levendige
ningvan de auteur heeft helemaal niets
met het werk van doen. Ikeniet
niet
g
zozeer van een huis van een door mijl
mi' verafbewonderde als een door mij
schuwde schrijver.
Ik ben er niet opp uit
J
de bewijzen voor mijn
mij oordeel te
in deeuren
van dat huis. Zo
•
g
werkeneuren
niet. Ze kunnen ons een
g
olfactorische afkeer bezorgen
g van een
eliefd schrijver
schrijver en omgekeerd
onze
geliefd
g
mij
schrijver die mijn
neus winnen
. voor een schrijver
afwijst.
•
l
schrijver
Gelukkiggl
zijn de meeste schrijvers
• wie huizen te bezoeken zijn
l^ al een
poosje
g ons niet
p
J dood. Het interieur zegt
zoveel meer over de smaak van de
schrijver. De woninginrichting
schrijver.
g zou
g

zijn
anders een vrijJ afdoende manier zijn
je
schrijve te
J respect
p voor een schrijver
Er zijn
J veel huizen te
bedenken waarin schrijversg
aardig
paar
gedijen,
maar
er
zijn
er
ook
een
g l^
p
waarvan de inhoud ernstigg afbreuk
doet aan heteza
schrijver
g gdat een schrijver
ons heeft. Staan er witgelakte
g
meubelen metouden
randen en/of
g
lederen bankstellen en levensgrote
g
Pporseleinen dalmatiërs dan is de
schrijver
bewoner in kwestie als auteur
J
niet meer serieus te nemen.
In het buitenland treft me de warmte
en de trots waarmee een dorpp of een
stadje
zijn creatieve zoon of dochter
J zij
Schrijvers
waarvan men buiten de
l
regio
g nooit heeft ggehoord, worden
behandeld als Nobelprijswinnaars.
pJ
Folders van delaatseli'ke
l V.V.V. meten
p
breed de verdiensten van de auteur uit.
Al komt er in jaren
ggeen vreemdelingg
e
opP bezoek: het tuintje wordt aan ggeharkt de wegwijzers
afgestoft
en het
g
g l
koper
Hier
gp
p van de deurbel gepoetst.
hij
lie hij,
liep
J^hier zat hij,l^ hier schiepp hij.
Tsjechië
heeft men Franz Kafka niet
J
tijde van de communisgen eren ten tijde
tische kunstverachters. Zijn
l naam werd
gefluisterd. Alleen kenners wisten de
wegg in Kafka's Praag.
g
g Nu daarentegen
wordt elk huis waar hijl maar even heeft
gesierd met een steen of
g etoefd,g
geopend als museumwinkel. Cafés en
hij vermoedelijk
restaurants die hij
frequenteerde,worden
naar hem
q
enoemd. Er
is een Kafkarage in Praagg
g
uitgebroken.
De intimiteit en de
g
g eheimzinnigheid de absurditeit en de
zij werk
fijnzinnige
l
g humor van zijn
vergroofd.
Maar liever dat dan
g
een verbod.
In Nederland is van fierheid opP de
literatuur weinigg te bespeuren.
p
gafbij
Vlaanderen steekt beslistunsti
bij
g
de noorderburen. Het zou me te ver
gaan als er bustochten werden
langs de woningen
georganiseerdg
g van
no levende schrijvers,
maar dood
nog
)
hoort een schrijver behalve in zijn
l werk
aanweziggtezijn
zijn inzij
zijn huis.
alleen niet. Ik bezoekraa
g g de
huizen maar behoud me het recht voor
mij
mijn huis privé
te houden. Ook na mijn
P
NELLEKE NOORDERVLIET (AMSTERDAM)
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NOTEN
' Cf. Timmermans F., Schoon Lier Leuven, Davidsfonds,
7 blz
994 ,
De officiele opening
gggebeurde met een academische
zitting in het Museum Wuyts-Van Campen en
Baron Caroly. Ter gelegenheid van de opening
werd een literaire Timmermans-prijs aangekondigd, die evenwel nooit werd uitgereikt.
3 Werk van Felix Timmermans moet in ongeveer alle
mensentalen verschenen zijn, zelfs in het
Chinees, het Hindi en het Japans. Over de hele

2

1

Muiden:
P.C. Hooft-Museum
'Muiderslot'

9 12
p

Adres:
1
Herengracht
S
139
8 AA Muiden
Noord-Holland (Nederland)
Tel.:
00-31-294-26.13.25

wereld moet hij de meest gelezen Vlaamse
auteur ooit zijn geweest (Cf. Verleyen F.,

Fax.:

De gezonken goudvis Felix Timmermans en de
Moderne Tijd. Groot-Bijgaarden, Uitgeverij

Correspondentieadres:
P
Postbus 3
1398
39 ZG Muiden
Conservator:
Y. Molenaar
Openingstijden:
(om het uur is er een rondleiding voorzien)
• Van april
^^ tot vrijdag, van:
p tot oktober, van maandag
10 u. tot 177 u.; opp zaterdag
8 van. 133 u. tot
S en zondag,
17
7 u.; laatste rondleiding:16 u.
• Van november tot maart: alleengop zaterdag
S en zon dag,
1 u.
3 u. tot 16 u.; laatste rondleiding:
S5
S van 13
Toegangsprijs:
, o
• Volwassenen: f 75
• Kinderen: 5
6,5o
• Groepen
}^ (vanaf 2 0 personen):
p

Globe, 1997, 83 blz.).

00-31-294-26.10.56
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,{
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f

De grote tenoren van het literaire leven in Hollands
zij in de
Gouden Eeuw, zeg
g maar de Renaissance, zijn
filatelie behoorlijk
1 vertegenwoordigd: c .
de zegels
gewijd
van den Vondel (in 11937
I
g S
1 aan Joost
en, een tweede keer, in 1979),
Constantijn Huygens
979 Constantijn
y^
(in 1987), Maria Tesselschade Visscher (in 93
1 8),
Anna Maria van Schuurman (in 1978).
97 Dichter en
geschiedschrijver
Pieter Cornelisz. Hooft werd
g
1
herdacht met een zgn.
van4 cent in
^
S 'zomerzegel'
1947,
oo jaar
947
3 1 na zijn 1dood.
Zin
naar een eigentijds
gS
1 afbeeldingS werd gegraveerd
pportret, nl. een schilderij1 van Sandrart. Verkocht
aantal: 876.888
ex.
7

Pieter Corneliszoon Hooft
(1581-1647), muzenzoon,
dramaturg, geschiedschrijver, gastheer voor een
met een romantisch waas
omgeven Muiderkring...

Deeschiedenis
van het Muiderslot
g
bouwde
bde om gint bijJggraaf Floris V. JHij
streeks 128o een stenen vesting
g aan de
mondingg van de rivier de Vecht, de vaarroute naar Utrecht, in die dagen
g
g de belangrijkste
handelsstad. Geen wonder dat er bijJ
J
het Muiderslot tol werdeheven
en dat de
g
Utrechtse bisschoppen
met
deze
situatie
pp
92
9

werd Flo niet
et eerggelukkig
g waren. In 12g6 wer
gg
zij ederisVtijdens
tijdens een valkenjacht
valkenjacht door zijn
genomen en in zijn
en gevangen
g
l eigen
g slot
g g
opgesloten.
Vijf dagen
g later werd hijJ in de
pg
buurt van Muiderberggg
gedood. Bijl diegeleg
enheid
werd
het
Muiderslot
door de bisg
schopan Utrecht, Willem
van Mechelen,
,
en zijn
g
g vernield.
J trawanten grondig
Een kleine honderd jaar later werd
het slot door hertogg Albrecht opp dezelfde
de oorspronkelijke
J p latte p
g
pplaats en volgens
g rond herbouwd. Nogg later werd het met
een noordoostvleugel
g
g uitgebreid.
raakte
het intussen historiNa 1795
795
sche kasteel in verval. In 18255 was het zelfs
rijp
p en werd het te koopp aanlp voor de sloop
geboden.
Een
oproep
p p tot koningg Willem I
g
om het Muiderslot van een definitieve ondergang
g g te redden,^ wendde de verkoopp af.
Toch kwam er eerst in 1895
95 ggeld voor een
restauratie beschikbaar.
Wie hebben er zo allemaal in dit slot
Inderdaad van
g
ggewoond?55slotvoogden!
hebben
hoge
heren,
de ene
128o tot 1795
55 g
795
na de andere uiteraard, hetand
met hun
p
fijn luiden
g bewoond. Deze fijne
g
ggezin en gevolg
niet alleen drost van Muiden, maar
ook baljuw
van Naarden en Gooiland.
l
D.w.z. in Muiden werden drie functies uitp
- deg eggeoefend: hier werd rechtggesproken,
vangenen
werden er opgesloten
en de drost
pg
g
kwamen er noggacht
resideerde er. Na 1795
795
slotvoogden,
die
echter
geen
recht meer
g
g
spraken en doorgaans
ook niet meer opp het
g
Zi' waren (maar)) muMuiderslot woonden. Zij
seumdirecteur en droegen de naam 'slotvoogd'
g met een knipoogje naar het verleden.
Ton Koot is wellicht de bekendsteeweest:
g
van 1948
zijnppensionering
94 tot aanzijn
g in 1972
vond onder zijn leidingg een zoveelste restauratielaats
en werden de vele kamers en zap
len op
s- di..
p een meer verantwoorde wijze,
met kunst- enebruiksvoorwer
pen uit de
g
eerste helft van de 17de eeuw,^ingericht.
g
De man die het Muiderslot in de
loop
p van zeven eeuwen het meeste aanzien
zij haard
heeftegg
even die
^ het hogeg huis, ^zijn
hof, delans
g van Hollands Gouden
Eeuw heeft verleend, is ongetwijfeld
de
l
g
dichter, schrijver en historicus Pieter Cornelisz. Hoofts (Amsterdam, 16 maart 1581geweest.
In
's-Gravenha g
ge,^ 21 mei 1647)
47
g
16o werd hij
Maurits als eerste
hij door prins
1609
p
niet-adellijke
J in die functie benoemd.
38Jjaar lang
3
g woonde hij bijgevolg,als drost
van Muiden, baljuw
van Gooiland en
)
hoofdofficier van Wees
p^ 's zomers opp het
zij
slot. ('s Wintersaf
hij de voorkeur aan zijn
g hij
opp de Amsterdamse Keizersgracht.)
g
Wie een beetje
J literatuuronderricht
zij vele verliefdheeftenoten
weet
van zijn
^
g
aanleidinggtot geestige,
g
g^ charmante
en soms ontroerende 1Yriek (cf. de sonnet-
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ten 'GeswindeJ
ee de
g ri'sart' en 'Wanneer
Vorst des Lichts', opgedragen aanMithra
Granida, zijn eerste vrouw, Christina
s a van
Er Altijd
2. Altijd en overal heeft men hem als
as
een zuiver vertegenwoordi ger van de Renaissance in Nederland voorgehouden,
een
g
echte muzenzoon, die de mogelijkheden
gl eden
van taal inoëzie
en proza
exploreerde,
e,
p
p
p
een meesterlijk beoefenaar van de lied- en
e
sonnetkunst, als dramaturg niet
weg te
ge
denken uit deeschiedenis
van
a ons toneel
g

en Brusseleweest maare
voor het overige
g
sleet hij zijn
jaren
'aren
na
een
studieti
studietijd
d
J
in Leiden - afwisselend in Muidenn
e Amsterdam. Het drostambt was zekern
gee sinecure - dat valt uit zijn
zijn brieven opptema ken - maar anderzijds
anderzijds was het voor
een
o ee
man met zijn
zijn capaciteiten
toch ook ggeen bijJ p
zonder veeleisende baan. Wèl was het werk
ek
dat hem de ruimte bood zich intensief
e met
andere onderwerpen,
p met name literatuur
eneschiedenis
bezig
g
gte houden en
^

Het indrukwekkende Muiderslot in Muiden, twintiggkilometer ten oosten van de metropool
p
Amsterdamele
S %en, aan het IJ e n aan de Vecht die naar Utrecht loopt.
p Bemerk tevens de tuin, ,de
pruimenboomgaard^
en de kruidho die nog aan het 17de-eeuwse
leven in en om de burcht herinneren
7
Hier zocht P.C. Hooft de rust die hij1 in het dichtbevolkte Amsterdam moest ontberen. Hier genoot
hij 1
g
van hetroen
zonder veel pracht
van luxe, in Arcadië.
^ en waande hij zich,
1
p

cf. Geeraerdt van Velsen, 1613 en Warenar,
,
1616),ggeschiedschrijver
l 3 - in een klassieke
Tacitus-stijl
J - van de Nederlandse vrijheids)
oorlog(cf.
Ne derlandsche historiën,^ 1642).
g
Een erg
g aardige
g man ook, denk ik,, wellevendemakkeli'k
g
l in de omgang,verdraagzaam onbaatzuchtiggen eerlijk
eerlijk(zijnl lijfl
spreuk
luidde: 'omnibus idem'),zeer
p
geïnteresseerd in maar toch afstand nemend van deolitieke
en religieuze
dingen
p
g
g
van de dag,
stoïsch christen,, een humag,
nist in de beste zin van het woord.
0 pp
ervlakki beschouwd
is Hoofts
g
leven, vergeleken
met dat van bijv.
bijv Cong
(zie 'Vlaanderen' nummer
l Huygens
Yg
269^onder Voorburg,
1 niet ergg boeig^
endeweest.
Hij heeft
van
juli
tot
g
J
599
J 1599
maart 1601 toen zijn vader nogg dacht dat
er wel een handelsman uit hem kon
groeien, een reis naar Frankrijk
Frankrijk en Italiëgemaakt langs relaties van de familie (cf. zijn
J
Reisheuchenis). Later is hij nog
o t in Parijs
g kort
ls

daarom zal hijJ zich ook niet meer en anders
bestaan
ggewenst hebben. Geen opwindend
p
dus - hoeveel meer afwisselingg kunnen wijJ
in ons bestaan inbouwen! - maar toch wel
boeiend. Dat was het door de vele mensen
die Hooftekend
heeft, ^uit de hoogste
g
g en
laa
laagste
g kringen
g van het land, voor elk van
hijbijJwijze
wie hij
wijze van spreken
een eigen
p
g toon
had. Veelzijdig
is Hoofts leven natuurlijk
l gnatuurlij
door alles wat hij
hij dacht,
g
voelde, dichtte en schreef, allemaal onder
het fraaigekozen motief:

Hellemans, uit de kleintjes
l was en zich aan
haar voortreffelijke
sc a p kon
J ggastvrouw schap
wijden. Men ziet ook wel eens over het
hoofd dat de vriendschap
i ge
p in dat Muder
zelschapniet met het najaar
) opp non-actief
ging:: het huis aan de Keizersgracht was
evenastvri'
als
g
l het slot. Uit brieven en
verzen weten wijl
de gasten,
behorend
g
tot de culturele elite van Holland, waren:
e
altijd was Maria Tesselschade ('Tesseltje')
)e
Visscher4 het middelpunt
en bijna
altijd was
bijna
altijd
as
Caspa
Cas ar van Baerle (= Barlaeus) de uitbunDeze geleerde
professor
was Hoofts
g
oo ts
g
p
trouwste vriend, ook toen die oud en
Huygens e
g werd. Constantijn
)n
ggebrekkig
Vossius hoorden er ook bijJ^
hadden
weinig
weini tijd. Vaste gasten
waren verder:
g
Francisca Duarte (de Franse nachtegaal),
Joost van den Vondel, Joost en Jacob Baak,
Daniël Mostaert, Jan Sweelinck, Laurens
Reael. Van een 'gesloten
kring'
g
g was er geen
g
s rake
^maar wie er zich niet thuisvoelde,,
kwam niet. Wij
Wi' horen nooit van de 'beroemde Vischerin', Anna Roemer, noch van
Jacob Cats. Bekende dichters als Heinsius
en Revius stonden kennelijk
l te vreemd
tegenover
de
elegante
luchtigheid
van de
g
g
g
Muiderfeesten.
Thans is het Muiderslot weer ingericht zoals het er in Hoofts dagen
g ongeveer
g
moet hebben uitgezien.
Ook de tuin, de
g
pruimenboomgaardg
en de geurende kruidaromatische,g
g en
hof met
ageneeskrachtige
kleurstofleverende kruiden en tal van
vruchten) herinneren de bezoeker, voor of
na een rondgan gdoor de burcht, aan het
rijke
leven. Als ik driejaarlijks
7
J 17de-eeuwse
met mijn studenten uit de lerarenopleiding
p
g
een week door Nederland trek, vormt een
bezoek aan ditrachti
gelegen
p
gg
g slot, twintigkilometer ten oosten van Amsterdam,
als afsluiter (en dan hebben we eerder al
Slot Loevestein en Slot Zuylen
Y aangedaan!)
g
steevast een waar orgelpunt. Op
0 maar weinigp
plaatsen elders kan men immers zoveel
gebruiken en voorwerpen
uit vervlogen
tig
p
g l
den leren kennen én achterhalen hoe mensen eeuweneleden
gewoond,
gewerkt,
,g
g
g
gegeten
e eten en geslapen
g p hebben.
Luc DECORTE

'Net
y sonder Hooft
Noty sonder Hart.'

Ten slotte kent men Hooft wellicht
het best alsastheer
voor een met een rog
mantisch waas omgeven
Muiderkring,
g
g^
vooral in de laatste zestien of zeventien jaar
l
van Hoofts leven heeft bestaan, toen zijn
)
tweede vrouw, (He)Leonora Bartelotti-
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HET ENIGE SCHRIJVERSHUIS
MET EEN BEETJE
J BELANG STAAT IN NEDERLAND...
1

Wat mijJ betreft kunnen schrijversJ
huizen maar beteresloten
blijven.
blijven Als
g
p
Yniet bestond, zouden de
schrijvers
schrijvers die hebben uitgevonden.
g
Want schrijven
heeft met afzonderingg te
J
maken. Met rust en stilte. Met ik alleen
eneen
erbij Het zou door de
g mens erbij.
en het voyeurisme
Y
van al te opdringerige lezers en - stel jeJ
voor - bewonderaars worden
geschonden.
ver
Zelfs wanneer die schrijver
l
al langg het tijdelijke met het eeuwige
g
heeftewisseld en g
van hem of haar nog
slechts de oude schrijftafel
en een
l
dichtgeslibde
pen
overblijven
g
p overblijven.
Schrijvers moeten geen
al te hoge
g
g
borst opzetten.
Ik heb al vaker gezegd
P
g ^
dat hunrote
g mond, dikke hoofd of
uitgezakte
buik ze gee enkele
g
legitimatie
biedt om zich in het
g
maatschappelijke
maatscha
PP l discours te mengen.
g
Schrijvers
hoeven de wereld niet te
J
redden. Van hen wordt alleen verwacht
dat ze opschrijven
hoe ze denken dat
l
die wereld in elkaar zit. Dat is een
opdracht,
p jawel, maar zeker niet de
moeilijkste.
(Rattenvallen zetten
l
lijkt me veel moeilijker.)
bijvoorbeeld
lijkt
l
J
Schrijvers
hoeven dus ook niet te
J
wordeneadoreerd.
Hun as hoeft niet
g
te worden bijgezet
in een rijtje
l J van
Jg
onsterfelijken.
Ze
kunnen
maar
beter
l
niet heiligg worden verklaard of te veel
worden beweend. En hun huizen
hoeven ineen
voor het
g geval
g
nageslacht
te
worden
bewaard.
g

94

Ik zou niet weten wat zogenaamd
g
mij huis zouden
belangstellenden
in mijn
g
mij) huiszoeken. Omdat mijn
z geweest, ^J
zijn
g enoten nooit lezerszijng
werkkamertje
buiten mijn werkkamertje
in mij
mijn hele
maar twee boeken te vinden: een
lanten
gezondheidswijzer
kamerplanten
lvoorp
en de handleidingg 'Koken voor elke
dag',
g^ die de KAV mijn
J vrouw ooit ong evraagd bezorgde.
g Alle andere boeken
bevinden zich in mijn
vertrekj van
J vertrekje
en een halve bijJ
meter, waar
ik ze tot tegen
heb o Pge g het plafond
p
stap
eld -zodat ik nauwelijks
nauwelijks
nog
g ruimte
overhoud voor een aftandse PC en een
tweedehands matrixprinter en één
dakvenster dat uitzicht biedt op
P de
meest troosteloze hemel boven
Antwer pen. Wie het allemaal een keer
wil bekijken,
hoeft maar te bellen.
J
Verveling
g en teleurstellingg worden
e arandeerd.
gg
Het huis dat ervoorezor
g
gd heeft
dat ik schrijver
ben geworden
staat
J
g
ergens
er
in een straat aan een ppark in de
g
Rupelstreek. In dat gebied
behoren
g
alleen eenaar
steenbakkerije tot het
p steenbakkerijen
patrimonium. Terecht overigens. Wie in
mijn ouderlijke huis gaat
zal ook
g kijken,
J
daar maar twee boeken aantreffen: een
roman van Barbara Cartland en een
gids
voor het huwelijk anno
s . Hij
g huwelijk
949
J of
zijl zal er een serie meisjespoppen zien
die mijn moederl
al sinds jaar en dagg
aan- en uitkleedt met de kleren die ze
ervoor ontwor Pen heeft. De bezoeker

bekijke
zal er het deurglas
g kunnen bekijken
mijn elleboog
g werd gesplitst,
gp
toen ik achter mijn
J broer aan zat. Of het
arduin opp het terras waaroppikmij
mijn
heb opengevallen, zodat iedereen
zich nu afvraagt
g waarom ik met zulk
gegroefd
voorhoofd door het leven ga.
e
g
gg
Men zal ook hetras
g perk kunnen
bewonderen waaroppikmij
mijn Austin
En de tuinkabouters
p
zij gekomen.
die daar nu in delaats
zijn
p
staan bijJ een in de grond
gegraven
^
gg
visvijvertje moet
oude wastobbe die een visvijvertje
zij
voorstellen. De afgelopen jaren
zijn er al
egels
g in verdronken.) Allemaal
hoogst interessant, lijkt me dat. Daarmee kun je
J misschien een neushoorn
boeien.
Ach,, laten we wel wezen, schrijvers)
huizen hoeven helemaal niet te worden
ggeconserveerd. Het levert in het beste
eval een soort literair Bokrijk
geval
J op: een
dooie boel die kunstmatigg en tegen
g
beter weten in in leven wordtehoug
den. Het enige
schrijvershui met een
g schrijvershuis
l belangg staat in Nederland. Het is
van de Stichtingg Fonds voor de Letteren
en de subsidiëring
g van de auteurs
wordt erere
g Het is een huis met
g eld.
een legitiem
doel: brood brengen
op de
g p
g
schrijver Laten we
pplank van de schrijver.
zullen
g
preken dat we dat huis goed
verzorgen. Want boeken op
p
p een plank
zijn
J niet te vreten.
GIE BOGAERT (ANTWERPEN)
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Neveles
Cyriel Buysse-Kamer
Adres:
Museum Rietgaverstede
A.C. Vander Cruyssestraat
40
4
J
8 o Nevele
95
Oost-Vlaanderen (Belie)
Tel.:
09-371.51.66

Correspondentieadres:
P
Cyriel
Buyssestraat
26
y
J
8 o Nevele
95
Tel.:
09-371.83.39
Fax:
09-371.46.95
Statuut:
V.z.w,

Conservator:
Jan Janssens
Openingstijden:
• Iedere eerste zondag van mei tot oktober en op
aanvraag:
S telkens van 144 U. tot 18 u.
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
5 fr.
• Kinderen: 20fr.
• Groe1'en: 40 fr.

Cyriel Buysse (1859-1932),
schrijver van naturalistische romans en verhalen
over de boerenbevolking
en het plattelandsleven
in Oost - Vlaanderen ...
Deemeenten
Nevele, Deurle en Afg
snee berenzen
de
Oost-Vlaamse
driehoek
g
die het levensgebied was van de naturalistische schrijver
Cyriel Buysse.
In Nevele
Y
Y

werd hij
hij geboren als zoon van een wel ggee
stelde cichoreifabrikant die watraa
g g had
gezien
dat zijn zoon (opp school een middelg
matige
zijn
zijn
weggin de handel had
g leerling)
g
g evonden. 0 pde Molenheuvel in Deurle
schreef Buysse
in een huisje
zijn
J op
P palen
Y
pJ
vele romans over hetlattelandsleven
en
p
hij
de boerenbevolkingg en in Afsnee betrok hij
's zomers zijn
grote villa aan de Leiebocht
lg
(de wintermaanden bracht hijl door in Den
Haagaar
hij inl contact stond met Louis
g,
Couperus
- Buysse
met een
Y was getrouwd
g
P
Nederlandse nl. jonkvrouwe
Nelly
l
YDYsserinck uit Haarlem).

bijeen.
24
bijeen.
z ! Daar4 Buysse-handschriften
Y
4
naast wist de eerste conservator ook, behalve de ijsschaatsen,
J
^ een vulpen
P en de
olfstok van de grote
(en sportieve)
vertelgolfstok
p
g
ler, een exemplaar
van zijn
J 484indruk verp
schenen boekwerken te bemachtigen.
g De
Busse-studie
blijft
veel
aan
de
minzame
Y
l
man verschuldigd.
g

Nog wordt in Nevele
de herinnering
g
aan Buysses
rijke leven levendig
rijke
gggehouden
Y
wijle
in het Rietgaverstedemuseum
van wijlen
g
Janssens (Nevele, '1922).5o Jjaar en
meer heeft hijJ er,^ in zijn
gl ordelijke
J en zorgzameassie
alles
wat met de geschiedenis
g
p
en de heemkunde van Nevele te maken
heeft, bijeengebracht.

Luc DECORTE

Aangezien we over
dit heemkundig
g
museum, vrucht van een weldadiggp
privé-initiatief al eerder hebben bericht, verwi'-l
zen we de lezer naar die bladzijden
in het
J
2121-22).
ts. Vlaanderen 1 99z^XLI,^ nr. 239,
39^

LITERATUUR
• Decorte L , Museum Rietgaverstede, Nevele in
Vlaanderen, 1992, XLI, nr.1 (of nr 2 3 9),
blz

21-22

In een van de negen
g
g afdelingen
maakt de bezoeker kennis met belangrijke
gl
stukkenmanuscri ten eerste ,
drukken,
foto's) uit de literaire nalatenschapp van de
Nevelse nachtegalen
Rosalie en Virginie
Log
g
veling(tantes van Cyriel
Buysse),Aldemar
Y
Camiel Vander Cruyssen, Basiel ,
De Craene,
Monika Van Paemel en - vooral - Cyriel
Y
raaptepJanssens (hij JoverBuysse.
In 1947
t
947
leed in de huiselijke kringgp
op 6 augustus
g
199^
6 73Jjaar oud) immers uit het oude
p aier van de
cichoreifabriek Buysse-Lovelingg
Y

Vijftig
conservator Antoine IJanssens in dit RietSaverstedemuseum alles wat
1
1 fiJjaar en meer heeft wijlen
verband houdt met de geschiedenis en de heemkunde van Nevele, inzonderheid de letteren (R. en V
Loveling,
M. Van Paemel enz.), bijeengebracht
en gekoesterd.
1 g
^
S C. Buysse,
y
•r. 1.

ti

M

^^
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Nieuw-Vossenveer:
A.M. de Jong-Huis
Adres:
Voorstraat 29
4681 AC Nieuzv-Vossemeer
Noord-Brabant (Nederland)
Tel.:
00-31-167-50.24.16 of
00-31-167-54.33.23(tijdens
(tijden de kantooruren)
0o-31-167-50.31.11
Statuut:
Particuliere stichting
Conservator:
Heemkundekring^ Ambachtsheerlijkheid
1
Secretaris:
Ad L. de Krom
Openingstijden:
• Van mei tot augustus:
elke zaterdag,
^
^ zondagS en
feestdag
4 u. tot 177 u.
^^ van 14
• Elke eerste zondag
S van de maand: van 144 u. tot
17 U.
Toegangsprijs:
• Volwassenen: 2 S ld.
• Kinderen: 2 S ld.
2S
• Groepen:
gld. (kosteloze rondleidingSmogelijk)
l'
S 1

A.M. (eigenlijk: Adrianus
Michael) de Jong (i8881 943), boeiend verteller,
geëngageerd criticus, door
de SS in zijn deuropening
doodgeschoten...

In het dorpp Nieuw-Vossemeer,- de
van A.M. de Jong,
figgeboorteplaats
p
g^
de Kruik, Bloguren als Merijntje
l l Gi'zen1
l
zekriekske en, niet te vergeten
g
, Flierefluiter
nogg een levend bestaan. In diverse straatnamen wordt immers aan hun bestaan
herinnerd. Op
P hetppleintje
l voor het
g emeentehuis staat sinds 1968
een
beeld
9
van Merijntje2.
JJ
Maar er is meer! In 1968
9 werd in
Nieuw-Vossemeer, in de westhoek van de
provincie
Noord-Brabant,^ de StichtinggA.M.
P
deon opgericht,
die tot doel heeft de beg pg
lap
langstelling
g
g voor het leven en het werk van
de schrijver A.M. de Jong
g in stand te houden en te bevorderen. In 1974
werd het
974
A.M. deon -museum
geopend
waarin
g
gp
verschillende zaken die met de schrijver
J
te maken hebben, worden tentoongesteld.
g
Het museum kwam in het centrum van het
dorpp te staan,^ aan de Voorstraat nr. 299 en
niet op
schrijver isgebop de locatie waar de schrijver
ren nl. opp de Hooge
Dijk.
Het
geboortehuis
g
J
g
is namelijk met de watersnood van 11953
jaa bestaan stichverlorene
aan. Na 233aar
gg
gen museum noggsteeds, maar de belangstelling
schrijver en zijn
zij werk
g
g voor de schrijver
tanende. Vandaar dat de heemkundekringmbachtsheerlijkheid
eeng e
994
g Ambachtsheerlijkheidin 1994
deelte van het museum tot streekmuseum
heeft omgevormd. Naast aandacht voor
A.M. deon gwordt thans ook de eschieg
denis van Nieuw-Vossemeer verteld. Het
ontstaan van de omliggende
polders
(van
gg
p
96

Oud- en Nieuw-Vossemeer) wordt verklaard en er is een oud dorpscafeetje
p
l nagege
bootst dat van 1888 tot 1991 in NieuwVossemeer heeft bestaande inboedel is immers bewaardebleven
en geschonken
aan
g
g
het museum). Tevens wordt de meekrapp
cultuur waarmee de meeste inwoners vóór
i 90o hun brood verdienden, ^toegelicht.
Ten
g
slotte is er uitgebreide
aandacht voor de
g
oorlogstijd en de watersnoodrampp van 1 februari 1953,
in deze gemeente
het leven
953
g
aano5 mensen (oppeen bevolkinggvan 1.600
zielen) heeftekost.
Door het museum een
g
nieuwe impuls
is het voortbestaan
p te geven
g
ervan in iedereval
g voor de komende jaren
l
g ewaarbor
g d.
Wie was nu A.M. deg
on 3? Adrianus Michael deon gwerd op p9
29 maart 1888
in een rooms-katholiekezin
geboren
in
g
g
Nieuw-Vossemeer. Vader Melchior de Jong
en zijn
zij dan
J moeder,^ Petronella Hazen, zijn
zevenaar
Adriaan is hun
J getrouwd.
g
zesde kind. Na Adriaan komen er nogg zes
broertjes
broertjes
en zusjes. Inblijven
totaal
zusjes.
er blijeven
J
wel maar drie kinderen in leven. Vader De
Jongg is borstelmaker van beroep,
p^ maar beoefent dat vak alleen 's winters. De rest van
hetJ aar werken man en vrouw als daglo
ners bijl de boeren op
p het land.
In 1896
J, verlokt door
9 vertrekken zij,
verhalen over hoer
loon
en
lichter werk
g
naar Rotterdam. Evenlijkt
] het of de wel0 Peen pleintje
in
P
1 vóór het gemeentehuis
S
Nieuw-Vossemeer staat sinds 1968
9 een
beeld van Merijntje
Meri'nt'e G1zen, een van de
bekendsteersona
P
^es uit het werk van de
in 1943
tragisch
streekauteur
943
g om ekomen
g
A.M. deon
B. Becue)
J (Foto:
S

waartsdroom verwezenlijkt zal worden,
maar een economische crisis maakt heteg
zin brodeloos. Met kunst- en vliegwerk
g
slaan de Deon sg er zich toch door.
Adriaan isienter
en krijgt
p
Jg de kans
om naar de Normaalschool teaan.
In 1 97
0
g
wordt hij benoemd tot onderwijzer
onderwijzerin Vrij-J enban eengemeente onder Delft. Daar ontstaan levenslange
g vriendschappen,
pp o.a. met
Dirk Coster, die zin
l literaire mentor wordt.
In 1915
95 trouwt A.M. de Jongg met Co
Koekebacker. Een jaar later verhuizen ze
Het Volk haalt
naar Amsterdam. Dagblad
g
hem in oktober 1919
9bij
l het onderwijs
l weg,
g,
het begin
schrijverscarrièr (De
g van een schrijverscarrière
Jongwerd een boeiend verteller van semiautobiografische
romans en verhalen met
g
socialistische signatuur
én eengeëngageerd
g
criticus),die in 1943
wreed afgebroken
943
g
wordt. Opp 18 oktober bellen twee kerels
van de hulpp
olitie leden van de Germaanse SS, bijl A.M. de Jongg (hijJ woont
sinds 1937
in Blaricum) aan met een
937
smoesje over de verduistering.
smoesje
gZijl maken
eenpraatje, roken
vertreken
een sigaret
g
zij zich
ken maar in de deuropening
p
g keren zij
om en schieten de schrijver
schrijver neer. Een kogel
g
hij is
treft Deon gin de halsslagader
en hij
g
vrijwel
onmiddellijk
J
J dood.
Het museum, zoalseze
g gd opgericht in 1974,
op
de
974^
p tweede verdiein aandacht aan het leven en het werk
pg
zijn onder andere zijn
van Deon .gTe zien zijn
zij
van zijn
^ een aantal uitgaven
ln
g
boeken en foto's van de bioscoopfilm
Mep
rijntjeGijzen's
1
rijntje
jeugd, die in 1936 (het jaar
1^^
J dat
ziJn vrouw Co aan een nierkwaal sterft) is
gedraaid.
In deze film speelt
De Jongg zelf
g
p
de rol van deastoor.
Opnamen
van de
p
p
film hebben ook in Nieuw-Vossemeer
p laatsgevonden. Daarnaast zijn
l n diverse uitDe
g aven van zijn befaamde stripverhaal:
p
wereldreis van Bulletje
en
Boonestaak
(in
Het
1
Volk, 1921-1937)
te bezichtigen.
9
937
g
In 1974
werd door
oor
de VARA een i1 974
delfge televisieserie van de 4-delige
4
g roman
Merijntje
jeugd
1 1 Gijzen's
1
1
8 (1925-1928)4 in beeld
hetmu g voor
g
ggebracht. De belangstelling
seum was mede daardoor erggg
groot.
Er bestaanlannen om
de bioscoopp
film uit 1936
93 vanuit het filmmuseum in
Haarlem over te zetten opp video, zodat die
ook in het museum kan worden bekeken.
Vanwege
mog de hoge
g kosten is dit
p plan
menteel nogg niet gerealiseerd.
g
Tevens bestaat de hoopp om allerhande uniformen die in het verleden in
Nieuw-Vossemeer werdenedra
g gen te
verzamelen en aan de hand vano
p Ppen
tentoon te stellen.
Via Akkermans Recreatie tel.: 00-31167-50.26.21)in De Heen is het mogelijk
voorgroepenoe
om een arrangement
te boeg
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EIGENLIJK BEN IK, OP HET PUNT VAN SCHRIJVERSHUIZE[V, TE ZEER DOOR HET LEVEN VERWEND GEWORDEN...

Toen, in september
194
2 bijgelegenJg g
p
heid van de zestigste
l
g van
g verjaardag
Lodewijk
J van Deyssel(1864-1952),de
Y
eerste druk van diens Gedenkschriften
uitkwam, trok daarin het achtste hoofdstuk de meeste aandacht, ook al zullen
maar heel weinigg lezers de zeven bladzijden
die dit hoofdstuk telde van a tot
J
z in zich hebben opgenomen.
Het betrof
pg
immers een zo nauwkeurigg mogelijke
g J
beschrijving
J g van de eetkamer in Van
Deyssels
ouderlijk huis. Terloops
p kwam
Y
daarin ook ter sprake
de werkkamer
P
van Van Deyssels
vader, Jozef Albertus
Y
Alberdin gk Thijm.
l Deze werkkamer,
binnen de familie steeds 'vaders
kabinetje'
lggenoemd, was niet van de
eetkamerescheiden
door een deur
g
maar door, overdag
g steeds opengeschoven,g
gordijnen.
Het kabinetje
kabinetj had een
J
geheel
glazen dak. Daardoor fungeerde
g
g
het samen met eenroot
g venster in de
noord-ooster muur, als lichtbron voor
de eetkamer.
Dit achtste hoofdstuk laat zich
karakteriseren als een haast uitsluitend
catalogiserende
opsomming
g
p
g van de
eetkamer-inventaris. Zo iets levert
weinig
pproza op^zoals het
g opwindend
p
volgend
fragmentje
duidelij
J kan duidelijk
g
g

'Vóór het muurvlak rechts van den
schoorsteen een hooge
g antieke stoel met
roene zitting,
"de groene
stoel".
groene
g
S^ genaamd
S
Daarnaast een der acht bij1 elkaar
behoorende stoelen. Links van den
schoorsteen, in den hoek, een theestoof van
geribt hout,^ ingelegd vangel
ele en bruine
g
banen, met koeren
binnenbak en
•
p
0 den rond
gron daarachter de
gereedschap.p
naar de keuken'.
knopvan de trap-schel
p

In latere jaren zou ik van dit
wonderlijke hoofdstuk het nodige
g
J hebben eerst ten behoeve van
p rofi't
verdedigdgproefschrift
mijn in 1977
977
p
over Van Deyssels
Y 'jongensjeugdAdriaantjes,
schetsen' de zogeheten
1,
twintigg ljaar nadien met het ooggop
p In de
zekerheid van eigen
heerlijkheid Het leven
g heerlijkheid.
Lodewijk Van Deyssel
tot 189 o. Als
• Lodewijk
y

jongen
dit achtste
p
J
g van twintigg sprak
hoofdstuk mijl totaal niet aan,,l,
ja, het
stond mijJ zelfs tegen.
Begin
g 1946 bracht
g
het mijJ oppY
het idee Van Deyssel het
betrekkelijk onbelangrijke
gl van zo'n
duidelij
inventariserende beschrijving
J g duidelijk
maken door hem ,g
geheel in dezelfde
door mijlgp asticheerde trant, een
beschri'vin van zijn
beschrijving
zijneigen
gwerkkameren
interieur te doen toekomen. Anders dan
ikemeend had tekunnen voorzien,
bleek hij buitengewoon
in zijn
zij schik
g
•
de nauwkeurigheid
waarmee ik
g
mi' allerlei bijzonderhede
bijzonderheden van die
mij
werkkameraspecte
ecten vermocht te
Maanden later liet hij
hij mijl
weten dat hijl de brief met de
kamerinventarisatie nogg eens herlezen

had: 'Er zijn
1 drie beminnelijke
1 vergissingen

in, de eenige,
1 alle drie
g , en die curieuzenwijze
betrekkin
betrekking
hebben op het zelfde voorwerp.
p p
En dit voorwerppis:mij
mijn zwarte wandelTen eerste heeft deze stok niet een
zilveren (of zilverkleurigen) 'handvat', maar
is dat handvat een booSvormige voortzettinSvan den stok zelf. Ten tweede, wordt
deze stok nooit door een bezoeker gebruikt
om er meê op
pmijn
1 deur te tikken (zooals
wij,
wi' inderdaad, -wèl opp Van Looy's
y deur
deden . Ten derde is deze stok nooitebruikt
S
om er overgordijnen
meê dicht te schuiven.
S 1
Psychologisch is interessant hoe alleen wat
dit onderdeel van den kamerinhoud aangaat
g
het herinneringsbeeld
in eenphantasieS
voorstellings
S veranderd'.

Meer dan een halve eeuw later vind
ik het maar watelukki
gdat ik mijJ in
g
1946
94 zoveel moeite gaf
Y
g Van Deyssels
werkkamer zijn laatste,, in de Van
werkkamer,
Eedenstraat nr. 14 in Haarlem, zo
gedetailleerd opp papier
te leggen.
ggen
p vast
p
g
In het tweede en laatste deel van de
Van Deyssel-biografie,waaraan ik
momenteel nagenoeg
g
gdagelijks
g l werk,
zal ik — in het laatste hoofdstuk daarvan
— dubbelprofijt
p l hebben van die
beschrijving
J g, want deze kamer, die
januari
tot
Van Deyssel
sedert 1 januari
1945
945
Y
werkkamer strekte, is tevens het vertrek
waarin hij
hij op
januari
1 2 tussen
95
p26januari
acht en halfnegen
's avonds, kwam te
overlijden.
l
Hierboven had Van Deyssel
het over
Y
het tikken,, met zijn
zijn wandelstok, oppVan
Looy's
g een
Y deur. Zoals bekend vestigde
van Van Deyssels
mede-Tachtigers,
de
g
Y
schilder-schrijver Jacobus
van
Looy
Y
(1855-1930)zich in de tweede helft van
zijn leven,^ samen met zijn echtgenote
g
Titia van Looy-van
Gelder(1860-1940),
Y
opnieuw in zijn
zij geboortestad Haarlem.
betrok het echtpaar
Opoktober 1 193
p
daar een huis aan de Kleine Houtweg
nr.thans
vernummerd tot nr. 103 .
57
Dit huis liet Van Looy
Y bouwen naar
eigen
g inzichten. Het resultaat was
zijnvoorgevel,
'een huis(... dat met zijn
S
,
voorpleintje
p
1 en straathek een toonbeeld van
is',
Hollandsche, Haarlemsche stemmigheid
is'
g

zo schreef Van Deyssel
in de 'Causerie
Y
over Haarlem', waarmee zijn in 193
2
opent.
verschenen Werk der laatste'aren
1
p
Na de dood van Kobus en Titia van
Looy
Y bleef het interieur van dit
stemmie
intact nu echter
g huisgeheel
g
als het museum Huis van LooY,met als
suppoosten
Evert Jansen en Kobus
pp
Schepp
er, ook anderszins de trouwe
huisbewaarders twintiggjaar
g
l lang!
voerde Van Deyssel
In oktober 1945
945
Y
mi' naar het Huis van Looy.Y WijJ zullen
mij
er zo'n uur of drie in hebben doorbijn het
ggebracht. Omdat ik toen al bijna
gehele oeuvre van Van Looy,
Y^

Wonderlijk
onderlijke
inbegrip
g p van de drie delen W
en
van Zebedeus, metenot
g
met bewonderinggggelezen had, werd dit
mijn
l allereerste bezoek aan een museaal
schrijvershuis
een grandioos
succes.
l
g
Hoe kon het ook anders met een
cicerone als Lodewijk van Deyssel,
die
Y
mi' attent maakte opp tal van details in
mij
Van Loos
picturale werk waarmee ik
Yp
toen voor de eerste maaleconfrong
teerd werd. Maar hij haalde,
^ aandachtigg
beluisterd door de beide suppoosten
en
pp
kleurrijk
door mijnP
m persoon, ook
kleurrijke
^
en oppaan de vele bezoeken,
g
tussen 1918
0 afgelegd bij het
9 en 194bij
echtpaar
Y In de eerste helft
p Van Looy.
van februari 1946
het
94 zou Van Deyssel
Y
museum Huis van LooyYP
opnieuw
bezoeken. Dat resulteerde toen in een
artikel 'Bezoek aan het Huis van Looy',
Y,
met derachti
eg aanhef: 'Het Huis van
p
Looy
y is een ppleidooi voor het leven. Want
het is een monument van, en daardoor tot
viering en lering van, menschengeluk.
Indien de menschheid hier of daar kan
ontbloeyen
y tot zulke levens, dan is het de
moeite waard een tijdje lid dier menschheid
te zijn,
1, met ook de kans dus,, in kleine of
grootere
mate,,p
op zoo iets,^ en in elk geval
de
g
S
zékerheid van bij1 zoo iets toeschouwer te
kunnen zijn.'
1

Dit artikel, voor de eerste maal —
enigszins
ingekort
— verschenen in
g
g
Elseviers Weekblad vano
3 maart 1946
mi integraal in facsimile
werd door mij
afgedrukt
in het in 197
8 verschenen
g
Schrijvers Prentenboek nr. 26,,ggeheel aan
Jacobus van Looygewijd.
Y gl Met het
museum Huis van LooyY was het
intussen opp z'n allerslechtst afgelopen.
werden het huis en
Opp255Jjanuari 1949
949
de collectieseveild.
Godfried Bomans
g
wijdde daaraan toen een bewogen
g
artikel 'Het Huis van Looyy onder de
hamer. Een levensdroom vernietigd'.
g
Dit artikel, eerder verschenen in
Elseviers Weekblad van 299 ljanuari 11949,
werd recent herdrukt in Bomans,
Werken V, Amsterdam 1998,
99 ^ blz. 239243.
onder
43 Toen ik het daarna opnieuw
p
het mij
oen kreeg,
ogen
p rel vanzelfs
g^
kend voor dat mijn
mijnogen
p
g opnieuw
vochti werden van verdriet en dat ik
vochtig
daarnaast opnieuw
ging
p
gg transpireren
P
van ergernis;
omdat de
g
^ergernis
g
emeente Haarlem nochJ ksover
de ri'gemeente
nauwelijk
heid zich destijds niet of nauwelijks
ingespannen om alsnogg de
definitieve teloorgang
g g van het Huis van
Looy
Y af te wenden.
Ergernis
over andermans gedrag
g is
g
g
natuurlijk weinigg vruchtbaar en leidt,
in neen
g van de tien gevallen tot niets.
Van de zomer nogg ben ik in Bonn het
Beethoven-Haus ontvlucht toen mijn
J
bezoek daaraan bleek samen te vallen
met dat van tientallen scholieren, een
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en al schreeuwerigheid,
reeuwersgheid elkaar stom end ^elkaar — en mijl — opzij
p J duwend
van de vitrines,ginnegappend
met een
,
mond vol kauwgum)
over een hoge
g
g
hoed van de componist
of van een van
p
diens vrienden en daarbij uit g
het oog
verliezend dat hun eigen
slechtgewasg
g ewas
sen haar bekroond werd door een
mallotige
g baseball-pet!
p
Zo beleeft een mens ook bitter weinig
genoegeng
aan de bezichtigingg van
Goethes woonhuis aan het Frauenplein
p
in Weimar. Je moet lje daarvoor nu
eenmaal aansluiten bijJ
kudde, die
zich dan wel niet misdraag^t maar toch
aan zo'n rondleidingg afbreuk doet door
aan deids
g vragen
g te stellen waaruit
vaak opp adembenemende wijze
wijze blijkt
blijk
nauwelijks
g
de vraagsteller
nauwelijks
enige
g
notie heeft van leven en werken van de
bewoner van dat huis. Bijl mij eerste
heb ik meegemaakt
dat deze en
g
gene
ene van tijd tot tijd
tijd aan de
dedelingen van de gids
kracht
of
luister
g
wilde bijzetten
met het hardopp reciteren
J
van een versreel
g^die dan telkens niet
van Goethe, maar van Schiller of van
Heine afkomstigg was! Dat eerste bezoek
is daardoor tevens mijn
l laatste
ebleven.
Maar
een
nood:
er bestaan
g
g
zoveel fotoboeken over Weimar in het
algemeen en Goethes huis in het
bijzonder,
dat de ware liefhebber door
J
en door aan zijn
l trekken kan komen.
Favoriet bijJ mij is momenteel Jochen
Klaus Goethes Wohnhaus in Weimar. Ein
RundSan ^in Geschichten mit Aufnahmen
voniir Sen Pietsch^ een uitgave
van de
g
'Klassikerstdtten zu Weimar' waarin
merkwaardiggenoeg
gg
g niet het jaar
J van
verschijningstaat afgedrukt,
verschi'nin
wél het
g
ISBN-00
3 7443
97-8.
Eigenlijk
punt van
g
l ben ik,^op
p het p
Schrijvershuizen
te zeer door het leven
J
verwendeworden.
In de bijna twintigg
bijna
Jjaar van mijn conservatorschap
p van het
Nederlands Letterkundigg Museum en
Documentatiecentrum in Den Haag
p

ken waarbijl ook een bezoek aan het A.M.
deon museum
is opgenomen.
Men maakt
g
pg
's ochtends een kanotocht over de Steenbergse Vliet en 's middags
g fietst men door
het West-Brabantse landschap
p en komt
men bijJ het A.M. de Jongmuseum
langs.
g
g
AD DE KROM LUC DECORTE
LITERATUUR
• De Jong M A en Van der Bol J , A M de Jong 1888-

1973 Biografisch & bibliografisch. NieuwVossemeer, Stichting A M. de Jong-Secretariaat
Gemeentehuis, z.d., 15 blz.
• Swmkels C in Querido's letterkundige reisgids van
Nederland Onder redactie van Willem van
Toorn Amsterdam, Em Querido's Uitgeverij,
1982, blz. 555
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beschikte ik over een werkkamer met,
in de vensterbank- hetgP
i smodel in
statuetteformaat van de door Louis
Couperus,
naar het woord van diens
p
bioraaf
Frédéric Bastet 'welhaast
g
aanbeden Eros van Praxiteles' uit het
Vaticaan. Op
P de bekende interieurfoto
van Couperus'
laatste werkkamer in
P
De Steeg
Stee is deze statuette zichtbaar
opp de ten linkerzijde
linkerzijd zich verheffende
Eros werd aldoor door
zij fraaie
Couperus
opgesteld,
p
pg
^ tussen zijn
klassieke tekstuitgaven.
0
Op
g
mijn
J eigen
g werkkamer in het museum
kon Eros zijn blikken laten rusten oop
een, eertijds
l door Willem Witsen aan
Willem Klooseschonken
ets van een
g
rij
rij huizen aan de Amsterdamse Hereng racht. Ook stond er een boekenkast
afkomstig
g uit de inboedel van de grote
g
dichter Herman Gorter, met opp de
planken
Tanken dáárvan een complete
set van
p
Gorters verzamelde werken, met
daarnaast ook een exquise selectie
boeken uit Gorters eigen
g bibliotheek.
Wilde ik in zo innigg mogelijk
g J contact
komen met een door mijl
prozaïst
of dichter, dan nam ik niet
p
(elders in het museum) plaats
in
p
Cou
Couperus'
leunstoel achter Couperus'
p
p
bureau (meubilair dat zich nu al weer
ge tijd
tijd in durende bruikleen in het
Louis Couperus-Museum
bevindt),
p
maar dan legde ik een van zijn manuscripten voor mij lp
op tafel. Tentoonstellingen binnen de muren van het
Letterkundigg Museum ben ik steeds
meteconcentreerde
aandacht gaan
g
g
bektJ ken op
die tijdstippen waaro ik
pwaarop
mijl in de tentoonstellingsruimte
alléén
g
wist en nietehinderd
door de
g
voetstappen
pp van ronddrentelende
bezoekers die het vaak nodigg vonden
de bijschriften
in de vitrines hardopP aan
J
zichzelf voor te lezen! Onvergetelijk
g
J
blijft mijl dan ook een bezoek aan het
van 1818-1820 door John Keats in
Hampstead
bewoonde huis. Langer
p
g dan

een uur waren mijn
l vrouw en ik in dit
huis heerlijk
l alleen voordat er, buiten
een zich discreet op
g
p de achtergrond
houdend suppoost,
p
pP
- een zwerm Japanse
'stoorvo els' in dit dichtershuis
'stoorvogels
Niet minder onvergetelijk
l blijve
blijven de
g
die ik in mei 1971
97 , samen met
de Maastrichtse radio-journalist
Fred
l
van Leeuwen, mocht brengen
g aan al
wat aan Marcel Proust herinnerde in
Illiers-CombraY, besloten door een
zondagmidda gvisite aan Prousts
eertijdse
huishoudster, maar weldra
J
vertrouwelinge,
Albaret 18 9 1ge,
in Méré, bij
Montfort
1984)
94
^
J l'Anour
Y.
Daarover heb ik 't een en ander losgelaten in het tijdschrift
Maatstaf van mei
J
1994.
welzijn hoop
994Bij
l leven enwelzijn
p ik dat,
meer uitvoerig,
er gens over te doen.
Geen haar op
p mij
mijn hoofd dat ooit
dergedacht heeft aan een blijvend
J ven onderkomen voor mijn
g publicaties.
p
J eigen
Wanneer ik dáárin nogg een ja
lar of tien
mij
ná mijn
J dood magg voortleven,^ zou mij
datenoe
en
g
g doen: niet voor mijzelf,
J
mij
maar voor die schrijvers
van mijn
J
die mijJ naar de pen
p deden
rijen. Eén van die favorieten was de
g rij
Pierre Kemp.
p Als secretaris van
de Pierre Kemp
p Stichting
g ben ik nauw
bij tal van niet
betrokkeneweest
bij
g
aflatendeo
in g
en het, lange
g tijd
tij na
pg
^
interieur van
J dood intact gebleven,
g
zijn
l werkkamer elders (museaal) in
Maastricht onder te brengen.
g Dat is de
Stichtin
Stichtingniet mogen
gelukken: ik zou
g g
dááraanemakkeli'k
g
l een zwartboek
kunnen wijden,
maar liever besteed ik
l
de tijd en de energie
g die dáárvoor weer
node
nodigzou zijn
J^aan een veelheid van
andere aantrekkelijkere
aantrekkelijkere mogelijkheden
gl
om de belangstelling
p werk
g
g voor Kemps
en voor diensersoon
levendigg te
p
houden.
HARRY G.M. PRICK (MAASTRICHT)

NOTEN
1 Cf Van Eijk I. en Wester R., Honderd helden uit de
Nederlandse literatuur Amsterdam, De
Bijenkorf, 1985 3, blz. 183-185.
2 Cf. Kuik C J , Helden op sokkels Literaire standbeelden in

Nederland Baarn, Bosch & Keuning n.v,1980,
blz. 23o, 239.
3 Cf. Van der Bol J. en De Jong A M., Kijk, A M de Jong
De schrijver in beeld. Amsterdam, Em
Querido's Uitgeverij b v,198o, 95 hl
4 In 1931 verscheen, een waar unicum voor Nederland,
een dundrukuitgave van de romancyclus
Meriliitje Gijzen's jeugd in één deel, bevattende
de vier romans Het verraad (1925), Flierefluiters
oponthoud (1926), Onnozele kinderen (1927) en In
de draaikolk (1928). Naast de standaarduitvoering met zwarttinnen band (ontwerp
Van Heukelom) was er ook een luxe-uitvoering
in groen marokijnleer en goud op snee
(Amsterdam, Em Querido's Uitgeverij,
816blz)
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Roisin:

weide),ontdekte de Belgische
dichter de
g
auberge du 'Caillou-qui-bi que'. De streek
oogt
nogg steeds bijzonder
groen. De pun
bijzonder
g
g
België
ligt verscholen halverwege
g g
g de
Franse steden Valenciennes en Maubeuge.
g
In zijn
zijn 'Caillou-q ui-bique' - we
schrijven
s89 8 tot s93
s - vond Verhaeren
J
schrijve van een aantal
inspiratie
voor het schrijven
P
o.m. Heures d'après-midi
(1905).
p
Het huis is momenteel eigendom
g
van de Provincie Henegouwen
en opP de
g
benedenverdieping
als museum.
P gingericht
g
Nietroot
wel
g
^ innnig.gDe werkkamer met
het bureau van de Franstalige
g dichter '...oh

Maison Emile Verhaeren
Adres:
Centre Provincial 'Le Caillou'
Rue Emile Verhaeren 23
7387 Roisin
Henegouwen (België)
Tel.:
06 5-75 . 93 .5 2 Of 065-75.93.59
5 359
Fax.:
065-75.03.73
Statuut:
Provinciaal
Conservator:
Guyy Cornez
Openingstijden:
• Iedere dag
4 u. tot
$ van 10 u. tot 1 2 u. en van 14
17u., (vooraf asreken)
p
• Gesloten op vrijdag
da
1g
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
5 fr.
• Kinderen: • Groepen:
op
p afspraak
p

desoètes
déjà1 ont trouvé la joie
joi de créer et de
p
...' werd zoetrouw
getrouwmogelijk
g l o
P-

De Belgische
filatelie schonk aan de figuur
$
$ van
Emile Verhaeren twee keer bijzondere
aandacht.
1
O
Op 5 november i95 2 kreeg
$ hij,
1 met andere Belgische
$
letterkunde$en, een (blauwe) zegel
$2
$ van 4 . (toeslag
fr.), die, kort daarna, opp5
15 november in de vorm van
een tweeluik 4
( r. plus
r. - oplage: .000 ex.)
p 955
werdecom
leteerd 'ten bate van culturele werken'.
$ p
Op
O het vignet
$ de tekst:
'La vie est à monter et nonas
p à descendre'.
Cataloguswaarde
momenteel:4 .200 .! Nauwelijks
Nauwelijk
$
later werd, b.g.v.
1
$ het eeuwfeest van zijn
1
geboorte, in een oplage van nicer dan 11 miljoen ex.
een nieuwe Verhaeren-zeel
$ uit
$ebracht naar een
schilderij1 van C. Montald (waarde toen:
20 cent, waarde thans:r.).
5
In 1963
Posterije Emile
93 eerden ook de Franse Posterijen
•
met een zeel
$ van 0,2fr.

nieuw ingericht.
In een andere kamer kan
g
men een videofilm over het leven en het
werk van Verhaeren bekijken.
Een film die
J
weer,
een document
is
qua inhoud
gaveen
boordevol feiten ene
evens. Tot voor een
gg
Paar J'aar bestond er ook een Nederlandse
versie van. Heden ten dage
g is de klankband
evenwel zodanigg aangetast
dat hij niet
g
meer te beluisteren valt. Jammer natuurlijk
J
voor bezoekers die uit Vlaanderen komen.
Niet dat het er veel zijn.
l Het museum is nag enoegonbekend. Hoe te verklaren dat zo
weinigen
g van het bestaan van dit kleine
rovinciale
museum afweten? Is de afstand
P
teroot?
Het landschapP onbekend en - bi-J
g
gevolg
g
g - onbemind? Toch loont het de
moeite om na voorafgaandelijke
g
l afspraak
P
aan het huis van Emile Verhaeren een bezoek te brengen.
Met een uitstapje
g
Pl naar
Roisinaan
P aart men het culturele aan het
ename. Men k
wandelt er zo tot in Frankrijk
J
en botst er noggopP de historische grenspag Pa

len die ooit derens
markeerden tussen
g
Frankrijk en Oostenrijk.
Oostenrijk
Roisin zelf staat nogg een kerk uit
de s lde-18de eeuw,^ toegewijd
g
J aan de heili gge Brixius.
UGO VERBEKE/LUC DECORTE
LITERATUUR
• Avontuur H., Liefde in brons in Belgie is (te) gek. Een reis

langs carieuze bezienswaardigheden. Baarn,
Uitgeverij Mingus, 19922, blz 75
NOTEN
1 In een toeristisch foldertje van de provincie
Henegouwen heet het: 'Sis an pays des Deux

Haunches, mix confnis de la Thiérache francaise et
du Borinage, dares les villages charnpêtres des
Hauts Pays, n proximité de Montignies-sur-Roc,
perle de la Région, d abrite égalernent la !liaison
Verhaeren, oli véciit l'éminent poéte.'

0
de grens
vlakbijQuiévrain
bevindt zich een vierde
Q
Op
$ met Frankrijk,
1 ten zuiden van Mons en vlakbij
Emile Verhaeren-Museum, nl.zijn
zijn 'Caillou-q ui-biq ue', waar hij1 o.m. Heures d'après-midi
schreef
P

Emile Verhaeren (1855-

' 'aime l'absurde,, l'inutile,, l'impossible,
p
,

l'affolé,, l'intense,,pparcegqu'ils mep rovo9 uent.'
Deze uitspraak
van Emile Verhaeren
P
klinktaradoxaal
als jel de streek kent waar
P
hijJ literair en Ppoëtisch tot bezinningg kwam
en er na een depressie
rust en inspiratie
P
P
vond. Je zou haast zeggen
hij de drukte
gg dat hij
hijop
P een appartement
van Parijs (waar hij
in
PP
de Rue Champiret
206 woonde) ontvluchtte
P
om in de stilte van deze omgeving
g g verder
te kunnen schrijven.
In Roisin',g
gelegen
opPdeg
grens met
g
Frankrijk,
Frankrijk ten zuiden van de stad Bergen
g en
oP een tiental kilometer van de 'duivenloslaats' Quiévrain (Lat. Caprinum
= geitenP

l

4`^`^1YN
<^ ,^^,

ée
^^\

*^
^^"^,,;
\ \t‘
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Sint-Baafs-Vijve - Wielsbeke: André Demedts-Huis
Adres:
Sint-Bavostraat 15
8710
7 Shit-Baa s-Vijve,
1 Wielsbeke
West-Vlaanderen (Belie)
Tel.:
056-60.79.05
Statuut:
werking:
% v.z.w.
infrastructuur enersoneel:
gemeentelijk
1
p
%
Cultuurambtenaar:
Griet Delan%he
Correspondentieadres:
P
Culturele Dienst
Rijksweg
%31 4
1
8710
7 Wielsbeke
Tel.:
056-66.54.41
Fax:
056-66.44.48
Openingstijden:
• Bij1 tentoonstellingen
% (± 10 maanden per
p1jaar):
vri'da en zaterdag:
vrijdag
% van 14U. tot 18 u.
zondag:
% van 10 U. tot 12 li. en van 144 U. tot 18 u.
(van maart tot oktober), tot 177 U. (van november tot
februari)
de week na afspraak (tel.: 056-66.54.41)
• Tijdens
1
Toegangsprijs:
• Gratis

André Demedts (1906-1992),
romancier, dichter,
essayist en criticus met
een omvangrijk oeuvre ...

In 1983werd de oude, stilaan verkrotteastorie
van Sint-Baafs-Vijve
Sint-Baafs-Vijv (sinds
p
deelgemeente
van Wielsbeke) ver1977
g
bouwd tot een cultureel centrum, dat - uit
eerbetoon - naar de beroemdste telgg van
St.-Baafs-Vijve,
schrijver André DeJ
medts werdenoemd.
In tegenstelling
g
g
g tot
wat vaak wordt aangenomen
is het André
g
Demedts-Huis dus niet heteboortehuis
g
van Demedts,, al is het met zijn
l n tuin misschien wel het mooisteplekje
mooistelekje van Wielsbeke; tussen de Romaanse St.-Bavokerk en
de oude Leiearm is het in elkeval
een
g
oase van
roen.
rust
Het
eigenlijke
ene
g
g l gboortehuis van Demedts lig^
t verscholen
tussen de bomen, in de Droogebroodstraat.
g
Het huis is nuerestaureerd
en doet dienst
g
als buitenverblijf,
J^ maar toegankelijk
g
l is het
niet.
André Demedts werd pop 8 au
g ustus 1906
9 in Sint-Baafs-Vijve
l (een typisch
Yp
rij verleden, veel landLeiedoremet een rijk
hebezienswaardighegrond en tal van bezienswaardi
zo bijv.
J Kasteel Hernieuwenburg,
g,
Juliaan Claerhout-monument, de St.-Bavokerk, de nieuwe sluis, het Blauw Kasteelke enz.) geboren
en woonde er tot 11937
g
ouderlijk
op
de
ouderlijke
hoeve
`De Elsbos'. In
p
hijnaar de lagere
hij
g g
g school, in
Kortrijk volgde
g hij
hij middelbaar onderwijs.
onderwijs
1937
werd hij hij
leraar aan het H.-Hartcol937
lee
g in Waregem.

Na zijn
zijn huwelijk
huwelijk in 1938 met Germaine Ide
vestigde
g
g André Demedts zich in Waregem.
Hi'
Hij bleef aan het college
g verbonden tot
1 949^ toenhij
hij - tot 97
1 1-hoofd van BRTOmroepest-Vlaanderen
werd. In 11953
p
verhuisde hijJ naar Kortrijk.
Kortrijk. In de loop
p der
schreef
hij
als
romancier,
dichter,
esjaren
l
saYist en criticus een omvangrijk
gl oeuvre bijl
elkaar. Hij
prijzen
en rijdonderpJvele
) verwierf
scheiding
en met als bekroningg de Driejaarlijkse
jaarlijkse Staatsprijs
p J voor Proza in 1 99o .
André Demedts stond tevens aan de wieg
van verschillende culturele tijdschriften
J
(o.a. Ons Erfdeel) en was een veelgevraagd
en boeiend causeur. Na een slepende
p
ziekte overleed Demedts in Oudenaarde
op
2. Hij ligt
begraven
in
P 4november 1 99
g
l g
de schaduw van het André Demedts-Huis.
Hoewel hijJ in Kortrijk
J woonde was het zijn
l
uitdrukkeli
uitdrukkelijke
Jn g
J wens om in zijngeboortedorp
begraven
te worden, ^opp een plek
g
p die
er en het DehijJ liefhad,^ dicht bijJ de kerk
medts-Huis en kijkend
naar de Leie. Zo
l
graf anders georiënteerd
komt het dat zijn
1 g
g
ligt dan de overige
graven.
gg
Het André Demedts-Huis (het werd
op
o september
1983plechtig
in gebruik
p3
pg g
p
als een cultureel
g enomen werd opgevat
pg
centrum, met behalve een museaaleg
deelte ook tal van andere functies, teen
g
de achtergrond
van het gedachtegoed
en
g
g
g
de leefwereld van Demedts als christeli'kJ
Vlaamsp
g eïns ireerd auteur. De bovenverdieping
pg bevat het André Demedts-museum
met talrijke
J vitrinetafels waarin (bijna)
l alle
boeken van de auteur zijn
J tentoongesteld.
g
Daarnaast zijn
J er ook memorabilia te zien:
foto's,, oude schoolschriften en nieuwaarsJ
brieven enkele handschriften van zijn romans typoscripten van hoorspelen
en vele
p
eretekens... In deze kamer zijn ook het bureau en de boekenkasten van Demedts ondergebracht.
Eén vitrinetafel is gewijd
g
g J aan
het werk van de dichteres Gabrielle Demedts (St.-Baafs-Vijve, 0 19o9),de
Jjongere
g
zus van André wieroëzie
eenzelfde onp
dergrond bezit als het werk van haar broer,
en aan dat van haar man Lucien Debosschere, die onder hetseudoniem
Jan
p
Boschmans humoristische romans schreef.
In 1986,
gelegenheid
van de
9 ^ ter g
g
Boste verjaardag
van
André
Demedts,
l
g
werd in de museumtuin een borstbeeld
onthuld, geschonken
door de VTB-VAB.
g
De kunstenaar Noël Delaplace
maakte in
p
1992 het 'gedicht
in
steen':
'Lof
zij het land
zij
g
waar ik geboren ben', dat naast het André
Demedts-huis een ereplaats
kreeg.
p
g
De andere zalen zijn tentoonstelMaandelijk is er in het André
lingszalen. Maandelijks
een expositie
rond kunst uit
p
binnen- of buitenland. Diversiteit is belangrijk,
wordt
wor dat zo g
g l- waarbij er opp gelet
veel mogelijk
kunstvormen
gepresenteerd
g J
gp

worden. Zo waren er in het verleden reeds
interse
projecten
rond hedendaagse
pro
gkunst,
i
nationale kunstenaarsboeken en mail-art,
Russische ikonen, traditionele Afrikaanse
kunst, fotografie,
stripverhalen,
g
, kunstamp
bacht (keramiek, tapijten,
pJ ,gglaskunst, meubelontwerp... ^kunst van mentaal gehandicapten illustraties uit kinderboeken, , enz.
In het André Demedts-huis vonden
ook de vijff biënnales van Beeldend Westpan staat ook
Vlaanderenlaats.
Het and
p

Dit is hoewel niet heteboortehuis
van
%
Demedts, het André Demedts-Huis in SintBaa s-Vijve,
een voorheen verkrotte pastorie
p
1
die in 1983
werd
93 door de gemeente
%
verbouwd tot een cultureel centrum, waar
momenteel o.m. de herinnering aan de
veelzijdige en verdienstelijk
verdienstelijke André Demedts
levendigwordt gehouden.
%

oen voor jonge
kunsteopen
l g en beginnende
g
naars die hier vaak voor het eerst de kans
kri'lgen om hun werk professioneel
aan de
p
wereld te laten zien. Daarnaast worden
jaarlijks p
projecten
opgezet
voor en door
jaarlijks
pg
l
kinderen.
Nuttigg om weten is dat er door
het Gemeentebestuur van Wielsbeke ook
werkemaakt
is van een André Demedtsg
wandelpad
g en een André
p (11 km lan)
Demedts-fietsroute.
GRIET DELANGHE
LITERATUUR
• Luts G., Oude pastorie werd André Demedts-huis Geen
graniet maar levende hulde voor grote Vlaming in

De Standaard, 3 oktober 1983.
• X. (V.H.T), Sint-Baafs-Vijve opent het André Demedtshius
in Het Nieizvsblad, 14 september 1983
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Utrechts:
Annie M.G. Schmidt-Huis

ER IS HIER NOG VEEL WERK TE DOEN...

Het is al jaren geleden,
maar ik
g
herinner het mijJ
nogg zeer goed.
Een
g
tocht door de LyonnaisJ,
in Frankrijk,
zoekend naar delaatsen
die jeJ anders
p
op
J
p de autowegg achteloos voorbijraast,
zigzaggend lans
g de Rhone en de
Saone. Uiteindelijk
l kwamen we terecht
in het chateau de Saint-Point Saone-etLoire nabijJ Mâcon,^ een van de verblijfJ
de Lamartine.
p
p laatsen van Alphonse
We hadden voorafelezen
dat de
g
auteur van de Méditations hier
geschreven had en beroemdheden had
ontvangen
g
g als Hugo,
g^ Nodier en Eugène
Sue. En opeens
stonden we in zijn
l
p
werkkamer waar hijJ in de jaren
183o het
l
ggekende lange
gggedicht ` ocelYn'
geschreven heeft. Niet alleen dit feit of
de authentieke documenten die erin
waren ondergebracht,
lieten een
g
overweldi ende indruk na, maar wel
overweldigend
inrichtingg van het werkkabinet. De
hele ruime kamer was van boven tot
onder met dikke rode canapéstof
p
ecaPitonneerd. Naar we hoorden had
g
de dichter die laten aanbrengen
g om zich
optimaal
te kunnen concentreren en
p
nietestoord
te worden door het herg
haalde kleppen
l klokkenpP opp de nabije
toren. Zonder dat ik daar een
verklaringg voor kan geven,
maar dat
g
e even de sfeer en die stofferingg van
gegeven,
de werkkamer van de dichter, zijn in
nog altijd
onlosmijn herinnering
g g altij
verbonden met de tekst van
' ocelY^
n' en als ik het gedicht
lees, zie
g
mij
ik dat kabinet nogg voor mij.
zijn dergelijke details die jel bijJ
een bezoek aan een schrijversmuseum
J
kunnen treffen, zelfs ontroeren: het
'e in de bibliotheek in het onvertrapje
eli
gJ kbare Goethe-huis in Weimar, de
zij geboortehuis
ggrote Schillerbuste in zijn
Marbach, het vele rood enaars
in
p
het huis van John HenryY Newman in
Dublin, de voutekamer in het GezelleMuseum in Brugge.Bij
Bij een vluchtigg
bezoek zijn
het
zulke
zaken die in het
l
voortleven. Ik
l
g eheugen blijven
herinner mijJ ook het ouderlijke
l huis
van Cyriel
Buysse
in Nevele. Eenprivép
Y
Y
huis,g
geen museum,, maar wel een
omgeving
g
g die opp zich al één museum laats isen
en zoveel herinneringen
g
oproept. Tijdens
Tijden een bezoek eraan,
door het Cyriel
Y Bu Y sse ggeorganiseerd
g
Genootschap,erd
ons de wegggetoond
g
pwaarlan s Grueten Broos, uit het
waarlang

ge bekende verhaal uit de
gj
novellenbundel Van arme mensen, moet
zijn gg
gegaan om de laatste bietenleveringg
te melden en opP noodlottige
g wijz
wijze te
met geuren
uit
g
g
zij
de rijkemanskeuken
van
zijnatron.
J
bezoek aan een dergelikj huis is
geen
bedreiging
van
g
g
gg voor het genieten
literatuur integendeel.
Het versterkt oop
g
een ongewoon
intense manier de
g
ervarin
ervaringdie men al lezend heeft
opgedaan,
ook al is die van een heel
Pg
andere orde.
natuurlij
Derootste
weldaad is natuurlijk
g
je
g in
l het voorrecht hebt langer
een dergelijk huis te kunnen blijven
en
l
nietedwon
en
g of een
g
g bent een gids
opgelegd titijdsschema
te volgen.
g Enkele
J
mi dat gelukt.
Zo heb ik vele
keren is mij
g
uren doorgebracht
om te werken in de
g
bibliotheek van de London Oratory
(Brompto
Brom ton Road) in Londen waar de
likaanse dichter Frederick Faber
Anglikaans
Het is wel geen
echt
g
g
schrijvershuis
ook
schrijvershuis - het is overigens
g
mij was
een ggrote dichter - maar voor mij
geen
ditas
p een ruimte waar de sfeer van de
schril ver leefde. Ook heb ik uren doorl Streuvels
g ebracht in het huis van Stijn
toen ik er op
een
sluitingsdag
p
g g mocht
werken in de bibliotheek. En al is het
ookeen
ik weet
l
g schrijversmuseum,
no
nogtoen ik de eerste keer heb gewerkt
g
in het archief van het Klein-Seminarie
in Roeselare, ondergebracht in een
kamer op
p de eerste verdieping,om
opzoekin gswerk te verrichten naar
Gezelle. Ik was voor enkele fracties van
edom eld in de sfeer van
een secondep
g
een kamer waar nu wel eenroot
g
dichter omstreeks 1858
5 brieven en
gedichten
schreef die de Nederlandse
g
literatuur richtingggg
gegeven hebben.
j ervaringen
Voor dergelike
g bestaat er
voor ons taalgebied
nog te weinigg
g
elegenheid. Stel je
j voor dat we in staat
g
schrijvershuize de
zouden zijn
l in schrijvershuizen
te betreden van Van de
Woeste ne
p,
l ^ Walschap,
^ Van Ostaijen,
Boon, Elsschot en vele anderen. In een
recent overzicht las ik dat er in Frankrijk - een record - 109 huizen van
beroemde schrijvers
te bezoeken zijn
l
l
G. Poisson, Les maisons d'écrivain, Paris,
PUF, 1997,
997 Que sais-je?,
1 ^ 33.216). Er is hier
nogg veel werk te doen.
PIET COUTTENIER (KESSEL-LO)

Adres:
Biltstraat 162
3500 BN Utrecht
35
Utrecht (Nederland)
CorresPondentieadres:
Postbus 1590
59

3500 BN Utrecht
Tel.:

0o-31-3o-239.32.86
Fax:

0o-31-3o-233.25.15

Annie M.G. Schmidt
(1911-1995), vele decennia
de `first lady' van de
Nederlandse kinderliteratuur ...

Al meer dan tien jaar bestond in Nederland eenplan
g in het centrum
p om ergens
van het land een 'kunstencentrum voor
aan
kinderen' uit te bouwen. Bijlg
fondsen verdween de idee evenwelereg
geld
in de bureaula om er bijl een volgende
g
g
borrel, in steeds concretere vormen weer te
worden uitgehaald.
g
Thans is men volop
P bezig,
B- een kan
and aan de Biltstraat in
d pan
vrijstaa
p itaal^ vrijstaand
waar het voormalige Universiteitsmuseum wasevesti
dg^een Annie M.G.
g
Een initiaSchmidt-Huis te verwezenlijken.
J
tief van Frits Ferres, regisseur van kindertheater, en Pan Sok, fotograaf
, die vinden
g
dat er opp het vlak van kunst en cultuur
voor kinderen veel te weinigg aanbod is, en
dat er nergens
enige
g accommodatie bestaat
g
di
hun specifieke
behoeften
is afgedieopp
p
g
e
stemd. Ook Flip en Jonathan
van Duijn,
),
resp.
es p zoon en kleinzoon van de geestelijke
g
)
moeder van Abeltje,
)^ ipen Janneke, ^Otjel en
Plukvan de Petteflet steunen het initiatief.
De in Kapelle,
p ^ Zuid-Bevelandgeboj
Anna Geerren kinderboekenschrifster
t ruidaMaria Schmidt2 - vele decennia de
'first ladY' van de Nederlandse kinderboekenliteratuur - was het idee zelf bijzonder
J
en. 'Als dat centrum mijn naam magg
genegen.
ben ik zeer vereerd', zei ze toen ze van
dragen,
g
het
plan hoorde. Een standbeeld wilde ze
e pa
immers niet, maar eenlek
p waar kinderen
de baas
aa zouden zijn,
l , stond haar wel aan.
Heeft
de(burgerlijke)eee ze niet levenslang
gg
hoorzaamheid ondermijnd
l door ervoor te
p leetenJ je tong naar fatsoensrakkers uit te
anders gezegd:
speelse
mogen
se
g g op
pp
g n steken,
wijze
alle
gezag
en
autoriteit
te kunwijzetegen
g g
g
nen rebelleren? Schmidt voelde spontaan
p
waar kinderen van houden of dromen. De
doodbrave of met de dood bestrafte kinderen
e van vroeger
g vervingg ze door `lekker
volwassen begen
t ute' kinderen die tegen
stoute'
moeienissen durven in teaan:
g
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'Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wileen
handjes
geven!
^^
1 g
Ik wil niet zeggen
gg elke keer:
Jazvel mevrouw, jawel meneer ...
nee, nooit meer in m'n leven!'

In een interview met NRC Handelsblad zei ze in 1977:
977 'Kinderen moet1je nu
eenmaal amuseren... Het enege wat ik aan kinderen wil leren is, consideratie hebben met je
omgeving. Lekkerljeggang
en toch aardig
g Sgaan
g

aan bod dieeheel
oppde belevingswereld
g
g
van kinderen zijn afgestemd.
Voor de uitg
voeringvan het project
bepj bestond grote
g
langstelling. Meer dan 600 scholen hebben
een aandeel van 1.000ulden
gekocht
g
g
waardoor ze mede-eigenaar van het kunstencentrum worden en een stem in het
kapittel
krijgen,
p
lg ^ kortom: bijJ de praktische
p
uitvoering
uitvoerin betrokken worden. Er komen
ruimten voor concerten, voor film en
theater, eengalerie
g
, een bibliotheek met
leeszaal, een kinderboekenwinkel, een mediatheek, een kindercafé en ateliers waar
kunstenaars en het jonge
volkj aan het
l g volkje
kunnen. In de vakantieperiodes worden eraarll
ks
manifestaties gehouJ
l grote
g
den die met thematischero
p gramma's
worden afgewisseld.
Bij
grotere
evenemen g
Jg
ten zullen bezoekers een kaart l e moeten kop en^ maar voor het overige
g zal het Annie
M.G. Schmidt-Huisratis
toegankelijk
zijn.
l zijn
g
g
DECORTE

Zichem-Scherpenheuvel:
Museum Huize Ernest Claes
Adres:
Ernest Claesstraat 152
5
2 1 Scher peliteeuvel-Zichem
37
Vlaams-Brabant (Belgic)
Tel.:
013-77.20.81

Fax:
013-78.25.54
Statuut:
Gemeentelijk
1
Diensthoofd:
Harry Beerts
Afdelingshoofd:
g
Openingstijden:
• Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 0. tot 12 u. en van
13 11.-16 11.
• Van mei tot september: zon- en feestdagen Open van
13 0.-18 u.
• Van oktober tot en met april:
gesloten
o ts maandag,
S
1
^^
zaterdaS, zon- en feestdagen.
S
Toegangsprijs:
• Volwassenen:o
3 fr.
• Kinderen: 155 fr.
• Groepen:
20 fr.
p

NOTEN

1 In Utrecht blijken ook plannen te bestaan voor een
Dick Bruna-Museum aldaar B.
g v Bruna's
loste verjaardag schreef Evert-Jan Pol in De

Morgen van 3o augustus 1997 'Er bestaan
plannen om in Utrecht een Dick Bruna-museum te
openen Het gebouw is er, maar nog reet al liet geld
is bijeen De tekenaar zelf vind (sic) dit idee erg
leuk, "maar het moet roet overdreven worden" Zelf
ziet hij liet liefst een iniiseuni voor kinderen waar ze
actief bezig kunnen zijn Bovendien zou er volgens
g
Bruno ook aandacht moeten zijn voor collega's'
g
Omdat Dick Bruna vooral een tekenaar is –
in 1955 liet hij het jonge, witte konijntje
J Nijn
1
geboren worden – weiden wij over dit
museum-in-de-maak in deze aflevering
niet
g
verder uit.
Cf. Van Buul T. e a , Altijd acht gebleven Over de

l

Annie M.G. Schmidt (19n-1995)

2

Dc looste verjaardag van de geboorte van ééli van
Vlaanderenso
p 1'ulairste vertellers werd op
t 5oktober
1985
zegel
van
9 5 herdacht met een Belgische
^^
9 r.
K
(oplage: 4 9 miljoen
miljoen ex.), waaropt' P. Dezveerdt naast
de foto van de gevierde diens grote held De Witte
heeft getekend.

kinderliteratuur van Annie M G Schmidt.

Ernest Claes (1885-1968),
een van de meest gelezen
en, met Streuvels en
Timmermans, een van de
meest vertaalde Vlaamse
schrijvers...

's-Gravenhage, N L M.D./Amsterdam,
Em Querido's Uitgeverij b.v., 1991, 16o blz
(Scliriivers Prentenboek. nr 31)

wezen. Rekening
S houden met anderen met
beestjes,
mijn boodschap.
1^ met mensen,^ dat is mijn
Maar het liefst steek ik de draak met een helee
boel dingen.'

Nu A.M.G. Schmidt er niet meer is
(begin juni
kreeg ze
g een feestelijkeeb e995
) 1995
) en lieded
g rafenis in het roze; er waren versjes
'es
en
Rudy
Kousbroek
zei
dat
hij
trots
was
hij
J
Y
dat zo een humorloos land als Nederland
een schrs) fster van wereldformaat had voorgebracht), wordt het A.M.G. Schmidt-Huis
vanzelfsprekend
niet alleen een huis waar
p
kinderen opp hun manier met alle denkbare
ae
vormen van kunst en cultuur kennis kunnen maken, maar ook een levend monument voor de veelzijde
l ge auteur en literaire
duizendpoot die ee
ze was — ze maakte gdichten liedjes3, cabaretteksten,
columns,
ns,
kinderboeken, radiofeuilletons, tv-series,
se iep,
enz. — en die vanaf de tjaren vijftig
lg een volstrekt andere wind door het kinderboekenland heeft laten waaien.
In het Annie M.G. Schmidt-Huis komen allerhande kunst- en cultuurvormen
102

X., Kijk, Annie M G. Schmidt. De schrslfster in beeld
Amsterdam, Em. Querido's UitgeverijJ b.v /

g

Nederlands Theater Instituut, 1984, 120 blz
In Wat ik nog weet (Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij b v, 1992, 143 blz.) vertelde Annie

3

Schmidt over haar Zeeuwse kinderjaren en
over haar jeugd. Te midden van rechtgelovige
landbouwers en trouwe kerkgangersgroeid
roeide
kleine Annie op, die het maar niet kon laten
zich een stadsmeisje te voelen, een vreemde
eend in de bijt.
Cf. Schmidt A.M G., Tot hier toe. Gedichten en lied1es

voor toneel, radio en televisie 1938-1985

g

Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij1 b.v.,
1986, 1988 , 640 blz

5

PS. Hoewel A M.G. Schmidt bij
bi haar dood zowat
200.000 gld. naliet voor de oprichting
g van een
naar haar genoemd huis en de voormalige
g
staatssecretaris voor cultuur, Aad Nuis,
beloofde 500 000 gld bij te dragen, naast

Zichem dankt zin
J bekendheid in
Vlaanderen aan de ooit bijzonder
populaire
l
pp
schrs ver Ernest Claes, die in vele van zijn
romans en verhalen zijn geboortestreek,
op
^p
derens
van
de
Kempen
en
het
Ha
eland
Hageland
g
p
eensemoedelijk
g
) ^ vaakggrappig
pp g enhumoristisch beschreven heeft. Motieven als
hardheid en sluwheid, die ook in zijn beroemdste boek De Witte l (1920)aan bod komen treft men nader uitgewerkt
aan in De
g
vul
vulgaire
geschiedenis
van Charelke Dop
2
S
^
p 193,
over een oorlogswoekeraar en in Clementine 1 94 0.

1.000.000 gld. voor de verbouwing van het
pand, lijkt het er op
P dat het Annie M.G.
Schmidt-Huis er voorlopig
pg niet (direct) komt.

Het hoevetje
24oktol waar 'Nest'pop
ber 1885
is
geboren,
werd
op
18
april
5 g
^
p
p 1 g66
in de herbergg van Nand de Smid in Averbode openbaar
verkocht aan de jonge
p
J g leraar
Jan Van Hemelryck.
Y 2 Het was Claes zelf die

MUSEALE OORDEN VAN DICHTERS EN ANDERE SCHRIJVERS
IN BELGIË EN NEDERLAND.
DEEL
EL
2

STRAKS WEET NIEMAND MEER HOE HET EERTIJDS WAS ...

Of het zinvol is dat schrijversoorden
l
in ere wordenehouden?
Dat ligt
g
g
eraan. Van elk huis dat ooit door een
schrijver
werd bewoond een museum
J
maken is natuurlijk
J onzin. Maar als
zo'n huis en de omgeving
g g ervan in
iemands oeuvre een belangrijke rol
spelen ,dan lijkt
l het me wèl zinvol. Ik
denk dat hetoed
g is dat men in Aalst
iets doet met de Kapellekensbaan
en
p
dat men in Bussum een stukje
l Walden
bewaart. Ik denk dat het interessant is
dat men in Zichem heteboortehuis
g
van Ernest Claes als museum heeft
ingericht,
g
^ want wie het betreedt,^ krijgt
lg
meteen eengoed beeld van de materiële
omstandigheden
waarin Claes
g
opg
roeide.
Ik kom weinigg in schrijversoorden,
J
maar dat moet uitsluitend aan mijn
l
luiheid worden toegeschreven.
Ooit
g
bezocht ik Streuvels' 'Lijsternest'.
Daar
l
was ik nogal
g van onder de indruk. 'Dat
heet hij
hij toch maar allemaal mooi bi'1 elkaar
geschreven' dacht ik. En dat brede raam

in zijn werkkamer,^ dat uitkijkt
uitkijktop
p het
landschapp en waaraan hijJ de seizoenen
zagg voorbijgaan
lg , ja,
l dat zei me ook wel
wat. Ik kon niet aan de verleiding
weerstaan omplaats
te nemen oppJ
zijn
p
stoel. Mijn vrouw heeft
daar toen nog
g
een foto vanemaakt.
Wel viel het me
g
wat tegen
zijn boeken in ijzeren
ijzere
g dat zijn
warenevat.
Ik had er
g
dolgraag
van doorgebladerd
p
g
g g een paar
om eens te zien wat voor
aantekeningen
hijl erin had gemaakt.
g
g
Maar ik begrijp
g lp wel dat het niet anders
kan. De toerist in het algemeen
en de
g
literaire toerist in het bijzonder
kennende zou die bibliotheek in een
mum van tijd
tijd zijn
zijn leeggeroofd.
gg
Mocht één of andere verplichting
g mij
mij
p
richtingg Weimar sturen, dan zou ik
vanzelfsprekend
van de gelegenheid
p
ggebruik maken om Goethes huis te
bezoeken. Ik zag
op de buis de
gp
rogramma's d
die Biich eraan gewijd
g J
heeft, vandaar. En alaren
wil ik in
l
Wenen het huis van Freud' in de
Berggasse
gaan
aan bezoeken. Zowel in
gg
Goethes huis als in dat van Freud
gebeurden
belangrijke
g
gJ dingen.
g In het
eerste ontstond een kolossaal oeuvre, in
het tweede werd des
p YchoanalYse
uitgevonden.
Ik hoop dat de kamer nogg
p

bestaat waarin Freud samen met zijn
J
kompanen
van het eerste uur elke
p
bijeen kwam. En ook gavond bijeen
maar dat zal wel helemaal vergeefs
zijn
zijn
g
dat er nogg iets van de eertijdse
l
si
sigarenrook
hangt,
Freuds
g
g
g^ want volgens
bio
biografen
werd er in dat kamertje
g
l tegen
g
de sterren oppgp
gepaft.
Buiten de vermaarde Pot met Drie
Oren heeft Olen opp toeristisch gebied
g
vrijwel niets te bieden. Op
p die pot
P is de
moderne toerist veel
auw
uitgetee
g
g
keken. Wellicht om hem wat langer
o
g op
Olensrond
ebied
vast
te
houden,
g
g
heeft men in mijn
l geboortedorp
gp het
een
plan
opgevat
toeristische
Boudep
pg
wanroute
te maken. Met behulpp van
l
bescheiden weerbestendige
g plaketjes
p
J
met citaten uit Brief aan Boudewijn2
1
wil men ze markeren. Opp die route
bevindt zich uiteraard ook mijn
l
geboortehuis.
aren
Toen Tfabriek in de jaren
l
'70
7 de cité-huizen te koop
p stelde, wilde
g
ikraa
geboortehuis
kopen.
gmijn
p Niet
g mijn
om het als museum in te richten, maar
veeleer als een soort werkverblijf.
l
Jammergenoeg
g niet
g
g had ik er het geld
voor. Mocht ik ooit in de (financiële)
gelegenheidl
zijn om het alsnogg te
verwerven - zoals Multatuli het
meemaakte -, dan zou ik het in zijn
l
oorspronkelijke
p
J staat terugbrengen en
opnieuw
met beukenhagen
p
g omringen.
g
Het zou daardoor een dubbele museale
mij
functie krijgen.
lg Enerzijds als mijn
en dat
geboortehuis, en anderzijds
l
vind ik veel belangrijker - als typische
Yp
citéwoninguit de jaren
jaren twintigg van
deze eeuw. Want alle andere cité-huizen
zijn intussen verbouwd of afgebroken,
g
en straks weet niemand meer hoe het
eertijds
J was. Dat te verhinderen was
één van de redenen waarom ik Brief aan
Boudewi1'n schreef.

meubelen en
het museum met eigen
g
g ebruiksvoorwerpen heeft helpen
p inrichten
en op
b geopend heeft. Somp 29
9 april
p s97gp
mie
delen
van
hetgeboortehuis
werden
g
g
wegens
de bouwvalligheid
met de oude
g
g
steen hermetseld, zo de bakoven, de moosbank en de zwarte schouw in de beste
kamer.
In 893
werd het museum ei gendom
van de Provincie Brabant. Sinds 1993
is het
993
deemeente
Scherpenheuvel-Zichem
die
p
g
het museum (en het omliggende beschermde landschap)
pbeheert. In deze voormalige
g
Kem
bijzonder
Kempense
boerderij zijn in een bijzondere
p
sfeer, vele boeken van en herinneringen
g aan
een van de meestelezen
en,
met
Streuvels
g
en Timmermans,, een van de meest vertaalde Vlaamse schrijvers
bijeengebracht.
schrijvers
g
J
Omdat het ts. Vlaanderen al eerder
aandacht aan dit schrijversoord
wijdde,
J
l
verwijzen
wijl de geïnteresseerde
lezer naar
g
l
die bladzijden1 995 XLIV,^ nr. 1,
^ blz.33-34
LUC DECORTE
LITERATUUR
• Bracke E., Huize Ernest Claes in Zichem. 'Niet zover meer
van pornografie' in De Morgen - Café des Arts,
23 augustus 1996, blz. 22
• Daems S., Het land van de Witte. Leuven, Davidsfonds,
1994, 112 blz.
• Gielen G , Doorheen liet land van Ernest Claes.
Antwerpen, V.T B /Kapellen, Uitgeverij
Pelckmans-De Nederlandsche Boekhandel,
1985, 64 blz.
• Neirmckx H in Literaire gids voor Brabant en Brussel.
Schoten, Uitgeverij Hadewijch, 1986, blz 117
• OeYen E , Ernest Claesmuseum in Zichem-Scherpenheuvel
in Vlaanderen, 1995, xLly, nr. 1 (of nr 254), blz.
33-34.
• P(opeher) B., Huize Ernest Claes in Kunst & Cultuur,
juni 1990
• X. (F.V ), Nest Claes' geest leeft in kelder in Het Volk/De
Nieuwe Gids, 21 september 199o, blz. 11.

WALTER VAN DEN BROECK (TURNHOUT)

NOTEN
1 Cf Van Eijk I. en Wester R., Honderd helden uit de
Nederlandse literatuur. Amsterdam, De

1 Cf. Durnez G., Berggasse 19. Rondkijken bij
Sigmund Freud in Standaard der Letteren,

Bijenkorf, 1985 3, blz. 75-77
2 Jan Van Hemelryck heeft Claes bij leven goed gekend.
Hij was zelfs kind aan huis in Ukkel, waar de
root herenhuis bewoonde. 'Ik
1 ver een groot

26 augustus 1989, nr. 1.946, blz. 3.
2 Cf. Van den Broeck W., Brief aan Boudewijn
Antwerpen-Amsterdam, Elsevier-Manteau, 1980,
237 blz.

leerde hem kennen toen ik elf was – ik had zijn
Witte gelezen in liet zwart, met een zaklamp onder
de dekens, ik mocht niet van vader. Dat was kort na
de bevrijding, ook na Claes' bevrijding uit de gevangenis. De gevangeniskwellingen en de vervolging zelf hadden Claes getekend. Betrouw geen
grote mensen, zei hij ene Ze dragen maskers.
lk heb hem dus vrij goed gekend en hen nee in zijn
werk gaan verdiepen In april 1966 kocht ik op een
openbare verkoop Claes' geboortehuis in Zichem.
Tegen de zin van de schrijver werd liet door een
nicht1e openbaar verkocht Ik had geluk. liet kostte
me 607 00o frank, ik kon het kopen, zoals Claes zelf
had gewild Ik heb er liet Ernest Claesmuseum
ingericht en er zeventien jaar gewoond, als
conservator Tot zestigduizend bezoekers per jaar!'
(Cf. Het Volk, 21 september 199o).
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Dichter te gast
HUBERT VAN HERREWEGHEN
BRUSSELSE PRENTEN

VLAAMSE POORT

NINOOFSEPOORT
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Vandaag,ls
ware't langgeleden,
g
g
opde open
p kade langs
g de vaart
betast de wind mijn linkerzij,
J,
't oudleuriszeer,
p
het went niet in dit zuur klimaat.
't Bootsmeisje heft de
handen hoog
g
nadat ze zich vooroverboog
en 't is al rose en bloemigg vel.
Ze zaggmijn
oog.
mijn
g
De vrouw met handkar hijgt
en praat
J gp
teen
g een man die haar verlaat
als elke dag,
gal
^ zeven jaar.
l
Hijl werd hier vlakbij
vlakbijopgehaald
pg
met dreghaken
uit het kanaal.
g
Van Langendonck
over de brug
g
gaatp
op bezoek bijlHegenscheidt,
g enscheidt
vanuit de Trapstraat
en terug,
g,
van Woluwe naar eeuwigheid,
g
staat stil en kijkt
J in 't water neer.
Ik ken de hond, ik ken zijn
J staart.
Een woerdje
J heeft zijn eend getreden.
g
Stil staat, en strompelt,
p een oud paar.
p
Een eeuw schuift schuldeloos voorbij.J
Zo koel, onder een stol zo braaf,
,
leeft hier, vertraagd,
g ^ de maatschappij.
pp J
Doen we dat zomaar voor elkaar,
of voor,, daar hoog,
g
g,de fotograaf,
,
die 's mensen waardige
g onzin ziet
enlaatjes
schiet?
p
p J voor prentkaarten

De klok die uit de voorstad slaat:
Scheut, met dit weer.
Een meeuw boven het sashuis krijst.
l
De schildersgas
schilders ast met kwast en leer,
Bantoes en een heer,
Doxa, Johan, hij woont
vlakbij,
J,
zijn hoedje
hoedje houdt hij
hijdapper
pp vast
tegen
die wester van opzij,
p l,
g
bemannen 't sepia schilderij,
Dalsof het waar is wat men ziet.
En dat is Bertus die ik zag
en leidde naar een slijterij.
l l
Met engelen zweefde
ik die dag,
g,
want ook de Azuren was erbij.l
Daar komen zeetwee
gegaan,
g
gg
verstrooid en zonderluimen
aan,
p
ze rijzen
uit hun koningsgraf:
l
tijd
l draait zich om en telt weer af.
Bang
zijn wijl allen, niet rebels.
gzijn
De sleeuwe lessen van 't verleden
voorspellen niet wat overschiet.
HijJ die in opdracht
dit bespiedt,
P
wat meldt die seraf aan zijn
l heer?
'Ik
geen schuld.
zie'
Ik pleit
hen vrij.'
p
J
Weerloze moed. En ingelijst.
gl
Een ansichtkaart van 't Oud Huis

van de gelijknamige roman (1917) van
• Johan Doxa: hoofdfiguur
g
gesitueerd.
Herman Teirlinck, die in deze omgeving
g ^is^

l

• Bertus: Bertus Aafjes, de dichter van Voetreis naar Rome en

Het Koningsgraf
• De Azuren: kameraadschaPP
eli ke
l naam voor Jos de Haes, de dichter van de bundel Azuren Holte, evenals het voornoemde werk van
Aafjes, een markante titel in de Nederlandse poezie
van de XXe eeuw.
Aafjes,
P
van ansichtkaarten.
• Nels: bekende uitgever
g

Too
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FINIS TERRAE

OP DE RELING VAN SINTE-GOEDELE

Lichte sneeuw lichte vrouw
dwarrelt over de boulevard
een windvlaagg
veegt
g ze bei
naar de Noordgalerij
g
J
ze hipt
P haar schoentjes
l achterna
rondom het de Brouckèreplein
P
omrooi
J
P te slaan twee keer bijna
dat is een kouwelijk
begin
kouwelijk
g
aat
vijf
minuten
schuilen
in
g
l
de Finis Terrae bij
bi' het beeld
der Lievevrouw die letsels heelt
waar nu honderd jaar
l geleden
g
wat naar dichtersmaat niet veel is
deastooroëet
P
P Mercelis
hartstochtelijk verlangde
zo hartstochtelijk
g
naar de Kempen
P weer te keren
't kinderlijk
J Wechelderzande
al moest hij
hij tot 't eind der dagen
g
dat verlangen
g zien vervagen
g
en nogg anderen gaan
die gang
g
g g en
doen de buigende
gebeden
g
g
met de lippen
pP met de handen
oen
g om na 's levens scha
liefde kinderlijk
J te leren
de onvervulde die ons deel is
sneeuw ofeen
g sneeuw eeuw aan eeuw
dat wijl in het voetspoor
treden
P
van wie 't leven heefteleden
g
in het hart deroede
stede.
g

Niet omzien
niemand van de smala
Lot
vergeten
het verleden
g
de solferlucht der ramen
P
heteile
g volk
het brandend dal
voorzichtigg verder treden
daarinkt
P de rode lampe
P
diePin de bergg waar God
hoorde het hardgebed
als de Melaatse Ziel
g Braakt werd door de vonk
die vroegeren
heeft gered
g
g
die velen redden zal
en opP de knieën viel.
Of vluchten wi'
wij uit stad en steen,
wegg uit het verzamelen
naar 't everwoud in Groenendaal
met stiftje en plankje
P
l alleen
onder een moederboom
waar stilte stemt de taal
en leren stamelen?

• Mercelis, Jan Lodewijk,
Lodewijk,priester-dichter
(Wechelderzande 18 5 1 P
Strombeek-Bever 1918), eenvoudig engemoedelijk
l dichter van het

een familiehoofd.

landelijk
J leven en de natuurschoonheid van de Antwerpse
P Kempen.
P
Was o.m. onderpastoor
van de Finis-Terraekerk in de Nieuwstraat te
P

• H. Teirlinck noemt Prosper
in zijn essay
P van Langendonck
g
Y over
Karel van de Woestijne,
met ggrote bewonderingg en deernis overigens,
g
J

Brussel. Deemeente
Elsene schonk zijn
g
J naam aan een straat die uitg Beft oP de Louizalaan.

Stijgend
langs
18
% de Sint-Goedelekerk '...wat

g

g

• smala: (Arabisch) tentendorp
P van nomaden, onder de leiding
g van

'de sombere Melaatse', met hoofdletter. P.v.L. schreef in hetedicht
g
al /
he b ik in uw diepten
p

gesmacht,
gebeden
ebeden en verzucht...', waar bovenstaand vers naar verwijst.
van Sinte-Goedele, verliet de stad en trok
l Ruusbroec, kapelaan
P
zich terug
g in het Zonienwoud.
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SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

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

DU SEI WIE DU, IMMER

KENOTAPH

Streu deine Blumen,, Fremdling,
g,
du reichst sie den Tiefen hinunter,
den Gdrten.

sie getrost:
g

Stant up
p Jherosalem inde
erheyff
ydich

Auch wer das Band zerschnitt zu dir hin,
Der hier liegen
g
g sollte^ er liegt
nirgends. Doch lietg die Welt neben ihm.
Die Welt, die ihr Au ge aufschlug
g
vor mancherlei Flor.

inde wart
erluchtet

kniipfte es neu,- in der Gehugnis,
g -

Er aber hielts, da er manches erblickt,
mit den Blinden:
er ging
in and fliickte
zuviel:
p
erfliickte
den
Duft
–
p
and die's sahn ,verziehn es ihm nicht.

Schlammbrocken schluckt ich, em Turm,
,
Sprache,,,
Finster-Lisene,

Nunin
er and trank einen seltsamen Tro fp en:
gg
das Meer.
Die Fische –
stie1en die Fische zu ihm?

kumi
ori.

PAUL CELAN2

PAUL CELAN1
CENOTAAF

Strooi Jje bloemen maar,^ vreemdeling,
g^
je reikt ze aan de diepte
p beneden,
de tuinen.

JIJ WEZE ALS JIJ, IMMER

ze gerust

HijJ die hier moest liggen,
gg -hijl ligt
g
nergens. Toch litg de wereld naast hem.
De wereld, die haar ogen
g opsloeg
p g
voor velerleiracht.
p
Hij echter koos,^ nu hij veel had aanschouwd,
de kant van de blinden:
hij
hi' ging
en plukte
teveel:
g g
p
hijJ pplukte
de geur –
g
en zijl
het zagen
pardonneerden hem niet.
g ,p
Nuin
ghij
genl dronk een vreemdsoortige
g druppel:
pP
de zee.
De vissen –
sloten de vissen zich aan?

Stae up
P iheruslem ende
verhef di

l

Ook wie de band stuk sneed naar je heen,
ende werde
verlichtet

knoopte
p het nieuw,^ in het geheugnis
g
g
asgruis slikte ik,,
in de toren,
taal, duister-streep,
kumi
ore

VERTALING: JOSÉ DE POORTERE

VERTALING: LUDO VERBEECK

1 Paul Celan (192o-197o) geldt als een van de belangrijkste Duitstalige dichters van de
naoorlogse generatie. 'Cenotaaf' staat in de bundel 'Von Schwelle zu Schwelle' uit 1955.
Het cryptische beeld van de tombe waar geen dode in rust, verwijst naar de ervaring
van de afwezigheid, een constante in Celans lyriek die ook het schrijven zelf tot een riskante zaak maakt In die zin preludeert het gedicht op de centrale thematiek van o.a.
'Die Niemandsrose' (1963).
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2 Paul Celan, Gedichte II, Lichtzwang (197o) p 327, Bibliothek Suhrkamp (1979)
Frankfurt am Main. Paul Celan (ps. van Paul Ancel) is geboren in Schipenitz nabij
Tsjernitsjie in Zuid-West Oekraine. Zijn Duitstalige joodse ouders komen als gevangenen om onder het nazibewind. De dichter vlucht en komt terecht als vertaler in Parijs.
Het vervolgingssyndroom is de vermoedelijke oorzaak van zijn zelfmoord in de Seine.
De drie talen in het gedicht (Duits, Middelhoogduits en Hebreeuws – een citaat uit
Eckharts Preek over Jesaja 6o, roepen een geschiedenis op van vervolging De vertaling
kiest voor Nederlands, Middelnederlands, Hebreeuws (qumi on - op het worde licht)
De streep is de rookzuil boven de toren van de verbrandingsoven.

In en om de kunst

Art Cologne 1998
MARK DELRUE

Galeries uit 21 landen waren aanwezig op
Art Cologne
g (8-15
8-1 november). Deze kunstbeursaf
g een beeld van de internationale
markt van hedendaa gse kunst. De KölnMesse was organisator en B.V.D.G. Bundesverband Deutscher Galerien) promotor
p
van ditrootse
evenement.
g
Naast moderne klassieke kunstwerken was
er ook veel aandacht voor hedendaags
g
beeldhouwwerk. Voor deze driedimensio-

32. Internationale Messe
fier Moderne Kunst

ART
COLOGNE
Internationaler
Kunstmarkt
8.-15. November 1998

nale kunstvorm: beelden, installaties, video's, was zelfs een aparte
naam en opstelp
p
lingbedacht: 'Köln Skulptur'.
Dit initiatief
p
is het werk van Karsten Greve, woordvoerder van de aanvaardin gscommissie en bekendee
g aleriehouder in Keulen. Jonge
gDuitse en buitenlandsealeries
met
nog
geen
g
gg
^
e g
g evestigde naam in het kunstwereldje,
lie
noten bescherming dankzij de 'Stiftungg
Kultur'Kulturstiftun gder Stadtsparkasse
p
Köln . Ook J
jonge
steun.
g artiesten genoten
g
Zij
Zi' moesten geboren
zijn tussen 196o en
g
1971. De 21 geselecteerden
waren afkomgesestiguit Denemarken, Nederland, ,Oostenrijk Zwitserland en Duitsland. De bedoelinghiervan was meervoudig:
: J gkune
gjonge
stenaars kanseneven
oppde internationale
g
kunstmarkt - de bezoekers de mogelikheid
j
bieden betaalbaar werk te kopen
(max.
p

.000 DM) - de
nieuwe trends bijjonge
e
JJ g
kunstenaars beter in het licht stellen.
Dit initiatief werdesteund
door het fedeg
raal ministerie van binnenlandse zaken, de
landstreek Noord-Rijn-Westfalen,
de stad
l
Keulen en de KolnMesse.
Er werd een catalogus incl. CD-ROM samengesteld,
28 DM.
g
Naar mijn
mening
J
g is deze beurs andermaal
een teken dat een aantal kunstenaars in een
ggelaïciseerde wereld hun zoektocht naar
spiritualiteit
onverminderd verderzetten.
p
Opdeze kunstbeurs zaggik kunstwerken
0
met een thematiek die mij
mi' vaak deed denken aan hetjoods-christelijke
joods-christelijke sche
ing pps
verhaal: woeste chaos, tegenstelling
g
g tussen
hemel en aarde, licht en duisternis, dagg en
nacht.
Blijkbaar
Blijkbaar vindt de hedendaagse
g kunstenaar,
bewust of onbewust, inspiratie
in het
p
scheppingsverhaal tijdens
zijn zoektocht
tijdens
zij
creativiteit voor zijn artistieke,^mYthische vormgeving. Geest en materie, leven
en dood, man en vrouw, links en rechts,
hoogg en laag,
profaan en
giggoed en kwaad,,p
sacraal banaal en transcendentaal zijn been aren
gri pp
p die als thematiek in heel wat
kunstwerken te bespeuren
waren.
p
Ik had bijl het bezoek de indruk dat vele
kunstenaars opp vandaagg blijven
blijve zoeken
orde en betekenis, naar harmonie uit
chaos volgens
het oermodel van het bijbelg
J
se scheppingsverhaal.
Met lijnen,
kleuren en volumes vertolkt de
J
kunstenaar de droom van een betere wereld. Hij stelt het liefst
alles wat in de weg
g
staat aan de kaak.
Kortrijkse kazuifel van
Thomas Becket gerestaureerd

tauratie worden afgeleid
hoe het weefsel
g
oorspronkelijk ggeconcipieer
econce ieerd werd met het
er een klokkazuifel uit te vervaardigen
g
en hoe de stof versneden werd tot klokkazuifel. De Becket-kazuifel lijkt
lijkt van Spaanse
p
oorspron g,
uit de tijdl van Thomas Becket.
De kazuifel, manipel
zij alle drie
p en stola zijn
fijne zijdestof
zijdesto die
gd uit dezelfde fijne
opgebouwd
uit vergulde
lederen lamelpg
g
len. Deze samenstellingg wordt PseudoLamp
as genoemd.
g
De originele
twaalfde-eeuwse klokvorm
g
werd in de negentiende
eeuw versneden
g
tot een toen meer modieuze vioolkastvorm.
Deanden
die hiervoor aan de randen
p
werden weggesneden,
om
gg
^ werden gebruikt
g
versletenlekken
te
herstellen.
Deze
kazuip
fel wordt in tal van historische bronnen
vermeld,, onder meer opp het zeventiendeeeuwse schilderij
schilderij dat nu in de Groening eabdijJ hangt,
g ^ waaropp de kazuifel van Thomas Becket als reliek wordt beschreven.
Merkwaardigg is dat Joseph
p Bethune in 1891
in de 'Handelingen
van de 23
e vergadering
g
g g
van de Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas' de kazuifel vermeldt in de kerk van de
Kortrijk. Hijl
Paters Jezuïeten, Sint-Michiel in Kortrijk.
wijst
J op
p de slechte smaak van de mensen
uit het begin
eeuw, die
g van de negentiende
g
de kazuifel verkort en aangepast hebben.
De kazuifel was tot in 1988
9 in het beheer
van de Paters Jezuïeten in het St-Michielsklooster in Kortrijk.
l
In delaats
van de negentiende-eeuwse
p
g
vioolvorm opteerden
de restaurateurs voor
P
de twaalfde-eeuwse klokvorm. Omdat een
correcte lezing
g van het weefsel niet meer
mogj
elik was, werd eerst besloten tot een

Kazuifel H. Thomas van Canterburyy (lade eeuw)
Groeningeabdij
Kortrij (foto: A.C.L. Brussel)
S
7 Kortrijk

MARK DELRUE

De aan Thomas Becket toegeschreven kaKortrijk werd gerestaureerd
zuifel van Kortrijk
en
g
wordt nu bewaard in het museum van de
Groeningeabdij.
g
J
De kazuifel was oorspronkeli'k
l een twaalfde-eeuwse klokkazuifel. De klokvorm was
gebruikelijk
gj in de Middeleeuwen. Uit weefen weefselfouten kon tijdens
de recente rest

^^^q\N^\U4\` \1p\uá\ï1a\\x,_ ,, .
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zorgvuldige derestauratie. Het allesbehalve
sinecure werkebeurde onder
de leiding
g
van het Koninklijk
l Instituut voor het
Kunstpatrimonium
K.I.K. en met de steun
p
van de Koningg Boudewijn
Boudewijn Stichtingg en de
Nationale Loterij.J
De kazuifel - stola en manipel
P werden niet
erestaureerd - wordt thans aan het
gerestaureerd
p ubliek voorgesteld,
in eengeklimatig
gg
^liggend
seerde tentoonstellingskast
en voorzien van
g
een hoes die het zonlicht buiten houdt.
Misschien kijken
bezoekers wat verrast
J
naar deefra
aanblik van de
g menteerde
g
kazuifel. Dit komt door het feit dat delen
ontbreken door de negentiende-eeuwse inwerd beslist de kazuifel
1994
994
Ji
greep. In jun
te restaureren, metoedkeurin
g
gvan de Paters Jezuïeten. De restauratiewerken duurden bijna
in
g
J drie jaar,
l ^ en werden uitgevoerd
het textielatelier van het K.I.K. zelf door
zelfstandigg textielrestauratrice Marie
Mones.
De terugkeer
van de gerestaureerde
kazuig
g
fel van Thomas van Canterbury
geY ggaat
p aard met een onderzoek over het thema:
'Thomas Becket in Vlaanderen: waarheid of
leende?'
g

ledigd'
g
g negers
g wordt 'door de beledigde
vernederd' en substituties'buikige' wordt
'bronstige'
g a ' polsen' wordt ` gewrichten'
'wandelen als in modder' wordt 'als de
zij ook
modder van hun tuin'). Opvallend
zijn
p
aantal vervangingen waarbij
waarbij het belijk dan
houden klankpatroon
belangrijker
lijkt
p
gl
semantische aspect:
'vensters' wordt
p
'venters' 'kerken' wordt 'klerken' en 'bevolkte zandbak' wordt (door een dichterli'-l
ke slordigheid?) verscheidene
drukken lang
g

Met Claus in Uxmal
IIVIIIMIN1111•1111101111110MIR

JULIEN VERMEULEN

zeventigge
Hugo
p 5april
999
g
g Claus,^ op
p 1999
worden meet zichraa
het
g g imago
g van een
beweeglijk-veelzijdig
bewee
g J
J g auteur aan. Toch kan
ook Claus niet aan zichzelf ontsnappen.
pp
Zelfs een randgedicht
als Uxmal uit 1961 is
g
zij
in meniggp
opzicht exemplarisch
voor zijn
p
poëtisch werk. De aanleiding
g voor ditg edicht was de reis die de, toen dertigjarige,
dichter vanaf november 1959
ondernam
959
doorheen de Verenigde
Staten,
Mexico en
g
Cuba. Voor de Amerikareis kreegg hij
hij een
beurs van de Ford Foundation waarbijl hijl
in hetezelscha
reisde
van o.a. Italo Calg
p
vino en Claude Simon. In 1961
9 verdichtte
hijl zijn
g in de Reportage die
J reiservaringen
e ubliceerd werd in De Vlaamse Gids
gp
(1961, 2,
2 93-102)
e n die in hetzelfde jaar
93
J
met een twintigtal
wijzigin•zi ing substantiële wi
werd in Een geverfde
de ruiter
g opgenomen
pg
(1961,
45-47). De cyclus
maakt ook deel uit
9 4547
Y
van zijn
J verzamelbundels(1965: 213-22 4;
1994:
-285en sluit steeds af met het
994 274
Mexicoggedicht Uxmal een vers dat Claus in
1986
9 ook selecteerde voor Mijn honderd g edichten (47).

De herwerkte editie van Reportage vertoont
enkele weglatingen (bijvoorbeeld:
(bijvoorbeeld: de regels
g
en
van
het
New
York
gedicht,
4
5
^ de regel
g
g 2
van het Chicagg
o edicht ^toevoegingen het
integrale
gedicht
Taxi nr. 38476),omzettin
g
g
gen ('stalen schouders' wordt `schouders
van staal', 'door hetekraai
der negers
g
g be108
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Hugo Claus (Foto: Hol, Kortrijk)

Uxmal
'bevolkde zandbak'. Het slotgedicht
g
nauwelijks
is in de verscheidene edities nauwelijks
g ewijzi
d:
'weder'
wordt
'weer'
en
des
ell gp
lingwordt enigszins
aangepast. In januari
gl
1981 reisde Claus opnieuw
naar Mexico
p
waar hij,l^ samen met FreddyY De Vree, een
reeks BRT-reportagesverzorgd
verzor de (Mexico
1982). Later nam hij
gBRT-brochure,
^^hij
in Scherven ook nogg vier Mexicokwatrijnen
l
op ( 1994: 745).
Binnen deoëzie
van Claus is Uxmal een
p
raadselachtigg reisgedicht
waarbij de titel
g
ons alvast een sleutel biedt voor een antropolo
gische lezing. Zoals Claus in ander
werk allerlei artefacten uit diverse culturen
binnenhaalt, steunt de dichter hier opp een
Mexicaanse achtergrond.
Uxmal is een
g
Mayacentrum
in
het
noorden
van het MexiY
caanse Yucatan dat zijn cultureel hoogteg
eeuw. Hoewel
ppunt bereikte in de negende
g
Maya
gebouwen
ouwen
er nog
bijzonder
veel
Ma over
ebg
Yg
eindebleven
zijn,
toch
zijn
zij
er
ook
veel
g
J^
en overgroeide
ruïnes terugg te
g
vinden. 'Deplaatse
'Delaatsen die we thans kunnen
zijn
zijnopgeruimde
stukjes
stukje terrein
Pg
een vroegere
stadskern
bewoond
door
g
architectuur, hoe
g
p riesters. Fragmentenan
geweldig
g en indrukwekkend ook: f ragmeng
ten.' (Claus en De Vree, 1982:
32).
9 3

De dichter refereert meer bepaald
aan het
p
Huis van de Dwerg,
ggenoemd de Pirag^
mide van de Waarzegger of van de Tovenaar. Het betreft een ovalen bouwwerk van
25
5 m hoog
g met verschillende niveaus en
bijzonde steile
bovenopp een tempel.
P Dit bijzonder
daalt men 'ru gwaarts' af, meestal hierbijg
hgeholpenpdoor de kettingen
g die
zijn
over de trappen
zijn.
gp
pp heen gespannen
en bevinden zich maskers
g deze trapp
met lange,
gekrulde
olifantenslurfen als
gig
voorstellin
voorstellingvan de regengod Chac. Deze
motieven hebben een duidelijke
duidelijk vruchtmboliek
die
dit gedicht
nog
^ ing
g
versterkt wordt door de fallusreferentie in
0 de Uxmalsite bede voorlaatste regel.
g Op
vindt zich eveneens een opmerkelijke
l falp
lustempel. Een wezenlijk
wezenlij onderdeel van de
Meso-Amerikaanse
Yp
Yastad is de typisch
balspeelbaan
die in Uxmal evenwel niet inP
tactebleven
is. Over dit rituele balspel
P
g
balschrijft Claus zelf: '... het mysterieuze
Y
spel waarbij
met
omzwachtelde
waarbij de spelers
p
elleboo of knie een soort rubberen bal
elleboog
a
jagen.
Zo(door een verticale ring)
g moesten lg
eze
d,
werd
of
de
verliezer
of
de
winalsg
g
naar na aflooppg
geofferd. Het is het begin
g
van het samengaan
van leven en dood, van
g
een symboliek
van vernietiging
ge
gg en her geY
boorte die de kunst van Mexico verder zal
blijven
overheersen.' 1982:2 5-26).
J
In ditedicht
treedt Claus ook opP als anig
malier die zijn
l ruïnes met dieren bevolkt:
eenier,
g een miereneter, ,het aas. De ko ningg
ier
s is bij de
J MayaY niet enkel het s Y m ene
bool van de dood,, maar ook van de re ggenererende levenskracht, van een continue verHugo
g in
^ Claus op
p het H uis van de Dwerg
Uxmal (Yucatan, Mexico). Foto: Ellyy Overzier.
(Met dank aan Georges Wildemeersch van het
Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus,
Antwerpen).

nieuwing scY clus. De miereneter is in de
Mayacultuur
veeleer een noodlottigg wezen
Y
dat beladen is met een occulte kracht.
Doorheen een aantal referenties bakent
Claus een sacraal domein af waarbijJ de
tempel,
p ^ het altaar,^ de Regengod, het gedode
g
dier het rituele offerspel,
p, de heilige
g blik en
de hiëratisch-rugwaartse
positie
ositie van de beg
zoeker betekenisvolle steunpunten
zijn.
zijn
p
opp deze sacrosancte plek
voelt
deze
P
bezoeker zich niet thuis. Vanuit g`ier' over
'aas' loopt
oor: toevalp een interessant spoor:
pde

logische
categorieën
van de taal (niet ver g
g
roeren geen verlangens
uitlaten,, ggeen vra g
gen doen) en daardoor inzicht hebben in
een mythische
samenhang.
Y
g Als roerloze
orakelfiguren hebben deze geïnitieerden
g
toegang
toean tot een werkelijkheid
werkelijkhei waar de be•
een ontheemde vreemdelingg^
is, een
niet-begrijpende ballip
balling.
deze schijnbaar losse compositie
in vrije
vrij
P
•
manifesteert Claus zich toch als een
stijlvast dichter die zijn
zijl surrealistische Beelden subtiel samentrekt. Deeslotenheid
g
van hetedicht
steunt opPY
symmetrische
g
contrastwerking
vs. 12 ; 8 vs. 117),
g (regels
g
anaforen 6 7, 8 en een verdicht taalgebruik met opvallende
associaties
ier aas
(gier/aas),
p
binnenrijm (nis betekenis assonanties
(kraakt eengebeente/kaaksbeen),inbeddip gvia tijdsbepalende
bijzin
(regels
bijzin
g 1 2)
l
p
oflaatsbe
alende
bijzin
(regels
bijzin
g 9, 10 ver g
P
enjambementen. De
g 4)enenjambementen
gelijkin
l g en (regel
slotregel
els van beide strofen vormen elkaars
'Zij leven
•
én elkaars complement.
'Zij
p
in een eenvoudige
g verwoesting'
g reveleert
Claus' fascinatie voor verwoestingg en alles
wat ermee samenhangt
g (verval, vernietiging, vergankelijkheid,
g^ ontbin g
)
^ nederlaag,
ding,
g^eenvou
desintegratie). 'De
dieg verwoestin
verwoesting' was trouwens ook de
titel van Claus' Schola Nostra.
'Wij leven in een meervoudige
Het slotvers `Wij
g
verblindin g
' suggereert
de fragmentarische
g
gg
verwarring
verwarrin van een vervreemde die
or
g ebenheid
) ofogen
houvast mist: 'mijn
n
zijn
)
scherven' schrijft hijl elders.
De fundamentele ernst van ditedicht
g
wordt toch enkele malen doorbroken. In
navolging
werk
gg van het ludiek-groteske
g
van Von Hoddis (van wie een citaat decYclus inleidt) eindigt
g het plechtig
p
g ritueel ook
hier opP een relativerende, anekdotische
p osnte: de bezoekers landen in de netels.
Ook de woorden 'meubel' en `antracieten'
(in omringende
gedichten
heeft hij het over
g
g
klankverwante woordenY
p erox de en hematiet lijken
lijken de stijleenheid
stijleenheid van hetgedicht onder spanning
P
g te zetten. Door dergelijke camouflagemanoeuvres
g
geaccentueerd door het typografische spe
s el van de
haakjes-als-nis in regel
Claus
p
g 16 probeert
zijn openhartigheid wat toe te dekken. Toch
geeft
dit enigmatisch
gedicht
voldoende
g
g
g
vrijl om te zien dat hij ook hier de dichter is
die op
Y
p reis ggaat in de rand van de mythe,
eigen
grenzen en zijn
o zoek naar zijn
op
l n eizijn
gg
hij zichzelf
g en identiteit. En ook hier ziet hij
als een verweesde buitenstaander die niet
kan doordringen
g tot een diepere
P werkelijk)
heid. Eerder schreef hij reeds: 'de ingewijde
g )
heefteen
g lippen
PP ,de kraamvrouw zwi'lgt.'
5

UXMAL

Aan de rivier soms wanneer het zonderlinge weer
zijn vuur verbrandt
kraakt een gebeente
soms als een meubel of een kwalijk geheeld kaaksbeen.
Dit horen de inboorlingen. En verroeren niet.
Zij laten geen verlangens uit,
zij doen geen vragen snel en ongemeenzaam dicht,
zij leven in een eenvoudige verwoesting.

Over de antracieten weiden waar Maya's
bal speelden voor het Huis van de Dwerg
wiekt een gier en duikt naar een miereneter in het loof.
Dit horen wij. En nemen foto's van het aas.

Later dalen wij rugwaarts van het altaar van de Regengod
om Zijn blik niet te schenden
en landen in netels
(De dames vinden in elke nis een fallische betekenis.)
Wij leven in een meervoudige verblinding.

Hugo Claus

die
ble fobanale
ge bezoeker is een aasgier
g
to's neemt en zo deewijde
g J sfeer desacraliseert. Hijl is een indringer
g voor de
g die buigt
sanctionerende blik van de Godvader, die
vreest te schenden, die omringd is door fallussen en vrouwen en die meervoudigg verblind wordt. Kernwoorden die ons vervaarlijk dicht brengen
g bij) de latente Oedipale
P
thematiek die zo vaak Claus' jeugdwerk
g
doorkruist.
Uxmal is een sterkicturale
diptiek
waarbij
waarbij
p
P
Claus in het tweede luik optreedt
als
de
p
van culturele
P ostmoderne sprokkelaar
p
MaY
afragmenten. Maar ook in de eerste
strofe tekent hij een aanverwant beeld uit.
En hier wordt de outsidereconfronteerd
g
met een ruimere kosmische werkelijkheid:
l
water, vuur, zonderlingg weer en krakende
gebeenten
zijn componenten
van een m Y g
P
thische schepping. De bezoeker staat hier
tegenover
de inboorlingen,
g
g^ de ingeborenen,
g
de ingewijden.
De term 'inboorling'
g is
g )
thans misschien niet langer
etnisch
correct
g
en verraadt het standpunt
p van het cultureel
evolutionisme dat in de zogenaamde
Primig
tieven eenrelo
ische intuïtie projecteerde,
p g
pl
waardoor zeeen
maken van de
g
g gebruik

Uilenspiegel. De wereld op zijn
kop
111111111111111111111MINIMEIMMIll

FERNAND

BONNEURE

Met een tentoonstellingg en een boek wordt
weer eens de aandachtevesti
d op
g
g
pde Uilensp
ie elfi
g guur die sinds eeuwen werd
beschreven, ggetekend,,ggeschilderd, opp toneel en in films verscheen, tot zelfs in stripp
verhalen en inolitiekepropaganda.
De
p

^

tentoonstellingg in Hu Yse de Grote Sterre oop
het Marktplein
van Damme (tot 2 m ei 11999
P
1 uur, toegangg 200 Bfr.) is een voor9 tot 17
beeldige
Men kan er de hele
g
gorganisatie.
historiek van de Uilenspiegel-verspreiding
volgen aan de hand van educatieve P ane bijzonde
zijn ook een aantal bijzonder
lep maar er zijn
en kostbare boekeneëx
g poseerd.
Onder meer van de 16de-eeuwse Hermann
voor het eerst
Bote uit Braunschweig,
g^
gebeurtenissen uit het leven van deze lete boek heeft gesteld.
g
g endarische figuur
g
Uilenspiegel was toen een scabreus en
kwaadaardigg kereltje
de
kereltje en niet de olijkerd,
l
enmaker, de
geus die
g ^deg
^ deugniet,
graPP
men er later vanemaakt
heeft. Het was
g
Charles de Coster die in 18677 in het Frans
de legende
van zijnoptekend
zijn Uilenspiegel o tekende
g
een uitvoerigg boek,^ dat pas
populair
P pp
werd na de dood van De Coster, een bekendheid die nogg steeds voortduurt.
Het boek met dezelfde titel als de tentoonstellingg 72 ppag.,
uitg Dag . i ggeïllustreerd,
^ uitg.
vidsfonds Clauwaert ^9
8o Bfr.) bevat een
aantal boeiende essays.
Y Jozef Janssens gaat
g
beschrijf de
teru
1 0o
terugnaar de jaren
5 en beschrijft
)
e lot
lotgevallen
evallen van een Nederduitse schalk. Erik de Bruyn
beschrijf de
Y beschrijft
als spiegelbeeld en de uilsymboliek
in
Y
de middeleeuwse iconografie.
Veerle UYtg
tersProt schrijft
schrijft over Uilenspiegel in de
drukken van Straatsburgg en Antwerpen
p in
de 16de eeuw. Patricia Visser situeert UilenIN EN OM DE KUNST
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spiegel in volksboek en prent
vanaf de 16de
p
tot de toste eeuw. Jan Hutsebaut onderzoekt waarom Damme een Uilenspiegelstad
worden. Vic Nachter
g enoemd zouae
g le heeft het over Charles de Coster,, zijn
J n 'Léel' de
, nar, de geus,
g , de
g ende d'Ulenspie g
en
boodschap,e
vele
vertalingen,
p
gbewerkin
Het
g en voor toneel,^ muziekcomposities.
p
laatste hoofdstukaat
g over de receptie
p van
Uilenspiegel in de toste eeuw. GuyY
Segers
g
belicht de duivelse schalk, de nationalist,
de belgicist,
g
gpJ- de
^ de satiricus,^ de grapjas,
zoethouder,J Tip
het
l in de ljeugdliteratuur,
g
poppenspel, als televisie en filmheld , als
kluif voor tekenaars, schilders, beeldhouwers.
Tentoonstelling
g en boek zijn
l beide uiterst
verzorgd
gebracht
en
zullen
zeker een
gg
groot
publiek
aanspreken.
Informatie:
Toeg p
p
risme Damme, Jacob van Maerlantstraat 3,
834o
34 Damme,^ tel. o5o 35 33 19).
9
Vlaams proza '98. Een terugblik
GEERT SWAENEPOEL

Een jaaroverzicht houdt altijd
l een waar de oordeel in. Het stelt de vraagg naar de waarde van het Vlaamsroza
dat ins
o de
p
998 P
markt werdebracht.
Hebben
de
auteurs
g
en de werken die ik uit het aanbod van
vorigg jaar
naar voor schuif een blijvende
l
l
waarde? Daar een oordeel over uitspreken
p
is een hachelijke
J onderneming.
g Ooit waren
auteurs als Ruyslinck,
Y
^ Lam ppo of Vandeloo
corYfeeën van onze Vlaamse letteren. Nu
wordt er meewarigggg
geglimlacht als hun
naam valt. Ook de literaire kwaliteiten van
sommige
worden soms
g staatsprijswinnaars
pJ
in vraaggg
gesteld. Zelfs het proza
van onze
p
eeuwige
kandidaat-nobel
prijswinnaar
Hug
pl
g o Claus wordt niet meer opp eensgezind
g
gejuichonthaald. De tendens bestaat om
gl
over de Vlaamse literatuur klaagzangen
aan te heffen. En toegegeven, er is veel
treurnis in de boekhandel te koop.
p Maar of
dit een hedendaags
Vlaams
g en/of typisch
Yp
verschijnsel
is,J durf ik toch betwijfelen.
Wie
J
l
al eens op
rommelmarkten
en
in
de
tweep
dehandsboekhandel komt weet wel beter.
Mijn
Mijn oogst
tot zes
9 wil ik beperken
g uit '98
p
boeken,
goedvoor ruim i600 bladoed
zijden.
Veel leesgenot!
l
g
Zes ljaar hebben we na de tetralogie
g Het belegvan Laken (1985-1992)moeten wachten
op
p een nieuwe roman van Walter van den
Broeck. Het boek opent
p met een briefje
J van
de schrijver aan zijn uitgever.
HijJ stuurt een
g
ongelezen
manuscript
g
p door. De auteur is
een zekere Siebens. Eerder had Van den
Broeck de tweede dichtbundel van Siebens,
die voorg
de
helftbe
eën
a eer
de verzen gg
vatte,g
genadeloos afgekraakt.
Nu wil hij
hij het
g
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g oedmaken. De brieven waaruit Verdwaalde
is samengesteld, vertellen
verschillende verhalen diepas
p langzamerg
hand in elkaarassen.
Van Siebens wedup
we Martine Vervoort, vernemen we dat
Siebens na een baantje als leraar als co pYwriter in de reclamewereld verzeild raakte,
daarna journalist
journalist
bij
bij 'De Standaard' isg eweest en uiteindelijk
J als freelance journalist
l
voor allerhandeul
bladen is geëindigd.
pp
g
g
Ook Martine heeft het manuscript
p nietgeleg
zen. In de derde brief verneemt de lezer
van Siebens, dat
het afkomstigg is
van een vriend van
vroeger ene Florian Dedecker, met
wie Siebens ooit op
een reclamebureau
heef tewerkt.
g
Centrale tekst in
Verdwaaldeost
p is
de novelle 'De
woordbreuk' van
Blanca L'Aimée,
het - doorzichtige
pseudoniem waarachg -p
ter Emma Leblanc schuilgaat. Het is het
verhaal over de liefde tussen Erik, begiftigd
met eenroot
g verteltalent, en Gemma. De
gelukservaringg die ze als kind ervaren hebben willen ze vasthouden. Ze beloven elkaar elk tjaar op
p hemelvaartsdag te ontmoeten oppl
een spoorwegberm. Dat lukt jaar na
jaar, ook wanneer beiden een andere relatie
hebbenevonden.
Tot Erik, die intussen
g
dichter iseworden
de
g
g
^ lier aan de wilgen
hangt
verbreekt. Gemma
g en de afspraak
p
pleegt
t zelfmoord en veroorzaakt een treinongeluk.
Of Erik, die in de ontspoorde
trein
g
p
zat/ om gekomen is Jwordt in het midden
gelaten.
Florian Dedecker krijgt
g
Jg een exemlaar
van
de novelle in handen tijdens
een
p
J
onderzoek dat hij samen met de commissaris van deerechteli'ke
Max Veldeg
J politie
p
man voert naar de raadselachtige
g dood van
acht ingeweken
Vlamingen
in
het
Waalse
g
g
p laats Jte Trignolles. Verder navertellen van
de thrillerachtige
g intrige
g zou onrecht doen
aan het boek. Walter van den Broeck toont
zich ook in deze roman
J een sociduidelijk
aale
a eerde schrijver.
schrijver. Het boekg g eëngg
tuitg net als Brief aan Boudewijn
1 198o van
eengrote
betrokkenheid bijJ het wel en wee
g
van de mensen van wie hijJ het lleven beschrijft.
J Hijl ent Verdwaalde ppost op
p depolip
tieke actualiteit. De affaire Dutroux, de hormonenzwendel/ omkoopschandalen,
omkoo schandalen de im act
van
de
reclamewereld
(dé woordenp
manipulator
bijJ uitstek^ de nieuwepolitiep
p
ke cultuur... komen allemaal ter sprake.
p
Het laat de auteur toe zijn
l ideeën over de
onmacht van het woord én het misbruik
van die macht te verwoorden. Maar met
zijn groot verteltalent slaagt
g Walter van den
Broeck erin het boek boven dat actuele en
post
voornamelijk
p

documentaire niveau uit te tillen en in een
breder thematischers
ectief te plaatsen:
p
p p
de opkomst van de individualistische maatschapp
i' en
l het verbrokkelen van het cement van de samenhorigheid.
g
Met Steden sluit Stefan Hertmans aan bijJ
eeng enre dat de jongste
l g jaren sterk in o p
mars is: het reisverhaal. Toch behoort zijn
J
boek duidelijk
soort.
J niet tot de gewone
g
Hij blikt
Hertmans legt
geigen
g accenten. Hij
teruggopp zijn bezoeken aan Marseille
Marseille,
Gent, Triëst, Dresden,J Sidney,
y,
gen,
Bratislava, Amsterdam, Venetië... Waarom
steden? De(groot)stad
stad is het product
bijl
g
p
uitstek van de moderne tijd.
l Hertmans
voelt er zich thuis; de stad is zijn
J natuurlijk
J
werkelijk is, ligt
biotoop.
p 'Wat onze cultuur werkelijk
g
in even zovele steden verstrooid' r stelt hij
in het inleidend hoofdstuk. Hertmans heeft
duidelijk
J een hart voor steden. Dat blijkt
J
stuk voor stuk duidelijk
l uit elk van de
veertien teksten waaruit het boek bestaat.
Reizen stimuleert het kijken,
J
/ scherpt
p de
aandacht. In het lexicon achteraan in zijn
J
boek omschrijft
hij steden als plaatsen
Jhij
p
'waar over muurtjes
l kan wordengesronp
g en'. Het is die sfeer van het andere van
verruimingaardoor
Stefan Hertmans
g,
geboeidwordt
in het fenomeen stad. Het
g
hoeft dan ookeen
g verwonderinggte wekken dat haast elke stad bij
bi' Hertmans reminiscenties oproept aan een schrijver
of den J ver
rijkdom en diepgang
ker. Heteeft
g rijkdom
pg g aan het
boek. Soms liggen
gg die associaties voor de
hand zoals bijl Triëst en JamesJoyce
o Y en Rainer Maria Rilke of Tlibingen en Holderlin.
Elders is dat minder heteval.
Zo tracht hij
hij
g
de mentaliteit van Wenen en Oostenrijk
te
l
verwoorden vanuit het werk van auteurs
als Elfriede elfnek Peter Handke en Christoph Ransmayr.
Y Een enkele keer vormt een
stadsbezoek het alibi om eenpolemiek uit
te vechten: Hertmans ontmaskert Régis DebraY's snobistisch afwijzen
van Venetië ten
l
zijn
ggunste van Napels.
p Steden en reizen zij
J
confrontaties met het andere het vreemde,
J
maarlaatsen
de reiziger
p
g ook voor de
vraagg naar de eigen
g identiteit, naar de
plaatsbepaling.tijdens
De reiziger wordt tijl
het reizen heviggggeconfronteerd met wat hij
hij
dacht te hebben thuisgelaten. In de ontmoeteng met
vreemdelaatsen
p
en andere mensen
leert hij iets over
hun identiteit, maar
doorheen de confrontatie met het
andere. Vooral de
hoofdstukken
eg
wijd
l aan de steden
die Hertmans het
best van binnen uit
kent, zijn
zijnbijzonder
J

goed
geslaagd.
Hijis zowel met Amsteroed
eslaa d. Hij
dam als met Brusseloed
vertrouwd. Het
g
anders zijn van beiderootsteden
tracht dde
g
auteur te verklaren, inzichtelijk
) te maken
vanuit het hemelsbreed verschil in omgaan
g
met de taal. Een taal die in Amsterdam evident aanwezigg is, terwijl) in Brussel de verer
brokkelinggp taalvlak weerspiegeld wordt
in het weefsel van de samenleving.
g En in
de teksten die hij wijdt aan zijn
thuisbasis
l
Gent, verwoordt Stefan Hertmans de essentie van thuis zijn
l thuis voelen en thuis komen: de rust van het niet meer hoeven te
kijken,
l
^ de rust van het vanzelfsprekende.
p
Elke stad roept
pbijJ Hertmans ook herinneringen
eengeliefde,
g op: aan de eigen
g jeugd,
l g^
een voorbije
episode uit het leven... Maar
l p
date
p ersoonlijk
l karakter van Steden is tegeg
lijk
l sterk versluierd. Hertmans 'etaleert'
zijn
zij
J persoonlijke
pl belevenissen nergens
g of
nooit. Maar ze zijn er altijd wel. Opp de achtergrond
ter rond. Ze kleuren mee de blik waarmee
J naar steden en mensen kijkt.
l Precies die
melange
g van reisverhaal, erudiete reflectie
én introspectie
maken van Steden een uniek
p
boek. Ik zie in ons taalgebied
in het genre
g
g
geen enkele tekst van dit niveau. Het bevestigt
g andermaal dat Stefan Hertmans een
van onze belangrijkste
auteurs is.
gl
Met Een lastig
gpportret is Leonard Nolens na
Stukken van mensen s 9 8
vertrek
9 ^ Blijvend
1
(1993)
en De v rek van Missenburg
aan
993
g (1995)
995
het vierde deel van zijn
dagboekuitgave
J
toe. Samen bieden de vier delen een overzicht van deeriode
1979-1996.Ook deze
p
keer blijft
blijft Nolens bijl het beproefde
recept,
p
p,
waarbij de gebeurtenissen
uit
zijn
zijn
p
persoong
lijk
één
geheel
l leven en zijn proza en poëzie
p
g
vormen. Gave formulering
g en scherpzinnig e observatiegaan hier andermaal hand in
hand. En ook nu weer blijft
J degedreveng
heid waarmee Leonard Nolens dag nag
dag
als een ambachtsman verder bouwt aan
zijn
Bij dat alles ontziet
J oeuvre mijl bekoren. Bij
Nolens zichzelf niet. Zijn
Zijn zelfanalyse
Y g etuitg van een pijnlijke
Toch
pJ l oprechtheid.
p
wijst hij
hij er de lezer op
p dat totale openheid
p
en eerlijkheid
een illusie is. 'Er is in ieder
J
mensenleven zoveel onverdraagl
li'ks en zoveel buitensp
ori gs dat het woord en het
boek en de mens die het schrijft
J zouden
ontploffen
van
werkelijkheid'.
werkelijkheid'.
'Ik geef
p
g mijl
aan de mensen', schrijft
schrijfthij
hijer
g . Over-ergens.
stijgt
die gave het stadium van het vo Y eu lgg
risme? Wat is, met andere woorden, dan de
waarde van dit etaleren van het eigen intieme leven? Het is een vraag die bij
elk autobij biografisch
schrijven
g
ggesteld kan worden.
De dagboeken
van Nolens bieden meer dan
g
een voyeuristische
inkijk
inkijk in zijn
Y
l leven. De
auteur verliest zich niet in anekdotiek. Er
zijn
J natuurlijk de vele verwijzingen
J g naar
zijn
zijn eigen
g leeservaringen.
g Dat is leerzaam
voor de lezer, maar niet het belangrijkste.
gJ

Wel dat de intieme dagboekbladzijden voor
de lezer confronterend werken, de lezer
doen nadenken over het eigen
g bestaan. Er
is een mate van herkenbaarheid. Sommigen
g
hebben het lastigg met die herkenbaarheid
en verwijten
J de auteur zelfbeklag.
g In feite
zijl
weigeren
zij
in
Nolens'
spiegel
te
kijken en
g
de eigen
g klem ziengheld te herkennen. Een
lastig
bestrijkt de Pperiode van 1994
i
g pportret bestrijkt
tot en met1996. Het 'lastig' uit de titel verwijst
waarmee de
J zowel naar de problemen
p
schrijver
schrijver in die pperiode te kampen
p heeft als
naar de last die het
verwoorden met
zich meebrengt. In
de dagboekbladzi J den uit 1994
zijnJ de
994
hartproblemen
p
waarmee Nolens
opeens
g
geconf ronteerd wordt, heel
belangrijk. Maar
belangri lker is wellicht de angst
g voor
het opdrogen van
de dichterlijke
l inspiratie. 'Angst.
g De
angst
mijn zieke hart mijn
g dat samen met mijn
J
Zoveel
ppoëzie ten dode is opgeschreven.
pg
maanden zonder verzen. Al zoveel maanden ditlatte
Maar terzelfdertijd
terzelfdertij is
p proza'.
p
hier weer de dubbelheid aanwezig.
g
Angst,
g ^lja,
^ maar toch ook een altijd
l aanwezidat Nolens in
g e ondertoon van het geluk
g
zijn
zijn gezin beleeft^ van hetgeluk ook dat de
erkenningg van zijn
J werk hem biedt. Die
spanningslijn tussen geluk
en angst
g
g is ook
in dit dagboekdeel
weer pprominent aanwe g
zig. Tussendoor brengt
g Nolens gedeeltelijk
g
l
verslagg uit van enkele van zijn
zijn lezingen
g en
Hij brengt
interviews. Hi'
g zijn
J vertaalwerk en
de kopbrekens
die dat meebrengt
p
g krijgen
Jg
aandacht. Hij doorweeft zijn
zijnmijmeringen
J
g
met verwijzingen en citaten uit het werk
van auteurs die hem dat moment bezig
hielden: Schopenhauer, John
Cheever,
,
Simone Weil, Montale, Gombrowicz,...
Het jaar
vormt in deze dagboekuitga994
J 1994
ve de hoofdmoot en oeent met Nolens' herinneringen aan de dood van zijn
l moeder,
negentien
jaar eerder. Daarbij
Daarbij blikt hij terugg
g
oppzijn jeugdjaren
in Bree. In de bladzijden
J g J
l
uit 1995
beperkt
verslag
995
P Nolens zich tot het versla
van een zomervakantie in Spanje.
an
P J Zijn
l Zijders zijn,
J is daarin een essenart zijn
J zijn apart
tieel onderdeel. Daarnaast bevat het de
weergave
van de eerste Paul van Ostaijeng
l en
lezingie
Nolens
in
Leuven
ten
beste
gaf.
g
g
1996
-tal blad99 is het schraalst. Slechts een3o-tal
zijden
zijn aan dat jaar
jaar gewijd.
J
g l Donkere
bladzijden overigens
g ens waarin de auteur o p nieuw met zijn
l drankzucht af te rekenen
krijgt.
van Leonard Nolg Ook dit dagboek
g
lens tonen overduidelijk
l dat de auteur eerst
en vooral een dichter is en wil zijn
l en dat

naar zijn
J aanvoelen zijn
Jppoëzie en proza
p
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
l
Voor De Sater zocht Paul Claes inspiratie
bij
bij
p
de laat-Griekse roman. En in De Zoon van de
Panter p asticheert hij
hij de taal van de evanzijn jon
gBlies. Inzijn
l g ste roman leeft de auteur
zich in in de manier van denken en voelen
van de renaissancemens. De Phoenix is een
filosofische detective. Paul Claes situeert
zijn
l roman in Florence en wijde
l omgeving.
Hoofdgersona egis g
graaf Giovanni Pico della Mirandola, Prins van Concordia,, een van
derootste
filosofen uit de Renaissance.
g
Geboren ins43
6 werd Pico met 4J
jaar het
wonderkind van Bologna.
Volgens
gens
over de
g
leveringschijnt
g
J hijJ ruim twintigg talen te
hebbenekend
waaronder Grieks,, Heg
breeuws en Arabisch. Paul Claes laat het
verhaal voorafgaan
door een beschrijving
g
J g
van het overbekende schilderijJ van Sandro
Botticelli, 'De Lente'. Het is een bijzonder
levendige
g beschrijving,maar meteen ook
een sleuteltekst in het begrijpen van het
boek. Pico della Mirandola was een kind
van zijn tijd, maar die renaissancementaliteit sluit ook wonderwel aan bijl onze eigen
g
tijd.
) Als volbloed eclecticus wil Pico de
j geerte van de klassieke oudheid met
wisbe
die van zijn
g tijd
J eigen
J verzoenen. Sterker,
hij wil niet kiezen tussen Plato en Aristoteles, noch de middeleeuwse filosofen laten
vallen. Hij
Hi' wil een synthese
maken waarin
Y
het antieke denken, de christelijke
J wijsheid
l
en de joodse
kabbala
tot
verzoening
J
g komen.
OpP9
29 september
sterft in een villa l
bij
494
p 1494
Firenze zijn vriend,- de dichter Angelo
g Poliziano. De man is als dichter en filoloogg een
Europese beroemdheid, onder andere omwille van zijn vertaling
in
g van de Odyssee
Y
het Latijn.
l Als Poliziano op
p een mYsterieuze manier om het leven komt, wil Pico het
raadsel ontrafelen. Hijl voert zijn
l onderzoek
opP een ogenblik
dat zijn
zijneigen
g leven beg
dreigd wordt en Firenze aan de vooravond
vanewelddadi
eg omwentelingen
g
g staat.
Pico della Mirandola kan niet verhinderen
dat ook hij
hij slachtoffer wordt, maar ontrafelt
op
p zijn
J sterfbed alsnogg wie er achter de
moord opp zichzelf zit.
Doorheen dit verhaal laat Claes de lezer
met Pico meedenken over de zin en
betekenis vaneg
loof en liefde, dood
en wederogstanding,aarvan zowel de lente als de
feniks het sYmbool
zijn.
J Paul Claes'
nieuwe roman laat
doorheen de boeiende figuur van de
renaissancedenker
ook een boeiende
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periode en het ontstaan van een mentaliteit
uit de as oprijzen
als een 'Phoenix'.
Pl
Van Luuk Gruwez verscheen in deresti
p gieuze auto-biografische
Privé-Domeinreeks
g
Het land van de wangen, een verzameling
g
brieven, dagboekfragmenten, reisherinneringen
Het 'land van de
g en bedenkingen.
g
wangen'
in de titel verwijst
g waarvan sprake
p
l
naar Limburg,aar
Gruwez sinds jaren
g
l
verblijft. Het is een
land van zachtaardig-g
heid van begrip
gp en mededogen.
g Dat land
staat in schril contrast tot het 'land
van de handen': het
land van wroeters
en commercie,^l
zijn
geboorteland WestVlaanderen. 'Dit is
het westen, waar
de cowboys
Y wonen
en de dichters zich
verschansen. Het is
geen zachtzinnige
e
g
volksstam waartoe
ik behoor. WestVlaanderen is het
land van de handen. Daarmee kan men
wur g,
en daarmee kan men strelen,
d,aar
mee kan men vooral zijn centen tellen. Limburg^waarnaar ikgeëmigreerd
ben is het
g
g
land van de wanen.
men
g Daarglimlacht
g
onophoudelijk.'
P
lDieglimlach, die de wan g en rondt,^ staat voor begrip
gp en mededogen.
g
Dat Gruwez voor deze titel kiest is illustratief voor de ingesteldheid,
de mentaliteit
g
e
waarmee hij
hij in deze brieven, herinneringen, pportretten en dagboeken de wereld benadert die hijl verloren heeft.
Het land van de wangen
g omvat drie delen.
Het eerste deel, 'East of Eden', bevat een
achttal lange
g brieven aan collega-auteurs
g
als Eriek Verpale,
Hester Knibbe, Jokeevan
p
a
Leeuwen en Toon Telleen.
g Het boek opent
p
met twee brieven aan een zekere Linda uit
Deerlijk.
Deerlijk. Als l
jonge
g knaapp schreef Luuk
Gruwez haar een liefdesbrief. Zijl liet zijn
J
brief onbeantwoord, maar 277ljaar later
h
te heeft
de auteur Gruwez toch haar amoureuze
belangstelling
gewekt.
De
brieven
bieden
de
een
g
gg
eerste inkijk
J in Gruwez's leven. Zo schrijft
l
hij
hij aan Toon Telleen
zijn ziekte
g hoe hijJJ
(multiple sclerose) verwerkt heeft.
'Alluiet
q on the western front' is deewat
a
ironisch-cynische
titel van het middendeel.
Y
In ruims135
bladzijden
J schetst de auteur
eerst een indringend
portret
van zijn
zijn jon
jong
g
p
gestorven ouders. De hoofdmoot van dit
deel wordt benomen door de dagboekbladzijden
waarin Gruwez de aftakelingga
van
l
zijn hoogbejaarde
grootouders
schetst,
bijJ
s,
gl
g
wie hij
dagen
tijdens het w
eekei n g tijdens
J om de14
dein
De rust in de Westhoek
oek
g oppassen.
g pp
is bedrieglijk:
en
l zijn
J vader en moeder sterven
kort na elkaar, even deo5 voorbij.J Deegrootoot
g
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vader Knor enrootmoeder
Liesje,
g
l^ die hun
kinderen overleven,^ glijden
langzaam
we
weg
gJ
g
in de dementie en takelen af. Hetortret
p
dat de auteur in zijn
van hen
g
J dagboek
maakt bestrijkt
1993
tot 1997
en is
993
997
J de jaren
J
indrukwekkend én hard in zijn
J soberheid
eerlijkheid. Luuk Gruwez beschrijft
en eerlijkheid.
J tot
in de kleinste details de 'resten' van hun
huwelijk. Hij
huwelijk.
Hij dringt
g diepp binnen in de intimiteit van zijn
lggrootouders' bestaan. Maar
toch is zijn
zijn portret in al zijn
l hardheid ook
doortrokken van
root
inlevin g
g eensvermo
g en en mededogen.
g en
In het derde deel voert de auteur de lezer
mee naar een andere windstreek. De reisverslagen
g en reisherinneringen
g kregen
g als
titel 'Goodbye
Y south,goodbye'
g
Y mee. Dat
'zuiden' is voor Gruwez vooral
en
o Kreta
eta
e de
Griekse eilanden en in het slotverhaal
Zuid-Frankrijk
l waar de auteur een onhandi g-ontroerende jeugdliefde
beleeft. Het
Jg
land van de wangen
r g is niet hét grote
prozag
werkeworden.
Daarvoor
is
de
kwaliteit
g
van de fragmenten
soms te ongelijk.
g
gl Maar
deortretten
van ouders en grootouders
p
g
blijven
lang
l
g nazinderen en maken van dit
boek naar mijn
gevoel het beste van het
lg
aar.
l jaar.
Naast Van den Broeck, Hertmans, Nolens,
Claes en Gruwez wil ik toch ook De Schaduw van de Adelaar onder de aandachtbr
eng en. Deze historische thriller van Staf
Schoeters, heeft niet dierote
literaire preg
pe
tentie, maar
mete
vakkennis
g roteis
g
schreven.
Deproloog
sp zich af in Parijsl in deDeroloo
speelt
cember i800. Eerste Consul Bonaparte
p
overleeft de bomaanslagg in de rue Nicaise.
se
De moordaanslagg kost wel het leven aan de
compagnon van Beaumont en aan een
meisje van elf. De dood van het meisjel e tekent hem voor de rest van zijn
leven.
D
zijn
e Dan
verlegt
bijl beetjel
stukje
g het verhaal zich stukje
naar Antwerpen
der
p en het Departement
P
Beide Neten, zoals Vlaanderen toenge
noemd werd. Onder impuls
e
p van de Fransen
ggroeit de haven van Antwerpen
p heel sterk.
De handel met aartsvijand
Engeland
wordt
l
g
verboden. Niet te verwonderen dat de
smokkelhandel opbloeit.
Spionage en con
p
trasgiona g
e gedijen
in dit klimaat won derg J en
wel. Via eenroots
opgezette
smokkelhano
ang
pg
del onder leiding
k een
gvan
pJozef
e,Kuee
Oostenrijks
p
Oostenrijks diplomaat
en dubbelspion,
wordtg etracht de Franse economie en h e
emonie
te dwarsbomen door via Engeland
g
g
goedkoperproducten
roducten
op de mar
markt te b ren p
g en. Het aanvankelijk
l enthousiasme voor
de idealen van de Franse revolutie
op
die manier snel weg.
De
gehate
conscriptie,
g
g
de constante oorlogsdreigingen de Police
P li
Générale zijn daar niet vreemd aan.
a Schoe ters' roman brengt
g een aantal historische fi-

guren voor het voetlicht. Zo zijn
J er ppolitie-commissaris Bellemare, burgemeesterJeanEtienne Werbrouck en derefecten
van de
p
departementen.
Daar
tussenin
defileren
p
dan zijn romanpersonages
redacteures
P
gzoals
verslaggever
Charles Melgers,
gg
g ^zijn
l vrouw
Elvira, hogergenoemde Klipke Fanshaw en
varkensslachter-koopman
Fé Verdonck. De
p
schaduw van de Adelaar iseen
g 'vlak' verhaal. Hetersonele
vertelstandpunt
p
p wisselt
voortdurend. En Schoeters wisselt het verhaal af met dagboekfragmenten, briefuittreksels / krantenartikels uit de 'GazetDe Schaduw van
te d'Anvers', geheime rapporten
en
^^k,
pp
Politienotities.
P
pf
Door die aanak
moet de lezer
eg
h
\
deeltelijk
l k zelf verbanden 1leggen
gg en
haast actief deelne
men aan het ine lkaar passen
van
de
p
ppuzzel. Verhalen en
personages
p
g die
ogenschijnlijknaast
elkaar staan krijgen
lg geleidelijk
g
J aan toch
raakpunten.
p
Het verleent aan zijn
l boek een haast documentair karakter. Dat komt de spanning
p
niet altijd
wel
J ten ggoede. Maar het vergroot
g
samen met de levendige
g stijlJ waarmee
Schoeters zijn
zijnppersonages
g neerzet,
- degeloofwaardigheid
van De schaduw van de adeg
laar. Fred Braeckman noemt Schoeters in
zijn
J recensie in Café des Arts (De Morgen,
g
31Jjuli 199 8 '...de wellicht veelzijdigste
3
lg
thrillerschrijver
van Vlaanderen .. '. Ik
J
kan dat alleen maar beamen.
a,,

Sta Schceters

Terugblikkend
pop het Vlaams
g
l aar'p proza
gang
9 en opPmijn
g g '98
l selectie daaruit kan jel
toch enkele interessante vaststellingen
g
doen. 0 pvallend is het ontbreken van debutanten deze keer. Jammer, maar 1998
99
kendeeen
g echt sterke Vlaamseprozadebuten. Internationaalezien
is er hernieuwg
de belangstelling
verhaal.
g
a
g
g voor een goed
Toch bevat mijn
J pprozaselectie uit s998 twee
autobiografische
geschriften
en eentje
g
g
J dat
balanceert op
y ene gp de rand van essay
o
document. Autobiografisch
schrijven
is in
g
J
Vlaanderen nogg niet oppl
zijn retour. En vier
van de zes auteurs uit mijn
J selectie zijn
J ook
als dichter actief. Ook dat is blikbaar
een
J
tendens. Toch blijft
blijft de belangrijkste
indruk
gJ
als je het pproza-aanbod - Vlaams, Nederlands én vertaald werk - overschouwt er
een van verscheidenheid. Sommagen noemen het een overaanbod. Ik beschouw het
eerder als een teken van ril kdom.

Anton van Wilderode
Een beeld, drie boeken
PATRICK LATEUR

overlijde van Anton
Een half ljaar na het overlijden
Wilderode werden nog
g een
p paar
p ro'J ec
tenver
zijn tachtigste
g erealiseerd die voor zijn
g
jaardag
gepland Kunst in de Stad
'aarda wareneland.
plaatste een beeld van de dichter in de
schaduw van de kapel
p van het Kleinsemi-

hil maakte toen nogg die indruk: tegelijk
gJ k
streng,
beginselvast
en
zachtaardig,
g^ g
g^
toegeeflijk.'
is te lezen in Het
g
l Het ggetuigenis
g
Beeld van de dichter van uitgeverij
J Jef Meert
g
in samenwerkingg met de Internationale
Vriendenkring(03/658.72.41).
8publicati
De ublicatie
naast fotomateriaal en vertalingen
g
van Het echtpaar
o.m. ook de tekst van het
p
referaat van Prof. em. Marcel Janssens, een
van de sprekers
tijdens het massaal bijlggee
p
woonde huldebetoon aan de overleden

Foto: E. De Hauwere

narie in Sint-Niklaas waar Van Wilderode
een leven langg leraar was. Het beeld vormde ook de aanleidingg tot de publicatie
van
p
een kunstmapg en een boek. Bovendien verscheen een herwerkte uit gave van de bioen bibliografie
door Jozef Smet en in o p g
dracht van het bisdom Gent bezorgde
g Piet
Thomas een bloemlezing
g eg van religieuze
g
dichten van Van Wilderode.
De opdracht
voor het bronzen beeld gaf
p
g de
Stichtin Kunst in de Stad aan Wilfried Pas
Stichting
die vroeger
g al voor Antwerpen
p beelden
heeftecreëerd
van Willem Elsschot en
g
Paul van Ostaijen. In zijn heel ei
eigen
g brok keli estijl
stijl en in een samenhangg van monu mentaliteit en anekdotiek is de beeldhouwer erineslaa
dg een bijzonder
expressief
bijzonder
g
p
beeld te maken van Van Wilderode. Over
wat hij wou uitdrukken zegtg Pas zelf: 'De
vermenging
g g van karaktervastheid en dichterli'ke
l melancholie. Ik heb hem ilpas aan
1 het eind van zijn
J leven leren kennen, maar

dichter in de stadsschouwburgg van SintNiklaas opp 1 2 d ecember 1998. Uitgeverij
g
J
Meertaf
tegelijk
gaf
g l een kunstmapp uit met
vier zeefdrukken naar de ontwerpen
p voor
het beeld en met nieuwe kwatrijnen
van
J
Van Wilderode rond het thema 'stad'
(03/218.42.92).

de Stedeli'J Ook in december organiseerden
g
ke Openbare
Bibliotheek, de Bibliotheca
p
Wasiana en de Internationale Vriendenkrip geen herdenkingstentoonstelling
g rond
g
de dichter. Bij
Bij die g
gelegenheid
g
Ppubliceerde
Jozef Smet in offsetdruk de tweede,
^ gewi'l zij
Bio- en
zigde en uitgebreide
druk
van
zijn
g
Anton van Wilderode uit 1 993.0
Op
127
bladzijden brengt
7 bladzijden
g de auteur een haast
exhaustieverimaire
en secundaire bibliop
grafie van werken in boekvorm, brochures
kunstma
en en bovendien een selectieen
pil
ve bibliografie
van artikels van en over Van
g
Wilderode. De rubriceringg is misschien oop
eenaar
punten voor discussie vatbaar,
eenpaar
p

maar derote
g verdienste van Jozef Smet
bestaat erin een overzicht te brengen
g van
de indrukwekkende activiteit die Van Wilderode als auteur heeft ontwikkeld. Het is
een onmisbaar naslagwer
nasla wer k voor de ver ken• g van zijn oeuvre. Deze uitgave
is te
g
verkrijgen
in
de
bibliotheek
van
Sintlg
Niklaaso 3 776.14.82 .
'We wilden zo onze waarderingg en onze
bewonderingg voor de auteur en zijn
zij werk
schrijft bisschop
Luysterma
schrijft
Lu
sterman
in het
•
p
vooraf opp de bloemlezingg Reizend
naar het Licht, verzameld en ingeleid
door
g
Piet Thomas (Lannoo, 1999).
De
bloemlezer
999
duidelij herkenbare
opteerde
voor een duidelijk
p
christelijke thematiek en ordende de selectie in zeven afdelingen:
gebeden,^ heilige
g g
g
plaatsen,
laatsen (afbeeldingen
van)
heiligen,
g
g ^bi'-J
belse verzen,g
figuren uit verleden en heden
die voor Van Wilderode een voorbeeldfunctie hadden door huneloofsbelevin
g
g^zichtbare tekens van een transcendente wereld
en ten slotte de dienstbaarheid van de Kerk
aan de wereld. De bloemlezinggg
geeft door
haar instructieve inleidingg en haar efficiënte indelingg een goed
beeld van de gelovige
g
g
g
zij
Van Wilderode die ook dat aspect
p van zijn
in zijn
p dat vlak
J verzen betrok en op
ook soms dienstbarere
p oëzie heeftg eschele
ven. Piet Thomas g
heeft
uitu
p g enheids
blicaties enrivé-archieven
ook een aantal
p
g pgevist
praktisch onvindbare gedichten
opgevist.
p
De vertalingg van het Vexilla Reis
S en hetg eardicht De tijd
g
t van God zijn evenwel geen
chiefstukken zoals het register
aangeeft,
g
g
maar zijn
l te vinden in Dienstbaar het Woord
en in Apostel
na de Twaalf. In een verhoopte
p
p
tweede druk kan dat worden rechtgezet.
g
Intussen wordt door Hilde gard
p en
g Coupe
ondergetekende
gewerkt
aan het eerste
g
g
deel van de Verzamelde Gedichten dat in het
najaar verschijnt
verschijnt en alleg gebundelde
najaar
g edichten ongeveer
170o- bevat. De ongebung
delde en nagelaten
gedichten
zullen in een
g
g
tweede later te verschijnen
deel
worden
J
oeg enomen. Verzen die Anton van Wilderode in opdracht
van particulieren
schreef
p
p
naar aanleidingg van geboorten
en overli-J
g
dens en van vieringen
g allerhande worden
nu al met dank aanvaard door Hilde gard
g
Coup,
9180 Moerbeke-Waas.
p ^Heirwegg80^9
Een fotokopie
recto én verso
g
p (desgevallend
van het document) en eventueel een beknopte
p verklarende notitie volstaan.
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-P^etersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Wij huldigen
Kunstschilder André Penninck 75

Deze Brugse kunstenaar is zonder twi'-l
fel eenerboeiende p
j
soonlikheid.
Alhoewel artiesteg
boren kon het wisselvallige van een
louter artistiek beroephem niet bekoren. Zijn zin voor
realiteit dwongg hem
(met de ongunstige
oorlogsjaren
nogg fris in het geheugen)
en kieg sJ
g
gte
zen voor het zekere van een vaste administratieve loopbaan
bijJ het Provinciebestuur
p
van West-Vlaanderen, zonder nochtans zijn
J
ddroom
te verloochenen. Als een volg
ljeu
leerd equilibrist
bestendigg en behendiggba
q
lancerend opP een slappe
hij een
pp koord zocht hij
harmonieus evenwicht tussen de artificiële
ambtenaar en de kunstenaar van natuur, een
minnelijke schikking
g tussen het verstand en
het hart, zodanigg dat de twee parallelle
funcp
ties in een vreedzame coëxistentie zich konden ontplooien en elkaar aanvullen.
De oost
g van die evenwichtsacrobatie stemt
hem tot tevredenheid. Als ambtenaar beklom hij
hij ggeduldigg de bureaucratische ladder
en eindigde
g als afdelingschef. De kunstschilder verzamelde verscheidene p rijzen
en onJ
derscheidingen en ontvinggmeerdere vererende uitnodigingen.
In zijn
gebleven. De
J werk is hij eenvoudiggg
natuur en de mens waren zijn
geliefkoosde
Jg
inspiratiebronnen.
Hij
liet
zich
niet verleiden
P
J
tot een kunst die enkel voor een elitekring
van ingewijden
verstaanbaar en genietbaar
g J
g
is. Zijn ggrote tekenvaardigheid,
g
^zijn
n
l uitmuntende technische bekwaamheid, zijn koloristisch vermogen met een voorliefde voor
warme kleuren en zijn
J zin voor een soliede
compositie waren p
de fundamenten waarop
hij een interessant
oeuvre vol afwisseling op
gZijn werk omvat talrijke
bouwde. Zijn
talrijk thema's:
en bloemen,
figuren,
,portretten,
p
,
g
marines en dieren.
Het lijkt pparadoxaal,^ maar sinds vijftien
vijftien
ljaar
geleden
eleden de Siamese tweelingambtenaarg am
kunstenaar door het opp rust gaan
van de
g
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functionaris succesvol werdescheiden
is
g
de artiest, nochtans bevrijd
J van een keurslijf,
J,
ook uit de actualiteit verdwenen. Hij
Hi werkte
echter voort, bijna
buiten de schijnJ geheel
g
l
werpers
Slechts s p P van pers
p en publiek.
p
disch dook zijn werk noggp
op in een paar
p
roe p
enkele indiggroepstentoonstellingen
g en enéén en
viduele expositie
was onvoldoende om oop
p
ruime interesse te kunnen rekenen. Het behalen van nogg een eerste prijs
p l in Brugge
gg in
1994
s
vond ook maar een beperkte
p er weer klank. Toch is hij
hij nog
en
g ambitieus gebleven
g
zijn 75
75ste verjaardag
)
g wil hij niet ono Pge merkt laten voorbijgaan.
In zijn hoedanigJg
gheid van ere-afdelingschef
bi'
bij het Provincieg
bestuur van West-Vlaandereneniet
g
hij het voorrecht een retrospectieve
tentoonP
stellingte mogen
in het
g organiseren
g
Provinciaal Hof, Markt in Brugge
gg van 13 tot
en met 277)juni a.s. Bijl die g
gelegenheid
zal er
g
ook een stijlvolle en rij
rijk geïllustreerde autobiografie
verschijnen,
g
l ^ die uitsluitend bijJ de
kunstenaar verkrijgbaar
zal zijn.
zijn
Jg
Wij wensen hem nogg veel gelukkige
g
gljaren
vol vruchtbaar schildergenot.
(Diksmuidse
g
Heerweg
Heerwe
ioo,^8200 Brugge
gg - Sint-Andries)
G. DELEU

Kunstschilder

Edgard Van der Herten 75
Een rasechte kunstenaar die altijd rustig
g
zijn weg ging, zonder aan de baan te
timmeren of betrachtte door lawaai
de aandacht opP zich
te vestigen,
g ^ maggbijJ
zijn
verjaardag
J75ste
75
l g
even belicht worden.
Zo iemand is Edgard
Van der Herten, een
man dieeboren
en getogen
g
g g is (en nogg steeds
woont) in de (eens) rustige
g Antwerpsepolp p
ders maar zijn
naam
en
faam
vestigde
J
g tot
ver buiten zijn
eigen
streek.
Hij
werd
J g
J
geboren in Berendrecht opp
2 aprilpzij
1924. In zijn
hij al veel en dit vloeide
jeugd
P
J g tekende hij
uit tot een opleiding
aan
de Academie voor
p
g
Schone Kunsten in Antwerpen.
nder de alp Onder
emede
leiding van Isidoor Opsomer
kreegg
g
p

hijl er o.a. les van René De Coninck, Albert en
Carl De Roover, Pieter Rottje Jan Van der
Loo en Pol Van Esbroeck. Na de academie in
nabij Dublin, in
Antwerpen
p volgde
g Lurgan,
g ^ nabij
Ierland waar hijJ zich vervolmaakte in de
Engelse
aquareltechniek. Om de haverklapP
q
exposeren
werd het bijJ hem echter nooit,
p
zijn werk eerst wou laten bezindoordat hij zijn
ken vooraleer het te confronteren met het
p ubliek. Maar toch kwamen er meerdere
belangrijke
g J tentoonstellingen
g tot stand. Na
eerst eenlaatseli'k
aftasten
naar de reacties
p
J
van de kunstliefhebbers met o.a. tentoonstellingen in Berendrecht,^zijn
zijn geboortedorp,
g
pZandvliet, zijn woonplaats,
p
^ volgde
g Ekeren
en daarna Antwerpen
P zelf in de 'Studio
Hendrik De Braekeleer' waar hijl meermaals
exposeerde,
p
^ Gent in de 'Jan van EYckg aleri'lenz. Over derenzen
werd dit o.a. Soest in
g
Duitsland. Een meer recente tentoonstelling
vondlaats
p in het 'Kunstcentrum Hof de
Bist' in Antwerpen.
en
p Onderscheidingen
gbleven evenmin uit. Zo werd hij
hij laureaat of finalist van de 'Prijs
J der Scheldeloodsen' in
Antwerpen,
rijs'
p ^ de 'V.T.B. Sint-Lutg ardispJ
en de wedstrijd
l 'Wilde Zee' eveneens in
Antwerpen.
P Zij
Zijn werk vindt men, naast in
privéverzamelingen,
J p
g ^ terugg in het
bezit van deemeente
Kapellen,
de stad
g
p
Diksmuide en het Prentenkabinet in
Antwerpen.
Edggard Van der Herten bleef als kunstenaar
en mens steeds zichzelf en is zekereen
g
slaafse volgeling
g g van een van zijn
ln leermeesters. Zowel inzake onderwerpp als techniek
vergast
hij in afg hij o een diversiteit,- zodat hij
wisselingowel
de natuur, dieren, ,stillevens
g
als de mens brengt
g ,ra
g g en dit in tekeningen,
fiek olieverf,p
pastel en aquarel.
Door
heel
q
zijn werk loopt
zij
P echter één lijn en dit is zijn
voor afwerkingg en details die tot in de finesse verzorgd
se
g zijn.
J Of hijJ nu alledaagse
gthema's tekent of schildert, verhevene zaken,
zwemende on derwer naar het symbolisme
Y
pen, steeds kenmerken ze zich door een
g evoeli e weergave,
verfijning
P
g^ een poëtische
l g
en een evenwicht in vorm en kleur. Wat
Edggard Van der Herten brengt,
g^ is dan ook
volwaardige
g kunst,,ggesteund opP een su blieme technische beheersing.
g
(De Keyserhoeve
36, 20
3^
40 Zandvliet)
Y
Luc LEKENS

Kunsten
en Letteren
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 87oo Tielt of te faxen op het
nummer (051) 40 8164. Berichten voor het volgend nummer
(nr. 276: mei-Juni 1999) kunt u insturen tot 15 mei 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
p - Letterkunde
Poëtische Atlas der Nederlanden
Bert Bevers en Albert Hagenaars
zijn
zijnop
P zoek .
g
naar gedichten die ofwel in de titel, ofwel exPli . in
ciet
n de tekst naar een Vlaamse en Nederlandse
plaatsnaam verwijzen.
verwijzen. De kopij
P
pl voor deze 'Poëtische Atlas der Nederlanden' waarin alle namen
van (deel)ggemeenten zullen voorkomen, wordt
afgesloten
af
in de zomer van dit jaar.
Info en big
J
l
dragen
faxen/sturen/emailen opp dit adres:
g
Bert Bevers, Bourlastraat 15/13,
2000 Antwerpen,
en, Fax: o /23i 35
57,57
email: bbe-vers@westbrabant.net

Oost-Vlaanderen
Gent - Boeken
Beurs voor boekwerken en bibliofiel drukwerk
1999
(van 11 tot 18 u) heeft de
O P 24
5april
P 999
4 en 25
tweede editie van beurs 'DRUKseIlaats
99 plaat in
voormaligg schoolgebouw,
Sint-Theresiastraat
g
van
3, Gent. Er wordt een staalkaart aangeboden
g
traditioneel bibliofiel werk Pa
op handgeschept
P gPoe
boek
zelf ter discus p ier tot werk dat het begrip
sie stelt.
Info: DRUKseI, Johan Velter, Gentbru
g^estraat 106, 94
0 0 Gent, tel. o9/228 56
5 70,
7 email:
Jjohan.velter@gent.be
g

West-Vlaanderen
Zonnebeke - Letterkunde
Boon in Zonnebeke
'Hoezo een KaPellekensbaan in Zonnebeke' heeft
plaats op
23/4 vanaf 18 uur. Het is een audiop34
visuele evocatie,evol
d door een causerie van
g g
Bert Vanheste (Vijf
l manieren om Boon te lezen),
daarna leest Tom Van Dyck
voor uit 'De KapelleY
kensbaan', met als slot een laatavondvoorstelling
met audiovisueel materiaal rond Louis Paul
Boon. Er loopt
P eveneens een tentoonstellingg van
24/4
9/5 in het Kunstencentrum 'De Poort'.
44tot95
op
Volgende
literaire activiteiten hebben plaats
o
g
P
3 /10 (Monika Van Paemel en Hugo
g Bousset),
22/10 (voorstellinggP
poëziebundel Cie Devos,
7 / 11 (Koen Peeters en JJeroen
. Overstijins) en
4/12 (voorstelling
4
g kinderdichtbundels).
Info: Kunstencentrum 'De Poort', C.C. Kasteel,
0 041.
IePerstraat 5,
0 Zonnebeke, tel. 051/77
58
99
4

Wakken - Letterkunde
Viering Luc Verbeke
wordt de uit Wakken afkomstige
O P 24april
1999
P 999
g
dichter enedurende
ruim vijftig
jaar secretaris
l gl
g
van het 'Komitee voor Frans-Vlaanderen', Luc Verbeke, in zijn
zijn ggeboortedorp
gevierd ter gelegenheid
Pg
g g
van zijn75
75ste verjaardag.
De academische zittingg
1
begint
om 16 uur in het Wakkense cultuurcentrum
g
Hondius Park, Oostdreef. Er wordt ook een plaket
P
onthuld en er is een tentoonstellingg over leven en
werk van deevierde
vanaf 25/4.
g
Inlichtingen:
Luc Verbeke-comité, André
g
Desmet, Mandelvijver
2oa, 8 720 Wakken,
l
tel. 056/60
6
69 57.
5

Alle provincies
Musea
Gratis naar Vlaamse musea
op
O P zondag
g
P ontdekg 2 mei kan iedereen gratis
kin gstocht langs
d musea
g de vaste collecties van de

in Vlaanderen. Net als vorig
roept
p de
.. g jaar
l
Vlaamse Museumvereniging
gg de musea op
P om
hun deuren één daggg
gratis open
p te stellen en het
activiteit aan
P ubliek op
P die dagg een bijzondere
l
te bieden. Daarmee wil ze een Vlaamse invulling
geven
aan de internationale museumdag,
g
g die traditioneel tijdens
de maand mei plaatsvindt.
J
p
Info: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
I? Geertrui Pas, museumconsulentpubliekswerking, tel. 02/553
68 36,
6843
43,
553
3 fax 02/553
553
email:p
eertrui. as@wvc.vlaanderen.be.
g

Taalkunde
Spellingsoefeningen Nederlandsop
o Internet
De spellingsbrochure 'De nieuwe spelling...' is
aangevuld
met een interactief oefenprogramma
g
te vinden op het internet. Wie deelneemt aan een
oefening
goed scoort, kan in de top-ioo-lijst
geng
p
J
terechtkomen. Surf naar het Internetadres:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Taaladviesdienst van het ministerie, Stefaan
Croon, email: stefaan.croon@coo.vlaanderen.be,
homepage: http:/ /www.vlaanderen.be/cultuur

Buitenland
Vlaardingen,
Nederland - Muziek
g
Internationale orgelweek
g

het p
programma
van deze zevende InternatioOP
g
zal het werk van Fran^ois Cou nale Orgelweek
g
erin tijdens het openingsconcertp9
o /8 centraal
staan. Er is een lezing
g over klavierinstrumenten
op
P 10/8, er zijn diverse concerten op
P 11/8 , 12/8
en op 13/8;
0p4
14/8 is er een wandelconcert. Er
3
wordt ook een cursuseor
en er loopt
g
g aniseerd
een fototentoonstelling
g van9 tot 1 4/8. Aanme dingen
g en info:
'Stichtin Internationale Orgelweek
Vlaar'Stichting
g
din en', Sweelinckstraat 2,3131
33 Vlaardingen,
g
77, fax 010/434
36
Nederland, tel. 010/435
6177
435
434
3 991.

Info: Mark Cannoodt, Palinckstraat io,
2100 Deurne.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
e est
Brussel - Vormgeving
g g
Prijzen hedendaagse
S vormgeving
S
g

Ieder jaar bestemt het VIZO00.00o
frank om een
5
aantal eminente ontwerpers
of bedrijven
te lau
l ven
P
weren voor hun activiteiten in de hedendaagse
g
vormgeving. In 1998 werden deze prijzen,
die
Pl
land men ter ere van een van onze belangrijkste
gl
enoten
op gebied van vormgeving
de 'Henry
'
g
g
Y
van de Velde Prijzen'
noemt, voor de zesde keer
l
toegekend
door
een
vakjury.
De
prijs
voor
een
^ l
g
l Y
loopbaan
werd toegekend
aan Piet Stockmans,
p
g
een van de meest toonaangevende keramisten
België.
De
voor
jong
ging naar
g
P prijs
l
J
.gon talentin
Hilde De Decker, een J
jonge
g ljuweelontwerpster.
P
Het meubelbedrijfS
l 'Spijker'
ijker' uit Kruibeke ..was de
winnaar van de 'HenryYvan de Velde-Prijs
J voor
een Bedrijf'.
Ten slotte werd de 'Henry
Y van de
J
Velde-Prijs
l voor het Beste Product' toegekend
g
aan de glaskunstenaar
Jan-Willem van Sijt,
Sijt voor
g
zijn
schaal
'Noorderlicht'.
l
Info: VIZO-galerij,
l Greta Laermans, Brussel,
g
tel. 02/227
6o, email: info@vizo.be, homepage:
749
httP: / /www.vizo.be

Limburg
g
Beringen
g - Letterkunde
Cultuurris
Cultuurprijsvan Beringen
S

De zevende cultuurprijs van de stad Beringen
g
ging
in naar Edith Oe
en.
Oeyen
Edith OeYen, Hanebergstraat
3581
75,
35
g
Beverlo-Beringen.
g

Oost-Vlaanderen
Nevele-Landegem - Letterkunde
Basiel de Craenepri jzen
11999
1

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. 276 (mei-juni 1999)
moeten die berichten ons bereiken vóór 15 mei 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Niet-gepubliceerde gedichte
edichten insturen voor 28/8.
is de 'Poëzieprijs
3
p l van Merendree' (0.000
frank) voor een dichtbundel van minimum tien
Craene
rijs voor degedichten, voor de Basiel
de PJ
utanten (20.000 frank), en de Anton van Wilderoderijs,
g van de
,,
P J voorbehouden aan leerlingen
derde graad
secundair onderwis (1 .00o
frank).
5
g
Reglement en info: 'Basiel De Craene' vzw,
8 Nevele-LandeEvrard Ronald, Heisteo
46,95
gem, tel. 09/37168
g47.

Antwerpen
p

Vlaams-Brabant

Antwerpen
P - Beeldende kunsten
Tech-ArtJ
pprijzen
..

De 'Tech-artprijs
i ' wordt voor de derde keer
p ls999
ingenieurskaeor aniseerd door de 'Vlaamse in
georganiseerd
mer' en wil kunstenaars aanmoedigen die vernieuwende technische realisaties en een innoverende artistieke creatie bren gen. Er is o.m. een
geldprijs van ioo.000 frank. Personen (vanaf 18),
groeperingen. en firma's kunnen meedingen vóór
Volledige
i 54
/ . Volledi
g omschrijving
J g met illustraties en
foto's opsturen
naar het info-adres waar ook het
P
volledi e reglement kanopgevraagd worden.
Info: 'Vlaamse Ingenieurskamer'
vzw,
g
P17
Van Putlei 11, 2018 Antwerpen,
tel. 052/461 82,
fax 052/
4 63 7 84.

Bornem - Beeldende kunsten
Provincialeri
S g
p jsJ voor industriële vormgeving
1998
Laureate van dezerijsJ werd Nedda El-Asmar
Info: Cultureel Centrum Ter Dilft,
Sint-Amandsesteenweg
, 288o Bornem,
g41-43
tel./fax 03/889
3 9 0169.

Deurne - Beeldende kunsten
Eersteri
9
p js1 aquarel

,.

Mark Cannoodt behaalde de eerste prijs
Aquarel
P
q
in de internationale wedstrijd 'Le Grand Prix International de la Peinture à 'Eau 1998', Trégaste
(Frankrijk).
Er waren 441 schilderijen ingediend.
J

Averbode - Letterkunde
en Junior 1999
ri js 1999
IJohn Flandersp1
999

De 'John Flandersprijs
1 ' voor een onuit
ge
g ep J 999
ven, boeiend verhaal voor kinderen vanaf io jaar
gee
(70.000
frank) wordt voor de 27ste keer uit g
7
In 1999
schreven. Inzendingen
voor 21/5.
g999
ver schijnt
het 3000ste nummer en bestaat de reeks 70
7
l
j Ydie de
jaar. Er is voor het eerst ook een kinderur
ohn Flandersprijs
pl Junior toekent (eveneens
7 0.00o frank).
Info: Uitgeverij
g
J Averbode - VF-redactie,
1 , Théo Lenaerts,
1John Flandersprijs
Pl &J Junior 999
73,
Abdi'straat
1, 3
2 1 Averbode,
tel. 013/78 01 73
7
J
37, email: vf@averbode.be.
fax 013/77
6837
3 77

Leuven - Letterkunde
Max WildiersPri 1s voor Walter van Reusel
Walter van Reusel,rofessor
filosofie en ethiek
P
aan de Ho geschool voor WetenschapP en Kunst,

wint de eerste Max Wildiers Prijs (250.000
frank)
5
voor het essay
t met 'Leven of dood. Over moeilijke
Het werk wordt gepubliceerd
bijl
gP
ggrenzen'.
,,
uitgeverij
J Davidsfonds/Leuven en zal verschi l.g
nen op
P22/4.
4
Info: Secretaris van deur
lYKatrien de
Vreese, Blijde-Inkomststraat
io, 3000 Leuven,
J
o6 oo, fax 016/31
o6 o8.
tel. 016/31

KUNSTEN EN LETTEREN
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Leuven - Letterkunde
'De Tijd
1 in Vers'

In
deeen
i, Vers',
initiaP oëziewedstrijd
J 'De Tijd
l in
tief dat kaderde in het project
ro
'Tijd'
'Tijd van KBC-VerPJ
en, g
gingg
de l
'ongeren oezie P
rijsl ging
naar
g
g
Kris Pint (Sint-Pieters-Leeuw)) met zijn bundel
'OzYmandias'. De volwassenenwedstrijd
l ging
Jos Stroobants (Leuven) met 'Alle tijd
ti Jd
. tijd
J is
genoeg'.
enoe g
Info: Uitgeverij
g
l P., Sint-Antoniusbergg5 3 000
Leuven, tel. 016/2331245
45, fax 016/23
95.
3 90 95

De tweejaarlijkse
tweejaarlijkse
Ppoëziewedstrijd
J van de stad
Oostende kreeg
g het thema 'Ensor' mee. Uiterlijk
l
teg
en o/
Er zijn
.000 frank
zijnvoor 175
3 insturen.
9
rijzen.
Reglement
en
info:
PJ
g
Stadhuis, Cultuurdienst, Vindictivelaan 1,
840o
Oostende,
tel. o
4
59 /80
5 5 00, fax o
59 /80 6 5 47•

West- Vlaanderen

Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan liet Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserlete,
Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het nummer (051) 40 8164.
Berichten voor het volgend nummer (nr. 276, mei-juni 1999) kunt u
insturen tot 15 mei 1999. Met dank voor uw medewerking.

Avelgem
- Letterkunde
g
Scholierenpoeziewedstri1d: laureaten

Terele
van de boekenbeurs in Avelgem
g enheid
g
.. g
werd voor de 16de keer eenPpoeziewedstrijd
lg eorganiseerd voor jongeren
tussen
1
en
18
jaar.
jaar
5
J g
werden Hannah Desauw, Otegem (eersteraad),
Maarten Crappé,
(tweede
g
PP Zedelgem
g
graad)
en Debora Van Durme, Bottelare (derde
g
graad).
Info: Sint-Jan Berchmans, Kasteelstraat 12,
8580
Avelgem,
tel. 056/6
212, f ax o5
6/6
5
44
482 69.
g

Brugge
e - Architectuur
Prijzen
van West-Vlaanderen
1

De Provinciale Prijs voor
Architectuur -1 8g
ging
99g
(ex ae9uo) naar Ralf Coussée (°Roeselare, Assebroek) en Johan Laethem (°Beernem, Tielt).
Info: 'Provincie West-Vlaanderen, Dienst
voor Cultuur, Afdeling
g Architectuur', Mevrouw
Chr. Minten, Koningg
Leopold
III-laan 41,
4
P
820o Sint-Andries-Brugge,
fax 050/40 100.
gg3

Brugge
gg - Cultuur
Pri1 s voorKgeschiedenis99
i8

Dezerovinciale
prijs
p
q toegekend
Pl werd ex aequo
g
aan Hendrik Defoort (Gent) voor zijn
zijn werk 'Mi J•n heer Slunse. Het socialisme van Au ggust Debunne
1872-1963' en aan
Jan Dumolyn uit Brugge
Y
gg voor
zijn
1436-1438'. In de
l werk 'De Brugse
g Opstand
P
categorie
niet-academisch g
gevormden ging
g
gg de
prijs
(Kortrijk) voor zijn
zijn
PJ naar Pieter Jan Verstraete (Kortrijk)
'Reimond Tollenaere'.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Proosdij,
Burg
tel.5
o 0/
o6 4
41,
33
g 2, 8 000 Brugge,
gg
fax 050/33
o6 49.
5 33

Brugge
gg - Muziek
óste Festival
Musica Antigua
ua
q

De 13de editie (244Jjuli tot augustus) van het Festival Musica Anti
Antigua
ua staat in het teken van 'De Latijnse
Wereld - De Eeuw van de Verlichting'. Er
J,g
zijn
zin dertigg internationale producties,
tentoonstelP
bijde Dienst Toerisme tel.
lis gen. Kaarten bij
050/44
86 86, fax o50/44
86 o0. Info en pro-s 44
gramma:
Festival van Vlaanderen vzw, Collaert Mansionstraat 3 0, 8000 Brugge,
322
3 8 3, fax
gg tel. o50/
00/
20.
5 34 52
4

Eernegem
- Letterkunde
g
PoeziePI
ri s Concept
P

De jaarlijkse
jaarlijkse p
poeziePprijs
J van 'Concept'
p wordt tijJ dens de culturele ontmoetingsdag
op
29/5 in het
p95
g
cultureel centrum 'De Ster', Enge straat 54
54, 8480
Ichtegem,
uitgereikt.
Er is ook een onthullingg van
g
g
het monument Roger
g Wastil n (t). Info en inschrijJ vingen:
g
'Concept',
p Kerkhofstraat 2, 8480 Eernegem,
g
tel. 035/621
35
34 62, fax o
35/62168 42.
4

Ieper
P - Letterkunde
.
`Ambrozi1 nwedstrijd
1 1999 '

Jansstraat

Oostende - Letterkunde
Poeziewedstrijd
1 'James Ensor'

Thematentoonstellingen

Antwerpen
p
Antwerpen
P - Beeldende kunsten
Van Dyck
y 1999
1
'Antwerpen
vzw is een onafhankelijke
P Open'
P
J
kunstenor ganisatie die tot doel heeft de internationale culturele uitstraling
Antwerpen
g ,.
P te bevorderen. Rond Van Dyck zijn
zin heel wat manifestaties en tentoonstellingen opgezet:
Antoon van
P
D Y(Koninklij
yck 1599-1641(Konin lijkMuseum voor
Kunsten); Van Dyck
- Inspirerende
land t
p
schaPstekenin g
en (Rubenshuis), Van Dyck
Y BegenadigdPrestkunstenaar (Museum PlantinPlantij nStedelijk
l Prentenkabinet), Zilver voor
Sir Anthony
Y (Provinciaal Museum Sterckshof,
Zilvercentrum), Na & naar Van Dyck
(Hessen
Y
huis), Een vorstelijk Imago
g (Koningin
g Fabiolazaal), Diamond High Council
Awards
'99
(Provinciaal Diamantmuseum), Trouble Spot,
P
Painting
g (NICC en Museum van Hedendaagse
g
Kunst), Laboratorium(diverse
locaties),
Enku
99
1621-1695
(Etnografisch
Museum),
Henry
Moore
95
g
y
1889-1986 (MUHKA), Laus Polyphoniae
(Festival
YP
van Vlaanderen-AntwerPen), Zomer van Antweren
(diversepleinen
en straten).
P 99
P
Info: 'Antwerpen
p Open' vzw, Wapper
pP 2,
2000 Antwerpen,
tel.3
0 22
4 8500, fax
P
03/224
8 01, email info@antwerp
eno
3 4 5
pen.be,
homepage httP :/ /www.antwerP
eno
Pen.be.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel - Kant
i 90o Vaarwel bloesemvrouw

Köln - Beeldende kunsten
Art Cologne
Van 7 to t 14
heeft de Internatio4 november 1999
999
nale Kunstmarkt 'ART Cologne'
in Köln,
g plaats
P
in een organisatie
van KolnMesse. Info: tel.
g
(02 21)) 821-0, fax (02 21) 8 21-2574.
574
Info: KolnMesse, Messeplatz
1, D-50679
P
Kóln, email: 220@koelnmesse.de, homepage
http:
P / /www.artcologne.de.
g

Individuele &
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op liet moment dat liet nummer verschijnt. Bij liet 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 het volgend nummer (nr. 276: mei-juni 1999)
15 mei 1999. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 051140 8164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Udo Achterhold
Schilderijen, Art Gallery
Y De Muelenaere &
Lefevre, olderstraat6,
7 86 o
7 Oostduinkerke, van
9/5
95 t/m 16/6, open
Poppvr., za, zo en feestdagen
g
van 14-18
u en na afspraak
tel. en fax 058/51
4
P47
57.

Ricci Albenda
Schilderijen, Van Laere Contemporary
P
YArt, Verlatstraat 23-25, 2000 Antwerpen,
nog
, open
P
P
g tot 10/4
van di t/m za van 14-18
u. Info tel.
/2 14
i,
4
3o57
4 7
fax 03/257
14
2
.
3 5 7 4 5

Pierre Alechinsky
Schilderijen, Galerie RonnyY Van De Velde, I) zerennog
g tot3o/5 ,
P oortenkaai 33, 2000 Antwerpen,
P
open
van di t/m za van 10-18 u, ggesloten op
P
P 1/
5.
Info tel. 03/216
3
3047 of 216 26 97,
97
fax 0
25516.
3 /2
37

Arie Berkulin
Beelden, Museum van Bommel van Dam, Deken
van 0PP
ensin el
5911 AD Venlo, nog
g 6, 59
g tot 11/4,
open
van di t/m vr van 10-16. 30 u, opP za en zo
p
van 14-17
Info tel. 077/351
4 U.734
57.

Dirk Braeckman

Deze tentoonstelling,
g in samenwerkingg met het
archief van de Stad Brussel, loopt
tot 30/10.
3
Pnog
g
Info: 'Museum voor het Kostuum en de
Kant', Violetstraat 4-6,100o Brussel,
tel. 02/512 7709.

Schilderijen,
Museum Dhondt-Dhaenens, MuJ
seumlaan 14,
9831 Deurle, nog
,oen oop
5 open
493
g tot 16/
wo, do en vr van 14-18
u, za, zo en feestdagen
4
g
van 10-12 en van 14-18
u. Info tel. o9/282 51
4
5 23
3 en
fax 09/281
05
53.
9

Limburg

Schilderijen en grafiek,
Galerij
Galerij Exelmans, Zand g
ber erstraat
10, 68o Neeroeteren/Maaseik, nog
3
g
tot 18/4,
4open za & zo van 14-18 u en na afspraak
P
tel. 089/86 45 5 8.

Hasselt - Beeldende kunsten
Industriële kunst

Katrien CaYmax

De tentoonstelling
g van werk van de leerlingen
g
'Industriële Kunst' van de Stedelijke
J Academie
voor Schone Kunsten loopt
nog
tot
30/4
(di,
do,
P g 3 4
vr van 18.30 -21.30
u, wo van 14 -21.0
10-17
3
3 u, za 10-1
u). Gesloten tijdens deaasvakantie.
P
Info: Stedelijke
Academie voor Schone
J
Kunsten, Kunstlaan 12, 35 Oo Hasselt,
tel. 011/2278
32.
73

Grafisch werk, Museum van Bommel van Dam,
Deken van 0 ensin
5911 AD Venlo, nog
gel 6, 59
g
tot 11/4,
4open van di t/m vr van 10-16.3o u, oop
za en zo van 14-17
U.
Info
tel.
077/351
4 734 57.

Oost - Vlaanderen

Schilderijen,
31,
5 g
Schilderijen, Krommedelle 1,16
2 Alsemberg,
i.s.m. het 'Centrum voor Amateurskunsten',
van0/
van 13
-19
u (gesloten
3 4t/m 9/5,
95
g
oPma 3/5
Info tel. 02/380
2 21 en
35en vr 7/5).
7523
02/555
06 12.
555

De 'Culturele Kring Ambrozijn'
Ambrozijn en het 'Artistiek
Hamme - Varia
Ambrozijn'
Ambrozl
n' organiseren de InternatioVan Ensor tot landschapsschilders
J
P
nale Ambrozijnwedstrijd
Nog
/ loopt de thematische tentoonstell
$ tot 254
J voor Poëzie 1 999 de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor het Kortlis 'Met een knipoog
P g naar Ensor', van 8/5 tot
verhaal 1999
en de AmbrozijnJ eu
dwedstri'den
28/5
'Internationale
grafiekparade',
999
J g
J
5
p arade', een collec g
voor Kortverhaal en Poëzie 1999.
tieve tentoonstelling
/ 'Het
999 Afsluitdatum:
.
g en van4 4/6 tot37
1/11. Het reglement
dat verplicht
iis aan te vra landschap
do en vr van 16-199 u en
g
p
P anders'. Open:
P
en is te bekomen
bij:
za en zo van 14-18 u.
:
l
'Kulturele Kringg Ambrozijn
Ambrozij v.z.w.',
Info: ID+, ContemPorar Y
ART center, SintMarleen, tel. 057/20
71.
27, 9220
tel.
0 2/
57Hamme,
97 7
79
5 99 99 oo,
fax 052/47
12 6o.
5 47
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Baer Cornet

Jef Couck & Koedam Welmoed

Tony Cragg
gg

Schilderijen,
l Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14,
9831 Deurle, van35
2 / t/m 18/7,
493
open
p op
P wo, do en vr van 1 4-18 u, opp za, zo en
feestdagen
g van 10-12 en van 14-18 u.
Info tel. 09/282
51 3
2 , fax. o9/281 71
34.
9
5
7 34

Hendrik De Leeuw
Beeldhouwwerk, Electrabel, Mechelsesteenweg
271,
nog
, open
p
$ tot 2/4
? 2018 Antwerpen,
p op
p weekdagen
van 8-17
$
7 u, op
P za en zo en feestdagen
$ $ esloten. Info tel. 03/206
03
3
35o.

Schilderijen,
Museum van Bommel van Dam,
)
Deken van 0 ensin
AD Venlo, nog
$
$el 6, 5911
59
tot 11/4,
oenopen
van di t/m vr van 10-16. 0
3 u, oop
za en zo van 14-17
U.
Info
tel.
077/35
1
4 734 57•

Schilderijen, 't Elzenveld, Sommézaal, Lange
Schilderijen,
$
Gasthuisstraat,45
2000 Antwerpen,
nog tot
11 / ,
p
4
p(geslote
open
van do t/m zo van 12.30-17.30 u esloten
opPaaszondag)
$

Jef De Leeuw
Overzichtstentoonstelling,
$ Kunstcentrum 'Hof
De Bist', Veltwijcklaan
522, 2180 Ek eren -Antwerl
open
wo en vr
o/ 5
,o
l 4p en, van
3
p op
16 u, op
u, op
p za van 14-i 7
pzon- en feestdagen
$
van 10-12 en van 14-17 u.

Herman Maes
Schilderijen en tekeningen,
Galerij hoek$ KBC Galerij,
Diestsevest-Diestsestraat, 3000 Leuven,
$
nog
tot 14/4, o en oppwerkdagen
u,
9
$P
$ van 9-16
op
35,
p z a van 14-17U. Info tel. 016/24
4 37 35
fax 016/24437 24.

Grafiek, Atelier Jacques
Gorus, Venusstraat 52,
5
q
2000 Antwerpen,
van 8 t/m3
o/ 5
, open
p
popP za en
U.
Info
tel.
03/322
8
8
of
zo van 14-17
4 783 5
03/235
109.
3 35 71

Joz De Looze
Sculpturen,
Galerij
Galerij Exelmans, Zandbergerstraat
P
$
10,68o
Neeroeteren/Maaseik, nog tot 18/4,
3
open
op
za
en
zo
en
Paasmaandag
van
1 4-18 u
op
p p
$
en na afspraak
tel. 089 /86 45 558.
p

Ignace
Deruwe
g

Schilderijen,
Schilderijen, Galerij
Galerij theater van het Psychiatrisch
Y
Centrum St.-Amandus, Reigerlostraat
1o, 8
$
730
Beernem, nog
$ tot 28/4,oen van ma t/m vr van
8-17
In o tel. 051/79
oo.
7 u en na afspraak.
95

Dominique
q d'Orange
g
Schilderijen,
Galerijl 't Hof te Puttens, Wichelsel

straat 20-22,0
tot 11/4,
o en oppza
934Lede, nog$P
en zo van 12-22 u en na afspraak
tel. 53
o /8o 51
p
5 3o.

Christian Dotremont (1922-79)
Logogrammen (woordschilderijen),
(woordschilderijen) Galerie
Nosestraat, 2000p
Antwerpen, nog
$
tot0/
3 ,oen
4 pvan wo t/m za van 10-18 u.
Info tel. 03/213
26 32,
26 o.
3 fax 03/213
3

Irénée Duriez
Brons & tekeningen,
Galerij
Galerij 't Hof te Puttens,
$
Wichelsestraat 20-22,0
934 Lede, nog$ tot 11/4,
open
op za en zo van 12-22 u en na afspraak
tel.
p p
P
o53/80 51
5 3o.

James Ensor
'Ensors illustraties bij de poëzie
van Stephane
P
P
Mallarmé' en 'De volledige
$ verzameling van het
Museum voor Schone Kunsten Oostende', Museum voor Schone Kunsten, Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein, 48 0o Oostende, van55
1 / t/m
3 0/6, open
p dagelijks
$ J van 10-12 en van 14-1
7 (niet
op
o /8o 53 35 en
p dinsdag).
$ Info tel. 59
fax 059/80
28 91.
9

Christian Estrade
Peper'Hommage',
schilderijen, Gallerie 'De
Pe
$ schilderijen,
P busse', Prins Boudewijnstraat
7,
7 840o Oostende,
J
van/94
t/m 2/ ,oen
do en vr van 1 -18
u,
5
5open
za en zo van 10.30-12
en van 1 5-18 u.
3
Info tel. 059/70 28 8o en fax 59
o /80 883 73.

Veerle Fonteyne
(Fove enRopo
Roo)
Y

Schilderijen en beeldhouwwerken, Galerijl 'Straffe
Hendrik', Walplein
26, 8000 Brugge,
van33/4
p
$$
4 t/m
18/4,
en van
3
4 open
p van ma t/m zo van 10.30-12
13.30-18
U. Info 050/38 2 82.
3329

Arthur Grosemans
Gouaches, Galerie J. Bastien Art, Magdalenasteenweg1,1000
Brussel, van331/3
$
3 t/m3o/5,
open
van di t/m za van 11-18.
p
3 o u en o zo van
11-13
u. Info
tel. 02/ 1 25 63 en5
fax 0243
12 48 38
3
5353

Jonathan Horowitz
'Project Room', Van Laere Contemporary
Y Art,
p
Verlatstraat 23-25, 2000 Antwerpen,
nog
p
$ tot 10/4,
open
van di t/m za van 1 4-18 u.
p
17,
Info tel. 03/257
5 14
7 425.
5
3 5 14
7 4
7 fax 03/2

Jan
Jacobs
acobs
Sculpturen,
Art GalleryY De Muelenaere &
p
Lefevere, Polderstraat6,
7 86 70 Oostduinkerke,
vr za
za, zo en feestvan/
t/m 16/6, open
95
p en op vr,
dagen
$ van 1 4-18 u en na afspraak tel. & fax
058/51
47 57.

Michel Szulc Krzyzanowski
Y

'De verlaten stranden van Mexico', foto's, Noordbrabants Museum, Tuingalerij,
$
) Verwersstraat 41,
4
nog
2/ 5
$ tot 2/5.
5 20o BA ' s Hertogenbosch,
$
Info tel. 073/687
787
07 of73
o /68
78 o8.
77
73 77

Theo Kuijpers
lP

Jacques
ques Moeschal

Recent werk, Galerie J. Bastien Art, Magdalena$
steenweg1,1000
Brussel, nog
$
$ tot 16/5.
Info tel. 02/502
25
63
en
fax
02/
12
48
38.
5
53
5 4 3
Corrie Olthof
Schilderijen,
Art GalleryY De Muelenaere & LefeJ
vere, Polderstraat6, 86
70 Oostduinkerke, nog$
tot 2/5,
p op vr, za, zo en feestdagen
$ van
5open
14-18
u en na a spraak tel. 058/51 47 57.
4

Erwin Peeters
Sculpturen,
Art GalleryY De Muelenaere & LefeP
vere, Polderstraat6,
7 86 70 Oostduinkerke, open
p
op vr, za, zo & feestdagen
van i4-18 u en na
$
a spraak tel. 058/51 47 57.
André Penninck
Retrospectieve
n.a.v. de 75
75ste verjaardag
p
l
$ van de
schilder, Provinciaal Hof, Markt, 8000 Brugge,
$$
van 13
3 en
3 t/m 2 7/6, dagelijks
$ J open van 10-12.30
14-18
u (ook tijden
tijdens weekends).
4
050/3891
1 51.
Pias
Schilderijen,
beelden en foto's, Gallerie 'De Pe)
erbusse', Prins Boudewijnstraat 7,
, 8 40o Oospj
tende, van 14/5
45 t/m 6/6, open
p do en vr van
15-18 u, za en zo van 10.30-12
en van 15-18 u.
3
Info tel. 059/70 28 8o en fax 59
o /80 883 73.

Larry
ry
Rivers
Pastels, Stichting Veranneman,
Vandevoordeweg
$
2,0
Kruishoutem, nog$ope
tot 24/4,oen iedere
977
enfeestdadagvan 1 4
-18 u, behalve op
zo, ma
P zo
en. Info tel. 09/3832
8 , fax 09/3838215.
g5
7

Jef Van CamPen

Greet Van Dyck
Y

Annie Vanlerberghe
g

Beelden en kunstpoppen, Galerij van het theater
van het PsychiatrischCentrum St.-Amandus,
Reigerlo
10, 8730 Beernem, nog
$ope
tot 28/4,
oen
$
ma t/m vr van 8-17u en na afspraak.
p
Info tel. 050/79
5 79 95 oo.
Wim Van Remortel
Grafiek, Atelier Jacques Gorus, Venusstraat 52,
2000 Antwerpen,
van
p
3 t/m 25/4,oen za en zo
van 14-17
U. Info tel. 03/322 8 85 0
4 783
03/235
3 357109.

Judy
Y Van Vliet
'Via cricis', tekeningen, eigentijdse kruisweg,
Galerie Ruach Hedendaagse
$ religieuze kunst,
Papestraat 31,
2 1 AV 's Graven a$e,
3 53
no_g tot/
,oen
open
do, vr, za van 11-177 u.
34
Into tel. & fax o70/3451654
54.
WillyY Verhasselt

..

Schilderijen, Kunstgalerij
OudleikeSchilderijen,
$
l Axpoele,
p
op
Ruiselede, nog$open
tot 25/4,oen
o
straat 20, 8755
755
vr en za van 15-18.30 u, op
P zo van 10-12 en van
14-18
u en na afspraak.
Info tel.5 0 1/68 62
43 en
p
4
66 3o.
fax o

Robert Vollekindt
fotografie,
oëzie en assem'Tussen nu en later',
$ poëzie
bla e, Romaans kerkje in Ettel em-Oudenbur ,
van/47
t/m 1/8, dagelijks
u; op p4
24, 28
59
$J van 1 -i
in de Brouwerij';
Brouwerij' van
en 29/8
in Staden
9
t/m 1 /ii in Kortrijk
Kortrijk 'Kunstenaars geven
•
$
uitsluitin geen kans' (AZG); van 8/10 t/m
uitsluitin
in Amsterdam 'Koppelingen'.
•
Info tel. o50/35
5 35 55 446.

Roeli Willekes

Jean-Claude Ruggirello
gg

Schilderijen,
Schilderijen, Galerie RuachHedendaa$se Reli$ieuze Kunst', Pa ppestraat 3
31,53
2 1 AV Den Haag,
$
/ t/m 1 /6,
van154
9 open van do t/m za van 1154.
17u. Info tel. en fax o70/3451654

Danny Saey
Y

', schilderijen, Galerie Fortlaan, Fort'Well Hun $l
$ope
laan 17,
tot 17/4,oen van wo
799000 Gent, nog
vr van 14-18
u, o pza van 10.30-18.3o U.
4
33, fax 9o /2216
Info tel. 09/222
00 33
6327.
9

'In-Out' video's en installaties, MUHKA, Leuvenstraat2,
nog$tot 11 / 4
, dagelijks
$ J
3 2000 Antwerpen,
p
open
p van 10-17
7 u (behalve opp ma).
6o, fax 03/216
2 86.
Info tel. 03/238 5924
Schilderijen, Galerij
Galerij Theater van het Psychiatrisch
Schilderijen,
Y
BeerCentrum St.-Amandus, Reigerlo
1o, 8730
730
$
nem, van/
t/m 11/6, open
35
p van ma t/m vr van
8-i u en na afspraak.
Info tel. o50/
8-17
79 95 00
p
(Dienst vrije
vrijeTijd)
)

Sorina
Olieverven, pastels, houtskool en aquarellen, Gavan
leri • 't Ka el eke, Oever 27,
7 2000 Antwerpen,
p
elke dag $van 11-18 u, za en zo
open
3 t m 1 94 ,oen
28 o6.
van 10-18 U. Info tel. 03/239
3 39

Adrian Wiszniewski

Rik Wouters (1882-1916)
9
'De menselijke
figuur',
CC Mechelen, Melaan,
$
J
oPen van 10-18 u (beMechelen, nog
$ tot 11/4,
halve op
40 00.
p ma). Info tel. 01
5/294

GROEPSTENTOONSTELLINGEN

Elly
Y Strik

Recent werk, MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000
dagelijks
Antwerpen,
nog
tot 11/4,da
p
$$
l open
p van
10-1 u (behalve opp maandag).
10-17
$
Info tel. 03/23859 6o.

Malou Swinnen
'Surface', foto's, Galerie Mercator, Mercator &
Noordstar n.v., Desguinlei
loo, 2018 Antwerpen,
P
$
no tot 11/ ,4
open
op pwerkdagen
o
nog
9 7u,op
p
$ van 9-17
zo van 14-17
(gesloten op
4 7u $
p za en p5 /4).

Manolo Valdes
Schilderijen, Stichting
$ Veranneman, Vandevoor9770 Kruishoutem, nog
tot 24/4, da
dewe$2,977
$$e
lijks open
van 14-18 u (behalve op
p
p zo, ma en
feestdagen).
Info tel. 09/3832
8.
$5
7

- 'Met een knipoog naar James Ensor', confrontatie tussen de Ensoriaanse fantastiek en ironie en
het werk van 13
3 hedendaagse
$ kunstenaars als
P. Alechinsky,
Y Constant, Lucebert, Reinhoud,
B. Lindstrom, W. van Hecke, R. van Praet,
J. van den Driessche, A. Maris en A. Pauwels,
M. Everaert, A. Verscheiden en V. MuYilaert,
ID + contemporary
P YART center, St.-Jansstraat 27,
$ tot 18/4, open opp do, vr van
9 22o Hamme, nog
16-19
9 u, oPza en zo van 14-18 U.
Info tel. 052/49
49 99 11.
5 49 99 oo en fax52/
(Win$ene) met 199 deelne- Kunstkringg Wenghina
$
mers diverse technieken, hal van het St.-Andriesziekenhuis Krommewalstraat, 870o
7 Tielt, nog$ tot
l19
33.
1
dagelijks
Info 051/40
8/4,
$ ) toegankelijk.
$

TENTOONSTELLINGEN
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79

- Hedendaagse
daa se kunst met werk van Leo Rombouts (lichtsculgturen), Piet Vandecasteele (boeken, collages) en Dorothea Van De Winkel (textielkunst), Galerij
Galerij Theaxus, Ommeg
angstraat 3,
3
9690 Kluisbergen-Kwaremont,
open opP za, zo,
99
g
ma van 14-19
u
en
na
afspraak
tel
&
fax
49
P
055/38 60
53.
Kunstgalerij
- 'Aquarel',
g
q
l Ernest Verkest, leperP er
straat,45
8 00
tot 11/4,
oen van di
7 Tielt, noggope
do en op
3 u, 0op
P za van 10-12 en van 14-18.0
zo van 10-12.30
3 en van 15-18.30 u. Info tel.
051/40
16 , met
33 werk van Marc Cannoodt,
Paul Dec qq, Lieve Dobbelaere, Slava KorobeYnicov, Lucienne Nijsters, Paul Quaghebeur,
Xavier
g
Swolfs, Luc VanCauter, Nadine Vande Kerckhove, Harold Van de Perre, Rogier
Vandeweghe
g
g
en Viktor Zadanov.
- Tania Bruguera
& LosCarpintero
Car interos (van Cuba),
g
werk, Vera Van Laer Gallery, Hoogstraat
g
11-13,
nog tot 15
, open
3 2000 Antwerpen,
P van wo
P
t/m za van 14-18
u.
Info
tel.
0
/22
32
42,
4
3 73 4 fax
03/227
32 4
41.
73
3
- Volvo Pro Arteo,
1
5 met werk van Jean-Pierre
Belaen (sculpturen),
)air g en Declerck (schildep
rijen)
en
Trien
(schilderijen),
nog
tot
15/5, VCEI,
J
g
John Kennedylaan 25,
5 Gent, vernissage in aanwe zigheid van kunstenaars op
i , van 1 5
-19
P za 74
uur, daarna na afspraak
tel. 09/250 22 20 (Fons
P
Schippers)
pP
RD

Bibliotheek

ken een uitstekend en boeiend hulpmiddel.
P
Maar ook andere leerlingen
g met interesse voor
Grieken en Romeinen zullen met deze boeken
aangenaam
verrast worden. De auteurs stellen
g
het voor alsof ze eenpak oude 'kranten' uit het
Oude Rome en Griekenland gevonden hebben
en die 'nieuwsberichten' hebben ze herschreven
voor de jongeren
van vandaag.
l g
g Uit de 'grote historte' van beide volkeren halen ze enkele 'keerpunten' aan (bv. voor Rome: het ontstaan, de inval van Hannibal, de aanslaggP
op Caesar, de
verwoesting van Pompeii en keizer Constantil n... ). Verhalen die ze telkens met mooie illustraties verluchten. Hetrootse
deel van elk boek
g
isewijd
aan 'het dagdagelijkse leven' met o.m.
g
(voor Griekenland bv.) de economie (slavenhandel), de Olympische S
Spelen,
de P
plaats van de
P
vrouw, de eredienst (orakel), het onderwijs
l (zowel voor jongens
als voor meisjes),
meisjes) het theater,
l g
bouwkunde (tempels,
maar ook de gewone
P
g
huizen), het werk van de 'dokters', het eten, het
lattelandsleven
en
de
mode.
Voor
Rome
komt
P
daar nogg bij het Colosseum en de gladiatoren gege
vechten, deaardenrennen,
de politieke vraag
P
g
naar 'republiek' of 'keizerrijk',
'keizerrijk', het leger
g en de
veldtoc ten, het stadsleven, wegenbouw
en het
g
t ypische
Romeinse 'badceremonieel' in de openYP
P en
bare badhuizen. Tussendoor vinden we nog heel
wat 'raamartikeltjes'
die nader ingaan
op interes)g
g
sante details uit het dagelikse
j
leven. Ieder boek
wordt afgesloten
met een 'historisch overzicht'
g
.
(met de g
grote data) en een trefwoordenregister.
g
twijfel dergelijke
Zonder twijfel
boeken
bezorgen
gl
g de
jongeren
jon eren uren kijkkijk- en leesplezier
en wie weet
P
ze door die lectuur het vakgeschiedenis
eschiedenis
g
heel andere o
ogen
en bekijken en liever studeren! Met belangstelling
l ik uit naar de andere
gkijk
delen in de reeks 'De Krant van Gisteren'.
RD

JEUGDLITERATUUR

Dirk Bracke

Het uur nul, uitg.
g Davidsfonds/Infodok, BlijdeJ

Anton Powell & Philip
P Steele

De Romeinse Tijd
uitgGott.
1 I De Griekse Tijd,
1uit

en H.J.W.
Becht/Bloemendaal,
J
1997,
door Uitgeverijen
997 verspreid
g 262,
) Singel
p
g
Schuttershofstraat,9 2000 Antwerpen, reeks 'De
Krant van Gisteren'eill.
met gekleurde
tekening
g
g en en kaarten, 335 x 260 mm, 332 blz., ggebonden
wijzen erop
p dat het
53 o Bfr. - De auteursnamen wijzen
hier om een Engelse
uitgave
6 bij
g
g
ggaat die in 199
1
Walker Books Ltd in Londen verscheen en voor
het wetenschapP
eli'k
advies
van
deze
'histori)
sche' jeugdboeken
staat de UniversityYof Wales,
1 g
Institute of Classics borg.
jl.
zijn
J zij
p
g In september
honderden jongens en meisjes in het middelbaar onderwijs
l aan de studierichtingg 'Klassieke Studien' begonnen
en ze hebben intussen
g
ook al kennisgemaakt met het deelvak 'Antieke
Cultuur'. O.m. voor henzijn
zijn voorliggende
boe
ggen

Inkomststraat-81, 00o
Leuven, 99 6 2, 220 x
3
145
mm, 85 5blz., gebonden 595 fr. - Een 16-jarige
45
) g
tiener - Ben - leidt een onbezorgd
g leven. Hij1
hangt
veel
rond
op
straat,
rookt
af
en
toe
een
joint
join
g
,.
houdt ervan om de meisjes
J achterna te lopen.
p
.,
Hij wordt tot over zijn orenP
verliefd op Diana. Zijl
beleven hun eerste seksuele ervaringen.
Tot
Ben
g
van de dokter verneemt dat hij
is. Hij)
hijseropositief
p
voelt zich steeds slechter en moet steeds andere
mensen erbovenopp helpen,
terwijl
terwijlhij
hij
eigenlijk
g
P
zelfehol
g en
P zou willen worden. Door de vlotte
vertelstijl
van de typische
jongeJ en het gebruik
ge
Yp
l ge
rentaal met veel dialogen, kri'lgen we een beklemmend verhaal dat heel geloofwaardig
g
g overkomt.
Het verhaal eindigt
g dramatisch - een echt 'leuk'
boek is het dus niet - maar wel erg
g interessante
literatuur voor jongeren
vanaf 144ljaar.
g
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Piramiden

en
Toen en nu. Egyptenaren,
Nubiers, Maya's,
Azteken,
y
8yp

door Uituitg.
P
g Gottmer, Haarlem, 99 6, verspreid
Singel
9 2000
)
g 262, Schutterhofstraat9,
g everijen
Antwerpen,
met kleurenfoto's, -tekeningen
^
p eill.
g
X 250 mm, 64
en kaartes,10
4 b lz.,ggebonden
55o
3
fr.. - Heel wat oude beschavingen
bouwden
iraP
g
miden. Vooral in Egypte
gYp en Midden-Amerika
vinden we deze bouwwerken terug.
Ook
andere
g
culturen bouwden er, zij het dan als tempels
en
P
raven.
Ook
hedendaagse
niet zozeer
alsse
garchi^
zich aan 1?
piramidevormige
tecten wagen
g
ge
sels. De bouw van deiramiden
leert ons veel
p
over de samenleving
g
g van de volken uit vroegere
tijden.
De functie van de bouwwerken en het tot
l
stand komen ervan, maar ook de decoratie en
niet het minst de dodencultus zijn van onschatbare waarde voor het bijbrengen van inzicht in
deze rijke
culturen. Dit fraai geillustreerde
boek
l
g
is niet echt een leesboek maar veeleer een kijkboek dat een verhelderende kijk
kijk brengt
g op
P de
piramiden
en de levenswijze
P
) in die tijd.
Jd
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Sally
Y Keehn

Ik ben Regina,
uitg.
S
g Luc Vanhaecke, Boeveriestraat

143 blz.,
78,
8, 8000 Brugge,
1 0 mm,1
^
99 6, 215
5x 4
g ebonden. - Ine tweede helft van de 18de eeuw
woedden er tal van conflicten tussen indianen en
de Europese
kolonisten die in Amerika een
P
nieuwe toekomst wilden opbouwen. De familie
Leininger - blanke Duitse kolonisten - vestigen
zich in Pennsylvania.
Regina
krijgt
Y
g
lg een indiaanse
naam en moet zich als indiaanseGe
g edra g en .
voelens van woede en haat maken plaats voor
vriendschap
l g indiaanse vrouw
P dankzijl de jonge
Nonschetto. Zo kan Regina zich aanpassen
aan
P
het harde leven vol ontberingen enaat
ze opP in
g
de indiaanse samenleving.
^ Jjaar
g Nadat ze negen
zij bebijJ de Indianen heeft doorgebracht,
wordt zij
g
blijf zich
vrijd
J door het leger van de blanken. Ze blijft
indiaanse dan blanke voelen. Dit enigszins
g
geromantiseerd
levensverhaal berust opP historig
sche feiten. Het boek schetst een waarheidsgetrouw beeld van het leven van kolonisten en indianen. Het verhaal wordt door Regina zelf
i het ververteld, wat de lezer het gevoel
geeft
in
g
g
gee
haal zelf terechtgekomen
te zijn.
zijn. Bijzonder
Bijzonder aan g
g
name lectuur.
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Onder de noemer afval
Walter Weyns over Kurt Schwitters, een kunstenaar die meevoelde met afval en trouw bleef aan rommel • Frank Vande Vege
houdt een toespraak
over de krachteloze kracht van de kunst • In het zalmverhaal over de tekenfilms van Walt DisneyYwisselt
P
Erik Martens aanval, afval en bi jval met elkaar af.

Onder de noemer uitlaat:
Een explosief
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over rappers
• Een laatste uitval van Kas Deprez
P
g van Duinhoven
l
Y van Serge
Pp in de poëzie
P
p aan het adres van
hij de taalstrijdbijl
het Groot-Neerlandisme vooraleer hij
millennium opnieuw
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taalstrijdbijl in het volgende
g
P
g
oPde toekomst van het Nederlands door Pol Cuvelier.
Opnieuw
onder de noemer aval
p
Paul Pelckmans over afvalfilosoof Fran^ ois Daglm
o et • Staf Nimmegeers
bekijkt
Wens
bekijktde kerk eens als een afvalbak • Walter Weyn
g
een kleine fenomenologie
Springer Show • aak De Maere belicht de geschiedenis van het afval.
^ van de Jerryg
Dit alles bijeengehouden door vier brieven van Pol Hoste. Zwerfteksten,^ citaten en cartoons maken van het geheel
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g
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Omslagillustratie: De fotomozaïek op de kaft stelt het
portret van Antoon van Dyck (doek, 36,5 x 25,8 cm)
voor, vermoedelijk geschilderd door Pieter Paulus
Rubens, omstreeks 1614 (Antwerpen, Rubenshuis - dia:
Antwerpen Stedelijke Musea). Daaronder bevinden
zich: een vijftiende-eeuwse diptiek (eik, 49 x 31 cm) van
Rogier van der Weydcn met Laurent Froimont in
aanbidding voor de Madonna (Brussel, Kon. Museum
voor Schone Kunsten en Caen, Musée des Beaux-Arts);
portret van Aartshertog Albrecht (paneel, 60 x 42 cm),
zeventiende-eeuwse repliek naar Frans Pourbus
(Brugge, Groeningemuseum - dia: Brugge, Stedelijke
Musea); portret van vermoedelijk Jacob van Oost de
Jongere (doek, 80 x 63 cm) uit 1650 door Jacob van Oost
de Oudere (Londen, National Gallery - dia: ibidem);
portret van Jan Antoon Garemijn (papier, 71 x 52 cm) uit
1771 door C. Noel (Brugge, Groeningemuseum - dia:
Brugge, Stedelijke Musea); detail uit een dubbelportret
(doek, 250 x 174 cm) uit 1807 met Consul Napoleon en
Burgemeester De Croeser door Jozef Odevaere (Brugge,
Stadhuis - dia: Brugge, J.L. Meulemeester); een portret
(doek, 73 x 60 cm) van Stijn Streuvels uit 1957 door
Rik Slabbinck (Ingooigem, Provinciaal Museum Het
Lijsternest - dia: Brugge, Magenta) en een zelfportret
van James Ensor (doek, 76,5 x 61,5 cm - Oostende,
Stedelijk Museum voor Schone Kunsten - dia: ibidem).
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werd in het
O 2
599
p 2 m aart 1599
huis 'Den Berendans' op
p de
Grote Markt in Antwerpen
p
Antoon van Dyck
Y als zevende kind van
Franchois en Maria Cuypers
geboren. Dit is
Yp g
vierhonderd jaar
geleden.
Een
dergelijke
l
g
gl
kon
zo
maar
niet
voorbijgaan.
verjaardag
l
g
Jg
De Scheldestad viert in 1999
dan ook te999
recht feest. Hetamma
aan prestigieuze
g
p g
tentoonstellingen
polyfone
concerten en
g ,p Y
andere hoogstaande
culturele manifestaties
g
onuitputtelijk.
in dit kader lijken
p
J
J Het com merciële aspect
p ontbrak er niet aan: bier en
gadgets,
g J
g g T-shirts en
ppralines, eigentijdse
sjaals,
alles
geïnspireerd
opp Van Dyck
Y en
p
J^
g
zijn
l oeuvre. Op
p zich is dit niet nieuw. In het
recente verleden hebben cultuur-managers,
g
in binnen- en buitenland, eveneens deze
merchandising,eestal
met succes, beg
speeld. Niet iedereen kan instemmen met
soortgelijke
g J ontwikkeling,
g^al moet hetg ebliciteit^ advertisingg en reclazeggd dat ppubliciteit,
willens nillens soms noodmecam eg
a
zakelijk
voor depropaganda en het
J zijn
zijn
financieel welslagen
g van een cultureel
mag
evenement. De vraagg blijft
blijft of cultuur ma
gekoppeld
eko eld worden aan economische activiteiten? Ook het verkopen van tentoonstellis gen aan bedrijven
l voor exclusieve bezoeken kunnen we in vraagg stellen.
Wie de Vlaamse kunst tijdens
de
1
zeventiende eeuw bestudeert, wordt voortdurendeconfronteerd
met drie namen:
g
Rubens, Van Dyck
y en Jordaens. En dan
no steeds in die volgorde.
Zijl hebben niet
nog
g
alleen de schilderkunst in de Zuidelijke
J
Nederlanden in dieeriode
grotendeels
p
g
bepaald,
g
p
^ maar oefenden meteen een grote
in Euinvloed uit op
p
p de kunstproductie
ropa. Wie schreef ook weer dat bij
bij het overlijden
van
Rubens
de
Vlaamse
schildert
kunst langzaam
doodbloedde?
g
Tussen Rubens en Van Dyck
Y bestond
er ongetwijfeld
een
vroegtijdige
relatie. Dit
g
l
opverschillende manieren worden bekan o
wezen. Circa 1617
7 coördineert Rubens een
opdracht
van
schilderijen
p
l rond het thema
van de Rozenkrans voor de Sint-PauluskerkAntwer
in pen en betrekt daarin o.a.
Van Dyck.
Y Een jaar
l later heeft Van Dyck
Y

I
zeker een aandeel in de kartons van een
reeks wandtapijten
waarvan
de
leiding
bi
bij
g
pJ
de stad AntRubens lag.
s
g Het onlangs
gdoor
weren
p aangekochte
g
pportret van de ong eveer vijftienjarige
l
Y wordt door
l g Van Dyck
kunstkenners aan Rubens toegeschreven.
g
Ook dit onderstreept
gl g e con p de vroegtijdige
tacten tussen beide meesters. Het werk
han 8t nu in het Rubenshuis. En in 16201621enseelde
Van Dyck
Y de echtgenote
g
p
van Rubens, Isabella Brant, voor de architecturale arcade die de binnenplaats
en de
p
schilderij
tuin van hun woningg scheidt. Het schilderij
diende als afscheidsgeschenk
voor de
g
grootmeester
toen
Van
Dyck
naar
Italië
Y
g
vertrok.
tijdensl
Antoon van Dyck
genoot tijdens
zijn
Yg
leven al eengrote
waardering
en
was
zelf
g
g
snel vrijJ bewust vanzijn
zijn uitzonderlijjk
JJ k talent. Het wat arrogante
opschrift
opp een
p
g
pman,
portret van een zeventigjarige hij
man dat hij
opP veertienjarige
leeftijd
konterfeitte,
toont
l
J g
dit uitdrukkelijk
uitdrukkelijk aan: Aetatis. Sue. 70.
7
14
Anno. 1613. AVD.
F. Aeta. Sue.

Zelfportret van Antoon van Dyck,
paneel 22,5
y p
, cm, ca. 1615-1616. Wenen, Gemaldex 194
galerie der Akademie der bildenden Kunste.

1613.. An ti1 van 71
o 'aar. In het 1'aar 161
(In
r de leeftijd
p14
toon van Dyck
maakte
het
op
de
leeftijd
van 1
y
1jaar.). O ok zijn eerste zelfportret, nu in de

Gemaldegalerie der Akademie der bildenden Kiinste in Wenen, illustreert dit nadrukkelijk.
komt dit
l In al zijn zelfportretten
p
ten andere tot uiting.
g Naast enkele godsdienstige taferelen in het kader van de Contrareformatie en een aantal mythologische
voorstellingen,
Y
g ^ verwierf Antoon van Dyck
wereldfaam met zijn adellijkepportretten
van het Engelse
hof,^ waar hijlJjarenlangg verg
bleef. Daarin valt ons vooral zijn
l zoektocht
naar het innerlijke
innerlijke van de mens op. Met
hijals geen
een vlotteenseelvoerin
g
gweet hij
p
ander de tactiele waarde van de kledingg
stoffen weer teeven.
g
Dit nummer van Vlaanderen p robeert
hem alsortretschilder
te situeren. Daarom
p
wordt deortretkunst
zowel
voor als na
p
Antoon van Dyck
Y behandeld. Centraal
wordt de feestvierende kunstenaar uitvoerig
toegelicht.
Als samensteller dank ik van
g
harte alle medewerkers en wens de lezers
een aangename
kennismakingg met deze
g
thematiek toe in dit Van Dyck-jaar.
YJ

82,5
Zelfportret van Antoon van Dyck,
y doek 82,
x0,2
7 cm, ca. 1621. Munchen, Pinacotheek.

Detail uit een schilderij met het portret
van
^
Sir Endymion
Porter en het zelfportret van
y
cm,
Antoon van Dyck,
44
y doek 110 x 144
ca. 1635.
35 Madrid, Museo del Prado.
WOORD VOORAF
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CYRIEL STROO

Het 15de-eeuwse portret in de Zuidelijke Nederlanden:
realiteit en illusie
Hans Memling profileert zich als een vernieuwer van het portrettype in de Zuidelijke Nederlanden.

D

e eerste echteortretten
ontp
stonden in de loop
van
de
P
1 de eeuw,
^ mede als gevolg
g
g
van de realistische stromingg die de laatmiddeleeuwse schilderkunst van de Zuidelijke
J
Nederlanden blijvend
heeft beïnvloed. Na
J
eeuwenlangg het voorwerpp te hebben uit ggee
maakt vanewilde
abstrahering,
de
g
g^
mens meer en meer uit gebeeld als een concreteersoonli'kheid
een bezield individu.
p
l
Ook in de eigentijdse
literaire en p seu do g
J
historischeeschriften
maakte de clichég
matige
typering
van
personen
plaats
voor
g Yp
g
P
p
levensechte beschrijvingen
van
unieke
J g
p er soonlijkheden.
Op
l
p het einde van de s4de
eeuw wordt de realistische uitbeeldingg van
de fysionomie,
die beschouwd werd als de
Y
spiegel van de ziel, het merkteken van de
nieuweortretmodus.
p
De noodzaak van
eene
p erfecte
glijkenfis
beantwoordde
aan
de
ediversiJ
g
fieerde functies en doelstellingen
g van het
laatmiddeleeuwseortret
dat omPportretgenre
g
streeks 1400
4 een steeds mimer aantalg eZowel de private
cong adigden aansprak.
P
p
text van de devotionele, commemoratieve
beeltenis als die van hetublieke
e
^ vaakpolip
tiekemotiveerde
portret
vroegen
g
P
g om een
duidelijk
l herkenbaar en uniek beeld van de
geportretteerde
e ortretteerde
persoon. In het eerste geval
p
g
werd het ontstaan van een reltgieus kunstwerk meer en meer een individuele aangeleo dracht ever een concreet ing enheid. De opdrachtgever,
dividu wilde zich het sacrale toe-eigenen,
,
zijn zieleheil veiligg stellen en zijn
zijn prestige
p
g
verhogen.
zij
g Door het invoegen
g van zijn
portret, vaak vergezeld
van
wapens
g
p en o p schriften werd voor iedereen en voor altijd
J
duidelijk
f wie het kunstwerk had laten vervaardigen.
die
g Ook bij vorstenportretten,
p
voordien eerdereïns
ireerd waren opp een
g p
algemeen
vorstenideaal en opgevat
waren
g
pg
als emblematische sjablonen
van het ambt of
J
heteza
in g
eeng toenemende aandacht uit
g gi
naar het natuurgetrouwe
beeld van degeg
zag
sdrager als een onverwisselbare persoon.
p
De Vlaamse Primitieven exPerimenteerden met verschillende technieken en
formules om te voldoen aan de vereiste van
een realistisch, waarheidsgetrouw
portret.
g
P
Hetrofielt
eYpdat
p
^ in Italië toonaangevend
g
bleef tijdens
tijdens de z5de eeuw, werd verlaten
122

Ia. Jan van Eyck,
J Portret van Kardinaal
Albergati (tekening),
g detail. Dresden,
Kuperstich-Kabinett.

ten voordele van een driekwart vooraanzicht en bijgevolg
indruk
Jg
g een toegenomen
g
van daadwerkelijke
aanwezigheid.
Het
J
g
schilderijJ zelf werd opgevat
als een venster,
Pg
waarbijJ de lijst fungeert
als een vensterraam
g
dat de wereld van de toeschouwer verbindt
met die van de uitgebeelde
persoon.
De
g
p
ontwikkelin van degp
olieverfschildering op
paneel,
^ die toeliet Ppersonen en voorwerpen
p en
gedetaillieerd
en
haast
tastbaar
uit
te
beelg
den - een techniek diee
reciseerd werd
gepreciseerd
door Jan van Eyck
Y en eigenlijk
g J nooit meer
werdeëvenaard
- bood hiervoor een uig
tersteschikt
medium.
g
Het Eyckiaanse
portret
belichaamt
Y
p
alseen
g ander deze realistische tendens.
Hoe nauwkeurigg Jan van Eyck
Y een gelaat
g
observeerde ter voorbereiding
g van een
g eschilderdortret
kan bestudeerd worden
p
aan de hand van eengetekende voorstudie
van hetezicht
van kardinaal Albergati
g
g
Dresden Kupferstich-Kabinett)
afb. za ,
p
waarvan ook deeschilderde
uitvoeringg beg
waard bleef (Wenen, Kunsthistorisches Museum) (afb. Zb . De tekeningg is uitermate
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1b. Jan van Eyck,
y Portret van Kardinaal
Alber ati, detail. Wenen, Kunsthistorisches
Albergati
Geniálde alerte.

scherp
penggedetailleerd,^ volledigg toegespitst
op
van de individuele
p de registratie
g
gelaatstrekken,
tot
en met de kleinste onvolg
komenheden van de huid. Bovendien
voegde
en zeer
g de kunstenaar geschreven
g
g enuanceerde kleurennotities toe met het
oog
op de uitwerkingg van de geschilderde
gp
g
versie:... Dat onderste vonden vorhoefde tusschen den au en sap uinachti boven ten hairwair bleicachtig.
Die wrattepurperachtig... die
S
stoppelen
vonden barde wal
pp
R ry sachti^... die
kinne roodachtig.
S

Het is niet bekend of de methode
van de uitgewerkte
tekeningg als voorstudie
g
van heteschilderde
portret
de gangbare
g
p
gg
15de-eeuwse kunstenaars
J was bijJ5
p rakti'k
maar zekere bevindingen
g uit de technische
analYse van portretten
lijken
lijke wel in die
p
richting
te wijzen
wijzen. In dit verband is het
te constateren dat van de vijfJ
autonomeortretten
van Rogier
p
g van der
Weden die werden
onderzocht
met behulp
p
van infraroodtechnieken, vier werken een
erg
tekeninggre
g summiere onderliggende
gg
p senteren terwijl
terwijl
bijJ het vijfde
vijfde geen
onderteg

keningg kon zichtbaar gemaakt
worden. Dit
g
fenomeen werd ookeconstateerd
in enkele
g
of
g
pportretten van Petrus Christus. De gehele
e
gedeeltelijke
edeeltelijke
van enige
gonderg
l afwezigheid
tekening^
spreekt
deze werkwijze
werkwijz dus niet
p
oop
tegen. Indien de schilder kon terugvallen
g
hij
eenedetailleerde
tekening,
g
g^
slechts enkele omtreklijnengp
ter situering op
de schildehetVoor
g en
p aneel aan te brengen.
ris gkon hij
hijzich behelpen
met
het
getep
kende model.

d
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Jan
an van Eyck, Portret van Jan de
Leeuw. Wenen, Kunsthistorisches Museum.

2.

Jan

zijportretvan Eyck
lp
Y bereikt inzijn
ten de buitengewone
illusie van een echte,
g
Zijn
fYysieke aanwezigheid.
g stelt
lppersonages
g
hij voor zoals ze zich ppresenteren voor het
hij
oo van de schilder. Hijlregistreert
de
oog
g
zichtbare oppervlakte
met microscopische
p
pp
recisie niet als een vage
of een
precisie,
p
g impressie
subjectieve
interpretatie,
maar eerder
p
J
substantieel. In het Portret van Jan de Leeuw
(Wenen, Kunsthistorisches Museum) (afb. 2)
demonstreert Van Eyck zijn bekwaamheid
om licht en schaduw te manipuleren
bij de
p
weergave
van
de
luminositeit
van
de
huid
g
en de scherppg
geobserveerde interactie tussen transparantie en densiteit van de materie. Naargelang
g
g g de textuur der dingen
wordt het lichtereflecteerd
verstrooid of
g
g eabsorbeerd.
Afgezien
van de haast perfecte
illup
g
sionistische schilderstechniek zijn er verschillende indicaties dat eenportret van Jan
van Eyck
g te zijn
l dan
Y nogg iets meer beoogde
`slechts' eeneschilderde
nabootsing.g De
g
listen
en de achterkant van de panelen
zelf
p
J
werden eveneens beschilderd, meestal als
een simulatie van marmer, porfier
of een
p
ander kostbaar materiaal. Hetzelfdeeldt
g
voor de opschriften
eveneens volledigg aan p

gebracht
in trompe
p l'oeil,^ als waren ze g ebei g
teld in steen ofe
raveerd in metaal. Het
gegraveerd
lijs
Portret van Jan de Leeuw isevat
g in een lijst
inscriptie
waaropde volgende
g
p staat: Jan de
(pictogram van een leeuw) opp sant orselen
sach. l 4 01 . doch - dat claer eerst met oghen
g
Gheconterfeit nu heeft mi - Jan van Eyck
y wel
bli'ckt wanneert
bega(n).
43 6. Nauwkeurig,
g,
S

als in een officieeleschreven
document,
g
verneemt de toeschouwer hier de identiteit
van dee
ortretteerde (Jan de Leeuw),^ zij
gp
geboortedatum (feestdagg van Sint-Ursula,
21 oktober),zijn
J
J geboortejaar(1401),de
g
naam van de kunstenaar (Jan van Eyck)
Y en
.
het Jjaar van de uitvoering
1 6 Deze
in g 43
imitatieop
formatie staat'gegraveerd'
` e raveerd'
p een
lijst,
g de
J- die niet langer
p
g ouden of koperen
indruk wekt van een beschilderd houten
ppaneel, maar van een ander,, kostbaar en
duurzaam materiaal. Bovendien lijkt
J het
alsof Jan van Eyck
Y dit pportret ook een stem
even heeft: 'Jan van Eyck
gegeven
lgeY heeft mij
g
p ortretteerd...' - woorden geformuleerd
alsof ze van dep
g e ortretteerde zelf afkomstig
zijn
leeft en
p
l^van eenpersoondie
spreekt.
Op
die
manier
werd
hetgeschilg
p
P
derdeortret
getransformeerd
tot een teken
g
P
van iets anders, als ware het bezielde materie ofematerialiseerde
geest.
g
g
Het Portret van Antoon van BourSondië(Brussel, Koninklijke
J Musea voor Schone
Kunsten van België)
g (afb. 3), een werk dat
toegeschreven
wordt aan Rogier
g van der
g
ouWeden kan model staan voor degri
Weyden,
reuze code die hetortret
enre
beheerste in
g
p
de eerste helft van de 15de eeuw. Kenmerkend is de halflijfse
) uitbeeldingg in driekwartrofiel
teen
p
g een neutrale, donkere
achtergrond.
Schijnbaar
rust de hand met
l
g
despl top pde lijstJ van het schilderij.J . De seortretreneelaatsuitdrukkin
gvan de ge portretg
bij tot een sfeer van waardigg bij
teerde draagt
gheid en voornaamheid. Hetelaat
is
g
ongetwijfeld
J
ggeïndividualiseerd, maar de
g
elaatstrekken weerspiegelen een uit ebagelaatstrekkeng
lanceerdatroon
van zacht-vloeiende curp
ven. Typerend
voor deze gestileerde benaYpg
deringzijnJ ook de lange,
spitse vingers
g met
gap
ebo
en
duim.
Men
kan verde overdreveng
g
moeden dat de reële trekken van de man
enigszins
geschematiseerd
eschematiseerd werden, een verg
eenvoudsgin gdie resulteert in een al te harmonieuze en daardoor ietwat rigide
g gelaatsuitdrukking,maar die juist
de indruk van
l
voornaamheid in de hand heeftewerkt.
g
Ook de diffuse belichtingg van het gezicht
g
heeft hiertoe bijgedragen.
Daarnaast komt het vakmanschap
van de schilder tot uitingg in de subtiele
weergave
van de textuur der dingen,
g
g^ in het
bijzonder
van
de
huid,
gekenmerkt
door
J
^g
eindeloos zachte nuanceringen
g van de
kleurtonaliteit. Toch is dit realisme niet vere
g^
g elsl kbaar met de uiterst nauwkeurige,
ectieve
registratie
van
de
werkelijkheid
die
l
g
l

de Eyckiaanse
portretten
kenmerkt. Eén bep
Y
las rijk punt van verschil bij lJan van Eyck
langrijk
Y
betreft deecontrasteerde
belichtingg van
g
hetelaat
een sterk clair-obscur dat de deg
tails en de oppervlakte
van de huid bijzonl
pp
der scherp
definieert,
daar
waar de Ro
g eP
^
riaanse belichtinggbijdraagt
g tot het effect
l
van idealisering.
g van der
g Kortom,^ Rogier
gemodeleerd
volemo
Weden
heeft
de
figuur
g g
t
g ens een idee, een ideaalbeeld,, maar met
behoud van de individualiteit.

van der Weyden
Weden, Portret van
3.Rogier
^
Brussel, Konink van Bourgondië.
g
like
Belie.
7 Musea voor Schone Kunsten van Belgie

werkwijze
) kwam allicht overeen met de wensen van de opdrachtgever
zelf, die naast een waarheidsgetrouw
porg
tret evenzeer belangg scheen te hechten aan
zijn
deerfecte
weerspiegelingvan zij
l maatp
zijn rang.
schappelijke
positie,
zijn
status
en
zijn
,l
g
pp l p
Antoon van Bourgondië
(ca. z43o -1504)
g
was
a de buitenechtelijke zoon van Filips
p de
Goede en Johanna van Prelle. Deze edelman
vervulde
belangrijke
e
gJ militaire en advisehof
rende functies aan het Bourgondische
g
onder Filips
p de Goede en Karel de Stoute.
blijk ondermeer
blijkt
Zijn vertrouwenspositie
p
e
nomen
werd in de
opg
uithet feit dat hij
hij pg
tijdens het ka pita het Gulden Vlies tijdens
Orde
O r van
p
tel datlaatsvond
in 's-Gravenha ge
g op
p2
p
hij
mei
1 6. Bij
ontvingghij
Bij deze gelegenheid
e 45
g g
deouden
ketting
waarmee
hij
ge
portrethij gp
g
g
de p er teerd is. Het sierraad symboliseert
Y
so onlijke
J band met Filips
p de Goede,, het
hoofd
en de stichter van de ridderorde,, en
o
met
e diens opvolgers,maar het drukt ook de
instemmingg of vereenzelviging
gg uit met de
as iraties van de
politiek-ideologischeaspiratie
Bourgondische
leiders. Vuurijzers,
g
l
, vuurstenen en vonken, deersoonlijke
emblemen
p
l
van
a Filips
p de Goede,, vormen de schakels
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van de ketting.
g In het midden hangt
g de
ramsvacht een motief dat ontleend is aan
het mythologische heldenverhaal van Jason,
maar dat ook verwijst
verwijst naar Gedeon,^ de bijJ belse door God uitverkoren strijder.
Het beJ
treft twee archetypische
figuren
waarmee
Ypg
de Bourgondische
leiders zich wensten te
g
vereenzelvige
vereenzelvi en en van wie de heldendaden
hen werdenecultiveerd.
De betekenis
g
pijlin de hand van de edelman is
van deijl
nogg niet volledigg opgehelderd,
maar alles
pg
wijst
J in de richtingg van een teken van een
ambt, een speciale
waardigheid
waardi heid of verdienp
ste, een bijzonder attribuut. Bovenal helichaamt het Portret van Antoon van BourSond ic p erfect het aloude ridderideaal dat in
hofkringen
als een soort
g werd gecultiveerd,
g
ronk
pronkgewaad
van
de
Bourgondische
macht.
p
g
g
Het devotioneleortretdi
tiek met de
p
p
plaatsing
halflijfs Maria met Kind
p
g van een halflijfse
tegenover
een
figuur
in aanbidding,
op
o
g
g
g^
het Portretdi1'tiek van Laurent Froimont linkerluik: Caen, Musée des Beaux-Arts ,• rechterluik Brussel, Koninklijke
J Musea voor Schone
Kunsten van België (afb. kaft) wordt beschouwd als een creatie van Rogier
g van der
Weden.
Ei genli'kl betreft het een nieuwe
Y
combinatie van traditionele motieven en
structuren. De kunstenaar herbruikt het BYzantijnse
concept
J
p van de halflijfse
) Madonna
met Kind en voegt
g dit samen met hetportretp
type
dat in de 1 de eeuw gebruikelijk
Yp5
g
l is. Het
devotioneelehalte
blijkt
blijkt uit de gevouwen
g
g
handen van deegp
ortrettteerde analoog
^
g aan
deebedshoudin
van
donateurs
g
g geknielde
g
oPtal van religieuze
taferelen.
g
De keuze van de diptiekvorm
kan
P
eïns ireerd
zijnzijn
op
o meer dan éénprotoggeïnspireerd
type.
Yp Misschien combineerde de kunstenaar

het bestaande type
van het dubbelportret
Ypp
met de halflijfse
Christusen Maria-diptiet
ken. Een andere mogelijkheid
wordtgedeg l
monstreerd door het Wilton-diptiek
(Londen,
p
National Gallery)
Yvan ca.1 395 waarbij de
schenkersfiguur
ten voeten uit en vergezeld
g
g
van heiligen
wordt aan de
g gepresenteerd
gp
H. Maagd
g opp het tegenoverliggende luik.
Deze configuratie
herinnert opp haar beurt
g
aan identieke iconografische formules in bepaalde verluchte handschriften. Veelbetekenend in dit opzicht
zijn Bour
Bourgondische
inP
g on
ventarissen die sommige
schilderije
g schilderijen
als boeken: 'tableau en fourmes
J
d'une heures, fermant' of 'tableaux, faiz en
manière d'un livre'. Tot in de late s5de eeuw
wordt de creatie van Rogier
van derWeyde
Weden
g
soms in een gewijzigde
vorm
zo
g l g
als in het Diptiek van Maarten van Nieuwenhove (Brugg
e Sintanshos itaal
- Memlin g ^
p
museum afb.van
4 Hans Memling.
g
De traditie van het tweeluik in reliieusp
perspectief is nauw verbonden met
g
ideeën omtrent de zorgg voor het zieleheil,
intercessie en devotie. Zoals bijl
biedt het functioneel de mogelikheid
j
het
hoofdtafereel aan hetezicht
te
onttrekken.
g
Men kan dus vermoeden dat de binnenzijde
J
nietermanent
geëxposeerd
werd, maar
p
g p
misschien enkel op
p het gogenblik van het
g ebed. De relatief kleine afinetin gen, ekop eld aan het intieme karakter van de halfpg
li'fse
comp ositie,suggereren
su ereren bovendien een
l
privaat
gebruik.
rivaat
ebruik.
Bijgevolg
Bi' evol vervult het devotiediptiek bijJ uitstek een zinvolle functie in
de context
van en
dedev o
p rivate meditatie
tie. Het "biddendortret"
kan het gebed
p
g
van deeg ortretteerde
gelovige
il
g
g oriënteren
zijn leven,^ maar ook dat van zijn
tijdens
J
J n a-

4. Hans Meinlin^^
, Diptiek
van Maarten van Nieuwenhove. Brugge,
P
^^ Sint-I anshosp staal
(Memlin iiiuseuin).
\, \ d\p^, \ww^
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zij dood. In het eerste
komelingen
g na zijn
geval is het tweeluik te begrijpen als een
Andachtsbild, in het andere als een epitaaf.
In
p
beideerma
het als een soort p
g evallen geldt
g
nentebed
voor de eeuwigheid.
Ten slotte
g
g
geldt
eldt de dialoogg van de geportretteerde
met
gp
de H. Maagd
in
zekere
zin
als
een
certificaat
g
van vroomheid. De eigenaar kon het devotioneleortretdi
tiek
zij beeltenis,
p
P met zijn
devies, wapen
e
p en patroonheilige
p
gbeschou
wen als een soort stichtingsoorkonde een ui-

5 Petrus Christus, Portret van een
Kartuizer. Nezv York, The Metropolitan
1
Museum of Art, The Jules Bache Collection.

terlijk
voor een innerlijk reliinnerlijk
l ggarantieteken
Ieus voornemen of ideaal. Om die reden
functioneert de epitaaf van Laurent Froimont ook als een spiritueel
testament.
p
Omstreeks het midden van de i5de
eeuw blijven
de conventies van het genre
in
g
J
gebruik,
ebruik maar de neutrale achtergrond
g
wordt meer en meer verlaten ten voordele
van de situeringg in een herkenbare ruimte.
Deze nieuwe ontwikkeling
eëxplo g werdg
reerd door Petrus Christus. Het Portret van
een Kartuizer(New York, The Metropolitan
Museum of Art, The Jules Bache Collection)
(afb.vans
6 44
respecteert
volledigg de
5
p
Eyckiaanse
praktijk
portret
Y
p
J van het halflijfse
J
p
in driekwartrofiel
ge portretortret^waarbij de
p
gil
teerde schijnbaar
schijnbaar heeftplaatsgenomen
ach plaats g
ter de stenen omlilstip gvan een vensterraam die een inscriptie
p draagt
g met de naam
van de kunstenaar en de datum van de uitvoeringan
Het illusionisme
g het portret.
p
wordt nogg in de hand gewerkt
door de toeg
voeging
voe in van de vlieggonderaan opPde borstweringn
t romp e-l'oeil een motief dat in
ing

I

houdelijk als een talisman of een memento
evat. Nieuw is de sug mori kan worden opg
gestie van de hoek van een ondiep,
gggekleurd interieur dat een zekere bewein sruimte verleent aan de anonieme legg
kenbroeder. In het Portret van Edward Grimston (Londen National Gallery),
y eveneens
vans 44
6 heeft de kunstenaar het interieur
zeer duidelijk
Jggedefinieerd, ondermeer met
behulpg van de balken van de zoldering,
gronde venster in de muur dat de lichtinval
bepaalt,
g
^ en de houten lambriseringg van de
achterwand die het wapenschild
draagt
g
g van
de edelman. Dirk Bouts zette nog eeng
stap
verder door het interieur te voorzien van
een openstaand
venster met zicht opg een
g
weids landschag-zoals in het Portret van een
Man (Londen, National Gallery)
Y van 1 462.
Voor zover bekend is Hans Memling
de eerste Zuid-Nederlandse kunstenaareg
weest die het motief van het landschapg als
introduceerde, een ruim unieke achtergrond
g
telijke
setting
die
de
geportretteerde
geheel
g
gg
g
l
in de open
g lucht situeert. Het Portret van een
Man in Frankfurt Stadelsches Kunstinstitut)
van ca. 14 67 -s
470 en het Portret van een Man
in New York (The Frick Collection) misschien van ca. 1470-1472 zouden als de
vroegste
g voorbeelden in dit verband kunnen
gelden.
Ook in zijn latere werken bleef Memgl
lingdit motief hanteren, zoals in het Portret
van een Man met een Munt Antwergen KoninkliJ k Museum voor Schone Kunsten) (afb.
6) van ca. 1480.
Het zou kunnen gaan
om
4
g
eenebruik
van Italiaanse origine
g zoals dit
g
voor het eerst duidelijk werd toegepast door
Piero della Francesca in de Portretten van
Federico da Montefeltro en Battista Sforza (Florence, Uffizi) van ca. 14 65-147o, maar het is
nogg de vraagg of het laatstgenoemde
werk
g
zelf niet schatplichtig was aan Zuid-Nederlandse voorbeelden. Rogier
Y
g van der Weyden
had deze formule reedsehanteerd
in een
g
religieuze
context,^ namelijk
g
J in de Braque-triptiek(Paris, Musée du Louvre) van ca. 1450.
45
Opg de binnenzijde van het drieluik plaatste
g
vijf heilige
hij vijf
l
g in het halflijfse
g gpersonages
portretformaat
tegenover
een doorlopend
g
g
g
anoramisch landschapgg
op de achtergrond.
panoramisch
g
Het is bijgevolg
niet
uitgesloten
dat Mem g
lgg
ling^g
die vermoedelijktij
eni e ti d doorbracht
het atelier van Van der Weyden,
y, dit concegt daar heeft ontleend en toegepast in de
lijkt Memlingg in de
gportretkunst. Bovendien lijkt
eeband
a te willen beggenoemdegportretteneen
houden met een vorm van imaginaire architectuur. Meestal laat hijJ de positie
van een
g
e ortretteerden
ong der handen
van dee
gg
veer samenvallen met de onderste rand van
lijk alsof de
het schilderij,l^ waardoor het lijkt
rust op een denkbeeldige
g borstweringg
of eventueel opg de lijst
lijs van het werk.
Memlinggg
profileert zich als een
vernieuwer van hetortrett
Yge in de Zuip
zij
deli'ke
Nederlanden.
Zijn
portretbustes
zijn
Zijn
l

in een engg beeldvlak, waarg
van de randen de schouders en de armen
ortretteeroversnijden,
^ en waardoor de ge portretteerJ
den in close-upg naderbij
naderbij worden gebracht.
g
Hijl combineert deze vernauwde beelduitsnit met een nieuwe, landschappelijke settingen een opvallend
sculpturaal
realisme.
g
g
Deezichten
lijken
lijkensteeds ergg authentiek,
g
minder analytisch
dan de portretten
van Jan
g
Y
gepolijst
waaren
e
van Eyck,
maar
enigszins
gg J
g
t schijnlijk een beetje
l ggeïdealiseerd, echter
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zonder dat de veristische weergave
van het
g
model aaneloofwaardi
gheid hoeft in te
g
boeten.
gen
onDe Vlaamse Primitieven legden
getwijfeld
de
grondslagen
voor
het
'mo
g
g
l
g
derne'ortret.
Men maggechter niet uit het
g
oog
5
g
g verliezen dat het 15de-eeuwseportretrealisme eerst en vooral de werkelijkheid
J
toont van een sociaal en religieus
gedefig
nieerde norm. Bovendien opereerden
de
g
kunstenaars steeds binnen de enge
grenzen
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van deenre
codes en conventies.
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De Vlaamse portretkunst in de zestiende eeuw.
Enkele sleutelmomenten van een succesverhaal
Ondanks het opmerkelijke conservatisme bij het begin van de zóde eeuw getuigt de portretkunst
van iconografische en vormelijke vernieuwing.

owel de kunst van de
Vlaamse Primitieven als die
van de Barok bracht in het
verleden heel watennen
in beweging. De
p
zestiende-eeuwse kunstpraktijk
p
l van de Zuideli'ke
Nederlanden
daarentegen
J
g bleek een
mindereliefd
onderzoeksobject.
onderzoeksobject. Dit geldt
g
g
ook voor een subcategorie
als deportretg
p
kunst. Middeleeuwseortretten
en ook die
p
van de zeventiende eeuw werden voldoende belangrijk bevonden
om er diep-p
niet alleen
g wande studies aan te wijden,
J
onder de vorm van overzichtspublicaties
p
maar ook van monografische
studiesg eg
wijd
portretschilders.
J aan gespecialiseerde
gp
p
De zestiende-eeuwseortretkunst
werd,
p
op
eerder
impliciete
wijze,
zowat
afgedaan
p
p
l^
g
als een overgangsperiode tussen twee grote
g
era en kreeggbijgevolg
stiefmoederlijk
lgg een stiefmoederlijke
overzicht,
g. Noch een globaal
g
noch afzonderlijke
kunstenaarsmono
J
g rafieëneraakten
tot noggtoe van de grond,
g
g
niet zozeer door eengebrek
aan portretten
g
p
-inte
gendeel - maar veeleer door het relatief g rote aantal ongeïdentificeerde schilders enge
portretteerden. Bovendien is men
gp
de meninggtoegedaan
dat deze periode
g
p
weinig
weini baanbrekend werk heeft afgeleverd.
g
Te vaak worden zestiende-eeuwseortretp
ten omschreven ofwel als uitlopers
p van de
vorege eeuwen,^ ofwel als een aanloopp tot
déortretschilders
bij uitstek:
Rubens, Van
p
J
Dyck
en
hun
tijdgenoten.
Y
lg

Z

De krachtige
g traditie

Het is wel degelijk
g l zo datportretp
schilders in de eerste decennia van de zestiende eeuw
p gvasthielden aan
kram achti
types
en compositieschema's die al in de
Ypp
vijftiende
eeuw hun succes bewezen hadl
den. Dat deze archaïsche tendens zich
vooral in Brugge
e doorzette, hoeft uiteraard
niet te verbazen en vindt zijn oorsprong
p g in
de sterke artistieke traditie en het rijkelijk
l l
erfgoed
dat de Ars Nova er nagelaten
had.
g
g
Jan Provoostca.1465-1529),Ambrosius
Benson tv'00
'r 12
1 jan. 155 o en Adriaen
" 21 l ule 1551 voorzien er
Isenbrandt
a dttvoor
de burgerlijke
elite van de ingetogen or g Jp
tretten ten halve lijve
l die hun voorouders
bij
bi' Hans Memling^ en Gerard David bestelden1.
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1. Meester van de Ma dalenale ende,
Portret van Margaretha
van Oostenrijk.
Oostenrijk
g

paneel,
331 x 22 cm. Parijs,
I Musee du
Louvre, mv. nr. R.F. 2259

Nogg steeds bevindt dit genre
zich oop
g
het snijpunt
van
twee
werelden,
de
seculiere
lp
en deewi'de.
ijve uit zich
g l De devotionele ijver
het bijzonder in de zogenaamde
stichtersg
portretten,
ortretten waar opdrachtgevers
evers
in
bidp
g
dende houdinggeen heilige
g of religieuze
g
voorstelling
voorstellen flankeren of zelfs direct in het
devotiestuk betrokken zijn. Soms laten levendeersonen
zich uitbeelden als toep
schouwer bijl
religieus
tafereel in het
g
'verscholenortret'
waarvan
bijvoorbeeld
bijvoorbeel
p
^
biddende zuster augustines
op
g
p de Triptiek
p
met de opdracht
in
de
tempel
(Brugge,
p
gg Sint-Salvatorskathedraal,1510-11)van Adriaen Isenbrandtetui
t. Vaak nemen ze de gedaante
g g
g
aan van heiligen
figuren
met
g en van bijbelse
J
g
wie zijJ zich g
graag
geïdentificeerd
zien,
in
het
gg
zogenaamdp
'identificatie ortret'2. Tot
die
otde
laatste categorie
behoort Nicholas Bromsi
g
bur
burgemeester
van Lu
vanaf 11520,
g
5^ afgege

beeld als één van de Drie Koningen,
g ^ neergege
knield bij
bi' het Jezuskind op
de
Broinsep
triptiek,
ook van Isenbrandt.
p
Traditioneel van inslaggJ
zijn eveneens
vele vroezestiende-eeuwse
historische
g
portretten
die de Habsburgse
p
g vorsten en de
vooraanstaande hofwereld in beeld breng en. Eenggroot aantal van die 'Habsbur
g eraan de
pportretten' werden toegeschreven
g
Meester van de Magdalenalegende (actief
tussen ca. 149o en 1 5
26)^ hetgeen
een
ver glaat
onderstellen dat deze schilder nauwe banden onderhield met het hof, eerst in Brussel, nadien in Mechelen. Zeker van zijn
J
hand is het Portret van Margaretha van Oostenri1k in het Louvre in Parijs afb. 1 . Het
konterfeitsel leunt sterk aan bije de oudVlaamse traditie door zin
J conventionele
pose
ten
halve
lijve,
live
de
effen
achtergrond,
p
g
de voorstelling
van de minuscule handes
g
l
teen
g de benedenrand van het beeld en
vooral, door de beperkte
lichamelijkheid
en
p
l
het expressieloze
gelaat
met
een
blik
in
het
p
g
e) le. Frappant
is dat de enge
pp
g staatsieportretp
ten van de koninklijke
J familie vervaardigd
g
door een kunstenaar als Bernard Van Orley
ca. 14 88-1541 ^hofschilder van de regentes,
g
veel traditioneler aandoen
qua compositie
p
dan de breed opgezette
en face beeltenissen
pg
in segnificante settingg die diezelfde kunstenaar in dezelfdeeriode
schilderde van
p
staatsambtenaren eneleerden.
Het volg
staat hier om het Portret van Karel V in het
Museum voor Schone Kunsten in Boedapest
met het Portret van de S ep te vergelijken
g l
neesheer Joris van Zelle(Brussel, Koninklijke
J
Musea voor Schone Kunsten van België).
De idee omes
gpecialiseerde portretkunstenaars zoals Van Orley
Y aan te werven als
g esalarieerde hofkunstenaars ontstaat in de
Lage
pasvanaf de zestiende eeuw,
e Landen as
precies g
onder de regeringg van Margaretha
g aretha
van Oostenrijk. Net als Van OrleyY zal ook
Jan Cornelisz. Vermeyen5
ca.1150o-ca. 1559)
na de dood van Margaretha
van Oostenrijk
Oostenrijk
g
hofdienst blijven
werken
en
levensechte
J
konterfeitsels afleveren die zich onderscheiden door de driftiggg
gesticulerende handen.
De taak van die kunstenaars bestond erin
afzonderlijke
J pportretten te creëren die dan
in een soort van dynastieke
portretgalerij,
Y
p
g
l,
met een specifieke
p
ppolitieke agenda, het
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belang
g van de Bourgondisch-Habsburgse
familie en haar aanverwanten moest
3.dienst
v na Mariaavan
In
an
Hongarije
g schilders van
g l werkten zelfs enige
wieeen
werk is overgeleverd,
g
g gesigneerd
g g
maar van wie bekend is dat zijl routinematig
kopieën
naar portretten
uit de verzamep
p
lingvan de landvoogdes
g
g vervaardigden.
Dat vele van de overgeleverde historischeortretten
een middelmatige
g indruk
p
nalaten heeft wellicht veel te maken met
het feit dat de meeste van dezeortretten
p
helemaal niet in opdracht
van het hof zelf
p
emaakt werden. Uitgaande
van de zesgemaakt
g
lijk
tiende-eeuwse boedelbeschrijvingen
J g lijkt
erop
g l en hetpatricip dat ook de burgerij
aat hun huizenraa
getooid zagen
g met de
g gg
afbeeldingen van de heersende of vroegere
g
- een praktijk
gezaghebbersp
J die trouwens
no
getuige
vrijactueel is,,g
nogsteeds vrij
g de foto's
van de koninklijke
koninklijke familie in sommige
g interieurs. Dit fenomeen verklaart dan ook de
grote
aantallen middelmatige
portretten die
gp
g
tot onsekomen
zijn.
zijn Wellicht werden derg
'en masse'
p
g J historische portretten
vervaardegd door dozijnschilders,
met als
J
bestemmin de vrije
bestemming
vrij markt. Binnen het
bevonden de meeste van die
historischeortretten
zich in de voorste
p
Zi waren met
kamers aan de straatkant. Zij
andere woorden onmiddellijk
J zichtbaar
voor eventuele bezoekers en etaleerden de
olitieke s m athieën van de bewoners 4 .
psympathieën
Een nieuwe aanpak
p
p in Antwerpen

Ondanks het opmerkelijk
J conservabij het
tisme in bepaalde
artistieke milieus bij
p
begin
g van de zestiende eeuw, ontbreekt het
depportretkunstniet aan innoverende im
Ulsen zowel k
iconografisch
als vormelijk
l
g
vlak. Centrum van de vernieuwingsbeween. Meerdere factoren waAntwerpen.
gingis Antwer
ren hier in hetedin
g
g.
Essentieel voor de ontwikkelingg van
de schilderkunst in het algemeen
en de
g
ortretkunst in het bijzonder,
is de doorportretkunst
J
braak van het humanisme en van de Italiaanse ideeën over kunst en kunstenaar. Binparagone,
de
nen het levendig
S
g debat over dep
rivaliteit tussen de schilderkunst en deoëp
zie beweerden sommige
g humanisten dat
enkel heteschreven
woord de zieleroerseg
len van eenersoon
kan blootleggen.
gg Een
P
eschilderd
portret
daarentegen
geschilderd
g zou een
p
etrouwe
fysische
getuigenis
bieden, maar
getrouwe
g g
Y
ook niet meer dan dat. Leonardo da Vinci,
die - uiteraard - de superioriteit van de
schilderkunst bepleitte,
pareerde
dit voorp
p
oordeel door in zijn
schilderije allerhande
J schilderijen
strategieën
te hanteren die p gre
dezekunst
pg g van eze
cies derotere
diepgang
g
vorm - versus deoëzie
moeten
onderp
strepen.
De
voornaamste
hulpmiddelen
om
p
p
de communicatieve kracht vanortretten
te
p
suggereren
zouden het sprekend
gebruik
g
p
gg

5evenals
h e na drukkevang gebaar en
blekhet
lijk
uitstallen
van
bepaalde
accessoires
p
l
zijn6. Het is Quinten Metsys(1466-1530)die
Y
als eerste in de Zuidelijke
J Nederlanden
blijk
zijn van ditpoëblijk geeft op
P de hoogte
g tezijn
tisch dilemma opp Italiaanse bodem en kennis te hebben van Da Vinci's kunst. De tYsteeds
ischg
Vlaamse
zin voor detail is nog
voelbaar, maar Metsys
de nieuwe
Y adapteert
p
benaderin door de geportretteerde
te tobenadering
gp
nen als betrapt
in
een
momentane
actie,
in
p

2. Quinten Metsys
Mets s, Portret van een
68,8 x 53 3 cm.
geleerde. 15 20-22,paneel,
p

Frankfurt, Stádelschen Kunstinstitut, inv.
nr. 766

een frontale houdingie
g, ostentatief afstand
neemt van de oude vorm van het stichtersportret
en zijn spirituele
s irituele connotaties. De
p zijn
geortretteerde
richt
zich
niet
meer
naar
het
p
aangrenzende
devotiestuk,^ maar verlegt
g
g
zijn
naar de toeschouwer of
p
l aandachtspunt
naar een onbestemdunt
p buiten het schilderi'.l
Dat Metsys
in humanistische
kringen
Y
g
vertoefde tonen niet enkel de stilistische
kwaliteiten van zijn
l Ook de
l schilderijen.
geportretteerden
getuigen
daarvan.
Vaak
e
g g
gp
gaat het l
namelijk om mannen die dankzijJ
hun attributen als intellectuelen te typeren
Yp
zijn
in één van MetsYs'
l
l, zo bijvoorbeeld
meesterstukken:
het Portret van eengeleerde
eisg
(afb. 2).
De dYnamiek van de kunst in Antweren
p wordt niet enkel be Paald door de
frisse wind vanuit Italië maar ook door de
opmerkelijke
J economische bloei die deze
stad beleeft en de nieuwe marktsituatie die
daaruit
resulteert. Aangetrokken
door de
a
g
verlokkelijke toekomstmogelijkheden
van
verlokkelijke
gJ
de Antwerpse
p markt, stromen ambachtslui
en kooplieden
uit alle windstreken samen
p
in de Scheldestad. Het afzetgebied
van de
g

ortretkunst
blijft niet langer
tot de
blijft
portretkunst
g beperkt
p
hoe
hogeclerus,^ vorsten en hoogwaardegheidsrijk
zijn de rijke
bekleders. Gretige
g afnemers zijn
lui die maar al te graag
kooplui,
g g hun ambities
en uitzonderlijke
J welvaart gevisualiseerd
g
z ien7 .
Jan Gossaertca.1478-1532),die in
dienst van de Italiëminnende Filips
p van
Bourgondië werkte en ook opdrachten
van
p
buiten het hof mocht aanvaarden,p
speelt
p erfect in opde wensen van dit cliënteel.

P
3 Jan Gossaert, Portret van een koopman.
ca. 153o,
53 ppaneel, 63 ,6 x 47,5 cm.
Washington, D.C., National Galleryy of Art,
inv. nr. 1967.4.1

Anders dan voor Metsys het
geval was,g
reikt zijn
J kennis van Italië verder dan da
Vinci en de Lombardische school. Uiting
hiervan is de opmerkelijke
plasticiteit van
l p
p
Zij Portret van een
de afgebeelde
figuren.
Zijn
g
g
p man(afb.33)belichaamt oppovertuiende
wijze de humanistische topos
p van
g
het 'sprekende
portret',
van de beeltenis
p
p
die 'enkel nog
p
g een stem mist'. Het portret
weerspiegelttevens
de ambivalente moraal
r sp
ieg
wee
die de zestiende-eeuwse burgerij
g J kenzij met hun rijkmerkte:
enerzijds ppronkten zij
l
e
zij zich ten volle
dom anderzijds
J waren zij
bewust van de onchristelijke
als
onchristelijke praktijken
J
p
heid en woeker die met hun materiagierigheid
listische instelling
gepaard gingen.
gg
ggp
Deopp
ulariteit van 'desen
sijdwegh
g der consten'
l

Tegen
g de jaren veertigg van de zestiende eeuw is hetortret
volledig
g'ingep
bur gerd'. In de boedelinventarissen van de
laatste decennia van de eeuw zijn dan ook
n aan
in de meesteggevallenpportretten
aa te
e treffen van de man en de vrouw des huizes,
van de voorouders
en andere familieleden,
,

l
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en vaak ook van wereldlijke
wereldlijke en kerkelijke
kerkelijk
gezagsdragers.g
p
Globaal gesproken
verteen portretten
zelfs de grootste
g enwoordig
p
g
roe
schilderijen8.
Het
pvan de profane
et sucp
l
ces van deze kunstvorm hangt
g samen met
de drangg naar zelfpresentatie
van d eop
p
komende burgerij.
een
g J Het pportret biedt ee
podium
waar deze homines novi hun
p
pprofessionele en sociale opgang
pg g kunnen
illustreren, en waar uiteraard ook denage
dachtenis en de deugden
van d e ge
g
gPportret-

en zich consequent
instelde opp dde
q
kunsttheoretischerinci
pes van de It alip
aanse hoogrenaissance.
Het valt dan ook
g
niet te verwonderen dat deze schilder, als
hijJ zich al verwaardigde
tte peng een portret
p
selen baanbrekend werk verrichttem
o
ggestalte te ggeven aan de hooggeroemde
e
gg
inventiogedachte.
Met het Portret van de zo g
af b. gaf
a de
S enaamde familie van Berchem(afb.4)
kunstenaar een beslissende impuls
p s aan de
ontwikkeling van hetg
ontwikkelin
roepp
s ortret in dde
doctus

4. Frans Floris, Portret van de zogenaamde
familie van Berchem, 15 61
g
Lier, Museum Wuytsnr.52
J van Cam ^en-Baron Carol y,
5
y^

teerde in ere kunnenehouden
worden.
g
Een brede waaier van types
Yp is voorhanden.
Naast de veel voorkomende echtpaarportretten inendantvorm
en individuele por-p
tretten is één van de fraaiste uitingen
g van
de Nederlandseortretkunst
hetg
roeps
p
portret in de
breedte van een gehuwd
kopog
p
pel met hun kroost.
Eveneens omstreeks die tijd
tijd krijgt
Jg de
o ppdelingg in de verschillende genres
en de
g
hiermeeegp
aard gaande
specialisatie,
satie , die
g
p
zich aankondigde
g bijl het begin
g van dde
eeuw, vastere vorm. Met de rationalisatie
van de kunst onder impuls van het zich
uitbreidende humanisme worden deenres
g
een hiërarchisch P ringgeordend volgens
g
cie.
p De historieschilderkunst spant
P de
kroon. Onder aan de ladde staat deportretkunst. Reden van dezeerin
g g e waarderings
g het louter mimetisch karakter
a ter van
ditenre
eng of roven g dat de erudiete inbreng
tio mist waarvan elk visueel artefact
e act in die
tijd diende
te getuigen.
a wiJ zesde
g
g Dezee afwijzende
houdinggtegenover
portretkunst
vond
g
p
weerklank bijJ Frans Floris(1519/2o-157o),
die als eerste in onze contreien
e beastwoordde aan het statuut van de picto r
128

anEel,1
3o x 2255 cm.
c

Nederlanden.
Door de g
ezinsl
d
e enmon derlinge betrokkenheid samen te brengen
g
rondom hetortret van de overleden paten
familias, en door hun een voor
oo die tijd
J uiterst ongebruikelijke ssppontaneïteit te verle nen,geeft
hijJopporiginele
wijze
g
g
J vorm aan
de heersende morele opvattingen
u
p
g en over hwelijk en familieleven9.
Floris is echter een atypische
figuur, wiens voorbeeld
Ypg
nauwelijks navolging
gg zal kennen.
Veel representatiever
voor desu
it p
atie van het burgerportret in Antwerpen
peis
diee pperiode is de Meester van de jaren
J e veer ti$,een anoniem , maar vakbek waam kunstenaar van wie
zowateda
3 o pportretten
g
teerd tussen 154155
en 1 1 bewaard zijn.
iJn•
Anders dan Floris speelde
hijgretig
P
Jg gi nop
derote
vanwegede
g vraaggnaar portretten
p
hogere
g middenklasse, en maakte er,, nietteg
g enstaande de geringe
g waarderingg van het
genre,
zijn beroep
1
p van. Behalve individuele
)
ee
portretten,
bleek de schilder een voorkeur
eur
te hebben voor eenortrett
at alom in
Yp e dat
trek was en waarbij twee
ggehuwden
en naar
elkaar toegewend
zijn
g
Jinpendanten, van
een kleinschaligg formaat. D e pportretten van
Gilbert van Schoonbeke en Elizabeth Heyry

drickx afb.a-b
5 tonen man en vrouw, ten
halve lijve
tegen
l afgebeeld
g
g een neutrale
achtergrond,
achter rond terwijl
terwijlzede toeschouwer
kijken.
Frappant
zijn
de
minutieuze
afw
r
e
J
pp
J
kingen detailweergave,
de afstan g ave
delfJ kheid en ggeringepsychologische
g
betrokkenheid van dee
gportretteerden.
Het echtpaar
weerspiegelt erfect het maatpperfec
rollen
rollenpatroon,
p
^ waarbijJ de licha meliJ k en geestelijk
g
J zwakkere vrouw een
zekereereserveerdheid
vroeg,
Jl haar
aa
g,
g
su
superieure
mannelijke
partner
zich
het
p
p
liefstekarakteriseerd
zag
z1g
g als een efbe
wust heerser. Tevens beantwoorden de
konterfeitsels nog
w
g steeds aan dee eeuwenoudeortretcode
die
haar
oorsprong
P
p g vond
in het stichtersp
portret en ea
die de man hr ldisch rechts en de vrouw heraldisch ks
links
plaatst.
Dat Brugge
gg in die tijd over zijn
J n eco
nomisch hoogtepunt heen was,^ impliceerde
e
p
daarom niet meteen dat de uitgaven
voor
g
o
luxeartikelen niet meerpop het budget
g e stonden. Ook daar was het burgerlijk
segment
g l
g
van de bevolkingg tuk opp de modieuze formalistischeortretten. Voornaamste
levee
rancier was Pieter Pourbus1
2 -i
8.
532 4
54
Qua typologie en com
compositie
toont
zijn
zij
p
een sterke verwantschapp met de Antwei p
se p
portretpraktijk.
Zijn bloeitijd valt
l Zijn
p
iets later dan die van de Antwerpse Meesster van de jaren
veertig.
Dit
tijdsverschil
tijdsverschi
l
g
zich dan ook in zijn
zij oeuvre,
zich kenmerkt door
eeng roter vertic
a
lisme en een uitgesproken emblematische
duiding,twee karakteristieken die tr o u wens hét handelsmerk bijJ uitstek worden
e
van deehele
portretproductie
in de
g
p
p
tweede helft van de eeuw.
'Wacht nog
g even en Antonis Mor
spreekt'
P

Bakermat van deze nieuwsteorp
tretmode was niet het burgerlijk milieu,
maar de vorstelijkee
en aristocratische
sfeer.
s eer.
Feitelijke trendsetter was Anthonis Mor
o van
Dashorst1 516 20-?i 57
6 . Nauwelijks had
die schilder zichp
g e rofileerd in hetar i tieke landschapp of hijJ maakte furore in de
hoogste
met eenportretstijl
g sociale kringen
g
dieeheel
beantwoordde aan de formastili
g
scheeest
van de eigentijdse hofets
uette
hofetiquette
g.
de meest significante
schilderijen
schilderijenvan
a
g
Mors carrière behoort het Portret van MaryJ
Tudor(afb. 6). De compositie
van
a het
et pr
o p
tretaat
op Titiaans portretten
van
g terug gp
p
Isabella van Portugal,
van
g ^ de echtgenote
g
Karel V, zodanig
g dat MaryY Tudor,^ als eega
g
van Karels erfgenaam,
$
^ nadrukkelijk
J herkenbaarg emaakt is als opvolgster van Ka
rels eigen
gemalin. Door
g eerbiedwaardige
gg
de overtuigende combinatie van aristocratische austeriteit met een scherp
pgeobserveerde weergave
van de persoonlijkheid,
g
p
l
stijgt
het portret onder het penseel
van
Jgp
p
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dezeeniale
artiest ver uit boven het doorg
snee staatsieportret.
De beeltenis was reeds
p
o ppzienbarend in de tijd
tij van ontstaan en
zodanig in de smaak
dat Filips II nogg
p
op
p de dagg zelf van de 'levering'
g Anthonis
Mor beloonde met een officiële erkenning
als hofschilder. Vier jaar
na zijn aanstellingg
zijn
levert Mor in zijn Zelfportret
(Firenze, Uffizi,
p,
1558) een g
visueel verslag van zijn
) n ver
dimgtot Filips
II.
Zelfbewust
als
hijJ was,
p
hij zich op
werpt
phij
p als de evenknie van APel-

les, dé Griekseortretschilder
bijl uitstek én
p
hofschilder van Alexander de Grote. Zijn
)
humanistische asgiraties reiken echter verder dan dat. Door zichzelf te tonen in een
branieachtige pose
p en in de voorname outfit van een cortegiano,
g
^ steekt Mor het genre
g
waarvan hijl de levende incarnatie is in een
voornaam kleedje.
Hij maakt met andere
J Hij
duidelijk dat hij
hij zichzelf ziet als
woorden duidelijk
een P tctor doctus die niet louter objectieve,
)
ambachtelijke
van personen
J reproducties
p
p

NOTEN

Brugge
8^ en de Renaissance Van MeinlinS tot Pourbus,
tent. cat., Brugge, 2 din, 1998.
2 MarYan W. Ainsworth, 'Portraiture A meetingg of the
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to Bruegel Early Netherlandish painting in the
Metropolitan Museum of Art, tent cat ,
New York, 1998, pp. 139-145
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g
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Y members
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nr. 2 ( 1 995), pp 225-248.
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een socio-economische analyse, onuitgeg. licent.
verhandeling, K U. Leuven, 1 997, pp 96-97;
p.161
5 Keith Christiansen, 'The view from Italy',
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6 Petra Kathke, Potrat and Accessoire: Eme Bildms form im
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7 Bert Hendrickx, op
p cit , pp29- 45 pp 93-94
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p
p 95
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'Das Portrat zwischen 55
10
g
and 165o: Die Emanzipation eines Genres',

Von Bruegel bus Rubens: Das goldene Jalirliundert
der flamischen Malerei, uitg. dr. E Mai en
H. Vlieghe, tent cat Keulen, 1 992, p 173.
is Joanna Woodall, 'Honour androfit:
Antonis Mor
P
and the status of portraiture', Nederlandse

portretten: Bijdragen over de portretkunst in de
Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw (Leids Kunsthistorisch Jaarboek
VIII,1989), 's-Gravenhage, 1990, pp. 69-89

jaren,
5 a. De meester van de veertiger
<^ 1aren

5b.
b. De meester van de veertiger
^1jaren,

Portret van Gilbert van Schoonbeke,

Portret van Elizabeth Heyndrickx,
i544,
Y
paneel,
x cm. Antwerpen,
Koninklijk
59
44
P
1
k
Museum voor Schone Kunsten, inv. or. A.
127

1544,
paned,
544
p
59x44 cm. Antwerpen,
t
Koninklijk
I Museum voor Schone Kunsten,
WV. nr. A. 218

6. Antliotiis Mor van Dashorst, Portret van
Mary
paneel, 109 x 84
4 C.
Y Tudor, 1554, P
Madrid, Prado, inv. nr. 2108

aflevert,
goedberedeneerde kunstoed
werken met een welbepaalde
semantische
P
dimensi eijdelheid
10. Toegegeven, i') siert 'niet.
r
.
Toch was Morsrovocerende
houdingg niet
P
Z portretrepertoire,
ggeheel onterecht.Zijnp
p
evenals zijn
droge,
stijl
stij zullen
J
g^ analytische
Y
langg nazinderen aan de Europese
p
hoven... tot de intrede van Antoon van
DYck.
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JEAN Luc MEULEMEESTER

Portretten aan tafel
Over een schilderij uit de Brugse stedelijke verzameling
Rijke families lieten zich graag met veel symboliek aan tafel portretteren.

O het einde
van de zestiende
p
en in het begin van de zeventiende eeuw lietenodsg
vruchti ge families zich dikwijls
portretteren
lp
aan tafel. Op
P die manier werd de eendracht
van eengezin
toen het gemakkelijkst
J
g
g
e even. Het bood tevens de mogelijkheid
gegeven.
gJ
om andere aspecten
uit het gezinsleven
te
p
g
symboliseren:
vroomheid, vruchtbaarheid
Y
en een correcte opvoeding. Symbolische
eleY
menten zijn
g Ze
J in die werken nooit ver weg.
vertonen een statische opstelling
P
g in eenrenaissancesfeer. In de Noordelijke
J Nederlanfamilievoorstellin
den behoorden dergelijke
g)
onderwerpen
g
p uit die
g en tot de geliefkoosde
periode. Het zou ons verwonderen, mochten Brugse
g J pportretten
g schilders dergelijke
niet hebbenekonterfeit.
g
Inderdaad de stedelijke
stedelijkeBrugse
g verzamelingbezit een paneel
108 x 2133cm;,
p
inv. nr. o.1618 afb. 1 1583
gedateerd, met
53g

een voorstellingg die lange
gtijd
l als een ano niemerotestantse
familie
werd
omschrep
ven. Alfons Dewitte kon deersona
o
p
gesop
dit intrigerend
schilderij
schilderij onlangs
g identificeg
ren als Adolf van Meetkerke, voorzitter van
de Raad van Vlaanderen, die in1 582 of)
1583
huwelijk trad met Margaretha
53 in het huwelijk
g
van Lichtervelde. Beiden worden er afgebeeld met de vijf
vijf kinderen van Adolf uit zijn
l
eerste huwelijk
J (Nicolaas, Antone,, Boudewijn Adolf en Anna)
en met twee meiden,
,
waarvan één in de keuken. Hetaat
g dus
waarschijnlijk om een huwelijksportret,
waarschijnlijk
wat
lp
een reden
is om de
betekent
dat
erergee
b ena
gP rotestantse familie aan tafel te blijven
J
aanhouden. Het schilderijJ blijft
J een boeiend
kijkstuk. Historici,^ die zich bezig
kijkstuk.
g houden
met het tafelen,^ gebruiken
het
om
ge
g de eet gewoonten uit de late zestiende eeuw uit te
leggen:
geplooide
witte (mogelijk
gg het perfect
p
gp
gJ
damasten) tafellaken, de tinnen schalen,

borden en schenkkannen, hetlaswerk
g
, een
zoutvat en de scherpe messen. Het ontbreken vanaffels toont aan
dat men hier nog
g
met de handen at. De feestelijke
J waaier
(gevogelte,
citroenen,
druiven
aan spijzen
, druiven,
pl
g g
,
pruimen,
pasteien,
sinaasappelen,
brood,
ruimen
p
pp
^
bessen,,ggebraad...) werd tegelijkertijd
l o pg J
gediend.
Dit betekent dat de gerechten
toen
g
g
nogg door elkaar werden gegeten.
Moralisten
gg
wenden de Nederlandstalige
psalmteksten,
gp
waarvan twee in het renaissancistische rolwerk bovenaan werden neergeschreven
en
g
een onderaan, aan om te wijzen
op
degodsg
J
P
vrucht,opp
depedagogische kwaliteiten en
pPen van een chrisopp
de typische
eigenschappen
Ypg
telijk gezin. Deze verzen werden
telijk
gnagenoeg
g
letterlijk
uitgebeeld:
de
boom
aan
de
beek
g
J
(links) voor de man, de wijnstok
(achteraan)
J
voor de vrouw en de olijftakken
in de tot
l
handen van de kinderen.
g ebedgevouwen
g
Hetevaarli'ke
g
J dier, achter de zetel van de

1. Portret van de famihe Adolf van Meetkerke - Margaretha
van Lichtervelde, t'paneel 108 x 213
3schilderij
cm,1583. We menen dit schilderij aan Antoon Claeissens te
^
kunnen toeschrijven.
Brugge,
^^S Stedelijke
1 Verzameling.
1
^^ (Foto: Brussel, K.I.K )
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man des huizes,y
symboliseert het kwaad.
Misschien wordt met het eten niet alleen
een huwelijksmaaltijd bedoeld, maar ook
spijsvoor de ziel! Een vergelijking
welsi's
g J g met
het Pascha en/of het Laatste Avondmaal ligt
g
hier eveneens voor de hand. Er steekt ongetwi'feld
nogg meer symboliek
in dit schilde)
Y
rij:
l het brandende haardvuur, de hand met
de roede die uit de lucht komt, de kledijJ, de
opplagere
tafeltje staande kruik en schotel
g tafeltjes
bessen, enz. Ook de duidelijke
J aanwezigheid van zout kan niet alleen als een

Antoonca.1536 -161 3behoort tot
het in de Brugse
kunstkringen
vrij bekende
g vrij
g
schilders ggeslacht Claeissens. Deze familie
was vooral werkzaam in de tweede helft
van de zestiende eeuw tot zelfs vooraan in
de zeventiende. De stamvader was Pieter de
Oudere. Uit zijn
huwelij met Marie Meese
l huwelijk
vijf kinderen geboren.
Drie ervan
g
zetten het schilders geslacht
verder: Pieter
g
deon ere^
Gillis, waarvan
er bitter weinigg
^
geweten is,^ en de hier aangehaalde
Antoon.
g
g
Samen met zijn
l tweede vrouw,

Elisabeth Roelants, en hun drie dochters
woonden ze in een huis opp de hoek van de
Augusti'nenrei
en de St.-Jorisstraat. Net zol
als heel wat andere kunstenaars uit dieep
node vond Antoon Claeissens het niet minderwaardegallerlei restauraties en meer
ambachtelijke
l taken uit te voeren, zoals het
polychromeren van kerkmeubels. Daarnaast
pY
bleven er van die kunstenaar ook enkele
portretten
en panelen
met profane
onderp
p
p
weren
p bewaard zoals een Feestmaal met
stadsfunctionarissen uit 1574
en Mars,^ omringd
574
$
door de Kunsten en Wetenschappen,
triomfeert
pp
over de Onwetenheid uit 1605^beide in het
Groeningemuseum.
Uit 1593
dateert Het
593
g
Laatste Avondmaal in de Brugse Sint-Gillis-

1`\\\
^^ ^^^ u

,,
^^^^^\^a;
^^ , ^ t^;;
^^^\ ^u^^^un1^,u,
.

Dit schilderij1 uit 1 58 5stelt een biddende arnilie aan tafel voor en wordt toegeschreven
aan Antoon
^^
Shakespeare
Birthplace
Trust at Hall's Croft. (Foto: Norwich,
Claerssens. Stratford-upon-Avon, Shakes
p
p
1Jarrold and Sons)
2.

dure specerij
p
l worden beschouwd, maar
dient evenzeer in verbandebracht
te worg
den met een vers uit de bijbel
2:13
J (Leviticus 2:1
en 2 Koningen
g 2: 19-22). Het is een bindmiddel tussen God en Zijn
l volk,^ verwijst
J naar
onvergankelijkheid
onver
en
zou
door
demonen
g
l
worden verafschuwd.
In verschillende collecties worden
gelijkaardigep
composities bewaard. Vooral
hetaneel
in
de
verzamelingg van de
p
Shakespeare
Birth
lace Trust in StratfordBirthplace
p
Upon-Avon wekte onze aandacht (afb. 2).
Dit werk, van ca. 158o-9o, vertoont niet alleen dezelfde ingrediënten
als het hierboven
g
besproken schilderij
schilderij (een gezin
met acht
g
kinderen inebedshoudin
gaan tafel, een
g
meid dieebraden
gevolgelte
g
g
g aanbrengt,
g,
eeneli'kaardi
eg symboliek),maar wordt er
g J
toegeschreven
aan Antoon Claeissens uit
g
Brugge.
Wijmenen nu oppstilistische g ron Bru e. Wij
den te mogen
stellen dat het familieportret
g
p
in de stedelijke
J verzamelingg eveneens van
deze kunstenaar is. Dit wordt ten andere
door dep
g e ubliceerde kunsthistorische literatuur niet tegengesproken.

3. Detail uit een triptiek
met het portret
van
p
p
bisscho Karel-Filips
bisschop
p de Rodoan, paneel,
l'
100 xcm.
schilderij
werd in zijn
zij
44 5 Dit schilderij
in 16099 voor de Brugse
^
pdracht geschilderd
^
Sint-Donaaskathedraal. Brugge, SintSalvatorskathedraal. (Foto: Brussel, K.I.K.)

hij van de toenmalige
kerk. In 1609 kreegghij
g
Bru
Brugse
se bisschop,
mgr.
s Rop^ g Karel-Filips
pde
doan de opdracht
een triptiek
met de Kruisp
p
afn e m ingg e schilderen voor de Sint-Donaaskathedraal. Dit werk hangt
g nu,^ met mogelijk
gl
schilderije van hem, in
nogg enkele andere schilderijen
Brugse
g Sint-Salvatorskathedraal. (afb. 3)
Het oeuvre van Antoon Claeissens
werd eigenlijk
g nooit grondig
g
g bestug l nog
deerd. Toch valt het op
dat
hij
hij
in
zijn
zijn religip
stij hanteert
euze voorstellingen
een aparte
stijl
P
g
opzichte
van zijn
zij portretten. Die laatste
p
een veel koelere en realistische
manier van schilderen, wat in beideanep
len duidelijk
duidelijkopvalt.
Het meer fantasierijke
fantasierijke
p
deodsdiensti
eg taferelen maakt er
g
p laats voor realiteit voor een correctheid.
Dit valt zeker op
p als we de luiken van de
Kruisafneming
hierboven aangehaalde
g
S ver Het pportret van de schenker-prep re
J
ggelijken.
laat dat een duidelijk
J stilistische gelijkenis
gl
met het familiehoofd opp werk in GrootBrittannië vertoont, is andersekonterfeit
g
dan de voorstelling
op het middenluik.
gp
Analoge
g stijlkenmerken
stijlkenmerken
zijn
zijn eveneens oop
wijzen Uiterhet Brugse
kunstwerk
aan
te wijzen.
g
othese verder onderdient onze hYp
zocht en moeten we toegeven dat de kwaliteit van dit schilderijJ ons niet kan laten
spreken
van kunsthistorisch topniveau.
p
p
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ATLI NE VAN DER STIGHELEN
KATLIJNE

Antoon van Dyck, 1599-1999: het portret als passie
Van Dycks prestige als portretschilder, getoetst aan zowel Engelse als Italiaanse opdrachtgevers,
bereikt kort na 163o een eerste hoogtepunt.

Gods werck dat ick begaen, besien, besitten kan,
Doer hoef ikgeen
geen 'Copl
i ' uyt
y menschen handen
van?
Een deeltje
t van de kunst kan mij1 te recht ver blijden:
1
Dat deeltje, dat de hand op 't rad leght van de
tijden,
1
En stelt ml
J Grootevaer syn
J n over roote Vaer
Voor oo hen of het volck van he ofgist'ren
waer,
En sal mlJn kinderen kinds kinderen doen erven
Myn aensicht^ dat met mij1 ^^
gaet sterven en be derven
Is niet die wetenschap
P meer meester dan de
tijd?
1
't is, het verderffelick ick in d'Olij' geconfytt'.
^

ortretten zijn niet meer wat ze
ooit zijn
zijlg
geweest. De dichterdi
diplomaat
Constantijn Hu Y p
opp het
g Ins maakt in 1656 een gedicht
g
genre.
HijJ geeft
het de titel Dienstighe
g
g
^^ SchilderfJ . Portretten zijn
zijn nuttigg en nodigg want
enkel hetortret
legtg de hand opp het rad
p
van de tijd
l^ laat hem toe een tête d tête te
hebben met zijn
zij
J voorvaders en bewaart zijn
gelaat voor het nageslacht.
Het ver g an keg
lijke
J 'ik' overleeft enkel `in d'Olij1^geconJtt'.
Portretschilders zijn
van het
l steunpilaren
p
maatscha
maatschappelijk
veruiterlijke
pp ) bestel. Zijl veruiterlijken
ambitie
tijd
door de tijd een stapP
voor te blijven.
blijven. In de naar twintigsteg
eeuwse normen 'beeldarme' cultuur van de
zeventiende eeuw, de eschilderde
geschilderdeBeeltenis vervult van betekenis. Elkortret
is in
p
de kiem 'magisch-realistisch',
omdat
het
g
door 'gezichtsbedrog' een afwezi
afwezig e aanwe gstelt. Levenloze materie bezorgt
g in twee
dimensies het substituut van driedimensionale, warme lichamelijkheid. Die pparadox
ins
inspireert
in de barok tot menigg beeldgep
ge
dicht. De aleciteerde
Huygens
schrijf
g
Yg schrijft
>e à Madame la duchesse de Lorraine tardant de me donner sonortrait
...: ' Beau tai^
p
bleau^1
si 'alnais il en flit sur la terre,, Mais tableauaire
pour Tors ne ^pent me satisfaire'.'.
^l P

Hetortret
wordt enerzijds
enerzijdsg
gekoesterd als
p
'tromPe l'oeil' en anderzijds
anderzijd bekritiseerd
van het 'niet-zijn'.
J De artistieke
expressie
wordt immers geëvalueerd
in
p
g
functie van levensechtheid.
Het opzet
P van deze bijdrage
1 g bestaat
erin na teaan
g hoe Antoon van Dyck
Y in
zijn eigen
wordt
g omgeving
g g met portretten
p
econfronteerd
en hoe hij in Antwerpen,
en
p,
132

vrouwen tronien dekapaert
op
^
P^paneel in llJsten'
evenals 'Een Romeynsche vrouwen tronie op
paneel in lysten' te vinden. Een andere 'vrouwentronie op
in lysten' decoreert de
P ppaneel
J

i. Portret van een zeventigjarige Juan.
Brussel, KMSK.

Genua en Londen een vernieuwendorp
tretschilderen heefteïntroduceerd.
Het
g
overzicht wordt opgesplitst in de vier
p erioden die Van Dycks
artistieke loopbaan
Y
p

faseren.

De eerste Antwerpse
p periode,
P
1 599 -1621

Portretten aan de wand: bron van
insPiratie?

In 1599,
geboortejaar
599
g
l van Antoon van Dyck,
Y
zijn zijn
zijn
zijn ouders welstellende Antwer
p enaars. Hetezin
g Van Dyck
Y woont aanvankelijk
in
bij
grootmoeder
Cornelia Van
l
lg
DYck-Pru Ystinck in het huis geheten
Den
g
Berendans aan de Antwerpse
p Grote Markt.
Van het huis en de bezittingen
g van Antoon
van Dycks
Y ggrootmoeder is een boedelstaat
bewaard. De beschrijving
l g is interessant,
omdat men een zeerrecies
beeld krijgt
P
lg
van de materiële leefwereld waarin de
jonge
Veel pportretten
J
g Van Dyck
Y opgroeit.
pg
bij zijn oma langs
hangen
vaderszijd
g er bij
g vaderszijde
aan de wand. In de tweede voorkamer
zijn er 'VIII cleyn
J mans tronien ende twee

ANTOON VAN DYCK, 1599-1999: HET PORTRET ALS PASSIE

tweede achterkamer en ook opp de scheerzolder is een 'Romeynsche vrouwen tronie'
van de on- P ersoon p Het gebruik
g
ggedropt.
lijke
p dat het om de
l term 'tronie' wijst erop
voorstelling
vangaat
'types'g
die
men eveng
min identificeert. Hoewel in de inventaris
niet aan enig
gpportret van de weduwe van
Antoon van Dyck
- is in
Y wordt gerefereerd,
g
de Galleria Estense in Modena eenportret
bewaard dat mogelijk
g l Cornelia van DYckPru Ystinck in beeld brengt.
schilderij
g Het schilderij
wordt toegeschreven
aan Frans Pourbus de
g
Oude en draagt
opschrift
7
g het 17de-eeuwse
p
` ut. Cornelia Prul1jstincx'. Het is een sober
busteportret
dat allicht rond 51 8o isg ep
maakt. In het huis van Catharina Cuypers,
YP
moeder van Antoons moeder Maria, is zelfs
een familieportret
op te 1607
merken. In 160
P p
vermaakt ze aan haar schoonzoon Franchois van Dyck
bij testament immers volt bij
'Item laet ende maect aen
end
roeps
portret:
g g pp
Sr. Franchoys
haren behouden sone
y van Dijcke
1
een stuck schilderye
op^anneel in listen
lyste dae J ^
de voirghenoemde
testatrice met haren
S
manne ende dochterecontre
, ait
op
staen,
con ditie dat tselve stuck schilderije
naer
da
y
l
JvicheyJ t desselffs Van Dijcke
sal toecommen ende
1
vol^en aen synen
outsten sone oft dochter die
y
alsdan in leven veesen sal ende doutste sal wesen'. Hetortret
is zeker gemaakt
vóór het
p
g

huwelijk van dochter Maria in i 59
o en behoort dus nogg tot de 16de-eeuwse traditie.
De afbeelding
g van drie leden van een burerli'ke
g
J familie op
P één drager verraadt
evenwel de artistiek-progressieve smaak
van het ouderpaar.
p De knaapPVan Dyck
Y is
ongetwijfeld
on
gefascineerd
geweest
door
het
g
l
g
g
tafereel dat na de dood van zijngrootmoeg
der naar het huis van zijn vader is verele g en
huisd. Het biedt hem de uniekeg
heid zijn
in
1607
gestorven
moeder
— als
7g
l
meisje geportretteerd
— opnieuw
voor de
p
gp
g eest te halen.
De aanwezigheid
van portretten
en
P
g
andere schilderijen
in
zijn
zijn
huiselijk
huiselij
milieu
J
Antoon van Dyck
p oY in de voets
ren van zijn
lggrootvader te treden die ooit in
Antwerpen als schilder
aan de kost is geko-g

men. In 1610 - hij
hij is dan elf ljaar - wordt hij
hij
leerjongen
bij de op
dat
ogenblik
zeer
e
l gbij
p
g
g
renommeerde Hendrik van Balen. De man
is in 16o8 deken van de Sint-Lucasg
gilde
g eweest en is vooral vermaard voor het maken van maniëristisch aandoende kabinetstukken. Niettemin maakt Van Balen af en
toe ookortretten.
Zo schildert hij
hijeen niet
p
meer bewaardroe
s
ortret
op
paneel
van
g p P
pP
zijn kinderen en heeft hij
hij voor zijn
zijnepitaaf
p
in de Antwer pse Sint-Jacobskerk een dub-

denedateerd.
Tussen het Brusselse en het
g
Weenseortret
- formeel ergg goed
vergeep
g d ver
ligt
ver t
g immers een wereld
schil. Het zelfportret
toont een veel meer
p
rabiate close-upP
van het jongensgezicht
hoewelortretten
in g
beidehet model oogcontact zoekt met deotentiële
bekijker.
De
p
J
onzekere lijnvoering
J
g van het begin
g is ver vanen
die
g door drieste penseelstreken
p
zonder aarzelinggop
het
paneel
zijn
gezet.
zijn
g
p
p
Van Dycks
techniek heeft een revolutionair
Y

2-3.
en zijn
zij vrouw. New York, The Frick Collection.
1
3 Portret van de schilder Frans Snijders

belportret
van zichzelf
en zijzijn
P
J vrouw
zien. Tussen 1610 en 1614/15
blijf Van
4 5 blijft
als zeker als leerjongen
Yck zo goed
g
J g in
Van Balens atelier aan de slag.
g Af en toe zet
hij ook reeds een eigen
hij
op. Het
g compositie
p
schilderijtje
van een zeven li met het portret
p
tigl
'ari eg man (Brussel, -Koninklijke
Koninklijk Musea
Schone Kunsten van Belg^
ië afb. i)
ast
t
olo
isch
perfect
in
de
bestaande
p Yp g p
traditie. HijJ
zoals anderen hem
hebben voorgedaan,
g
- maar experimenteert
p
met de drager.
paneel wordt
g Het 'oubollige'
gp
vervangen
door
een
ovaalvormig
g
g doek. Het
portret heeft alle
kenmerken van het jeugdJ gd
werk van eenetalenteerde
leerling.g De
g
contouren zijn
J onvast uitgelijnd
gJ en het bovenlichaam verschijnt
verschijnt
nogal
g vaal tegen
g een
monochrome achtergrond.
De sterkte van
g
hetortret
schuilt in de uiterst subtiele
p
lichtwerkingg in het gelaat
en opp de kraag.
g
g
Boven het
modelrijkt
in
kapitalen
het o p
I' l
p
schrift JETATIS SUE..7 o. ANNO.161 .AVD.F.AETA.
3
SUE.14 . Hijlsigneert
met een monogram
en
g
g
noteert scrupuleus
de
leeftijd
leeftij
van
de
artiest,
p
nauwelijks
veertien jaar. Van een heel ander
J
niveau is het branieachtige
g Weense zelfporp or
tret (Wenen, Akademie der bildenden Kiinste afb.. 121)
mijn
dat naar mijn meningg
moeilijk
moeilijk vroeger
dan ca. 161
1 kan wor 45
g

Het is misschien niet helemaal toevalligdat de twee oudst bekende werken
van Van Dycks
hand tot het portretgenre
Y
p
g
behoren. Vanaf 1618 het ogenblik
waarop
p
hij
hij als meester-schilder aan de slaggg
gaat,
blijft
blijft hij
hij veelvuldig
portretten
maken.
Hiergp
bi'l valt opp dat Van Dyck
er
de
voorkeur
aan
Y
geeft
eeft mensen te pportretteren die opP één of
andere manier ook met Rubens een relatie
onderhouden. Zo schildert hijJ o.m. de p or tretten van Rubens' medewerker, de dieren-

4 Portret van Cornelis van der Geest.
London, The National Gallery.
y

nieuwe wendinggg
genomen: de materie van
de verf wordt exppressiemiddelpar
P
excellence. De verftoetsen bepalen
de vorm,
p
omdat de vorm niet langer
g de verfstreken
bedwip gt. Geleidelijk
Geleidelijk slaagt
g de jonge
J g Van
Dyck
erin
het
silhouet
van
de
Antwerpse
Y
p
bur
burgers
hij tevens
g te vernieuwen en tracht hij
kijkopp de mogelijkheden
hun kijk
van de schilgl
derkunst te veranderen. Verf is niet langer
g
alleen een middel om een beeld te vormen,
maar wordt doel opp zich. Zijn
Zijn vaardige
g
hand beweegt
'eerste Antg in de zogeheten
g
werp
se p
period& haast driest over paneel
en
p
doek. HijJ ggebruikt
zijn
de
verf
in
zij
materialil
teit
etroost zichg
nietende moeite de boogvormig
e sporen
van het penseel
te ver doep
p
zelen. In Antwerpse
context
is
dit
ongezien.
p
g
Hierin schuilt zijn
zijl prille
originaliteit. Mogepg
ge
lijk
zijn vrijl l laat Antoon van Dyck
Y zich in zijn
moedige
door het
P
g penseelslag
ginspireren
p
voorbeeld van de zowat vijftien
jaar
oudere
J
l
Frans Hals. Hals' ouders zijn
zijn afkomstigg van
Antwerpen
p en meerdere bronnen tonen aan
dat Hals er in 1616 enige
tijd verblijft.
verblijft In
g tijd
zij eerste bejaar voltooit Hals zijn
rijke schuttersstuk (Haarlem, Frans
gJ
Halsmuseum). Er is echter niets bekend over
zijn
J concrete uitstralingg in het toenmalige
g
Antwerpen.

schilder Frans Snijders en zijn
zij vrouw Marde
Vos
(New
York
The Frick
g
Collection, afb. 2-3),
de verzamelaar
3,
Cornelis van der Geest (Londen, The National Gallery,
4 en van de buitenburY^
emeester
Nicolaas
Rockox (Sint-Petersg
burg,Hermita eg. Hij varieert
de typologie
J
en kiest aanvankelijk vooral voor het individuelehij nu opteert
voor drie
g ortret. Of hij
p
kwartortretten
of
inzoomt
op
head
and
p
p
shoulders, steeds slaagt
hij er in depersoonghij
p
li'kheid van het model te reveleren. In verhij veel meer de
geli'kin
J gmet Rubens geeft
g hij
indruk de gp
door
heme ortretteerden
s
pY
chisch te benaderen. De context, barokke
stoffering
g met brede balustrades en fluwelen draperieën
incluis,- ontwikkelt hij
hij in
P
functie van het individuele model. Defi'Jn
zinnige
g Snijders verdraagt
gbijzonder goed
g
het barokke decor en het uitgelezen
boeket
g
achter zijn
glimlachende
vrouw
zou
wel
lg
eens door hemzelf kunnen zijn
geschilderd
Jg
terwijl
van Van der
J de persoonlijkheid
p
l
Geest zo indringend
en overtuigend
inevig
g
dentie
esteld
wordtac
dat
elk
bijkomen
bijkomend
g
tot overbodige
franje
is geworden.
g franje
g
Rubens bezorgt
blijkbaar
g hem blijkbaar
g ere geld
en biedt hem de
g Pportretopdrachten
p
mogelijkheid
in zijn
zij atelier te leren kennen
gJ
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wat teamwork inhoudt. Tussen 16177 en 162o
hij tenminste driemaal aan
p articipeert hij
rootschee
se
die door Rubens
p projecten
p J
g
wordenesu
Al weten we niet
g erviseerd.
p
Y
l g Van Dyck
pprecies wanneer Rubens de jonge
voor het eerst heeft ontmoet, vast staat dat
zij geweest vóór
de leerling
er contacten zijn
g
zijn
J meestertitel 1618 heeft verworven.
Hoewel Van Dyck
reeds
p
Y in deze periode
eenroductief
meester is van historietaferep
voorkeur uit te gaan
lep /lijkt
lijktzijn
zijnspontane
g
p
naar hetortret
enre.
Opp
erggkorte tijd
l ex g
P
erimenteert
hij met zowat alle registers
gisters
l
van hetamma.
In
functie
van
de
wensen
g
van de opdrachtgever zoekthij
hi naar het geg van
pasteg
'segment' voor de portrettering
p
het individu. De alenoemde
Cornelis van
g
hij haastJ in 'macroder Geest registreert
g
close-up'
waardoor
we
als kijker tot een onP
waarschijnlijk intieme confrontatie worden
uitgenodigd. De fysionomie
van de man is
Y
zo indrukwekkend dat elke referentie aan
stand of status overbodigg wordt. Daarnaast
(ca.
p
Pportretteert hijJ in dezelfde periode
1619 20 een drielediggg
gezin opPéén drager.
g
Rubens heeft het hem zowat zeven jaar eerder voorgedaan.
Zijn portret van het gezin
g
g
van Jan Bruegel (Courtauld Institute Galleries Princes Gate Collection, Londen, ca.
1612/13)
3— een ouderpaar
p met hun twee
kinderen compact
poserend
binnen een
p p
rechthoeki ge lijst
lijs — wordt tot toetssteen van
eigen
J g Antoon van
g kunnen. De jonge
Dyck
moet
met
dit
portret
goed
vertrouwd
p
g
Y
hijals boezemvriend
z geweest, omdat
zijng
hij
^
van Jan Bruegel
p Ru g Jjunior,- de knaappop
bens' schilderij,J/ geregeld
g g bij de 'Fluwelen
Bruegel'
Het (nog)
gniet
g te gast
g is geweest.
g
eïdentificeerde
portret
van
een
jong
echtgeïdentificeerde
J
g
p
aar
met dochtertje in Sint-Petersburgg
dochtertje
(Hermitage,
verwijstcompositorisch
P
g^ afb.5)verwijst
naar Rubens'rotot
e maar
oogtg veel
p
Yp
!
minder formeel. Voor beideortretten
is de
p
halflijfse
J Ppose toegepast. Rubens benadrukt
de 'gezinsconcordia'
door de maniëristisch
g
geïnspireerde
eïns
verstrengeling
g P
g ^ van handen in
het centrale blikveld te situeren. Bij
Bi Van
Dyck
Y ontmoet de toeschouwer opp dezelfde
plaats
een stuk speelgoed. Het kind omvat
P
met beide handen een houtenp
p o : de ouders buien
g zich over het kind zoals het
kind het speeltuig
p
g Man
g met zorgg omringt.
en vrouw trotserenewilli
de
blik
van de
g
g
toeschouwer,/ terwijl het kind de ogen
g richt
oophaar vader. Het kleine meisjeJg
egeeft daardoor de indruk niet echt teoseren.
In het
p
Londenseortret
wordt
het
begrip
'nuclep
gp
airezin'
gemaakt;
schilderij
g expliciet
p
g
/het schilderij
uit de Hermitage
subtieler. Man
gsuggereert
gg
en vrouw komen elkaar letterlijk
letterlijk meer nabij
nabij
en de heer des huizes heeft zin
hoed
en
l
mantel afgele gd, waardoor ook 'vestimentair' de intimiteit van het tafereel wordt
verhoogd.
In dezeeriode Y
heeft Van Dyck nogg
134
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hij
geen
eigen
sjablonen ontwikkeld maar hij
g sjablonen
g
experimenteert
veelvuldig
naar
inhoud
én
g
p
vorm. Rond 162o/21 bereiktzijnp
z portretstijll
technischezien
een eerste hoogtepunt. Zo
g
combineert hij in Laat de kinderen tot mij1 komen(Ottawa, National Gallery
y of Art) het
religieuze
historiestuk
met
hetportretp
g
g enre. Hoewel het thema van Christus en
de kinderen reedso
ulair was in 16depp
met
5 Portret van een1Jong
^
^^ echtpaar
dochtert1 e. Sint-Petersburg,
^ Hermitage.
fi

eeuwse context ,J
lijkt Van Dyck
Y de eerste te
zijn
J ggeweest die Jezus afbeeldt ingezelschaPvan kinderen en ouders van één en
hetzelfdeezin.
Van Dyck
Y houdt ervan een
g
familie teortretteren
en ervaart het als een
p
uitdaging
gg levende modellen te confronteren
met 'fictieve wezens'. Tot dusver is heteg
zin niet sluitendeïdentificeerd
geworden.
g
g
Een vroegere
hypothese
suggereert
dat het
Yp
gg
g
ortret het konterfeitsel zou zijn
zij van Pieter
portret
Rubens en Isabella Brant met hun
•
oudste kinderen, wat echter opp zuiver biografische gronden valt uit te sluiten.
De schilder kiest voor een horizontale compositie
die evenwichtigg in twee
P
helften wordt opgedeeld.
De in roodgepg
hulde rechterarm van Christus vormt het
inhoudelijke koppelteken.
inhoudelijke
Christus en de
pp
apostelen
houden
hun
blik
gericht
opp de
p
g
knaap!terwijll beide ouders in Christus'
richtinggkijken.
kijken. Rekening
g houdend met de
leeftijd
J van de twee kleinste kinderen, laat
Van Dyck
aankijken
Y hen de toeschouwer aankijken.
zijJ beseffen (no)
•
g niet de sacraliteit
van het ogenblik.
Christus verschijnt
) zitg
tend en is inrofiel
afgebeeld
wat Hem tot
g
p
belangrijksteprotagonist
rota onist maakt. Zo wordt
ook Zijn
l aureool tot een overbodigg attribuut.
schilderij geeft een momento p Het schilderij
name weer waardoor het statisch karakter,
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dat eigen is aan het medium van de schilderkunst wordtete
P En er is meer.
g erd.
Van Dyck
p
g
Y ontwikkelt een apartegebarentaal. Zoals eerder iseze
gebruikte ook
g gd/g
Rubens verstrengelde
handen als motief.
g
Deze handenParen zijn
zij echter steeds masen statisch. Van Dyck
Y ont/ sculpturaal
p
wikkelt een nieuw idioom waarbijlg
gezicht
en handen in haast dezelfde mate de expressie
van de figuur
bepalen.
Aangrijpend
g Jp end
p
g
p
in zijn
l innovatieve beeldtaal is de manier
waaropphijJ handen laat bewegen.
g De
meeste handen bijJ Van Dyck
Y hebben een zekere vormeloosheid en zijn g
ongewoon langg
en slank. Bij
Bij hem is gestiek
geen
kwestie
g
g
van etiquette
of decorum maar exponent
p
q
en onvan emotionaliteit. De vingers g
bewegen
geduldig
en
raken
aan.
De
jonge
moeder
l g
g
g
introduceert met de rechter hand haar oudste zoon, terwijl ze met de linker de babyY
teen
g zich aandrukt. De rechter hand van
zijn hart;/ de
wijstnaar zijn
deater
P familias wijst
vingers
g van de andere hand komen even in
contact met de naakte schouder van het
oudste dochterkind opP het voorplan.
Het ou
p
tje
verschuilt
zich
achter
de
rugg van de
J
knaapp die wordt gezegend.
Zo wordt de afg g
fectie die de verschillendeezinsleden
met
g
elkaar verbindt indirect verbeeld. Van Dyck
Y
slaagt
p
g er steeds in emotionaliteit impliciet
aanwezi te stellen. Wie ook de opdrachtaanwezig
p
lijdtggeen
g
^ het lijdt
g ever van het stuk is geweest,
twijfel dat het schilderij
schilderij als schouwstuk
twijfel
voor eenrivé-woning
p
gvan welstellende
Antwerpenaars
is gemaakt.
Deportretteerp
g
p
stijl
pP aan de per-l is modieus en het appèl
soonli'ke
J devotie dat erin aanweziggis,
!ppast

6. Portret van Sir George Villiers en
echtgenote
Lad Catherine Manners.
Lady
^^
Londen, Kunsthandel.

4104k, ua^al^^
^^^ ^
^`n^,.. ,

10$ Itor,.4\,

Ae \ i\a^^^^a

perfect in het kader van het contr
rf
p
aeormatorisch reveil.
Antwerpen
p versus Londen

Rond 1620 is Van Dycks
naam en
Y
faam reeds ten deleemaakt.
Dit blijkt
g
J o.m.
uit de belangstelling
g
) g schilder
g voor de jonge
die vanuit Engeland
wordt betoond. Al is
g
het niet zeker wie Van Dyck
y in de winter
e
van 162o/21 in Londenastvri'heid
bood,
g
J
hij is meteen in hetJ juiste milieu ter
ech tge
komen. Opp 28 oktober 1620 schrijft
schrijft Th
Thomas
Locke aan de Britse agent
g in Brussel:'The
young
oun Painter Van Dyke
y is newlyycome to the
town and brought
Signo
nor Ru g me letters rom Si
; I am told my lord of Purbeck sent
i or him
hither'. Als we dit citaat kunnen1
ge oven, is

het de broer van de hertogg van Buckin g ham die Van DYck naar Engeland
heeft
ee
tuitg
g enodigd. Uit andere bronnen kan worden
afgeleid
dat ook de graaf
van Arundel ee
een
g
g
beslissende rol heeftes
g peeld om de
eovertocht te bespoedigen. Op
0 28 februari 1621
verleent men hem eenpaspoort om tega
an
reizen. De toelating
komt
van
James
I
maar
g
is ondertekend door Thomas Howard, de
graaf van Arundel. HijJ treedt tijdens
deze
g
J
maanden ook het meest nadrukkelijk naar
a
voor als Van Dycks
opdrachtgever. Zo laat
Y
hijJ het pportret maken dat hét 'historische
gelaat'
Blaat'
bij uitstek is ggeworden van de graaf
l
g
(Malibu, J. Paul Getty
y Museum). Met de
linkerhand toont hijJ nadrukkelijk
l het medaillon van de Orde van de Kouseband. Er
is dus sprake
van het doorgeven
van een
p
g
boodschapP waardoor de communicatie met
de toeschouwer intenser wordt. Hetortret
p
dat hij schildert van Sir George
g Villiers,, de
latere eerste hertogg van Buckingham, en
zijn
J vrouw LadyY Katherine Manners vormt
een uitzonderinggp
op elke 'Antwerpse'
p regel.
g
Hetaat
voorbeeld van
g om een ongezien
g
een p ortrait historié waarbij het koppel
pp als
Venus en Adonis verschijnt
J (Londen,
Kunsthandel, ill. 6). Hetaar
p is in mei 162o
voeten uit en
g ehuwd en zeposerenten
p
halfnaakt in eenoen
P landschap.
p Het p or tret isas
p recent ontdekt en toont aan oop
welke revolutionaire wijze
l Antoon van
Dyck
Y vanaf zijn eerste bezoek aan Engege
land de Britseortretkunst
een nieuwe
p
wendingg heeft gegeven.
Al kan men vergg
moeden dat de kunstzinnige
g opdrachtgever
aan de basis ligt
g van de wel ergg onconven tionele iconografie,
g
^ het is Van Dyck
Y die erin
slaagt
slaat het conceptpg
gestalte te geven.
Ook
g
toen moeten de meest vooraanstaande connaisseurs dit voor de slaapkamer bedoelde
p ortret als avant-gardistisch hebben ervaren.
Tijdens
zijn
Tijdens
zijn verblijf
l in Londen ontvangt
hij van de Engelse
koning
aarsa'ghij
g
g
leen
laris van Zoo £ en twee weken voor zijn
J
vertrek naar Antwerpen wordt hem hetzelfde bedragg uitbetaald voor een niet nader te bepalen
'speciall
service'. Voor het Enp
p

naam ggemaakt. Het
g else hof is Van Dycks
Y
is niet duidelijk
of
de
jonge
l
J g meester Engege
land verlaat met de bedoeling
er nov
g nog
aak
terugg te keren. Voor de aankomende schilder heeft de excursie de kansgeboden kennis te maken met een aristocratische hofcultuur. Deze eerste confrontatie heeft hem
ongetwijfeld mentaal voorbereid oppzijn
)
iets latere intrede bijl de Italiaanse adel.
Hetvan
Isabella Brant Wasp ortret
hington National Galleryyof Art, Andrew
e
W. Mellon Collection) illustreert opp een andere manier Van Dycks
experimenteerlust
Y
p
en 'post-Londense'
acribie. De Franse
p
kunsttheoreticus André Félibien verhaalt in
1666 de ontstaansgeschiedenis
van een p or g
tret van Isabella Brant dat Van Dyck
Y bijJzijn
l
vertrek naar Italië op
p3oktober 1621 als afscheidsgeschenk aanbiedt aan Pieter Pauwel Rubens. Het architecturaal decor van
hetortret
bevestigtg eveneens de identiteit
p
van deon
van
l eg vrouw als de echtgenote
g
derootmeester.
Zij lp
poseert immers voor
g
de drieledige arcade g
die de scheiding
vormt tussen de binnenplaats
en de tuin
p
van de riante woningg die Rubens rond 1620
aan de Antwerpse
P Wapper
pp laat oprichten.
p
Dit verband brengt
g de dateringg van het
doek opP ca. 162o 21 wat ook vanuit stilistisch oogpunt
ten volle kan worden bijJggee
gp
treden. Van Dycks
techniek is er sinds 161
1615
Y
nogg flamboyanter
op
Y
pggeworden en hijl durft
zijn
zijn modellen meer contextueel tepresentep
hij nogg niet kiest voor de afren hoewel hij
beeldingten voeten uit. De bogenrij
g
J rechts

in beeld verwijst
l naar de realiteit van het
ogenblik
terwijl
g
J de schilder opp het achterplan
met
gemak
het oudste deel van het
p
g
huis vervangt door een monumentale balustrade. Zo mengtt hij opnieuw feit en fictie en brouwt hijJ uit beide een oogstrelend
g
decor. De aanwezigheid
van de ten dele
g
ontsloten tuin opp het achterplan
in
P bepaalt
p
sterke mate de sfeer van het schilderij.l Het
is zomer en de vrouw des huizes schikt zich
minzaam in haar status van echtgenote
van
g
de beroemde schilder. Zij
llkijktinde richtingvan het atelier waar Rubens dagelijks
aan het werk is. Isabella Brant is in driekwart naar rechtse
gportretteerd wat laat
vermoeden
dat
niethetant
alsPen d
p ortret
, ezien
is opg
evat aan
vrouwen dan meestal
g
heraldisch links zijn afgebeeld. Zuiver formeelor
g ezsen betreedt Van Dyck
Y met dit p treteen
echt nieuwepaden, maar het
g
bontealet
p met de goudgele
g g en rood groene
g
accenten en bovenal de fluïde, haastrep
impressionistische
penseelvoering,
P
p
g^maken
hetortret
tot een avant-première
van zijn
p
l
p
lijktg
Italiaanseamma.
Het lijkt
geen toeval dat
g
van Dyck
najaar van 1621 precies
dit
Y in het najaar
p
portret
van
Rubens'
vrouw
bij
de
root
p
J
g
meester achterlaat. Het rianteortret
vormt
p
een bloemlezingg van zijn
l artistieke mogege
lil kheden. Dankzijl de identiteit van het mo del kan hij er zeker van zijn
l dat het nieuwe
schilderij een ereplaats
schilderij
zal krijgen
p
lg in het
huis aan de Wapper.
pp Een staaltje
l e van barokke zelfpromotie?
P

7-8. Portret van een Genuees echtpaar
op
leeftijd. Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz.
p
p1
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De Italiaanseeriode
1621-162
^ 1621-1627
P
Met aanbevelingsbrieven van Rubens opp zak arriveert Antoon van Dyck
Y in
de loopan
P november 1621 in de havenhij in bijJ
stad Genua. Aanvankelijk woont hij
de Antwerpse
schilders
Lucas
en
Cornelis
p
g hij
de Wael. Op
p één of andere manier slaagt
erin opp korte tijd de favoriete portrettist
p
van de Genuese adel te worden. HijJ
uit het `buitenland' en weet alseen
ander
g
in te spelen
op
de
sociale
gevoeligheden
g
g
p
p
van de 'upper
p
pp class'. Hijl beeldt deplaatselike notabelen af zoals zijJ zichzelf wensen
te zien: voornaam, hautain en rijk.
J De eienti'dse
barokke
alazzi
vormen
het decor
p
J
g
van hun dagelijks
gJ leven en worden binnen
de lijst
gepastp`ars
J van het pportret tot een gp
pro
en
p
p toto' van aristocratische pracht
raal. Van Dyck
treedt
in
het
voetspoor
praal.
p van
Y
Rubens die met zijn portret van Brigida
g
Spinola (Washington,
g ^ National GalleryY of
Art) de trend van de Italiaans-Vlaamse
`cocktail' heeft voorbereid. Rubenseg
bruikte een `stand-in' model voor zijn
J dame
en registreert
het silhouet tot even beneden
g
de knieën. Van Dyck
meteen voor
Y opteert
p
zijn de
eenortrett
e
ten
voeten
uit.
Zo zijn
p
Yp
magistrale
pendanten
van een Genuese sep
g
nator en zijn
zijn vrouw (Berlijn,
l^ Staatliche
Museen Preussischer Kulturbesitz, Gemalde ggalerie;- ill. 77-8) iets meer dan levensgroot
g
Modellen
en ull-lenSth in beeld gebracht.
g
leeftij vormen een nieuwe
oop gevorderde leeftijd
categorie
in
zijn
oeuvre. De smaak van de
zij
g
'patronen'
blijft
blijft
aanvankelijk
aanvankelij
wat oudmo
p
Het is vooral hetendant
•
portret dat
p
jaa eer- in de lijn
J van wat Rubens twintiggaar
• deed - triomfeert.
Waar Rubens tijdens
zij
zijn Italiaanse
1600-1608
in portretten
nogg vaak
(
p
P
een bont koloriet toepast,
Y
p ^ kiest Van Dyck
uitdrukkelijker
t voor de Italiaanse tonaliteiten. Zijn palet wordt stemmigg donker, haast
verwijs
monochroom en deenseelvoerin
gverwijst
p
•
naar meesterwerken van de Venetiaanse Titiaan dan naar Rubens. Contourvastheid en eenelikte
penseelvoering
zijn
p
gJ
g
aan hem niet besteed. Voor de Italiaanse
opdrachtgever leunt Van Dyc
D ck voldoende
bij
de
hoogbloei
van
de
Italiaanse Re•
g
J
hij er zich net
naissance en distantieert hij
g enoegvan om zijn
geaardheid en
zijnonrustige
gg
Vlaamse inspiratie
tot uitdrukkingg te laten
p
langer
komen. Zijn modellen zijn niet lan
g statisch en hebben zelden of nooit een massieveersoonli'kheidsstructuur:
Van Dyck
Y
l
p
peilt
eilt intuïtief naar de menselijke
menselijk ziel die
onder de huid verstopt.
hij
hij
•
p
p Zo speelt
met de theatraliteit van een sociale klasse
hij inventief hun verwoede
en illustreert hij
cons picuous-s endin ambitie. Naar de vorm
wijken
Van Dycks
Genuese pportretten niet
J
Y
af van de traditie maar naar sfeerpreluderen ze op
het portretidioom
van de romanp
p
tiek.
136
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ANTOON VAN DYCK,

Exotisch, kinetisch en extravagant
g

ck in februari 1622 vanAls Van Dyck
uit Genua naar Rome vertrekt,zijn
zijn deportretten van de senator en zijn
l vrouw zo
goed als zeker al voltooid. In Rome ontwikkelt hij een meer
decoratieve portretstijl,
Jp
hi overtuigend
demonstreert in de
wat hij
g
endant
portretten van Sir Robert ShirleyY en
Teresia, Lady Shirley
y (The National Trust,,
Petworth House, ill.-10).
ShirleyY is Per9
zisch ambassadeur in Rome en verblijft
J er

als avant-gardekunstenaar,
zijn
^ overlijdt zij
g
Franchois van Dyck,
y ^o
p 1 december
1622 in Antwerpen.
Ondertussen maakt
p
zijn
l nzoon in Genua vooralfurore met levensgrote portretten
van de plaatselijke
p
J
p
aristocratie. Wie de adellijke
l dame is die
met haar kindoseert
opp
hetp
portret in The
p
Cleveland Museum of Art, is niet langer
g te
achterhalen. Haar identiteit is,,g
gezien de algemeen
menselijke
diepgang
menselijke
pg g van het doek,
g
Zijl incar g geworden.
g
l
ggrotendeels bijkomstig

9-10. Portret van Sir Robert Shirle y en Teresia, Lady Shirley. The National Trust, Petworth House.

in juli en augustus
1622 op
g
p een ogenblik
dat ook Van Dyck
Y er aan het werk is. Het
blijft
J een echtpaarportret verdeeld over
twee verschillende dra gers hoewel het exotisch cachet de doeken een eigentijdse
look
g
J
bezorgt.
g
Venetië boeit hem eveneens als stad
en in de nazomer van 1622 schildert hij
hij er
rijkekoopman
o.m. hetortret
van de rijke
en
p
p
van Ufgeëmigreerde
Antwerpenaar
enaar
pLucas
g eëmi g
fel (New York, The Metropolitan
Museum
p
of Art). Hetortret
is door de halflijfse,
vip
l
brerendeose
rijkestofferinggerg
p en de rijke
gTig hij er
tianesk van inspiratie.
En toch voegt
p
alsortrettist
nog
iets
aan
toe:
voor
het
g
p
eerst slaagt
p
g een schilder erin een snapshoteffect te realiseren. De reder Van Uffel zit
noch staat en heeftas
p een fractie van een
ogenblik
geleden
eleden
zijn
zijn
hoofd naar de schilg
der toegewend.
Dit is kinetische kunst
g
avant la lettre.

Terwijl Antoon van Dyck
Terwijl
Y zich in Ita liëeleidelijk
aan
meer
een
plaats
verovert
p
g
J
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neert hetresti
p eg van een hele sociale
blijft tegelijkertijd een beminneklasse en blijf
moeder.
Vooral in Genua heeft Van
J
uitzonderlij
Dyck
zich
ontwikkeld
tot een uitzonderlijk
Y
Hij heeft
vaardigportrettist van kinderen. Hij
oog
kinderlijkeeigenheid
g
en weet
g voor kinderlijke
deze inom
eus-barokke composities
te
p
p p
integreren
zonder
het
cachet
van
het
volg
wassen medemodel te schaden. Het maken
ook dubbel
van dubbelportretten appelleert
pp
aan deersoonli'ke
inventiviteit
van de
l
p
blijft
g
kunstenaar. De 23-jarige schilder blijft
nog
langer
J^ Mantua,
g in Italië en verkent Turijn,
hij het
Milaan, Florence en Bologna
g waar hij
portret schildert van Kardinaal Guido Bentivoglio (Florence, Palazzo Pitti). Het haast
monochromeortret
met zijn
ongekende
zijn
g
p
veelheid van rode tinten vormt door de
s langoureuze
compositie
en de unieke pY
p
g
chische ontleding
g één van de hoogtepunten
van de Westerseortretschilderkunst.
p
Het is alsof de Italiaanse aristocratie
het onstuimige en hoogst moderne talent

van een Vlaming
g nodigg had om het eigen
g
aangezicht
te
doen beklijven.
Men
kan ver
kg
J ven
moeden dat Van Dyck
tijdens
zijn verblijf
Y tijdens
zijn
verblij
Italië zowat honderdportretten moet
hebbeneschilderd.
Alleen al in Genua zijn
zij
g
de late 18de eeuw,, nogg steeds een zeven tig
tal p
portretten van Van Dycks
Y hand te
zien. In Italië is de schilder in eerste instantieortretschilder
geworden.
Deze evolutie
p
g
heeft hem ongetwi'feld
niet
bekoord,
omJ
dat hetortret
enre
p
g in het kunsttheoretische vertoog
g eg slechts minimaal wordt
waardeerd. Karel van Mander beschrijft
l in
zijn Schilder-boeck van 1604
4 dat hetportretp
schilderen slechts 'een zijdwegh
1 S der konsten'
is voor kunstenaars die vooral oppg
geld uit
zijn.
Wellicht
is
het
mede
om
deze
'blaam'
J
van zich af te werpen,
dat
hij
hij
in
1627
7 naar
p^
Antwerpen
Bovendien sterft oop
p terugkeert.
g
18 september
16277l
zijn zuster Cornelia, bep
i'n
in
A
ntwerpen.
Haar
dood biedt een
gl
p
concrete aanleiding
om
in Italië pop te re
bg
ken. Voor zover bekend, keert hij er nooit
terug.
g
De tweede Antwerpse
p periode,
P
1627-1632/34

Terugthuis in Antwerpen
Teru
p ontbreekt
het Van Dyck
niet
aan
opdrachten.
HijJ
Y
p
wordt aangezocht voor het maken van monumentale religieuze
taferelen. Hijl schildert
g
metershoge altaarstukken en kleinere devotietaferelen bestemd voor derivé-ka
pel of
p
de eigen
2
g woning.g Tussen 16299 en 1632
3ontwikkelt hijl tevens een voorkeur voor de
uitbeeldingg van mythologische taferelen of
literaire thema's. Zijn
J vermaardheid in dit
zij
genre
moet
groot
zijn
geweest. In december
g
g
1629levert de schilder aan de Engelse
kog
nin Charles I eeng
doek met de uitbeelding
van het amoureuzeaar
P Rinaldo en Armida een thema ontleend aan de Gerusalemme Liberata van Torquato Tasso.
De luister van de eenvoud

En daarnaast maakt hij
hij pportretten.
Aanvankelijk keerthij
Aanvankelijk
hij—vanuit strikt formeel
zijn
e standpunt
p — enigszins
gs s eterug
g op zij
Deose
ten
voeten
uit
en
een
imp
p osante architecturale settingg behoren niet
meer tot de vaste ingrediënten
van het
g
genre.
enre. In 16277 en 1628 pportretteert Van
Dtck een jong
paar. Hij
Hij is de bekende aalJ gil
moezenier-kunstverzamelaar Pieter Stevens;^J
zij is de dochter van een rijke
rijke Engelse
g
koopman.
Stevens laat zich enkele maanp
den vóór het huwelijk
portretteren door
Jp
Antoon van Dyck.
p
Y Het iets jongere
J g portret
van de vrouw ontstaat zogoed als zeker ter
van het huwelijk p
op 12 maart
gelegenheidl
1628. Deendanten
(Den
Haag,
p
ghuis zijn
zijnveel soberder van opzet
p — meer
bescheiden van aanpak
p — dan de Genuese
varianten. Hetaat
tegen
g om heupstukken
p
g
zij
een donkere achtergrond.
De
attributen
zijn
g

beperkt
aanwezigg maar subtiel in hun a p p
èl.
Koloristisch
p
ggaat het om twee variaties
op
o eenzelfde thema: zwart en wit opp bruine
grond.
Toch imponeren
ze,^ enerzijds
d
p
J door
g
de onorthodoxelaatsin
van
de
vrouw
p
g
heraldisch rechts en haaredurfde
blik uit
g
het beeldvlak en anderzijds
J door de innemende betrokkenheid enalante
gestiek
g
g
van Stevens. De contacten met de buitenwereld verlopen
P via de vrouw en niet via
de kersverse 'pater
familias' zoals men zou
p
verwachten. Ook Stevens' ouders zijn
l door
van Dyck
geportretteerd.
Als
de
oudaalY
moezenier en zijn
J vrouw in 16633 een testament opstellen,
p
p
^ vermaken ze 'vier portretten
geschildert door den vermaerden schilder Van
S
Dyck
y te wetene van hen testateuren mitsgaders
g
van syns
y testateurs vader ende moeder' aan
'op
hun zoon Leonel Stevens. Ditebeurt
`o
g
conditie dat den voorseyden
Leonel Stevens de
y
voorseyde vier portretten
nyet
p
y en sal mogen
g
vertoopen'.

In het ljaar waarin het Pportret van
Anna Wake wordtemaakt
g de
g
^ ontvangt
schilder een uitzonderlijk
eerbewijs.
eerbewijs
In deJ
1628 schenkt Aartshertogin
Isabella
g
aan Van Dyck,
dat
P
Y^ in ruil voor een portret
hij van haar heeft gemaakt,
ketou
g
^ een ggouden
tingter waarde van 75
750ggulden. Kort
nadien begunstigt de landvoogdes
hem met
g
een jaarlijkse
jaarlijkse uitkering
g van 25o ggulden.
'Antho Hoewel hij zich vanaf dat oogenblik
g en
nio van Dijck,
Dick schilder van Heure Hoocheyd'
y of
zijn
'hofschilder' kan noemen, blijven
blijven
zijn p
odrachten in die functie ergg
beperkt.
Voor
p
zover bekend, blijft hij
hij in Antwerpen
p wonen wat eveneens opp een losse band met
het Brussels hof kan wijzen.
J
Het schilderen vanortretten
blijft
blijf
p
tijdens Van Dycks
verblijf
verblijf in Antwerpen
Y
p de
meest arbeidsintensieve odracht.
Naast
P
p
hij
het echtpaar
Stevens-Wake
portretteert
hij
p
rond 1628 ook Jan van Montfort (Wenen,
Kunsthistorisches Museum), muntmeester
en raadsheer van aartshertogin
g Isabella. Hijl
is ruim halflijfs
l en zonder veel accessoires
afgebeeld.
Letterlijk en figuurlijk
J een 'gege
g
g
hij door Filips
wichtig'
is hij
p IV in
g man. In 16255
de adelstand verheven. Hijl viseert de
p otentiële kijker
niet maar uit zijn
zij retorisch
J
handgebaar
blijkt dat hij
hij uit is opp conversag
tie. Hetortret
biedt een goed
g voorbeeld
p
van Van Dycks
sobere
registratiestijl.
J Enkel
Y
g
de achteloos tussen deordel
gestoken
g
g
zijJ professionele
o sleutel refereert aan zijn
pP
ck ortretteerde
portretteerde'naar het ledracht. Van Y
ven'. In het kunstkabinet van Cornelis van
Antwer en, Rubenshuis) dat in
der Geestp
1628 door Willem van Haecht iseschilg
derd is Van Monfort eveneens aanwezig.
g
Hoewel er natuurlijk enige
g wisselwerkingg
kan zijn geweest tussen beide portretten,
P
herkent men deezette
muntmeester metg
een. HijJ maakt deel uit van hetppetit comité
in de nabijheid van het aartshertogelijk
gl

paar
aar en is — op
p Van Haechtsppaneel — ing esprek met niemand minder dan Van Dyck
Y
zelf. Deevesti
de
g
g Antwerpse
P schilder is
aan het woord; zijn rechterhand maakt een
retorischebaar.
Van Montfort heeft zijn
zij
g
in de zijdeggezet en luistert aandachti g•
Wat de opbouw
betreft, is Van
p
DY
cks pportret van de man goed
vergelijkg
gJ
baar met hetortret
van
Pieter
Stevens.
p
Beide heren zijn weergegeven tot even boven de knie enoseren
in driekwartwenp
dingoor
een vrij
vrijegale achtergrond.
Beide
g
g
doeken vertonen opvallend
veel
pentimenti
p
p
of vormhernemin gen. Telkens is het silhouet ter hoo gte van de schouder — en armlijn
l herwerkt en de schilder heeft zich niet
de moeiteenomen
de veranderingen
g te
g
verdoezelen. De molensteekkraagg van Van
Montfort is haast transparant
en de onder-p
li ende verflagen
liggende
laten
uitschijnen
uitschijne
dat
g
mogelijk
een
ander
type
J
gJ
Yp van
kraa was voorzien. Het is niet uit te sluikraag
zij model
ten dat Van Dyck
Y in functie van zijn
dergelijke
kostuumaccessoires
aanpaste.
De
p
g J
hoekige molensteenkraagg van de muntmeester onderstreept
p de autoriteit van het
terwij
ietwat zelfingenomen
gevulde
gelaat
terwijl
g
g
g
looi• vloeiende kadans van de spoele
p
p
kraagan
g Stevens de romantische melancholie van een
ersoonli'kheid
timidereve
persoonlijkheid
l
leert. Delobale
dunne verftoets van de
g
p p epportretten uit de tweede Antwerpse
wijstopp de haast waarmee isgeschilnode wijst
g
r. Van
is ongezien
d ed
c productiviteit
a Dyck
g
Y
p
hoo wat een zekere 'nonchalance' in de afhoog
werkingerklaart.
Vraaggis tevens of het de
g
opdrachtgevers zijn
zij die kiezen voor een sovan de
gof komt de suggestie
gg
tij inmeester zelf die lievereen
g kostbare tijd
in detailbelust bijwerk
van
stage
J
g
doorkijkjes
properties en doorkijkjes?
en toe komt hijJ nochtans tegege
moet aan de wensen van ambitieuze bestellers. Rond 1628/299 schildert Antoon van
Dyck
p
ppaar in
Y een indrukwekkend portretten
Italiaanse trant. De twee doekenParijs
J,
Musée du Louvre) zijn meer dan twee meter hoogg en brengen
g heraldisch links een
vader met zoon, heraldisch rechts, een
moeder met dochter in beeld. Dit 'verkapte'
familieportret
is tot dusver nietgeïdentifip
ceerd. De opdrachtgevers moeten uitzonderlik
jwelstellend en artistiek ontwikkeld
zijn geweest. Hun voorkeur gaat
g uit naar
waarbij
een contextuItaliaanserotot
es
waarbij
P
Yp
eleresentatie
een
noodzaak
is
geworden.
g
p
In de lijn
Y heeft toegepast
J van wat Van Dyck
in het dubbelportret
van Pieter Stevens en
p
Anna Wake, ruimt hij
) hiërarchisch meest
belangrijke
plaats
in
voor
de mater familias.
g J p
Een onconventionele
keuze die wordteg
milderd door de zittendeose
p van de echtenote
en
de
'manwaarts'
gerichte
blik. De
g
g
en introheer des huizes viseert dekijker
)
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duceert met de retoriek van de linkerhand
zijn
Vader en zoon gesticuleren,
g
J hele gezin.
g
voeren het woord. De vrouw en haar dochtertje
de
g
l houden de handen stil,^ ondergaan
zij
van de man uitgaande
activiteit waaraan zij
g
geen
deel
hebben.
Het
decor
is
groots
en
g
g
van Italiaanse inspiratie. WaarJ
bij
getuigtP
de Genuese edellieden de aanwezigheid
g
van een indrukwekkende zuilbasis op
P het
achterPlan een reële referentie aan hun residentiële architectuur inhoudt, wordt hetzelfde motief voor de Antwerpse
g tot
P burger
ratuit rekwisiet.
Van Dycks uitvoeringg van
Y
het achterplan
P getuigt
g g dan ook van een zekereehaastheid.
Voor hem is enkel de
g
schijn
schijn van belang:
ghij produceert opP ver zoek. Ondanks derote
g en de
g afmetingen
barokke theatraliteit charmeert ditaar
P naar mijn
J mening
g - niet even overtuigend
als de veel soberdere
Antwerpse voorgang ers die een ander soort van authenticiteit
incarneren. De vader en zijn zoon pronken
P
als would be aristocraten terwijlJ Stevens en
Van Monfort zelfbewust zichzelf lijken te
zijn.
J
De eerlijke
J levensechtheid van het
individuele model treft maximaal in een
dezelfde periode.
In 162
1629
Pportret uit precies
P
P
bekoorlijk Maria Louisa de Tasposeert
de bekoorlijke
P
voor Van DYck opP verzoek van haar vader, de schatrijke
J kanunnik-mecenas Antonio de Tassis (Vaduz, Verzameling
g van de
Prins van Liechtenstein, ill. i 1). Zijn enige
g
dochter is het mooiste wat hij bezit en dat
wordt door de schilder beaamd. De jonge
Jg
vrouw huwtas
overlijd twee
P in 16 63 en overlijdt
later, allicht in het kraambed. De compositie
van het portret
is pretentieloos;
de
P
P
P

l

l

11. Portret vair Maria Louisa de Tassis. Vaduz,
Verzameling van de Prins van Liechtenstein.

jonge
l g vrouw staat heraldisch links - een
als pendant
P
g
Portret van haar vader fungeert
- en houdt enkel een waaier met struisvolijk of vinP in de hand. Het lijkt
g elveren soepel
De
g en veren samen opP en neer gaan.
g
kracht van hetortret
schuilt
vooral
in
de
P
blik die niet ontwijkt
P understatements
J en op
uit is. Hetlettereffect
van haar mondaine
g
natuurlijk sensu kledij onderstreept
kledij
P haar natuurlijke
Zo maakt de schilder elk verder de•
cor overbodig.
g
g om Ma g Er is reden genoeg
ria Louise de Tassis tot covergirl
g van het
Antwerps-Londense
tentoonstellingsinitiaAntwer
P
tief uit te roepen.
P
Van Brussel naar Den Haag: de
uitdaging
gS van het continentale hof

Van Dycks
Y prestige
P g alsportretschilP
der,- getoetst
aan zowel Engelse als Italigg
aanse opdrachtgevers, bereikt3
kort na 16 0
een eerste hoogtepunt. Hij is een welvarend
maneworden.
Als de stad Antwerpen
g
P
twee dagen
g ver g voor zijn eenendertigste
uitschrijf van ioo.000
jaardo een leningguitschrijft
jaardag
tekent de kunstenaar in voor een
g
bedrag
Het verwondert
g
g van 4.80o gulden.
dan ook niet dat Maria de' Medici bijJ
bezoek aan Antwerpen
P in 1631 door
Antoon van Dyck
laat maken.
P
Y haar portret
Bi' dezelfde g
Bij
gelegenheid
poseert
ook haar
g
P
zoon Gaston d'Orléans voor hem. De secretaris van de koningin,J.P.de
la Serre,
no
,
hij het
teert nadien in zijn reisverslagg dat hij
cabinet de Titien van Van Dyck
ck heeft bezocht. De benamingg voor zijn
zij collectie is
• slechtekozen
omdat deze zowat
g
twintigg werken van Titiaans hand bevat
naast een aantal kopieën
naar Venetiaanse
P
meesters. De schilder heeft er voorezor
g gd
zijn inspiratiebronnen
in eigen
zijn
P
g huis onder
te brengen.
blijft het verwonderen dat
g Toch blijf
woning
met
atelier
en verzamelingg in
g
J
contemporaine
bronnen niet vaker ter
P
sPrake komt. Het pand
and kan totnogtoe
g niet
recies
worden
gelocaliseerd.
P
g
Tijdens de winter van 1631 vertrekt
Tijdens
hijJ naar het Noorden. HijJ werkt in Den
Haagg voor Frederik Hendrik en Amalia van
Solms. Deze Prinsen van Oranje fungeren
g
als gastheer
en -vrouw
oP dat ogenblik
g
g
voor Frederik van de Palts, de verbannen
'Winterkoning', zijn echt
echtgenote
enote Elizabeth
Stuart en hunroot
gezin.
De schilder ontg
g
moet de dichter-diplomaat
Constantijn
Constantijn
P
Huygens
en maakt ook zijn
Tot de
zijn portret.
P
Yg
aantrekkelijkste exemplaren
aantrekkelijkste
uit de Haagse
P
g
Periode behoort het Pportret van Prins
Ruprecht
van de Palts (Wenen, KunsthistoP
risches Museum). HijJ
een officiële
portretposeP
aan en heeft postg
gevat in een
ambitieus decor dat erg
Genuees
van insPig
ratie is. Ondanks de opP het eerste gezicht
g
'volwassen' ambitie van de l
jongeman
regisg
treert van Dyck
Ydepsyche van de adolescent van zowat twaalf jaar oud. Met het

l
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g
Penseel tast hij af wat er achter het gelaat
jonke
van de uit zijn
J land verdreven jonker
schuilgaat.
g
Het aanbod van het Haagse
g hof
blijkt beperkt
en
wanneer
Antoon
van Dyck
Y
P
in december 1631
3 in Brussel is,^ overweegt
g
jaa eerder
hij naar Engeland
te reizen. Tien jaar
g
hij er al wat ervaringgopgedaan.
Als
•
Pg
tweeëndertigjarige voelthij
hij zich Pg
o ewassen om en nieuwe confrontatie met het
Londense hofmilieu aan teaan.
Charles I
g
heefteld
g
J artistieke smaak
g een
- eigentijdse
en houdt vanalanterie:
waar kan de schilg
der in Europese
context
beter terecht? Of
P
heeft de koningg zelf het initiatief ggenomen
hem naar Engeland
uit te nodigen?
g
g
1632/34-1641
periode:
De Engelse
P
g

Over de concrete aanleidingg voor
van Dycks
vertrek, weet men niet veel.
Y
Aanvankelijk woont hij in bijJ de kunstenaar
Aanvankelijk
Edward Norgate miniatuurschilder en auteur van Miniatura, The Art of Limning
(1627/28). Charles I overlegt
g al vlugg met
Inigo
Jones
hoe
men
de
schilder
aan een
g
huis kan helpen.
Van
Dyck
krijgt
Y
Jg een wo P
in Blackfriars en de ko en
ningaangeboden
g
zij zomerningverleent hem toegang
toean tot zijn
in Eltham, Kent. Nauwelijks
J vier
maanden na zijn aankomst in London
eerbewijze om eerbewijzen
wordt hij met de grootste
g
hijtot ridder
juli 16 23 wordt hij
gd. OpP5l
in St. James's Palace en krijgt
hij
geslagenlg
hij
de eretitel 'Princi^palle Paynier in ordinar Jy to

l

their Majesties'.
1

Vanaf oktober 1632
3 kan de schilder
rekenen opP een jaarsalaris van 200Ppond.
Daarnaast wordt hijJ afzonderlijk vergoed
g
voor losse opdrachten.
Zo krijgt
Jg hij oop 7
P
portretten
mei 1633,
33^ 444 Ppond voor negen
g P
zij vrouw hij maakt van Charles I en zijn
die hij
Maria. Tijdens
zij
zijn tweede verincasseert hij
hij in totaal
g
• J in Engeland
bijkomend vermeer dano00
ponden als bijkomende
3 P
koningin
g
g maakt
g
gen. Van de Engelse
Van Dyck
vijfentwintig
verschillende
Porg
Y
l
tretten. Zij katholiek zoals de schilder en
is hem blijkbaar
au usgggezind. In augusJ
ggunstig
1633
poogt
ze
zelfs
Antons
broer,
33 P g
Theodorus of Dierick van Dyck,
Y- als ka
P eg Tijden
laan naar Londen uit te nodigen.
Tijdens
ontstaat het indrukwekjaar 1633
33
kendsteortret
dat
Van Dyck
Y van de koP
ningin schildert (Washington,
(
g ton National GallerYof Art, ^afb. 12 . HijJ omringt
g haar met
een aantal accessoires die haar zonder meer
is naar het uiterst
lief zijn.
g
l De koningskroon
rechtse zijplan
verwezen. De aanwezigheid
g
JP
Jeffrey
van de dwerg,
g^
g
Y Hudson,^ draagt
bijj tot het informeel karakter van de bonte
enscenering.
g De dwergg wordt in 16255 ontdekt door de hertogg van Buckingham
die
g
pyee' als
hem 'served up
p to the table in a Cold
geschenk aanbiedt aan de koningin.
g SirJefonaffreYwordt haar privé-secretaris
en is ona
P

l

scheidelijk
J van 'Pug',
g^ de aapp die eigenlijk
g l
Henrietta Maria's huisdier is. Hoewel de
aape een reëel attribuut vormt van de vorsteli'ke
l entourage,
g^ is het niet uit te sluiten
dat het dier ook een symbolische
functie
Y
vervult. Geketende apen
p refereren aan
g eketende of beheerste driften waardoor het
onschuldiggg
ogend huisdier voor de koninin
een
specifiek
moraliserende betekenis
g
p
kan hebbenekre
en. Ook het sinaasappelg g
pp
boompje
acces pl is te lezen als een geschikt
g
soire voor de koningin
heeft
g die een passie
p
voor tuinieren en uit Frankrijk
exotische
l
planten en bomen laat overkomen.
In vergelijking
g l g met andereportretp
ten van Henriëtta Mariaeeft
g Van Dycks
Y
versie de indruk de fysionomie
van de
Y
vrouw te hebbeneflatteerd.
Hoewel ze
g
klein vanestalte
en niet bijzonder
bijzonde mooi is
g
geweest, maakt hij
hij van haar een rijzige
lg e ver schijnin
door
haar
te
plaatsen
naast
een
J g
p
dwergen door de toepassing
dwer
g van het kikp
kerp
erspectief. Het gelaat
oogt
g
g haast transe arant. Haar donkere krullen met de oblig ate lovelock contrasteren ggedurfd met de
blanke huid. Delooiin
zijden
P
gvan haar zijden
verraadt enige
l
g beweging. Het is alsof
ze elk ogenblik de kleine trede kan afwandelen om de toeschouwer nogg meer nabij
nabij te
komen. Van Dyck
Y ontwerpt
p aldus een
nieuweortretcanon
die niet langer
P
g statisch
maar dynamisch
is. De vlammende schetst
mate
matigheid
van de uitvoeringg sluit aan bij
bij de
g
kinetica van het ontwerp.
gg veron P Beweging
derstelt levensvatbaarheid: de koningin
g
schrijdt
J voort en streelt ondertussen de
vacht van Pug.
zijd van haar
g We horen de zijde
rok ritselen en in de loggia
gg ruikt het
naar sinaasappelen:
opp haast speels
ver pp
p
kaPtewijze
wijze introduceert Van Dyck
Y de
kwintessens van een nieuw, contextueel
portretgenre.g
Het levensgrote konterfeitsel
van de koningin
fungeert
in Londense hofg
g
kringen ongetwijfeld als een uitstekend referentiepunt voor het talent en de modieusheid van de schilder. Ondanks de fluïde
toets moet de uitvoeringg een arbeisintenzijn geweest. Afhankelijk
sieve opdracht
zijn
Afhankelij
p
het socialevan
resti
e
de
klant bep g
p aalt Van Dyck
Yzijn verdere inzet. Zijn
l n aan
deel in de uitvoering,
g^ zijn artistiek en
g gaement en zijn daadwerkelijke
daadwerkelijketijdsbesteding
l
g
zullen voortaan wordenewo
g ewikt en g
g en. Als (te) veel ggevraagd
g pportrettist dient
hij keuzes te maken: zo zal hij
hij tot aan zijn
zij
in 1641
proberen
de
eisen
van de
4p
kwantiteit te verzoenen met de uitdaging
gg
van de kwaliteit.
Een blik in het Londense atelier:
het ontstaan van het 'Van Dyckisme'

De kunsthistoriograaf
Bellori vertelt
g
dat de kunstenaar er in Blackfriars een
levensstijlop
riante levensstijl
Hij
Hij
p na heeft gehouden.
g
ontvangt
er
graag
bezoekers
en
vergast
hen
g g g
g

op
waarbij overvloedigg wordt
0 poseersessies waarbij
gegeten
e eten en gedronken
terwijl
terwij muzikanten
g
wat afleidingg
zorgen.
g
Een ooggetuige van Van Dycks
Y Londense atelierpraktijk
is
de
Keulse
bankier
p
J
Eberhard Jabach. Via de 17de-eeuwse theoreticus Roer
g de Piles vernemen we wat
tijdens een poseersessie
zijn
J ervaringg was tijdens
P
bi'J Antoon van Dyck.
daY Jabachs portret
p
teert van rond 1637
en is bewaard in de
37
Hermitage
Zijn relaas is
g Zij
g in Sint-Petersburg.

een '-isme' kan worden omschreven. Niet
eerder dan in Engeland
neemt het Van
g
Dyckisme zo een hoe
g vlucht. Onder druk
van de alsmaar toestromende bestellingen
g
wordt hij
hij een echte 'konterfeiter'. Als p ortretschilder is hijl 'eersterangs'
g en daarvoor
moeten andere opdrachten–
zo die er al
p
zijn geweest
wijken.l
Hij
zijn
g– grotendeels
wijken.
maakt bijna
en hij
hij wil
J uitsluitend portretten
p
er steeds meer maken opp kortere tijd.
tijd Het
genre wordt uitzonderlij
uitzonderlijk lucratief. In
uncfvan een optimalisering
P
g van zijn
ln atelierbedrijvigheid
stimuleert hij
hij ultieme taakJg
verdeling.
De
idee
is
niet
nieuw: Van Dyck
g
Y
heeft in Rubens atelier nogg voor 162o mo van
g en ervaren hoe het productieproces
p
p
schilderijen
eo p J economisch kan wordeng
timaliseerd. Het oo
etui
eversla
van
gg g
g
Jabach illustreertrecies
deze fase in Van
p
Dycks
loopbaan:
'Après
avoir legerement
p
Y
p
S
ébauché unortrait
il^ faisoit mettre la personne
p
p
dans l'attitudeu'il
avoit
auparavant
méditée, et
9
p
avec duapp
ier gris
S et des crayons
y blancs et noirs,
il dessinoit en unuart
d'heure sa taille et ses
q
habitsu'il
d'une maniere grande,
et
q disposoit
p
S
d'unout
exquis.
Il
donnoit
ensuite
ce
dessein
g
9
à d'habilesens
pour le
q avoit chez lui,,p
S qu'il
eindre d'après
p
p les habits mêmes que
q les p erson nes avoient envoyés
à la priere
de Van y exprès
p
p
deik. Ses élèves ayant
fait
d'après
nature
ce qqu'ils
y
p
ouvoient
aux draperies,
legerement
p
- il repassoit
p
S erement
dessus etmettoit
en très-peu
par son
y
p de tem ps,
pip
intelligence,
intelli
ence l'art et la vérité que
q nous admirons.
Pour ceui
q est des mains, il avoit chez lui des
a es de l'un et de l'autre sexe
p ersonnes a sesgS
9 ui lui servoient de modèle'.

Portret van Koningin
g Henrietta Maria,
echt^
echtgenote
van Charles I. Washington,

National Galleryy of Art.

uitzonderlijk
J interessant omdat we van
hem horen opp welke wijze
wijzeVan Dyck
zijn
Y zijn
atelierpraktijk
Het
p
g g
J heeft georganiseerd.
spreekt
voor zich dat Jabachs relaas enkel
p
relevant is voor Van Dycks
Engelse
Y
g p eriode. Vanaf zijn
zijn 'meer definitieve' verblijf
verblij
ck een uitzonDyck
geland wordt Van D
gegeerd
portretschilder.
ortretschilder. Het vorsteng g
paar
geeft
eeft het oede
goedevoorbeeld en in aansluiting
sluiten bij hun smaakpatroon
opteert
de
p
P
Londense adel voor de Antwerpse
p meester.
Voor het eerst in zijn
l carrière ontwikkelt de
schilder eenortret
enre
dat exclusief met
p
g
zijn
eert naam is verbonden. Hij
l g gooit de
dere inspiratiebronnen
niet over boord
p
maar metamorfoseert de schatplichtigheid.
Elk facet van hetortret zoals ,
het model,
de pose, het koloriet, het kostuum, de achtergrond,
ter rond het doorkijkje,
e
t zijn
lJ^
l n stem g
terwijl de 'mix' van de ingrediënten
een
p el terwijl
g
sfeer reveleert die enkel met een 'stijl'
of
1

Als we de woorden van Jabach kunneneloven
werkt
Van Dyck
Y niet langer
g
^
g
dan een kwartiertje
P
J aan een portretstudie
met wit en zwart krijt. Nà de eerste observatiesessie waarbij
waarbij een schets op
papier
pep
ontstaat, overhandigt
g de schilder het eerste
ontwer
ontwerpaan één van zijn
zijnleerlingen
g die het
ontwer
ontwerpoverbrengen
g opp doek en er vervolg ens de kostuums aan toevoegen
g die de
modellen speciaal
opp verzoek van Van
p
Dyck
g Na uitvoeringg door
Y hebben bezorgd.
de leerlingen
zorgt
g
g de meester zelf voor de
finishing
inishin touch. Volens
g dezelfde bron voert
Van Dyck
Y zelfs de handen vangeïndividualiseerdeortretten
uit naar voorbeeld van
P
ietwat lukraakekozen
modellen in zijn
zij
g
Handen worden blijkbaar niet aanfysiek onderdeel
ggezien als een belangrijk
gl Y
van eenpersoonlijkheid
maar worden oop
p
l
p wijze
wijzeop
stereotiepe
toegevoegd o basis van
een schets van een willekeurig
handen aar.
g handenpaar
Keulse bankier ergert
g zich niet aan het
beperkte
aandeel van de meester, maar bep
wondert zijn
en boJ zin voor organisatie
g
venal zijn virtuositeit. Het gemak
waarmee
g
hij alles doet eng
de snelheid van uitvoering
bevestigt
sprezzatura,
een esthep
g Van Dycks
Y
tische categorie
die
reeds
door
Vasari
g
geas-
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socieerd werd met derootmeesters
van de
g
hoog-Renaissance.
Dankzij
zijn
intelligentie
g
g
verbindt Van Dyck
Y in hun spoor,
p ^ vlugg en
en waarheid: ' ... il repas lichtvoetig,
g^
soit le^element dessus,^
et y
p
J mettoit en très-peu
de telraps par son intelligence, l'art et la vérité
que iloliS admirons'.
Over en weer naar Antwerpen:
p
het ontstaan van de 'Iconografie'

Heeft Antoon van Dyck
Y een '1jaar la ter last van heimwee of drijven
financiële
J
belangen
hem
opnieuw
naar
Antwerpen?
g
p
p
In maart 1634
verwerft hijhijeen aandeel in
34
de residentie 'Het Steen' in Elewit,
j een hof
vair lplaisailtien waarvan Pieter Pauwel
Rubens ongeveer
een ja
g
Jar later de nieuwe
eigenaar
ei
wordt.
Ook
in
Antwerpen
g
p wordt
hij
hij als schilder alomggewaardeerd. 0p SintLucasdag(18 oktober) 1634
ontvangtg hij
34
van de Antwerpse schilders ggilde de titel deken honoris causa. Opdrachten
voorportretp
p
zijn er ook in Antwerpen
ten zijn
0
p ggenoeg.
g Op
basis van een tekeningg (Parijs,
l^ Musée du
Louvre, Cabinet des Dessins) die de datum
1634
draagt,g kan
van de
34
^ ook het portret
p
verzamelaar Jacomo Cachiopin
P (Wenen,
Kunsthistorisches Museum) in hetzelfde
jaar
worden gesitueerd.
De SSpaanse
edell
g
p
man heefteen
belangstelling
voor
het
type
g
g
g
Yp
van de meer opp glamour
gerichte
contem g
g
p oraine Engelse
g
Pportretten. HijJ houdt het
sober en kiest voor een eenvoudig heupp
stuk in driekwart teen
g een monochrome
achtergrond.
Het ppendantportret
zij
van zijn
g
p
is niet bewaardebleven.
Schilder
g
en model hebben samen overleggepleegd
g
en het smaakpatroon
van de opdrachtgever
p
pprimeert. De schilder distilleert een uiterst
pure beeldtaal
waaraan zelfs nauwelijks
ks
l
kleur
teas
komt.
Alle aandacht
wordt o p
p
ggeëist door het sensibel ggetekendegezicht
g
met de zware oogleden.
Als Cachiopin
g
p in
1642 sterft, beschrijft men hem als een
droefgeestig
g
g en zwaar melancholieke per-soonli'kheid.
De schilder analyseert
de f Y J
Y
sionomie en ervaart als 'psycholoog' de
diepste
zielenstrijd
p zielenstrijd.
Terwijl hij in Antwerpen
p verblijft,
J
vat de schilder hetlan
p oppeen virtuele
ortretten aleri'J samen te stellen van honpg
derd illustereg
p ersona es die tot de 16deen vooral 17de-eeuwse
elite op politiek,
in
7 pp
, tellectueel literair of artistiek vlak behoren.
De editie staat bekend onder de naam Ico rioeTra ie en bevat aanvankelijk
aanvankelij slechts tach kopergravures en etsen die grotendeels
gg
teruggaan
teru
aanp
op getekende
of geschilderde
g
g
portretten
ortretten van Van Dyck
Y zelf. De Antwerpse 'constvercooper'
Martin van den
l'
Enden is verantwoordelijk
J voor de uitgave
g
terwijl ook Van Dyck
Y een deel van de kosten draagt.
g De schilder is reeds bezigg met
hetro'ect
maar het duurt tot begin
g
34
p l in 1634
1641 voor een eerste editie verschijnt.
verschijnt De

historiek van het hele opzet
p is bijzonder
complex
.
Zo
is
onbekend
waarom Van den
p
Enden enige
gJ'aren later niet langer
g als uitgever optreedt en de taak overlaat aan Gillis Hendrickx, een handelaar die het aantal
portretten
verhoogt
0 de
p
g tot honderd. Op
frontispice
g van de tweede editie (1645)
45verschijnt
Virorum
l'
J als titel 'Icones Principum
Doctorum Pictoruin ChaS
lco rap horuin Statuariorum Pictoria Artis ab Antonio Van Dyck
y
Ad Vivuln Expressae'.
Zo wordt van Dyck
p
Y in

één klap
p de beroemde auteur van honderd
grafische
portretten.
De 16de en 1 7 de g
p
eeuwse artistieke, intellectuele enolitieke
p
elite van Europa dankt haar concrete uitzicht aan de Antwerpse
p koopmanszoon.
p
'London revisited'

In de loopp van 1635
reist Van Dyck
35
Y
opnieu
o nieuw naar Londen. De relatie met de
blijftgoed.
koningblijft
In 1635
wordt er opp de
35
g
Thames een aanlegsteiger voorzien en een
weg
aangelegd waarlan s de koningg het
gg
atelier van Van Dyck
Y kan bezoeken. Rond
1635schildert hij
16
hij Le Roi à laasse
ch' een im osant
portret
van
een
eigentijdse
vorst die
p
p
g J
poseert
voor een
open
landschap.
s
p(Parijs,
J,
Musée du Louvre). De koninggp
poseert
schijnbaar
zijn
achteloos hoewel zijn houdingg
zin voor decorum verraadt. Opp het eerste
plan is er enkel
plaats
voor de vorst en zijn
n
p
l
paard.
aard. De twee knechten situeren zich oop
het middenplan
p en beklemtonen door hun
handelinge
handelin en het momentane van het hele
Eenn
troon of wapenschilder
zijn
p
J
er niet te zien maar de schilder kroont de
protagonistp
J hem
door de manier waarop hij
chisch
su
superieur
maakt.
Het
landschap
p
p
ligt
zij voeten;
g letterlijk en figuurlijk
g
l aan zijn
heefteen
g autonomie maar ontleent
zijn
functie
aan de presentie
van het model.
J
p
Zo wordt
hetor
roeee
kader
rond
de gp
e g
tretteerde een verlengstuk
van
zijzijn
er
g
lp
soonli'kheid.
Van Dyck
l
Y creëert aldus een
nieuwortrett
e
dat
op zeer korte tijd
tij tot
p
Yp
mode uitgroeit
en
eeuwen
lang
de
g
g Eu roI'ese portretkunst
zal blijven
blijven inspireren.
p
p
Hovelinge
Hovelin en van Charles I bestellen
met uiterst subtiel icop
no ggrafisch bijwerk
bijwerk. Een mooi voorbeeld
het dubbel gortret van Thomas Killig rew and William, Lord Crofts Verzamelirag van H.M. Koningin
g Elizabeth II). Het
portret
ortret is voluit g
gesigneerd
en draagt
g
g de
datum 1638.
3 Killigrew,
g , een dichter,, laat zich
portretteren
in het bijzijn
bijzij van de broer van
p
overleden
vrouw.
De idee om te kiezen
l
voor het type
Yp van het Freundschaftsbildnis is
mogelijkgeïnspireerd
eïnsp
door het dubbelporg
p or
tret van Sir Endymion
Porter met Antoon
Y
van Dyck
Y (Madrid, Prado) dat een drietal
f'aren eerder is ontstaan. Allerlei details vern naar het te delen leed. De droeve
wijze
wijzen
heeft de trouwringg van vrouw
Cecilia Crofts aan de rouwbandere
g gen
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die hij
hij om de linkerpols
kruisj
p draagt.
g Het kruisje
zij
opzijn borst draagtg haar initialen. In zijn
heeft hijJ
een ontwerptekening
p g
met schetsen voor funeraire monumenten.
Met de linkerhand steunt hijJ het zware
hoofd als teken van melancholie. Deebrog
ken zuil kanelden
als metafoor voor het
g
vroegtijdig
leven van de jonge
g J gafgebroken
g
Jg
vrouw. Lord Crofts tracht te troosten en
wijst
opP een blanco blad dat all suggestief
gg
licht aan de 'nogg te schrijven'
schrijven toekomst reZoals het verkleurde vel het spiep
g elbeeld vormt van het iets hoger
g in het
vlakesitueerde
blanke blad, zo vullen ook
g
beide mannen elkaar aan. De compositie
is
p
haast chiastisch opgebouwd.
De met leder
pg
beslagen stoelen waaropP beide heren zitten,
staan kruisgewijs
elkaar en de
g l tegenover
g
frontalee
p ositie van de eerste wordt afgeg
wisseld met de ruggelingseplaatsing
laatsin van
de tweede. Thomas Killigrew zoekt
oog-g
contact met de toeschouwer die hij
hij tot deeli'n. William Crofts
g enoot maakt van zijn pl
heeft de blik troostendezicht
opp de man
g
van zijn gestorven zus. Lord Killigrew
zoekt nog
g van het riant
g de bescherming
g edecoreerde interieur opP terwijl
terwij Lord Crofts
open
aan zijn
zijn zijde heeft li g
P vergezicht
g g en. Dezelfde 'dualiteit' treft men aan in
het koloriet: wit, zwart en okerbruin wisselen elkaar af op
p de tonen van een 'marche
funèbre'. Zo blijkt
blijkt dat in het lateportretoeu vre van Van Dyck
Y inhoud en vorm steeds
meer door elkaaraan
g lopen omdat de inhoud de vormenereert
en elke vorm een
g
eigen
g inhoud draagt.
g Het net beschreven
dubbel
dubbelportret
gaat
p
g over dood, troost en
vriendschap
vriendscha en overstijgt
precies daardoor
JgP
het anekdotische karakter van hetuasi
q
toevallige
g evenement. Van Dyck
Y slaagt
g erin
zijn
lpportretten tot metaforen te maken van
menselijke
J emotionaliteit.
Af en toe voegt
g hij
hij nadrukkelijk
nadrukkelij een
allegorisch
element aan de compositie
toe.
g
p
Zo schildert Van Dyck
tij
Y rond dezelfde tijd
ander dubbelportret.
HijJp
portretteert
p
ditmaal Lady
Y Elizabeth Thimbleby
Y enDorothYSavage,
van Andover
g^ markgravin
g
Londen The National Gallery).
Y Het gaat
g
om twee vrouwen die samen in beeld zijn
J
thema.
ggebracht,^ een tot dusver ongekend
g
Zirka Zaremba Filipczak
spreekt
in relatie
p
P
tot het Londenseortret
over
een
'un p rece
p
dented type
that of zoo
yp o riendshi^ portrait,
^
men'. De sfeer is niet bedrukt omdat het

tevens om een amoureuze allegorie
gaat.
g
g
De zittende vrouw, Dorothyy Savage,
g, is in
april
d
37 ggehuwd en ontvangt
P 1637
g uit handen
van Cupido
een mandj
mandje gevuld met
p
De naast haar staande Elizabeth
Thimbelby isp
op dat ogenblik
wellicht nogg
g
ongetrouwd.
De houdingg van haar hand
g
waarmee ze de sluier aanhaalt, kan als een
verwijzing
wor t g naar haar maagdelijkheid
g
l
den opgevat.
De
schilder
respecteert
de
e
pg
p
gge-

ijkte
l hiërarchische opvattingen en daarom
hij
plaatst
hij
de ggehuwde dame zittend oop het
p
voorplan.
De introductie van de Cupidop
P
figuur
is essentieel om de moraal van het
g
verhaal te verduidelijken:
zijn
l
1 aanweziggheid maakt
hetortret
tot
een
portrait
histo
P
P
rié. Zoals in het dubbelportret
met Lord
p
Crofts, overstijgt
de poëzie van het tafereel
lgp
hetersoonlijke
p
l evenement. In een semistatisch beeld vat Van Dyck
ck de levensverejonge vrouwen samen. Van
wachtingvan jon
Dyck
Y associeert vrouwen graag
g g en vaak
met bloemen, met vruchten of met liefdesallegoriek en introduceert daarmee in al
zijn
portretten van vrouwen een specifieke
lP
p
sfeer. Als schilder speelt
Van Dyck
p
Y in opp de
sociaal-maatschappelijke
Pp l verlangens
g van
een kleine elite en heeft hijl als geen
ander
g
het historischelaat
van
het
prachtlievende
g
p
Stuart-hof bepaald.
Vanaf 164
0 begint
g het tij
p
te keren. Antoon Van Dyck
Y voorvoelt de
nakendeer
p olitieke catastrofe van de burgerg
oorlogn
verlaat
Engeland.
In het najaar
l
g
g
van 164,
0 enkele maanden na de dood van
4^
Rubens, is hij
hij terug
g in Antwerpen
P van
waaruit hijl oppg
zoek gaat naar nieuwe en
meerrootschali
egprojecten.
Zo poogt
hi
g
p J
p g hij
tevergeefs
de stofferingg met schilderijen
g
l
van de Grande Galerie du Louvre in de wacht
te slePen. Helaas wordt het Nicolas Poussin, zopas benoemd tot Premier peintre
eintre ordinoire du Rot die deeambieerde
taak oop
g
zich zal nemen. Ontgoocheld
keert Van
g
Dijck
terug
naar
Engeland.
Eind
augustus
l
g
g
g
1641
o
onderwegg naar het con 4 is hij opnieuw
tinent. Even later blijkt de schilder
ernstig
g
ziek te zijn
l en op
p 16 november 1641 vraagt
g
hij
hij een P
paspoort
aan om naar Engeland
te
p
g
kunnen terugkeren.
BijJ aankomst belooft de
g
onthutste koningg Charles I aan zijn
zijnlijfarts
J
de som vanoo
zijn hofschilder
3 £ als hij ll
weerezond
kan maken. Ook de vorst beg
rij
rijt
dat
het
einde van Van Dyck
g
Y een
macabere voorbode zou kunnen zin
J van
het einde vanzijn
zijn 'imperium'.
Op
p9 d ecem p
ber 1641
Op
4 sterft Antoon Van YDyck. p
3 ol anuari 1649
wordt Charles I onthoofd.
49
Opgeleid
in Antwerpen,
pg
p r waar
Rubens toetssteen is van zijn artistieke vermog
ens ^laaft Anton van D Yck zich aan de
Italiaanse erfenis om vervolgens
voor de
g
Europese
aristocratie een nieuw zelfbeeld
p
te creëren. Zijn
Zijn invulling
g van hetportretp
waarbij het pportret een antwoord
ggenre,^ waarbij
formuleert opp het empatisch
en intuïtief
p
vermogen
g van de kunstenaar, wordt richtingg
evend voor de komende eeuwen. Zo
wordt Van Dyck
Y dé schilder van een sociale
klasse die zich voor het oogg van anderen
vermaakt. Typologischloopt
loot hij
hij vooruit oop
het midden-zeventiende-eeuwse conversationiece
portretgenre
dat aan hem
P ^ een P
g
schatplichtig
Een schilder als
p
g zal blijven.
l
Gonzales Coques
4blijft
q (1618-1684)
1 een car -

rière langgp
parafraseren opp door Van Dyck
Y
aan
aangereikte
patronen.
Zijn
Zijn creativiteit blijkt
g
p
l
echter van een andere orde te zijn dan die
van de Antwerpse
grootmeester. Parap g
doxaalenoe
zet
g
g de traditie zich veel minder in de Nederlanden dan in de Angelsaksische wereld verder. Geen Philippe
pp
Mercier1689-176o^William Hogarth
g
(1697-1764),Arthur Devis(1712-1787),
Joshua Reynolds(1723-1792),Thomas
Y
Gainsborough(1727-1788),ohann
Zoffan Y
g
(1733-1810),Samuel Woodforde
1763
181
of Tho
7^William Owen(1769-1825)mas Phillips
0-18
45zonder Van Dycks
p 177
Y
ins
inspirerende
voorbeeld. Tot in deportretp
p
kunst van de Amerikaanse John Sin
SingeerSargblijft
(1856-1925) blijft Antoon van Dyck
Y als
referentiepunt
aanwezig.
.
de heden p
gZelfs
daagse
Lucian Freud(°1922)
kan zich no
gnog
aan hem spiegelen. Sinds Van Dyck
Y dient
hetortret
niet meer om te beschrijven
of
p
l
te registreren
maar om het aura van een
g
concreteersoonls
kheid
te incarneren. Elk
P
l
model ontlokt hem een sfeerbeeld dat het
tijdelijke individu overstijgt
tijdelijke
lg om aan metaforische kracht te winnen. In zijn
zij) schilderijen
competeert
de
vergankelijkheid
met
l
P
de eeuwigheid
waardoor die expliciet
bag
p
rok en impliciet
modern aandoen. Als
p
p hij eeuwen
Europees
kunstenaar loopt
p
vooruit oppzijn
zijn generatie:
g
'Tu triomphes,
prince des gestes
P ^ Van Dyck,
y rP
g
Galmes,
Dans tous les êtres beaux qui vont bientót
mourir,
Dans toute belle maisui
q sait encore s'ouvrir;
Sans s'en douter -u'im
orte?
- elle te rend les
^l
P
Palmes!
(Marcel Proust)
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Portretkunst door l7de-eeuwse `Van Dyck -epigonen'
in Antwerpen: een schets in schakeringen
Het individueel portret, waarop één persoon is voorgesteld, bleef gedurende de hele zede eeuw
een veel gebezigd type.

rotep
portretproO ndanks
dero
p
g
ductie in Antwerpen
p in de
17de eeuw,-zijn
J verhoun
dis gg
s ewi'sJ toch maar weiniggkunstenaars
specifiek
voor hun pportretkunst bekend.
p
Een eerste reden is dat veleortretten
onp
dertussen in het anonimaat zijn
J vervallen:
wie ze maakte, kan niet meer worden achterhaald. Verder is het ook duidelijk
l dat een
aantal schilders, door het simpele
p feit dat ze
no onvoldoende bestudeerd zijn,
nog
l^ niet ten
volle naar waarde kunnen wordeneschat.
g
Ten slotte en vooral moet men ermee rekeninghouden dat behalve Antoon van Dyck
Y
en zijn
g Cornelis de Vos
J iets oudere collega
(1584/5-1651)een
^g andere kunstenaars in
Antwerpen
zich
dermate in de portretkunst
P
p
hebbenes
ecialiseerd.
Dit had zeker te
gp
maken met de lagere
van het
pp
g appreciatie
e
gkunstp ortretgenre binnen de toenmalige
theoretische opvattingen: niet alleen vroegg
het schilderen van eenportret minder inventiviteit - in vergelijking
g l g met vooral de
hoger
historiestukken - maar
g
g gewaardeerde
er was ook minder technisch kunnen vereist, aangezien
men over het algemeen
niet
g
^
composities
werdgecon met ingewikkelde
p
g
fronteerd. Het waren bijgevolg
Jgg schilders van
in hoofdzaak historiestukken,, die opp bestellis gook wel portretten
hebben gerealiseerd.
p
g
In het vervolgg brengen
g wij
wij enkele
17de-eeuwse
Antwerpse
7
p kunstenaars ter
s rake die in de kunsthistorische literatuur
sprak
i onen' worgemeenlijk als 'Van DY ck-epg
den aangeduid.
Voor de meesten stelt zich
g
hetrobleem
dat van hun werken noggg
geen
p
waardoor
het
corP us werd samengesteld,
g
juist beeld te vormen
moeilijker is zich een juis
hun stijl,
l
J^ van een eventuele sti'levoluzij motie en dus ook van de invloeden die zij
eli'k
vanwege
Van
Dyck
en/of
anderen
g
Y
g J
hebben ondergaan.
Daarenboven ontbreken
g
meestal archivalischee
evens over hun
gegevens
vroegste
levensjaren,
en
meer
in het bi'l zon g
l
^
der betreffende hun opleiding
vóór
zij
zijzelfp
g
standigmeester werden. Of zij
zij toenpersoonlijk
met Van
J contact hebben gehad
g
D ck kan dus niet met zekerheid worden
Dyc
g in deze zin vinden
gd. Uitlatingen
we wel bijl een aantal kunstenaarsbiografen
g
als Cornelis de Bie 1661 Descamps
(1 p 753
1764en
) een anoniem 18de-eeuws hand142
4

'

1. Cornelis de Vos, Portret van Antonia Canis,
echtgenote van Johannes van Eversdyck.
Paneel, 122,5 x 92 cm Lugano-Castagnola,
verz Thyssen-Bornelnlsza

schrift (nu bewaard in het Louvre) over het
leven van Van Dyck; maar,
deze moeten,
zo
als trouwens de rest van hun beschri'vinen met kritische zin worden benaderd.
g^
wi' wel opp dat het in het arMerken wij
tistieke milieu van die tijd
Y
J 'niet al Van Dyck
was wat de klok sloeg'.
g Van Dyck
Y heeft,
evenals Rubens vóór hem, onmiskenbaar
eengrote
invloed in de ontwikkelingg van
g
de 17de-eeuwse
maar
7
g
pportretkunst gehad,
een zekere nuanceringg is hier toch wel nodi gg. Vooreerst moet men vaststellen dat de
schilderwijze die door Van Dyck
Y werd ontwikkeld -evoels
eladen
voorstellingen
g
g in
g
en zwierf g^
een elegante
e soms naar sentig
mentalisme neigende
vormentaal -ged ra g
en
werd
door
een
meer
algemene
tendens
g
g
in de Vlaamse kunst naar levendege en theatrale expressie;
p
- dit wil dus zeggen
gg dat ook
andere kunstenaars volgens deze smaak of
stijl
stijl konden schilderen zonder dat zij
zij
daarom aan Van Dyck
in
persoon,
schatY
p
lichte
zijn
zijn. Vervolgens
g
Jn
ghoefden te zijn.
blijkbaar
toch ook heel wat kunstenaars
J
zij hebbulten deze smaaksfeerebleven:
zij
g
'

2 Pieter I Th ijs, Portret van aartshertog
Leopold Willem als veldheer Dock, 127 86
cel Wenen, K11nsthistorlsches Museum,
111011r370.

ben niet zo'n vernieuwende, maar daarom
fijnePportretten
niet minder hoogstaande
en fijne
g
natuurlij ook te maafgeleverd.
Alles had natuurlijk
af
g
blijkbaa bemet de vragende
partij:
p J blijkbaar
g
er eenpubliek
dat noggenoegen
gg
g
p
nam met de meer traditioneleortrett
p
Ypen
of dat zichewoon
g
gggeen 'modieus'
p ortret in barokstijll kon veroorloven. Deze
meer bescheiden werken vormen wellicht
hetros
g van wat er in de 1 7de eeuw aan
gd
pportretten werd vervaardigd.
Het individueelortret
^waaropp één
p
persoon is voorgesteld, al dan niet in combinatie met eenpendant,
de
g
p
^ bleef gedurende
hele 17de eeuw een veel gebezigd
type. Het
g
g Yp
traditionele vrijJ stereotiepe
p schema had Van
DYck reeds in zijn
zijn eerste Antwerpse
periode
Pp
1618-1621 weten te verlevendigen.
g HijJ
ke
plaatste zijn
model meer in een ruimtelijke
l
ope
omgeving,en trok de achtergrond
g
middel van een dóórki'k'e
JJ opp een tuin
of een landschap.
g hij
hij ook een
p Vaak voegde
drapering
p g toe. Een kunstenaar die zich oop
ditebied
wellicht als eerste door Van Dyck
g
Y
hij
heeft laten inspireren
- zonder dat hij
P
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daarom bijJ de Van DY ck-epg
i onen in strikte
zin wordtgerekend
-w
rn lisdeeVo
o fitwas Cornelis
Vos l .
Hijl was tot ongeveer
16277l(jaar van de teg
rugkeer
van Van Dyck
g
Y uit Italië in Antweren
de
toonaangevende
portrettist,
voorna g
p
p
meli'k
in
opdracht
van
de
gegoede
burgerij.
l
p
gg
g l
Vanaf ca.162oin
ggCornelis de Vos in een
hele reeks damesportretten
het vernieuwde
p
ortretschema toepassen
zoals
hij
hij dat bijJ
portretschema
p
Van Dyck
moet
hebben
gezien
in diens
p orY
g
tret van Margaretha
de Vos,^ echtgenote
van
g
g
de dierenschilder Frans Snijders
en zus van
J
Cornelis zelf ca. 1620 New York, Frick Collection . De invloed van Van Dyck
blijkt
onY blijk
andere in De Vos' Portret van Antonia
Canis afb.1 dat 16244g
gedateerd is. Van
DYcks invloed oppDe Vos liet zich ook merken in een veranderende techniek. Van een
oorspronkelijk
beschrijvend techniek met
p
l beschrijvende
verfopbreng,evolueerde Cornelis
de Vos in de jaren twintigg naar een meer
transparante
schilderwijze,
gekenmerkt
l,g
p
door een minderasteuze
vrijere
p
^ vrijer toets.
onder invloed van Van Dyck ging
g g
zij model
De Vos vanaf ongeveer
1628 zijn
g
ten voeten uit weergeven. Deze voorstellin gswij
J ze was aanvankelijk voorbehouden voor mensen uit de adel, maar in de
loop
g het aristocrap van de 1 7de eeuw zorgde
tiseringp
s roces van de burgerij
g l ervoor dat
ook de welstellende burgers
zich opp deze
g
wijze wilden laten portretteren.
wijze
Deportretp
p
ten van Cornelis de Vos schitteren vaak
door hun frisse expressie hun warme kleuren en eenevoeli
eg stofuitdrukking.g We
g
enzwiemissen bijJ hem echter de elegantie
g
righeid die Van Dyck
wel
in
zijn
zij
portretten
Y
weten te ontwikkelen.

Een ander Antwerps
P schilder, van
de volgende
generatie,
die
in het anoniem
g
g
18de-eeuws handschrift van het Louvre als
een van de beste leerlingen
van Van Dyck
g
Y
wordt vermeld, is Pieter I Thijs
Thijs 162416 77 2 .manuscript,
Hij)g
ging
g zich,^ aldus het manuscr p,
vanaf 1639
in Engeland
bij Van
Dyck
39
g
l
Y voe g en. Dit wordt in het huidige
g onderzoek
naar Thijs,
J betwijfeld, al wordt wel een invloed vanwege
Y in het werk van
g Van Dyck
on
Thijs
Thijs erkend. In zijn
zijnbijdrage
J g Thoughts
g
Van Dyck's Earlyy Fame and Influence in Flany 3502,
c
fiers voor het symposium Van
V nDyck

heeft Hans Vlieghe
de thesis naar voren
g eg
bracht dat ThiJ s mogelijk via Thomas Willeboirts Bosschaert161
1 -16
34
54met Van
Dycks
stijl
stijl
vertrouwd
is
geraakt.
Deze
g
Y
schilder over wie straks meer, wordt als
een van de talentvolste Van DY
ck-e
i onen
pg
beschouwd. HijlzouThijs
Thijs onderrichtop
of o
zijn
J minst sterk beïnvloed kunnen hebben
bijgelegenheid
van de opdrachten
die
p
lg g
beide kunstenaars voor het hof van Den
Haagg en van Brussel hebben uitgevoerd.
g
duidelijk de inspiratie
Een mooiportret
dat duidelijk
p
p
toont van Van Dycks
stijl
J^ is het kniestuk
Y
van aartshertogg
Leopold
p Willem als veldheer (afb.2). Thij
Thijs heeft het naar alle waargeschilderd
in de jaren
16 47l
Jl
g
'56,
Willem als stadhouder
5^ toen Leopold
p
van de Nederlanden in Brussel verbleef.
Aartshertogg Leopold
Willem is in het p or p
tret krachtiggetypeerd.
Hij staat vóór een
gg Y pl
brede draperin g-die het monumentaal karakter van de settingg
vergroot.
De ruimteg
like
wordt verhoogd
g doordat
g
J weergave
links achter een dóórzicht wordteboden
g
ope een lager
vlakte, waar een veldg gelegen
g g

3 Gonzales Coques, Portret van een familie in een landschap Doek 118 x 175 cm Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van Belgie, inv.nr.4986 (Foto. Brussel, K

slag aan
de gang
g
g is. Het harnas en de sjerp
lp
over de borst,J
zijn schildertechnisch zeer
mooi behandeld. Leopold
lijk vaste Willem lijkt
gelegdp
in een momentopname: hij11
kijkt als
het ware om naar iets dat rechts van hem
gebeurt.
De levendigheid
die aldus wordt
g
g
bekomen laat denken aan bijvoorbeeld
het
J
portret van een Genuese veldheer Cincinnati Ohio, Cincinnati Art Museum) dat
jare
Van Dyck
zijn Italiaanse jaren
Y schilderde in zijn
(1621-'27)en waarop phet model eveneens zij het in een andere ppose - in een snapshot
zij
p
gegrepenJ
lijkt. Opmerkelijk
p
J is wel dat vóór
Thijs,
J reeds een andere kunstenaar aartshertogLeopold
Willem in precies
dezelfde
g p
p
ose - met zijwaartse
zijwaartse wendingg van het
pose
hoofd - hadegp
ortretteerd zodat men zich
zij 0 kanstellen
fofThi'
r zijn
Thijsvo0
devraag
aa
a
gl
wellicht opp hem is teruggegaan.
Hetaat
g om de hofschilder Jan Van den
HoeckeAntwer en
p 1611-1651),die in de
jaren
16
0
in
dienst
was van Leopold
4
p WilJ
lem. Pieter Thijs
l en Jan Van den Hoecke
hebben elkaar alleszins aan het hof in BrusThijs er naar ontwersel ontmoet, Thijs
pen van Van den Hoecke, kartons voor een
tapijtenreeks
heeft geschilderd.
g
p l
blijf in
Naast het individueleortret
blijft
p
17de eeuw ook hetg
roepp
s ortret een
voorstellingswijze.
veelgevraagdeg
l Om
streeks 1640 ontstaat zelfs een nieuw soort
vanroe
s ortretten
als zelfstandiggtype:
Yp
g p
p
hetaat
om
de
zogenaamde
g 'genreportretg
ten',ook wel 'conversation pieces' of conversatiestukken'enoemd
waarin twee of
g
meer figuren
samen in een ergg detaillistisch
g
uitgewerkt
interieur of in een park
p of mig
mer landschapp worden weergegeven, terwijl ze met elkaar aan het keuvelen of in
wij
eli'ke
pp
J handelinggverwikg
keld lijken.
Kenmerkend
voor dezegenreg
J
portretten is dat
ze van klein formaat zijn
n
l
en dat de omgeving
g waarin de (ook kleing
schalie
worden uitgebeeld,
even
g
gfiguren
g
belangrijk voor de voorstellingg wordt als de
figuren
zelf. Het conversatiestuk ontstond
g
uit een combinatie van de 16de-eeuwseorp
tretstukken van adellijke
ge
J families - voorgesteld opp een informele manier,, vóór een
idyllisch
pparkachtigg decor of binnenskamers
Y
in bijvoorbeeld
een balscène - en de grote
g
J
gezinsportretten
van burgers
ezins
g uit de eerste
g
p
helft van de 17de eeuw 3 . Waarom nupreeies de kleinschaligheid
de grote
voorkeur
g
g
kreeg-moet waarschijnlijk louter als een
smaak-fenomeen worden verstaan. Inderdaad waren ondertussen ook de kleine kabinetstukken in zwanggg
geraakt, zodat men
ma veronderstellen dat het kleinschalige
mag
g
oopzich, ^
erggwerd gewaardeerd,
eer en dit mog
Blijk omwille van de ggrote verfijndhei
verfijndheid en
gelijk
het technisch kunnen dat hiervoor was
vereist. Algemeen
wordt aangenomen
dat
g
g
Rubens' Zelfportret met Helena Fourment in de
tuin van ca. 1630/31 Mi nchen Alte Pina-
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kothek; 97^5x13 0^ 8 cm ^de eigenlijke
g J voor bode was van het nieuwe type
Yp in de
Zuidelijke Nederlanden. Gonzales Coques
q
(vermoedelijk
vermoedelijk 1618-1684)
4was de eerste
Zuid-Nederlandse schilder die het YP
type Ysstematisch heeft beoefend, en die daarmee
een traditie heeft ingezet
die nogg in de volg
w zoudoorlopen4.
- in
doo loP en Coques
g ende eeuwen
q
oors
ron 'Cocx' maar de schilder veroorsprong
spaanste zijn
zijn naam kort nadat hij,l^ in het jaar
l
1640/41 zelfstandig
g meester werd - kreegg
zijn
g
p
gbijJ Pieter Bruegel
g de Jonge
J opleiding
in 1626) en was later leerling
g van David II
Ryckaert
(Antwerpen
p 1586-1642). In de vele
Y
hij schilderde,- blijkt
blijk bovenpportretten die hij
de invloed van Antoon van Dyck.
Y Die
uit zich, om het met Van den Branden te
'gelijk
zeggen,
g J deze
q
gg ^ in het feit dat Coques
zijne
[namelijk
ook het karakter zijner
J Van Dyck]
Y
liet 'weerspiegelen in hunpsrekendelaat
en in de glinsterende
ogen.
g
g
g
Coques
was
ook
een
van
onze
prachtige
e
q
p
gkoloristen die fijn
- al
J en malsch penseelde'
p
durfde hijJ de verf ook in licht reliëf opb ren g en - 'helder, warm enprachtigkleurde...'.
Tevensin
van de
g Coques
g q wat de poses
p
geportretteerden
ortretteerden betreft en hun omgeving
g g
die nu volledigg werd uitgewerkt,
duidelij
g
^ duidelijk
terug
opp
de portretcomposities
van Van
p
p
bijnaa
Dyck.
Dit
bezorgde
hem
de
bijnaam
van 'de
Y
g
Van tck'. Co
Coques'
q ' stilistische verwantschapmet Van Dyck,
Y ^ gekoppeld
g Pp aan
het feit dat hij pas veertien
Jjaar na aanvangg
van zijn leertijd,
als
zelfstandig
J^
g meester in
de St.-Lukasgilde
werd geregistreerd,
heeft
g g
g
sommage kunsthistorici doen veronderstellen dat hijl in de tussentijd
bij lVan Dyck
J nogg
Y
in Londen leerlinggis geweest.
Hoewel derg
eli •k verblijf van Coques
gelijk
in Engeland,
q
g
wegens
we
gebrek
aan bewijzen
alweer werd
l
g
g
afgewezen,
af
g
^ achtte Hans Vlieghe
g het niet uitergens
tijdens dep etijdens
g esloten dat Coques
q
g
riode 16273
2- in Van Dycks atelier in Antweren
p heeft mee gewerkt. Het Portret van
een familie in een landschap
hP a fb.3 toe g escre
ven aan Gonzales Coques,
is zo'n voorbeeld
q
van het nieuwe type
van kleinschalige
Ypg
roe pP
ps portretten.
g
De al eerdergenoemde Thomas Willeboirts Bosschaert161314-16
54^g eboortigvan Bergen-op-Zoom, kwam in 1626 in
de leer bijl Antwerpse
p historieschilder
Gerard
Ger
her(1591-1651)
a Seg4
s
5. In 16 i werd
hijJ opgemerkt
door de Hollandse stadhoupg
der Frederik Hendrik. Die was zo van Willeboirts' werk onder de indruk, dat hij
hij hem
aan zijn
hof
in
Den
Haag
wilde
hebben.
J
g
Hier kreegg de schilder tussen 16 41 en 16
1654
opdrachten
voor tientallen voorstellingen
p
g
m mythologische
tholo
inhoud, en
Y ische
g en bijbelse
J
schilderde hij
hij ook portretten.
Dat
Willep
boirts Bosschaert zogoed
bijl Frederik
g
Hendrik in de smaak viel, had mogelik
j te
maken met de sterk Van Dyckiaanse
stijl
stij
Y
hijJ schilderde. In de ogen
g van de
'

stadhouder en zijn
Amalia van
g
l echtgenote
Solms heeft zijn
werk
wellicht
als een soort
J
van Ersatz g efung eerd voor dat van Van
Dyck,
voor het
p
Y^ die zelf Pportretopdrachten
evoerd maar ondertusuitgevoerd
gse hof had uit
sen overleden was. Het meest opvallend
p
leunt Willeboirts bij
bi' Van Dyck
Y aan wat betreft zijn sierlijk-elegante
figuren
- die hij,l,
l
g
g
net als Van Dyck,
g - en
Y^ vaak wat uitlengt
door een zeker 'lap gourisme' of sentimentelegeladenheid
in zijn
0
zijn voorstellingen.
g Op
g

4 Thomas Willeboirts Bosschaert, Louise
Henriette, dochter van Frederik Hendrik, en de
keurvorst van Brandenburg als Dido en
Aeneas in de liefdesgrot Doek 297 x'55 cm.

Potsdam, Bildergalerie Saussouci, use' or GK I6291

voor deutti
hij
hijdan weer de ins pirae toont
tie van Rubens, van wie hij trouwens ook
een aantal motieven heeft overgenomen.
g
Daarenboven ontwikkelt hijJ een heel eigen
g
koloriet dat helderder is dan dat van Van
Dyck,
tonen.
g
Y^ met frisse blauwe en groene
Dit alles kan wordeneïllustreerd
aan de
g
hand van een 'portrait historié' dat Willeboirts Bosschaert in 1646
van
4 in opdracht
p
Frederik Hendrik schilderdeafb. 4): het
ggaat om een voorstellingg van Dido en Aeneas in de liefdesgrot,
g ^ waarin degelaatstrekken van beide figuren
overeenkomen
g
met die van Louise Henriette, de dochter
van Frederik Hendrik, en haar verloofde,
de keurvorst Friedrich Wilhelm van Brandenbur g. Het genre
van het gehistorieerd
g
g
ortret - waarbij
portret
waarbij één of enkele personen
p
worden vereenzelvigd
l
g met een bijbelse,
mythologische, historische of literaire figuur,^ en dan in de overeenkomstige
g g ee
ortretteerd
was
ontdaante wordenp
g
staan in het laatste kwart van de 16de eeuw,
en werd vóór Willeboirts onder andere door
Rubens en Van Dyck
P van
Y beoefend. De pose
Dido ofterinses
Louise
Henriette
op
pWilleP
boirts' schilderij,l^ lijkt
lijkt bijna letterlijk
letterlijk overgege
nomen van Rubens' Hélène Fourment au cazij
Rubens zelf had zijn
rosse (Parijs,Louvre).
J^
echtgenote
trouwens
al
eerder
in
g
met name in
een portrait historié uitgebeeld,
g
'Het Pelsken' (Wenen, Kunsthistorisches
zijJ verschijn
verschijnt als de liefdesMuseum),)
Venus.
Wellicht
ook onder invloed
g
van Rubens heeft Willeboirts, in vergelijking
g J g
met de voortekening,
g^ vormen ophet uiteindelijke
l schilderijJ verzwaard.
NOTEN

grond
hiervan mag
g misschien in de lateJ ag
ren 1620 of het begin
o een
g van de Jjaren 163,
leertijd in het atelier van Van Dyck
veron
Y
dersteld worden, maar archivalischee
egg
y ens ontbreken hiervoor. De stijlverwantJ
schaptussen Willeboirts en Van Dyck
Y kan
mogelijk
mo
ook
ten
dele
via
Gerard
Seghers
g J
g
verklaard worden. Die laatste was niet alleen de leermeester van Willeboirts, maar is
ook voor Van Dyck
Y een inspiratiebron
p
g eweest. Toen Van Dyck
Y uit Italië terugkeerde,
g
was Seghers
in Antwerpen
g
P al een gevestigd
g
g
kunstenaar. Zijn
Zijn
religieuze
g
composities
van
p
tussen 1620-1630
3 werden reeds bevolkt door
elegante,
^figuren
fijn-gesneden fi uren die door
g
blik,^ ggebaar
en lichaamshouding
g
nadrukkeli'k
- odsg ggaven aan hun die
pg
J uiting
lijk
dienstige
gevoelens.
Hoewel
het
lijkt
dat
gg
Bosschaert zich het meest van al
zijn ggeneratiegenoten,
van Van
g
^ de geest
g
DYck heeft weten eigen
zijn toch
g te maken,^l
nog
zijnschilderwijze
no andere invloeden in zijn
schilderwijz
In de verfijnde
uittekeningg van
l
deezichten
blijft
hijeerder bij JSeghers
g
a blijfthij
g
aansluiten. In een soms volplastische
weerp
ave
van
de
lichaamsvormen,
bijvoorbeeld
bijvoorbeel
g
'

1 Cf KATLIJNE VAN DER STIGHELEN, De portretten van
Cornelis De Vos (1584/5-1651).een kritische
catalogus (Verhandelingen van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van Belgie Klasse der Schone
Kunsten, 52, nr.51), Brussel, 1990, passim, IDEM,
The Provenance and Impact of Anthony van
Dyck's Portraits of Frans Snijders and
Margaretha de Vos in the Frick Collection, in
Mercury,1987, 5, p 37-47; IDEM, Anton van
Dyck et Cornelis de Vos Face a Face, 1615-1621,
in L'Art et les révolutions, 1992, p 63-73.
2 Het anonieme handschrift van het Louvre werd
gepubliceerd door E LARSEN, La vie, les
ouvrages et les élèves de Van Dyck, Brussel,
1975 Over Pieter I Thijs, cf meest recentelijk
H.VLIEGHE, Thoughts on Van Dyck's Early
Fame and Influence in Flanders, in S Barnes en
A K Wheelock Jr. (ed ), Van Dyck 350 (Studies
in the History of Art, 46), Washington, 1994,
p 199-220

3 Cf. MARJORIE E. WIESEMAN, Het conversatiestuk het
zeventiende-eeuwse genreportret in de
Zuidelijke Nederlanden,in De eeuw van
Rubens, o.l.v P.C.SuTTON, Boston, 1 994 (19931),
p 183-193.
4 Cf. J. VAN DEN BRANDEN, De Antwerpsche
schilderschool, dl 2, Antwerpen, 1883, p 484488, H VLIEGHE, art.cit

5 Cf. H VLIEGHE, art.cit..Axel Heinrich werkt voor de
universiteit van Gottingen aan een doctoraal
proefschrift over de kunstenaar en zijn werk
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De voornaamste portretschilder van het
zeventiende -eeuwse Brugge: Jacob van Oost de Oudere
Bij Jacob van Oost de Oudere constateren we in zijn portretten
— in tegenstelling tot zijn religieuze taferelen — een duidelijke evolutie.

N

a een enorme bloeiperiode
P
van de kunstproductie
ti-J
p
dens de late veertiende en
vijftiende eeuw creëerde Brugge
de
gg tijdens
l
volgende
honderden ja
ren
g
l niet meer het
economische en culturele kader waarin de
kunst weligg kon tieren. In de loopp van de
zestiende eeuw kwamen er wel nogg enkele
kunstenaars uit verscheidene streken naar
Brugge
gg werken, omdat de roem van de stad
eventjes
l doorzinderde: Jan Provoost uit
Berg,
g Jan
^ de Herv Yuit Valenciennes,
j Simon
Ambrosius Benson uit Lombardis,
Beninguit Gent, Lanceloot Blondeel uit
Pop
erin g,
e Pieter Pourbus uit Gouda
Gouda,
Hegghebaert
Gheeraersts uit de Noordelijke
gg
l
Nederlanden,, Adriaan Isenbrant, Hugo
o
gProvoost en Albert Cornelis, allen van een onbekende herkomst. Toch bezat Brugge
o
gg op
ditebied
geen
g
g leidinggevende rol meer.
Op
0 zich was dit niet uitzonderlijk.
l Ook in
de late Middeleeuwen hadden bekwame
dikwijls een wegg naar Brugge
kunstenaars dikwijls
gg
ggezocht om er in de omgeving
g g van het
rijke adellijke
il Bourgondische
hof en van rijke
g
l
families eneesteli'ken
opdrachten
uit te
g
l
p
voeren. Ditebeurde
niet meer in de
g
zeventiende eeuw. Brabant nam voortaan
de fakkel over. Wel valt het op
p dat voor belan grijke
opdrachten
Brugse
instellingen
p
g
g
l
een beroep
p deden opp vooral Antwer p ena ren. Het verschil is dat zijl zich niet meer in
Brugge
gg vestigden, maar hun kunstwerken
per
g Een
p kar of boot lieten overbrengen.
schoolvoorbeeld in dit verband is dereekp
stoel van de voormalie
gljezuïetenkerk de
huidige
Die werd in
g
g Sint-Walburgakerk.
166 ontworpen
door
pater-architect
Willem
1667
p
P
Hesius. De kansel werd in Antwerpen in eikenhout uit gevoerd door beeldhouwer Artus Quellinus deon ere.
g Ook een resem
communiebanken, altaren en doksalen werden door 'vreemde' kunstenaars oPg
etrokken: Hans en Cornelis van Mildert, Pieter
en Hendrik Verbrugghen,
gg ^ Lucas Faydherbe,
Y
Jacob Cocx, Artus Quellinus deon gere...
Anderen mochten er schilderijen
J uitvoeren:
Jacob Jordaens, Gerard Seghers,
Gaspar
g
p de
Crayer,
y, Theodoor van Thulden,, Erasmus
Quellinus, Jan Cossiers, Thomas Bosschaert,
Jan van Boeckhorst, Gilles Backereel...
Het zou onterecht zijn
J als we zou-

den stellen dat er in de Zwinstadeen
g eien
kunstenaars
werkten.
Dat
hun
oeuvre
g
stilistisch ondergeschikt
blijkt
g
J aan dat van
l^ zal
ggrote Brabantse meesters uit die tijd,
wel voor iedereen duidelijk
duidelijkzijn.
l Dit betekent evenwel niet dat er onvoldoende opp
drachten waren. Het kerkmeubilair diende
aan de noden van de tijd,
J, aan de mode,, aan
de contrareformatorischee
g
g edachte aangeast
en
families,
geestelijken,
,g
p
l
^ koningen
g van
schutters ggilden,^ voogden
van gasthuizen
g
g
wilden zich vooreeuwi
de gheid laten konterfeiten. Om financiële redenen konden ze
moeilijk een beroep
daarvoor soms moeilijk
p doen oop
g rote Antwerpse
p schilders en hielden het
bi' meesters van ter plaatse.
Ook de afstand
bij
p
aan de slechte wegen en het
gekoppeldg
hier ongetwijl moeizame vervoer speelden
p
feld een even essentiële rol. Het valt ten andere op
p dat de vreemde kunstenaars alleen
se
godsdienstige
ginstelg taferelen voor Brugse
g
lingen schilderden en dat de Bruggelingen
hunortretten
bijna
p
l uitsluitend bestelden
bijJ
schilders van terplaatse, kunstenaars
die ze beter kenden en als het ware dageli'ks
J konden ontmoeten.
Vooral de schildersgeslachten Claeissens en Pourbus domineerden de Brugse
g
kunstproductie
o het einde van de zesop
p
tiende en het begin
g van de zeventiende
eeuw. Beide kunstenaarsfamiliesenseelden
P
ettelijke
J pportretten van vooraanstaanden.
De Bruggeling
het meren l
gg g die ongetwijfeld
g
deel van de opdrachten
in
het
vervolg
g van
p
deze baroktijd in de wacht sleepte,
P^ is Jacob
van Oost de Oudere. Terecht werdesteld
g
enkel Brugs convent of kerk een
dat in g
Zijn vrij
vrij
werk van deze meester ontbreekt. Zijn
uitgebreid
oeuvre munt vooral uit opp het
g
gebied van portretten
en van godsdienstige
g
g
pe
taferelen die hij
hij grotendeels voorportiekalHierbij is
taren en voor kloostersenseelde.
Hierbij
p
hijJ bovenal schatplichtig
p
g aan een aantal
tijd: Caravaggio,
grootmeesters
uit die tijd:
gg Carg
racci Manfredi, De Craeyer, Rubens en Van
Dyck.
Y HijJ heeft ten andere enkele schilderijen
g als letl van die twee laatsten zo goed
terlilk ggekopieerd,
misschien
naar
gravures
g
p
^
of tekeningen.
Ter
illustratie
verwijzen
we
l
g
hier naar het werk met de voorstellingg van
0.-L. De kroning
g van de H. R osalia(Brugge,
gge
Vrouwekerk dat Van Dyck
al
in
1629
9 schilt

derde voor de Antwerpse sodaliteit van 'been nu in het Kunsthistorijongmans'
j
l'aerde
sches Museum in Wenen hangt.
g Ook het
werk met het bekende thema van de H.
Martinus, die zijn
J mantel verdeelt,, koleerde
de
Bruggeling
gg ^e Groening egg g Bru
p
museum bijna
l letterlijk
l naar een van de
versies van Van Dyck
Y (Zaventem en
Windsor of naar heteli'knami
gelijknamige
ge werk van
De Craeyer.
Deze
opdrachten
bezorgden
de
g
p
Y
Bruggelingin g
elk geval voldoende financiële armslag
g om met een vrij grote familie
van een zevental kinderenemakkeli'k
J te
g
kunnen leven en hem het nodige
aanzien
in
g
de Zwinstad te bezorgen.
g
Jacob van Oost de Oudere werd
opp 1juli
juli 1603
3ggedoopt
g
p in de Brugse
Sint-Walburgakerk
als
zoon van Jan en
g
zijnopleiding
GheeraerdYne Weyts.
p
g en
Y Na zijn
het verkrijgen
van de titel van meester op 18
lgp
oktober 1621 trok hijJ naar Italië. Daar leerde
hij het werk van
CaravaggioHij
kennen. Hij
hij
gg
was zeker in 1628 terugg in Brugge
gg en bracht
zijn geboortestad
de rest van zijn
J leven in zijn
door. Twee jaar later huwde hijJ metJacuem Yne van Overdille die hem een zoon
q
Martinus, schonk. Huneluk
duurde maar
g
kort, want al op
p 3o oktober 16 31 overleed
hij zich opp in
zijn vrouw. Intussen werkte hij
het ambachtsbestuur van de beeldenmakers
en bekleedde er verschillende functies.
werd in de Sint1633
OpP 1 2 januar
33
J
Walbur akerk
zijn tweede huwelijk
zijn
l ingezeg end. De bruid was Maria Tollenaere. Ze
kregen
g zes kinderen waaronder Jacob de
ere en Willem die eveneens als schilJongere
ders werkzaam waren. Zijn
J atelier was
waarschijnlijk ggevestigd
g in het huis 'De
Carmingnole' opp de hoek van de Predikherenstraat en de Zwarte Leertouwersstraat.
HijJ overleed er oppl
achtenzestigjarige leeftijd.
Van Oost is een schilder vanersonap
kene
l n ggodsdienstige
gtaferelen
g es. Zelfs zijn
merken zich door raak weergegeven
figuren,
J atelier
^ die hij vermoedelijk in zijn
g
en interieurs walietoseren.
Landschappen
ppen
p
ren blijkbaar
niet aan hem besteed. De acht
tergrond van zijn
schilderijenblijft
blijft
beperkt
p
zijnschilderijen
tot enkele monumentale kolommen, eeneg
dra peerd gordijn
een donkere
J of gewoon
g
g
fond. Wel slaatg hijJ erin hier en daar, naar
het voorbeeld van Caravaggio,
gg een stilleven
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met een koperen
bekken,^ een tapijt
p
pl of een
schrijfstel
weer
te
geven.
Het
zijn
J
g
J n meestal attributen met een symbolische
betekenis of
Y
noodzakelijk
l om het onderwerpp te begrijpen,
te illustreren of om het in een bepaalde context
schilderij
schilderij met een
p laatsen. Hetteano
zijn jonge
nieme theoloogg en zijn
J g secretaris of
leerling
vormt
g in het Groeningemuseum
g
daar een schoolvoorbeeld van afb. 1 . Het
werk is afkomstigg uit de Spermalieabdij.
p
l Het
toont eengeestelijke
g
J in een studeervertrek

paalde
details van de kledinggofvan attribup
ten, die de familieleden dragen,
g hun leeftijJ den aan te brengen.
zijn er juist
juis
g Misschien zijn
fouten ingeslopen die de identificatie
bemoeilijken of in het geheel
onmogelijk
g
gl ma ken. We sluiten niet uit dat het om leden van
de familie Rapaert
in wiens verzame g
p gaat,
lip ghet destijds
destijdswerd bewaard. Mogelijk
gJ is
het zelfs een huwelijksportret.
Toch
behoort
Jp
ditesi
neerde
werk
uit
1645
stilistisch
tot
45
gg
de topproducten
van deze Brugse
pp
gg

1. Portret van eenezuiet
en zijn1 secretaris (doek 116 x 222 cm) doorJacob
van Oost de Oudere,
I
1
uit 1668, Brugge, Groenin emuseum. (Foto: Brussel, K.I.K.)

met een rijk
)ggevulde bibliotheekkast vol
godsdienstigeliteratuur,
literatuur een schrijfstel,
J fstel
een wereldbol en een lezenaar sculpturaal
p
versierd met een calvarie enevleu
g
gelde
engeltjes.
lijkt een
g lijkt
g J Tussen beide ppersonages
aangename
conversatie bezig.
g
gVan Oost inspireerde zich voor de compositie
opp het
p
dubbelportret
van graaf
Thomas Wentworth
P
g
en zijn
J secretaris,^ sir Philipp Mainwaring,
g^
Antoon van Dyck
Y in 164o uitvoerde afb. 2).
Ook Titiaan Vecellio maakte omstreeks 153653
1538
gelijkaardige
53 een g
J
g opstelling. Tot nu toe
slaagde
g er niemand in de man opp het werk
van Van Oost te identificeren. Waarschijnlijk
J l
jezuïet. Het schilderij
schilderijis 1668
ggaat het om een jezuïet.
bereikte
ggedateerd en volgens
g het opschrift
e
deeesteli'ke
leeftijd van 47 Jjaar.
g
J toen de leeftijd
De stijl
J komt overeen met die van Van Oost
Senior in dieeriode: een donkere achtergrond,
rond, lossere toets, belichtingg van de voornaamste delen en de tactiele weergave
g die
vooral in het kleurrijke
Turkse
tapijt
J
eJ op
e de
tafel tot uitingg komt.
Nogg zo'n probleemschilderij,
e
l^ althans
wat de identificatie betreft, is de zgn.
g Brugse
g
familie in hetzelfde Stedelijk
l Museum (afb.
3). Heel wat kunst historici ondernamen
pogingeng
om het voorgestelde gezin
van een
g
naam te voorzien, toch slaagde
g daar tot nu
toe niemand in. Van Oost zette ons hier
nochtans duidelijk
J op
e het spoor
e door ope be146

meester. Dit komt niet alleen door de harmonische compositie de fraaie kleurenafwisselip gen de correcte en gedetailleerde
g
weergave van de personages,
p
g^ maar ook door
deoses
P het zichtbare statuskarakter en omdat deezelli
heid
g
g van de familie opp een
terras met een kijk
e
J op
p een luxueus aan ggelede
tuin
ons
voortdurend
blijft
blijf
boeien.
Het
g
ten andere het enige
g bekende werk van
deze kunstenaar met eengezicht
opp de sk Y g
line van de voormalie
wereldstad.
Het
g
werd g
dan
ooke
ere
eld
afgebeeld
eng g
g
bruikt als illustratie voor 17de-eeuwse kostuum geschiedenis voor historische artikels
over dieeriode
en zelfs voor kunsthistorie
sche studies over Brugge.
ggOpe zich is de
voorstellingg natuurlijk
natuurlij niet nieuw. Al voor
Oost hebben zowel Vlaamse als Hollandse meesterseli'kaardi
e gezinsportretg J
g
g
e
ten in een tuin of tegen
Ze
g lover afgebeeld.
g
bleven nogg lange
g tijd,
l^ zeker in de Noordelijke
J Nederlanden,^ggeliefkoosde opdrachten.
e
Van Oost maakte ten andere nogg zo'n boeiend kijkstuk
met leden van de familie De
l
Grass-Pardo, dat in 1982
g door de stad
Brugge
In beide werken
gg werd aangekocht.
g
valt de houdingg van de man oe. HijJ maakt
een sprekend
handgebaar
en wijst
wijst fier oop
e
g
zijn
zijn tuin. In beidegevalJ landerijen,
J oopezijn
g
lep e robeert de man zijn
zijn vrouw blijkbaar
blijkbaa
parmantig
zijnbezittingen
de rijkdom
rijkdom van zijn
g te

vri gedistantieerd
tonen en zij staat of zit er vrij
bij. De gglimlach wordt er onderdrukt, want
geschriften
17de-eeuwse
eschriften stond lavolg
7
chenj
g elik aan dwaasheid, zeker wanneer
het onmatigg en zonder reden gebeurde.
En
g
net zoals in de andereortretten
wat
als
p
zeer logisch
overkomt - dra
dragen
hun
allerg
g ze h
beste 'zondagse'
kledij. Die kledijJ- hun houg kledij.
ding,
enhet ka g^ manier van presenteren
p
der illustreren opp voortreffelijke
voortreffelijk manier
en status. Ook hun meiden en/of
l

2. Antoon van Dick
,/ schilderde in 16 4o deze
portretten
portretten die Thomas Wentworth, graaf
van
^^
Strafford, en zijn
1 secretaris voorstellen (doek
123,5
cm), mogelijkgeinspireerd
eins 1
oop
35 x 1 397^^
een werk van Titiaan.

knechten werden er meestal bijlg
Dikwijls
Dikwijls gebeurde het ook dat hetgezelschapal musicerend werd weergegeven. Dit
verwijst
J naar de eendracht tussen echt geno ten, naar de eensgezindheid,
, naar de harmog
nie zoals dat ook in de muziek noodzakelijk
l
is. Van Oostenseelde
in 16677 eveneens zo'n
p
kleurrijke
al
g p(Brussel, KMVSK),,
J groep
even aangenaam
is om te bekijken.
bekijken
g
in deortretkunst
van Jacob
p
van Oost vinden we een stilistische evolutie,
veel minder of niet in zgodsdienstige
zijn
e l ggta
ferelen. Die ontwikkeling
g kan vooral aan de
hand van alleenstaande figuren
wordeng eg
toond. Hetaat
meestal
over
geestelijken,
g
g
J
lokale schutterskoningen
van de
g of voogden
g
Brugse
Bru se gasthuizen.
Van die laatsten hangt
g
g
een bekoorlijk
J overzicht in het Sint- anshose haal en in de huidige
g raadzaal van het
O.C.M.W. Meestal beheerst de monumentalee
e ersoon het volledige
gdoek. Het lichaam staat driekwartekeerd
maar het
g
ersona
e
kijkt
de
toeschouwer
aan. Dit
g
kijk
e
compositorisch
element paste
Van Dyck
e
e
Y
eveneensg
g ere eld toe. Een voorbeeld daarvan is het 'Portret van Gillis Useel' dat Van
Oost ca. 1631-1632 schilderde (Brugge,
gg
O.C.M.W.).
Hyacinthus
staat tee aterDezeus
Y
g en een lichte monotone achtergrond
g ron waar door de omtreklijnen
van
zijn
zijn
habijt
habij
duidel
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lijk
lijk te onderscheiden zijn. Langzaam
zal nu
g
de detailafwerkingg verminderen en penseelt
p
Van Oost met bredere, lossere maar meteen
met kordate toets. Als illustratie vermelden
we hier dubbel
het portret van Everard Tristam en zijn
l vrouw Wilhelmine Bezoete uit
1646
4 in het Ackland Art Museum van de
hij
UniversityY of North Carolina (V.S.A.). En hij
evolueert verder: minder hoekigheid zachtere schaduwen, meer soepelheid
en het
p
aanbrenge
aanbrei en van attributen. Verder valt de

lichtende accenten. Tevens slaagde
g Van Oost
erin eventjes
dieper
door
te
dringen
p
J
g in het
karakter van deze schermmeester.
De hier besproken
p
pportretten geven
g
ons de indruk van routine, van een vlugge
gg
afwerking,
veel inspiratie,
g^
p
^ on
p ersoonli'k
l en schatplichtig
p
g aan degrootmeesg
ters van die tijd.
tijd. In enkele vanzijn
zij
l schilderijen
J duikt juist een andere Van Oost op. Het
gaat meestal
om voorstellingen
ens
g van jongens,
l g
mogelijk
zijn eigen
g l zijn
g kinderen. Het leukste

voor een aangenaam
lichtend element zorgt.
g
g
Ook de bruine kleurschakeringen
g boeien
ons, evenals het inhoudelijke:
inhoudelijke:
zij
zijn zachte
glimlach, de weergave
e
g van het dromerige,
g,
eigen
gekoppeld
pp aan de inJ^g
g aan de leeftijd,
diepe
gedachten waarin hij
hij verzonken blijkt.
blijkt
pg
deze kunstenaar bleven er nog een aantaleli'kaardi
eg composities
bewaard.
p
g J
Het is onmogelijk
g l om in Brugge
gg het
volumineuze oeuvre van Jacob van Oost de
Oudere te negeren.
Ook zijn
zijn portretkunst
g

a,

\,n^r
^,^á\óá^aN^uu\^\1,^EFWV^14'eS. , ..

3. Portret van een rijke
familie (doek5i 5
o x a 55 5 cm) door]Jacob van Oost de Oudere, uit 16
45 . Brugge,
AS GroeninSemuseuni. (Foto: Brussel, K.I.K.)
1 Brugse
^

achtergrond
g
p
p^ zoals in het portret
van Pieter vanden Driessche uit het Sintuliaansasthuis
dat in 16644 kan worden
g
gedateerd. Kleurrijker,
beweging
l met
^meer
g
g
g
en levendiger is dan weer
de voorstelling
g
van Taelmans Pauwels in de koningsgalerij
Sint-Sebastivan de Brugse schutters gilde
g
aan. Met dit werk uit 16677 breekt een
nieuwe fase aan: zijn palet
is opgeklaard,
p
pg
- de
achtergrond
is
frisser
en
het
licht
laat
ons
g
enieten van het uitgebreid
gamma
tonen
genieten
g
g
die in zijn
l luxueus pak
p werd verwerkt. Toch
sluit Van Oost zijn oeuvre somber af. Stilistisch keren zijn
l laatste werken terugg naar de
periode
166o-6 . Fovin de Hasque
gge
5
q (Brugge,
Groeningemuseum ^die opphet einde van
dearen
zestiggwerd gekonterfeit,
is donker)
g
der weergegeven waardoor de omtreklijnen
omtreklijne
minder duidelijk aftekenen.
Gelukkig
g
bezorgen
en
g het van rechts belichte gelaat
g
derote
witte
bef
en
dito
handschoenen
g

hangt in de National GallenYin Londen (zie
kaft) en dateert uit 165o.
5 Volgens de conservators aldaar zou deostkaart
ervan de
p
beste verkochte zijn
l van het museum. Dit
strekt de kunstenaar en het werk tot eer. Het
stelt een rechtstaande driekwartedraaide
g
knaapp van elf jaar
p
l voor,^ zoals het opschrift
verraadt. Mogelijk
gaat het dus om Jacob
g lg
van Oost deon gere die inderdaad op is fewerd gedoopt.
werd
bruari 1639
39
g
p De figuur
metrote
g zekerheid, met een brede toets en
krachtigg op het doek aangebracht.
In het vog
rigl
jaar uitgegeven overzicht van Leportrait
P
zie bibliografie)
wordt het schilderijl uiterg
mate lovend beschreven.
p205 : Vn notera
l'harmonie des couleurs, la simplicité d'exéui ressort de l'excution laY
p cholo giequi
ression.'
Zeker
dient
ook de tactiele waarde
p
aangehaald:
het bont van de mof en de
g
muts het fluweel van de jas en het witte ondat hier en daar uitsteekt en meteen
dergoed
g

niet. Dat deze werken niet steeds als stilistische hoogte punt kunnen worden omschrezij
ven doet eigenlijk
g J niet zoveel af van zijn
als kunstenaar. Deze schilderijen
J
hebben voor de Zwinstad namelijk ook
nog
g
dikwijls
l een historische betekenis en dit
wordt al te vaak vergeten.
g
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ALAIN JACOBS

Het portret in de achttiende eeuw
In de 18de eeuw is de invloed van Van Dyck op het portretschilderen niet meer aanwijsbaar.

Z oals elders in Europap is het
portret
ook in onze contreien
p
erg in trek in een
maatschapp
e
p i'J die in de 18de eeuw blaakt van zelf ggenoegzaamheid. Het portret
vindt men niet
p
langer uitsluitend in vorstelijke
vorstelijk huizen of
• J de hoge
g adel,^ maar ook meer en meer bijJ
de burgerij
g J die er opp uit is haar 'beeld' te
vermenigvuldigen en voor het nageslacht
g
te bewaren. Ondanks de overvloed van beg zijn
stellingen
zijn in de Zuidelijke
Zuidelijk Nederlan• van de tweede helft van de 18de eeuw
de schilders die zich naar het voorbeeld
van een Nicolas de Largillière
in Frankrijk
Frankrij
g
hetortret
enre
hebben,
p
g gespecialiseerd
gp
eerder zeldzaam. Het zijn dikwijls
dikwijl de schil•
vanrote
en
g tableaus met religieuze
g
historische onderweip^
en die zich met
wa ggroot succes aan het portretschilderen
P
g en en er een stevige
g bron van inkomsten
in vinden. In de loopp van de eeuw is het
Frankrijk
l die de voorbeelden levert, maar
de Vlaamse schilders weten er eenbijzon)
dere kleurschakeringg aan toe te voegen
g die
hetevol
en
tradig is
^ van hun eigen
gnationale
tie maar ook van de constante invloed vanuit Nederland. Wat de invloed van Van
Dyck
ck betreft, in de 18de eeuw is die niet
meer aan de orde van de dag.
g
Zelfportret van PieterJ oze -Celestnl
Fran

,01S,5
doek 43
o x 43,5
5 C.

Pr1veverzalnelln ^.
^^
(Foto. Macheleu, Roger
^^ Bc^1ne)
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HET PORTRET IN DE ACHTTIENDE EEUW

Door de noodzaak om in alle oPenbareebouwen
portretten
van keizers en
g
p
gouverneurs-generaalp
op te hangen,
g^ is de
vermenig vuldigg
in ervan het logische
g
gevolg.
g Toch heeft het feit dat de vorsten niet
lijfelijk
lijfelijk in het land aanwezigg zij
zijn en dus
kwaliteitseisen kunnen stellen voor
g
gevolg
g dat de kwaliteit van die vorstelijke
l ke
portretten
daaronder geleden
heeft. Precies
p
g
door de afwezigheid
van de vorstelijke
vorstelijkep er g
sonen wordt ereschilderd
naar bestaande
g
modellen,, geschilderde
kopieën
of g ravu g
p
ren. De schilderijen
zijn dan ook meestal
l zij
replica
die niet bepaald
getuigen
p
p
g g
van eengrote
picturale
smaak. Toch zijn
zij er
g
p
klein aantalesi
g gneerd- zoals het Portret van Karel VI in het stadhuis van Turnhout dat de naam van Frans Stampaert
p
draagt.
g Ook het Portret van Prins EnSene de
Savoie in het stadhuis van Brussel is door
Jan van Orleygesigneerd.
Het groot
en
Yg g
g
weelderi Portret van keizerin Maria-Theresia
weelderig
in het stadhuis van Brugge
gg , geschilderd
g
door de Bruggeling
gg g Mathias de Visch,^ gaat
g
teru op een imitatie van een groot
terug
staatsieg
portret
ortret van Meytens
dat in Wenen wordt
Y
bewaard en waarvan een koeie in het stadhuis van Gent hangt.
g De strikte regels
g van
der
dergelijke
g l officiële voorstellingen
g stammen
no uit de barok.
En hoewel het vorstelijk
nog
vorstelijk
portret enkel een documentaire waarde
heeft, kent het toch tiJ dens het bewind van
Karel-Alexander van Lotharingen een zekere vernieuwing.
persoonlijke
g Door zijn
Jil
J
aanwezi
aanwezigheid
in het land weet hij
hij tussen
g
1750
75 en 178o de sfeer aan het Hof in Brussel
nieuw leven in te blazen. De manier
waaropil men aan het Hof in Wenen vorsteli'ke
l ilportretten schildert, is ook hier van
toepassing. Een duidelijk
duidelij voorbeeld
voor
daaris
hetene
ortret
van
de
gouverneur-geneil
g
g
raaf^g
geschilderd door Jean-Pierre Sauvage.
g
Het is een staatsieportret
- enigszins
acadeil
g
mischeschilderd
- dat verwijst
verwijs naar de
g
van het ilmilitaire
ortret met eeng vechtsscène op
1 753 coll.
il de achtergrond
g
Bonaert, Brussel). Even traditioneel in de
zijn
presentatie
zijn de twee ruiterportretten
ortretten
il
van keizer Frans I en keizerin MariaTheresia door Fran ois757
Eisen 1
Nancy,
Y,
Musée historique
zijn verfijq lorrain). Het zijn
Jn
deortretten
met levendige
il
g en heldere

Portret van Charles-Nicolas van Hove door
G.J. van Opstal, doek loo x 8o cm.
Antwer1pen, Kon. Museum voor Schone
Kunsten (Foto: Brussel, K.I.K)

tonaliteiten. Soms tracht deeest
van de
g
eeuw de strengheid
van
de
etiquette
wat te
g
q
verdoezelen. Naar het voorbeeld van het
Franse hofilortret schildert Bernard Verschoot Anne-Charlotte in de intimiteit van
haar tuin. Ze zit in de tuin aan de voet van
een stenen buste van Karel-Alexander, haar
i 76 7 o, ilprivé-collectie). De koninkbroer9
lijke
zonder veel
l dame wordt voorgesteld
g
opsmuk
o smuk en zonder overdrevengemaaktg
heid met enkel een roos in de hand. Aan
haar voeten zien we een hark en eenieter,
g
voorwerpen
il die de smaak voor tuinbezi g heden en -silelen die toen in de mode waren in Versailles, in herinneringg brengen.
g
Ditortret
van Verschoot dat getuigt
il
g g van
goede
smaak en verfijning,
g
J g^ brengtt een gedwongenernatuurlijke
en natuurlijker beeld van de
J hoogwaardigheid.
Deeest
g van de 'Verlichting'
^ die
zegeviert
onder
het
bewind
van
Jozef
II,
g
introduceert opnieuw
een strengere
g opvatil
il
tingin het schilderen van hofportretten
die
il
zich weer voegen
en de
g
g naar de iconografie
formules van de 17de eeuw. Het gaat
g eens
te meer en in de meerderheid van deevalg
len om kopieën
van Oostenrijkse
Oostenrijks voorbeel il
bv. Portret van Albert Casimir van

Saksen-Teschen van Leclercq
q naar Roslin,
Brussel, stadhuis). W. Herreyn
Herre ns laat meer
originaliteit
blijkenl
bij het schilderen van
g
een Portret van JozefII 1781 Brussel, stadwaarbij hij levendiger
huis),waarbij
kleurrijke
g en kleurrijker
werkaat.
Zo
schildert
ookJ.J.
Lens een
g
Portret van Leop old II(omstreeks 1793, Brussel KMVSK) metom
p peuze allure,, veel
elegantie
en aristocratischegekunsteldheid.
g
A.C. Lens van zijn
J kant slaagt
g erin in een
e
gepolijste
de trotse elegantie
en
gp
J opbouw
p
g

Portret van A.C. Lens in zijn
1 atelier door
G.J. Herreyns, doek 116 x 96
9 eili.
Antwerpen,
Kon. Museum voor Schone
l
Kunsten. (Foto: Brussel, K.I.K.)

denkbeeldige
J g keizer
g autoriteit van de jonge
Frans II te vertalen (omstreeks 1793,
793
sel stadhuis) en meteen schildert hijJ met
vorstelij
dat werk het meest aansprekende
vorstelijk
p
portret in de Oostenrijkse Nederlanden oop
het einde van het Ancien Régime. PierreJoseph
p Lion (Dinant) en Gertrude de
Pelichy
Y (Brugge)
gg hebben - mede door hun
verblijf
verblijf in Wenen - met succes en talentg ekoninklijk favoelsvolleortretten
van de koninklijke
p
en de hogere
kringen
gekonterfeit
g
g g
(Brugge
Bru e stadhuis).
kerkelijke
1 pportret - zowel het individuele als g
hets
roepp ortret - kentgedurende de 18de eeuw heel wat succes door
een heropleving
p
g van het monnikenwezen in
het Westen. Inderdaad zijn
zijn er weinig
^pastorieën abdijen of kathedralen die niet een of
ander van de hier bedoeldeortretten
van
p
religieuzen
uit de 18de eeuw kunnen tonen.
g
Ook zijn ze talrijk aanwezigg in de reserves
van de Belgische
musea. Deze pportretten
g
zijn
vaak
anoniem
door de religieuzen
van
J
g
de orde zelfgeschilderd en de kwaliteit ervan is doorgaans
middelmatig.
g
g In dit domein loont het wel de moeite te verwijzen
l
naar schilderijen
schilderijenns
van W.J.Herre Y Meehe-

lenJ.A. Gareme Yns (Brugge)
gg en P.J. Verhaghen (Leuven). Van de hand van deze
laatste is het zeer fraaie Portret van abt Simon
Wouters(Leuven, PremonstratenzerabdijJ
van 't Park),een werk datetui
g gt van een
reële en uitdrukkingsvolle
intensiteit, met
g
een rijk
e
J koloriet en een levendigepenseelgp
voering. We mogen
g in het domein van het
kerkelijk g
kerkelijk
roe pp
s ortret zeker niet nalaten te
verwijzen
naar
het - weliswaar ietwat acaJ
demisch - schilderijJ De monniken van de abdij
van Baudeloo,
i0
, ggeschilderd omstreeks 73
door de Gentenaar Robert van Audenaerde.
De onbetwistbare bekoringg van dit schilderijl
is te dankenp
aan de statischeg
en plechtige
houdingg van een dertigtal
g monniken, die de
toeschouwer met vriendelijke
J maar toch
eerbiedige
ernst
aankijken.
aankijken
g
is echter in het domein van het
burgerlijkeportret
ortret dat we de meest geslaagde
g
g
voorbeelden van deortretkunst
van de
P
18de eeuw terugvinden:
familieportretten,
g
P
ortretten
van echtparen, kinderen,, vrou p
wen mannen...eschilderd
oppdoek, ,p
paneel
g
of in miniatuurformaat. Hetenre
wordt
g
veelzijdiger
lg en is in volle evolutie.
In het begin
g van de eeuw zetten J. van Oost
deon ere
Herregoudts
in
p
g
g Jean-Baptiste
^
Brugge,p
^Jacob de Nys
Bru e G.J.II van Opstal,
Y (of
DenYs in Antwerpen
p het individuele p orvertret in de barokstijl
barokstijl van de vorige
e
geeuw
der. Het zijn pplechtige
gpportretten van mannen halflijfs
l voorgesteld,
g
^ terwijl ze een grote
g
pruik
ruik met krullen dragen,
g een
g^ nu eens tegen
neutrale en sombere achtergrond,
dan weer
g
teen
met accessoires die
g een achter rond
g
van hetp personage
heerde waardigheid
g verheerg
lijken
lijken, zoals zware wandbekleding,
g^
stukken van zuilen e.d. Toch evolueert het
individueleortret
stilaan naar een meer
p
verfijnde kunst,^ die naarmate zij
zij verliest aan
weelderigheid,
wint
aan
eenvoud
en o p g
^
rechtheid. Deortretkunst
van de tweede
p
helft van de eeuw is duidelijk
duidelij Frans van invoortreffelijkep or .g Er zijn
zijn nu heel wat voortreffelijke
tretschilders opp te sommen. In Brussel is
van een Frans schilCharles Le Clercq,
q
der, de ontwerper
p van heerlijke,
l^ kleinePortretten die met een delicate toets en een elezij en er
geschilderd zijn
gg
g ante penseelvoering
p
aan herinneren dat de schildereruime
g
tijd
in Parijs
Parijs verbleef (Portret van een jonge
1S
J
vrouw Parijs,
J, Musée des Arts décoratifs). De
reeds vermelde Pierre-Joseph Lion,^ leerlingg
van Vien in Parijs,
l^ is een reizend schilder
die succes oogst
g
g in Wenen en in Engeland,
vooraleer hij zich bijJ het einde van het Ancien Regime
in Brussel vestigt.
g
g HijJ beheerst
zowel de techniek van hetastel
de olieverf
p
als de miniatuur en met succes weet hijl de
natuurlijk
spontaneïteit
en het intieme en natuurlijke
p
van zijnp
z personages
g
g weer te geven.
J.B. SuvéeBru gg
e 1743-Rome
1807)
743
7heeft
zijn uitzonderlijke
uitzonderlijke kwaliteit in deportretp
kunst ten dele te danken aan zijn
J artistieke

vormingginParij
Parijs en in Italië. Suvée is zontwijfel
één
van onze besteportretschilJ
p
ders in de 18de eeuw en vindt navolgers
g in
e (zie het vol
volgend
end artikel in dit numgg
mei). Tussen zijn
J eerste rivalen noteren we
Gertrude de PelichyY die een duidelijke
duidelijk Holoorsprong
heeft.
Haar Portret van Heg
lena de Weert Brugg
e Museum van het HeiligBloed) demonstreert het waardevolle en
gevoelige
g
g talent van deze pportretschilderes
die ook het Hof in Wenen wist te bekoren.

Portret van baron Frederic Manus de
Buddenbrock door P.J.Lion, 4
doek 81 x 64 cm.
Namen, Museum Crocsbeeck de Croix.
(Foto: Maclielen, Roger Be ine)

Van de Antwerpenaar
Anton
p
Schoon'ans
zijn weinigg
of geen
allegorische
g
g
l
of mythologischeportrette
ortretten bekend, een
dat nochtans grote furore maakte in
g
Frankrijk
l en in de Germaanse landen. Het
is trouwens in Berlijn
J waar hijl aan het Hof
van Frederik I werkt, dat hijJ in 17 02 het opzienbarend Portret van Frederik Wilhelm I als
David realiseertBerlin
g
l^Charlottenburg).
isch voorbeeld van de barokHet is een tYp
g eest in Duitsland in het begin van de
eeuw. Het rococoportret
met weelderige
g
p
draperieën
of ook nogg het portret
met vrou dra
p
p
nauwelijk beter
wen in huisgewaad
zijn
zijn nauwelijks
g
in de Nederlanden, tenzijJ dan in
het Gentse milieu met Fran ^ois Delyn,
y,
schepper
van de
p
pp van een luxueus portret
Franse beeldhouwer Guillaume Coustou en
van het al even opmerkelijke
P
l pportret van de
schilder Nicolas Bertin (beide in Versailles,
Musée national du Château). Het zijn werken dieeschilderd
zijn
zij in de trant van
g
en die voor Delyn
Y de
g
Yacinthe Rigaud
deuren van de Acadedmie openen.
Pieter
p
HET PORTRET IN DE ACHTTIENDE EEUW

149

Johannes van Reysschoot
— ggenaamd 'de
Y
Engelsman',
omdat
hij
een
aantal portretten
g
^
p
in Engeland
onder
invloed
van de lokale
g
traditie aldaar realiseerde (vb. het Portret
van Prins Henr
Henryy Benedict Stewart,^i732
Esslemont,- verz. Capt.
p R. Wolrige-Cordon
— toont zich evenevoeli
gvoor de rocailleg
esthetiek die bijzonder
in Gent in trek was.
J
Later combineert de Brusselaar Fran oisLouis Lonsingg die zijn geluk probeert
in
p
Bordeaux, het krachtige
g koloriet van de
Vlamingen
g met de onstuimige
g penseelvoerip gvan de rococokunst (Portret
van luitel
naut-generaal Jozef-Sebastiaan de Larose, raadgever
ever aan het Parlement van Bordeaux,
Brussel, KMVSK).
Het feit dat hetezin
zich in de
g
burgerij
als
gesloten
groep
manifesteert,
g l
g
g p
verklaart de bloei van het familieportret.
In
p
Antwerpen
van der Beken
p zien we Ignace
g
(Kopenhagen, Statens Museum for Kunst)
in het begin
g van de eeuw,^ggevolgd
g door
Pieter Snyers,
^ de Horremans en B. Beschey,Y,
in het midden van de eeuw, het type
Yp van
het Hollandse familieportret
en het zeer
p
g erezen
genre
van
het
'conversation
ièce
pièce'
g
p
p
aanpassen
aan de mode van die dagen.
p
g
Hun familieportretten
— met zwijgzame
en
p
Jg
plechtstatige
die voorgesteld
wor p
g figuren
g
g
den met een tuin als achtergrond, in een
patio of in een salon — flatteren met een
toon van intieme tevredenheid de sociale
stand van
dees
g^ zoner
zonderzich zor g ersona
en
te
maken
over
de
wer psychologische
s
g
p Y
g
keli'kheid.
Een aantal van deze schilderijen
J
J
bezit een hoe
g kwaliteit. Het Portret van de
familie de Goesin van de hand van Pieter
Frans de Goesin-Verhaeghe (Gent, verz. Jhr.
H. de Smet de Naeer
getuigenis
af
Y legtgg
g
van een sobere sfeer en is een werk dateg

Augustijn van den Ber he schilderde dit
anoniemeortret
van een meisje1 als ex-voto.
1'
Brugge, Museum O.L.-Vrouw-ter-Potterie.
(Foto: Brussel, K.I.K.)
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kenmerkt is door de nieuweestren
g
gheid
van een fin-de-siècleburgerij,
die
erop
p uit is
g J^
de vruchten van haar arbeid en haar waarden te demonstreren te
tegenover
een maatg
schapp
i' uit
die volledigg
g
J het Ancien Régime
ontwricht raakt. De Antwerpenaar
M.I. van
p
Brée zal deze Noord-Europese
Noord-Euro ese traditie aan n rachJp
P assen aan de nieuwe smaak in zijn
tigschilderij
schilderij Adellijke
1 familie bedelend in een
arkg
(Stockholm, The
park,
geschilderd in 1793
793
National Swedish Art Museums), een werk

\

aH\

ti`„

;;

Deze adellijke
1 familie in een park
^ werd
geschilderd
geschilderd door M.I. van Brée (doek 56
5 x 884
cm, 1 793 ). Stockholm (Zweden), Statens
Konstmuseer - The National Swedish Art
Museums. (Foto: Stockholm, Statens
Konstmuseer)

vol charme dat een nieuwe richtingg aan de
burgerlijke
g J familie toewijst.
J
Nochtans verovert opp
het gebied
g
van het familieportret
de
Franse
invloed
p
heel duidelijk
J Brussel. Het wordt vertaald
in het beperken
van het veld tot enkel de
p
figuren
zonder verwijzing
g
J g naar het leven,
een facet dat zo duidelijk aanwezigg was in
de Noord-Europese
traditie. Daarvangetuip
van de familie Vinck
g en de twee portretten
p
(Laarne, kasteel ,g
gekonterfeit omstreeks
1783
door Pierre-Joseph Fran^ois. De na
73druk ligt
genegenheid
en degevoelsgop
pdeg
g
band die de leden van de familie verenigen.
g
Het opgewekte
en guitige
pg
g g Portret van de
heer en mevrouw Maréchal de Mouchy
y door
Fran^ois- ose ph Lonsingg(Bordeaux,, Musée
des Beaux-Arts) is eveneens een exponent
p
van diezelfde esthetiek, waarbij men enkel
interesse heeft
voorg ederela
g evoelsmati
ties van deersona
es.
p
g Noggwaardevoller
en verfijnder
ten slotte is het zeer fraaie
J
Portret van France en Lucy
t' Carpenter, dochters vaneneraal
Benjamin
Benjamin
Carpenter, dat
g
in Engeland
werd geschilderd
door Lion.
g
g
verwijzenduidelijk
Dezeortretten
verwijzen
p
l naar de
esthetische opvattingen van het Franse
portret aan het hof van Marie-Antoinette,
dat dan toonaap gevend was voor de andere Europese
p hoven.
Maar heel wat schilders stellen er

ookrijs
g en
p lop pzichzelf in beeld te brengen
te vereeuwigen
met
zelfportretten,
zoals
de
g
Antwerpenaar
Jacques
Ignace
de
Roore
q
g
p
(1727,Hambur
g-Kunsthalle) en de Gentenaar Bernard Paul (omstreeks 1790,
79 MVSK).
Het tijdperk
is
dus
rijk
aan
zelfportretten,
rijk
p
Jp
te meer omdat het in be paalde academies —
vooral in die van Antwerpen
p — de
g ewoonte was dat de directeurs hun zelfportret aan de instellingg schonken. De o p mer kelijkste
zelfportretten
in die context zijn
l
l
p
die van Marten Josef Geeraerts (omstreeks
1765)
63)
75en van Balthasar BescheyY(i 7^,
beide in het KMVSK in Antwerpen.
p Het
zijn sobere en ggedistingeerde
portretten
van
g
p
kunstenaars op
van hun roem.
P het toppunt
pP
Ze staan in contrast met het Portret van
Andrie Cornelis Lens van de hand van W.-J.
HerreYns idem dat
g is opP het
- weelderiger
gebiedg
van esthetische
uitwerking
en
bewust Romeinseins
De wens om
g ireerd.
P
portretten
van
directeurs
van
academies
te
P
verzamelenaat
natuurlijk
natuurlijk
terug
de
cor
g
g op
p oratistische traditie van beroepsvereni g in als roeor
g en die zowel individuelegroepsportretten liet aanmaken: een traditie die stamt
uit de 15de eeuw. Maar de 18de eeuw kent
deeniale
ruimtelijke
ruimtelijkevernieuwingen
g
g en de
gewaagdeppenseelvoeringg van een Frans
Hals niet. R. van Oudenaerde uit Gent was
zeker een vakbekwaamortretschilder,
p
maar zijn
overtuigen
J composities
p
g niet.
In Antwerpen
p daarentegen
g tonen
H. Goovaerts, B. van den Bossche en Frans
Xaverius Hendrik Verbeeck zich veel vinding rijker
en stoutmoediger
J
g in hun schilderijen
) met weelderige
g decors van fantasiearchitectuur, waarin deersona
es
p
g echter,,
geïndividualiseerd,
slechts
figuranten
zijn.
g
g
ln
Tot slot vermelden we nogg dat de
pportretkunst in Vlaanderen in de 18de
eeuwrondi
het
als ex-voto —
g
g portret
p
geschonken als bedankingg voor een verkreen genade
in bedevaartskerken — beïng
g
vloedt. Opp dit (laatste) domein lijkt
l het kinderportret
te
overheersen.
De
meeste
van
p
dezeortretten
die
soms
volledige
muren
p
g
van bepaalde
kapellen
bedekken, hebben
p
p
eerder een culturele waarde. Niettemin
vindt men hier en daar echt verdienstelijke
J
kinderportretten.
Dit is o.m. het geval
met
p
g
hetortret
van de kleine Marie-Catherine
p
de Villegas
g de Borsbeke,^ggeschilderd door
A.C. Lens7
1 61 Mechelen, Onze-LieveVrouw van Hanswijk).
g
l Achter de enigszins
academische stijfheid
van het model merkt
l
men de spanning
van
g
p
g en de ongerustheid
het kind. Evenzo het vrolijker
portret
van
p
een meisje
g hart van degodg
J dat het vurige
deli'ke
J Liefde vasthoudt,^ een werkgeschilg
derd opp het einde van de eeuw door
Angustin
van den Berghe
g
g uit Brugge
gg
(Brugge,
e Klooster 0.-L.-Vrouw-van-dePotterie .
VERTALING SABINE LOBELLE
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Het

portret tijdens het neoclassicisme

De bloei van het portret neemt na 180o een zeer grote vlucht met F.-J. Navez als voornaamste

vertegenwoordiger.

I n het domein van heteschilg
derdortret
is - net zoals in de
P
andereenres
van de schilderg
kunst - de Franse invloed opP het einde van
de achttiende eeuw duidelijk.
J Dit is vooral
heteval
voor
de
Brugse
en
de Brusselse
g
g
school. De eerste door toedoen van Suvée,
de tweede door de aanwezigheid
van een
g
schitterend vorstelijk hof dat
bereidwillig
g
als mecenas optreedt.
Omstreeks 18
1870
7 ves p
tigt de Antwerpenaar
A.C. Lens zich in
p
Brussel. Als theoreticus van het neoclassicisme leidt hijJ er een atelier - destijds
destijd zeer
Uit dit atelier stammen de belangg
rijkste
schilders die de overgang
l
g g van de
18de naar de 19de eeuw markeren. Uit
levens noodzaak beoefenen zij
zij hetportretp
genre:
een
genre
dat
als
minderwaardig
g
g
wordt beschouwd, maar dat het enige
g is
dat hun toelaat in hun levensonderhoud te
voorzien.
'U heeft de beste keuzeemaakt
die er
S
in uweval
schrijft Lens in
g te maken viel',^ schrijf
1817aan zijn
zijnleerlinggCorneille Cels. 'De
grootste
schilders
hebben de portretkunst
beoeS
p
end. Van Dyck
y is er een meester in en het is
het winstgevendste
enre van alle.' De vergenre
g

zorgde
portretten van Pierreg en kleurrijkep
oseph-Célestin Fran^ois/g
geschilderd ti-J
dens het laatste kwart van de eeuw, bevinden zich dan wel opp de kruisingg van
Italiaanse Franse en Engelse invloeden,
/
maar toch dringt
g het moderne type
Yp van het
neoclassicistischortret
zich op,
zij
p
p/met zijn
uitbeeldingg van
ge en geïdealiseerde
g
notabelen ingeklede
jas en van hun vroug
wen in een kleurrijke
kleurrijkejapon, alleen of in familieverband voorgesteld
tegen
gen een achterg
en
g rond die bewust neutraal is gehouden
g
die is opg
ebouwd met sombere tonaliteiten. Zelden verschijnen
de personages
J
p
g in
hun sociaal kader. De bloei van hetortret
p
neemt na 180o in die mate toe dat het
genre
de meerderheid van de toen ontworg
en
schilderijen
vertegenwoordigt. De pe
lp
riodieke tentoonstellingen
g die in de voornaamste steden van het landehouden
g
worden, eerst in Gent, dan in Brussel en in
Antwerpen
p in het bijzonder,
J
g de
/ bevestigen
kwantitatieve belangrijkheid
van het p or g l
tret. Miniaturisten zoals Louis Marie Autisser of Alexandre Delatour in BrusseleanBaptiste
van Acker en Fran^ ois- oseph van
p
der Donckt in Brugge
gg realiseren pper dozi'l -

Portret van een man door C. Cels, omstreeks
1815,
^
5 1'paneel i7, 5x 15 5cm. Privéverzameling.
(Foto: Machelen, Roger
S Begine)
S

Portret van famdie vangraafLouis-René des
cm.
Courtils, 1808, doek,161 x 134
34
Privéverzameling
^ '
^ ^^
^
,^^a,
^\?';\^'

nen kleineortretten
van leden van de
p
nieuwe burgerij.
De
meeste
schilders uit
g J
die tijd hebben hun opleiding
p
g voltooid in
Parijs
l^ de stad die toen het centrum van het
Europese
artistieke milieu werd. In Brussel
p
veren Corneille Lens (Lier 1778-Bruswedijveren
wedij
sel 1859),
Fran^ois Jacobs (Brussel
59 /
1780-Rome
1808 en ook nog
?
g FerdinandMarie Delvaux (Brussel 1782-Bologna
1815 , allen leerlingen van Lens, met enkele specialisten
van het portret,
p
p
/ zoals daar
is Charles-Pierre VerhuistAntwerPen
1774-Brussel
1820),een vakbekwaam en
774
evoeli
artiest
g
g
/die treffend het karakter
van zijnp
z personages
g weet weer te geven.
g
Ook al is de opbouw
van deze portretten
P
P
van de Vlaamse school conform aan de
even ze een chromode van de tijd
J /geven
matische densiteit weer die ze verbindt
met de nationaleicturale
traditie.
p
Terwijl
Terwijl Brussel in het begin
g van de
i 9de eeuw heel wat artiesten uit de rest
van het land aantrekt, wordt Brugge,
gg / die
de meeste van de talentvolle schilders niet
binnen zijn muren kan houden, het centrum van een bijzonder levendige
e
gartistieke vorming.
Suvée (Brugge
1
gg 743g
Zelfportret van Jozef Geirnaert,
doekx
7562 cm. Gent, Kon. Museum voor
Schone Kunsten.

`^`,^ ,
^,,
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Rome 1807),
besteportretschilder van
7
einde van de 18de eeuw,
het land bijl
dankt de uitzonderlijke
l kwaliteiten van
zijn artistieke
zijn portretschilderkunst aan zijn
vormingin Parijs,
g
l^daarna noggvervolledigd
Zijn
door een verblijf
verblijf in Italië. HijJ heeft navolg ers in Brugge
gg e envormt meteen een be langrijke
van de verg
) schakel opp het gebied
nieuwingvan de individuele portretkunst.
p
In dat opzicht
toont Fran ^ois Joseph
p Ocp
tave van der Donckt (Aalst 1757-Brugge
1813 zich het nauwst verbonden met
Hi is in ieder geval
de beste en acSuvée. Hij
g
tiefsteortretschilder
van
Brugge
gg rond de
p
eeuwwisselin
eeuwwisseling. De andere rivalen van
o.m. ose h-Fran
ois^
Ducqq
Lede
Suvée,
p
gem 1762-Brugge 182 en oannes-Bernag9
dus Duvivier1 62-Parijs
7
l 1837),willen carblijk echter
rière maken in Parijs.
l Duvivier blijkt
ambivalenteortretschilder
te zijn.
zijn
p
zij alleenstaande
Terwijl
bepaalde
van zijn
p
portretten (Portret van een man,^1783,
Brugge,
verwijzen
verwijze
gg ^ Groeningemuseum)
g
stij van
de sobere, eerlijke
J en directe stijl
vinden we die kenmerken eigenaarg
schilderij Por digg
genoeggniet teruggin het schilderij
tret van de familie de Villers,
,ggeschilderd in
179o (Brugge,
Zowel
g
gg ^Groeningemuseum).
door de stille atmosfeer die er heerst als
door de zeereometrische
bijna abstracte
^J
g
manier waaropp hij de ruimte van het salon
uitbeeldt en
deges met academie ersona
sche allures er eenplaats
in geeft,
sluit het
e
g
bi' de traditie van het Holwerk beter aan bij
landse familieportret
uit de 18de eeuw en
e
dit in navolging
HendJ
gg van een Wijbrand
Portret vair de familie Gaspard
Moeremans
p
door Frans-Joie Navez, doek 252
5 x 19o cm.
Minneapolis,
Minnisota, The Minneapolis
l
p
Iiistitiite of Arts.
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5

riks. In iedereval
gaat
g
g het - omwille van
de helderheid van het licht en de weerschijn
kleuren - om één
pg
J van de opgewekte
rijkste werken van het neovan de belangl
classicistisch p'predavidiaans' Brugse
g portret. De loopbaan
van
Fran
ois-ose
ph
^
p
zich ook
KinsoenBrugg
e 177
1-18 39 speelt
P
voornamelijk in Frankrij
Frankrijk af, zonder dat de
voornamelijk
met Brugge
•
gg volledigg verbroken
worden. In Parijs
l bereikt Kinsoen, eerst onder invloed van David, daarna van Gérard,

Portret
vandoor FFranst u rouw Kinsoen
x cm. Brugge,
IJozef Kinsoen, doek5654
L^^e
GroeninQeniseuin. (Foto: Brussel, K.I.K.)
L

L)

een mooi meesterschap
e in het domein van
hetortret
waarvan de geraffineerde
en
e
g
stijl strikt blijft
blijf en de evolutie van
elegante stijl
naar het romantisme volgt.
• g
g
Joseph-Denis
ose e
Odevaere (Brugge
gg 1775Brussel 1830)
zijn kant kan zijn
zij grote
3 van zijn
om eenroot
historieschilder
te
•
g
worden niet waarmaken en het is voor
hem dan ook een troost dat hijJ een goed
g
portretschilder
ortretschilder
is geworden,^ hoewel hij
hij o
g
een ietwat naïeve manier de )Parijse
se stereottypes
es toepast
e als waarborggvoor het succes
(cf. Napoleon
Bonaparte
eerste consul en baron
p
p
de Croeser, burgemeester
van Brugge,
1807,
S
gg ^ 180
duidelij
Brugge,
stadhuis).
Met
duidelijk
meer
tagg ^
voor het individueelortret
realiseert
e
zij
Odevaere een opmerkelijk
e
J werk met zijn
Drievoudig
gge roe
g pportret(Brugge,
ningemuseum^ 1805^
opvallend
door de
e
oebouw,- de te enge
g afmetingen
g van het
doek en de sentimentele verhoudingg van
deersona
es
e
g (zie afb.).
Het dynamisme
van de Academie
Y
voor Schone Kunsten in Gent, ondersteund
door de directeurs en de secretarissen, zoals een Charles van Hulthem of een Liévin
de Bast, maakt het mogelijk
gJ dat er bij het
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begin
weder eg van de 19de eeuw een wedergevan
de
plaatselijke
J
p
p
school voor schilderkunst, waardeperdeervan Joseph
p Paelinck Oostak J
algemeen
erkend
ker 1781-Brussel
1839)
7
39 g
wordt. Zijn Portret van Koningg Willem I der
Nederlanden 1818 / Brussel, stadhuis) verheft zich weliswaar nauwelijks
l boven het
cliché van het officieelortret.
Het Portret
p
818
Bois-Seigneur
van de familie Snoy
1
gneury
^
lijk één van
Isaac Chateau de Snoy)
Yechter lijkt
ambitieusteg
p ogin en van het Davidi(geschilderd),
aans familieportret
in België
g g
p
ook al slaatg de artiest er niet in om in een
en dezelfdeicturale
ruimte het decor en
p
deersona
es
p
g te laten samensmelten. In
Gentooit
g ook Antoine-Pierre Steyaert
Y
grote
rote
ogen opp het gebied
van het portret.
P ortret
g
g
Pierre van Hanselaere (Gent 1786-1862)
en
7
Josse Sébastien van den Abeel (Gent 17971855introduceren in hun portretten
een
p
re-romantische
gevoeligheid
door
aang
g
dacht te schenken aan deemoedstoestand
g
van het model. Van Hanselaere bereikt dat
door hetebruik
van een vrijere
vrijer toets en
g
belichtin
.
Van
den
Abeel doet dit
g
g
door het individu te isoleren in een emtioneeleladen
landschapp(cf. Zelfportret,
Gent
p
g
MVSK .ean-Ba I'tiste-Louis Maes-Canini
(Gent 1794-Rome
1865)
794
5verstuurt vanuit
Rome, waar hijJ zich gevestigd
g
g heeft, heel
kleurrijke,
maar fijngevoelige ortretten.
J^p
De situatie van hetortret
in Ante
weren
is
nauwelijks
beter
dan
die
van de
e
J
andereenres
die door de schilders van
g
die stad worden beoefend. De invloed van
acques Herre ns de oudere of
GuillaumeY
Zelfportret van Antoine-Pierre StetJaert,
omstreeks 1818, doek8,
4 5 x37,5 cm. Gent,
Museum voor Schone Kunsten (Foto:
Brussel, K.I.K.)

bedoeld de auteur met 'vieil' debe'aar'l
de'? staat elkeo
in
tot
modernisme
in
pg g
de weg.
pace van Brée Antwerg Mathieu IIgnac
-1839 verspilde
dikwijls
zijn
dikwijls
p 1 773
p
J n talent door toegevin gen te doen in verband
met zijn
l stijl.
stijl.Zijn
Zijn pportretten van notabelen
geven
even over het algemeen
blijk
blij van betreu g
in de teke ge zwakke punten
P
nin g. Toch is zijn
zijn klein zelfportret
vol rus p
tigge energie.
Dit
laat
veronderstellen
dat
g

misme van de Brusselseredavidiaanse
p
school. Maar deortretten
die hij
hij realiseert
p
tussen 1813
3 en 1817, onder de rechtstreekse
en langdurige invloed van David, maken
van Navez de voornaamsteortretschilder
p
van ons land, een superioriteit
die hij
hij zeker
p
zal behoudenedurende
een groot
deel
g
g
van de eeuw. David himself had bewondezijnwerk, hij
ringoor
zijn
zij
g
^ldie in Brussel zijn
meesterwerken realiseert in een

schilderd. Maar wat vandaagg de meeste
aandacht trekt in het werk van Navez, is
zijn handigheid
niet zozeer zijn
waarmee hij
hij de
g
eigenheid
van de materie,^ de typische
g
Yp
kleuren van de stoffen weet weer teeven
g
maar de uiterste verfijning
van
g de chromatische harmonieën, waardoor Navez beslist
tot de meest 'Vlaamse' onder deortretp
schilders van de heleeriode
van het neop
classicisme mag
gggerekend worden. Meer

Portret van de familie Snoyy door IJ. Paelinck, doek, i8o x a 5o cm. Privéverzameling.<^ (Foto: Machelen,
Roger Begine)

Jozef Odevaere schilderde in 1805 dit
driedubbelortret: F.J. W nkelman
(Voorzitter van de Jointe van de Academie),
J.A. Van der Donckt (Directeur van de
Academie) en aan de muur hanAt een
zelfportret, doek 256
5 x 132 cm. Brugge,
^^
Groenen emuseum. (Foto: Brussel, K.I.K)

py

Van Brée fijngevoelige werken kan creëren
hij zichzelf blijft. Maar we zijn
wanneer hij
zij
nogver van de onbetwistbare virtuositeit
van derootste
Belgische
portretschilder
g
g
p
uit het neoclassicisme, nl. Fran^ ois- oseph
Navez, die uit Charleroi afkomstigg,
is, maar
zich later in Brussel vestigt
g (Charleroi
1788-Brussel 1869).
hij als
9 De pportretten die hij
jeugdige artiest schept
hij naar Parijs1 s
p voor hij
vertrekt leunen sterk aan bij
bi' het confor-

zij genie uitblonk (cf. Portret
g enre waarin zijn
• E.J. Siéyès,
Art
y - 1 816^ Cambridge,
gg
g ^ Fogg
Museum). De Davidiaanseortretten
uit
p
mevrouw Fabre(Gent,
die tijd, zoals dat van
,
MVSK dat van David(Brussel, KMVSK en
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts of
nogg het beroemde Pportret ten voeten uit
van de familie deHemptinn
Hem tinne(Brussel,
nemen de voornaamstelaats
in
p
het werk
ortretschilder
vanNavez
in.
0p
p
merkelijk
kwaliteiten,
J door hun plastische
p
o een directe manier geschilderd,
op
zonder
g
getuigend
van eengeïdealiop smuk en g
g
seerd realisme, dwingen
g deze portretten
p
met een natuurlijke directheid respect
p af.
Rijk
Rijk aan ervaring,
bijl de grootste
g^opgedaan
pg
g
klassieke schilders van die tijd
J^ David in
Parijs
l en Brussel, Ingres in Rome, weet Navez met een buitengewone
volhardingg de
g
zij kunst te
belangrijkste
kwaliteiten van zijn
gJ
in de talrijke
die hij
hij in
J portretten
p
eenperiode
van
bijna
bijna
veertig
jaar
heeft
P
gJ
ge-

dan om het even welke andere schilder in
het land is Navez - die oppJ
zijn beurt een
root
aantal
schilders
vormt
onder wie
g
A. Stevens - duidelijk
J een centrale schakel
tussen de klassieke traditie en de moderne
Belgische schilderkunst.
VERTALING SABINE LOBELLE
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HERWIG TODTS

Over de emancipatie van het portret
en de devaluatie van de persoonlijkheid
in de 19de-eeuwse portretschilderkunst in ons land
In navolging van de Franse realisten verkondigen Camille Lemonier en Louis Dubois
de suprematie van het portret.

eortretschilder
Antoon
p
Van Dyck
werd
ook
door de
Y
kenners en
D 19de-eeuwse
9
liefhebbers beschouwd als een van de allergrootste'
kunstenaars.
'Hij heeft, na Rubens,,
)
meer volbracht dan wie ook. Hij
Hi' heeft Rubens aangevuld
door bijl diens oeuvre P or g
tretten te voeg^
en die niet alleen absoluut
gelijkwaardig, maar zelfs beter zij
zijn dan de
zijne. Hij heeft in zijn land een oorspronkelijke
J kunst geschapen
g
p en heeft bijgevolg
Jg
g
deel aan de schepping
pp g van een nieuwe
kunst.
Daarenboven heeft hijJ nogg meer
hij heeft een buitenlandse school
g edaan ^l
voortgebracht:
de Engelse.
Reynolds,
Law g
g
Y
rence Gainsborough,
bijn alle
g, en ik zou er bijna
genreschilders aan toe kunnen voegen,
zij
g zijn
aan Van Dyck
Y en door
Van Dyck
Y indirect aan Rubens ontsproten.
p
Dat zijn
J belangrijke
gl aanspraken.
p
Het nageslacht,
zij
g
^ altijd rechtvaardigg in zijn
ruimt dan ook aan Van Dyck
y
een bijzondere
J
pplaats in tussen de mannen
van de eerste en van de tweede rang.
g Men
heeft nooitoed
g de ranggomschreven,
welke hem toekomt in de stoet vanrote
g
mannen, maar sinds zijn schijnt
dood schijnt hij,
l,
gelijk
ook
gedurende
zijn
leven
het
voorzij
g J
g
1' h Navez, Portret van de
expertE. Le Roy,
exert
Y 57 , olie op
p ppaneel,
Too x 79 ctn. K.M.S.K., Brussel.
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kunstenaars die vaak in de smaak van het
publiek
vallen maarggeen aanspraak
kun
p
p
nen maken opp de faam en waardigheid
van
g
een echte kunstenaar. Nabootsingg van de
werkelijkheid
was volgens
Reynolds
en de
J
g
Y
aanhangers
g van de klassieke kunsttheorie
onder
ondergeschikt
aan de waardigheid
van een
g
g
schilderkunst die aanspraak
maakt opp de tip
tel 'kunst' en de zuster wil zijn
J van depoëzie. De ware kunstenaar richt zich niet tot
het oog,
tot de geest
van de toeschoug^
g
wer. Om het bewustzi t n van de toeschouwer te verruimen en te verheffen en zijn
J
hart te raken, moet de kunstenaar de 'gusto
g
st Yle' beoefenen. HijJ
ggrande of de 'great
g
moet m.a.w. roem nastreven als schilder van
belangwekkende
historische drama's.2
g
De opvattingen van Reynold
Re nolds wer tijdens
de
eerste
helft
van
de 19de
J
eeuw niet fundamenteel betwist. Integendeel de hiërarchische rangschikking
d
g
g van de
verschillendeenres
werd vooral door
g
Franse critici verder ontwikkeld. Ondanks
deerin
e waardering gvoor het vak van de
g g
portretschilder
kon hij aan waardigheid
J
g heid
winnen naarmate hijJ het ideaal van de
Théo van Rysselberglie,
^ he, Les soeurs du
peintre W. Schlobach. Luik,

Lieven de Whine, Portret van Leopold
p I,
olie op
S x 120 ctn. K.M.S.K,
1' doek, 225
Brussel.

recht bewaard te hebben, naast tronen te
kunnen staan en er eengoed
figuur
te
g
g
slaan.'
Aldus de beroemde Franse criticus
Eugène
Fromentin in zijn
zijn in 1876 verscheg
nen `Les Maitres d'autrefois'. 1 Noch de uitzonderlijke
J waarderingg van Van Dycks
Y talent noch de obligate
vergelijking
met
g
g l g
Rubens zullen de hedendaagse
g liefhebber
verrassen. Merkwaardigg is wel de on g ere serveerde aard van Fromentins waardering.g
Sommige
zouden eenportretg tijdgenoten
J gp
schilder niet zonder meer tot de allergrootsten durven rekenen: was Van Dyck
Y een
groot
root kunstenaar dan was hij dat ondanks
zijn
Sir Joshua Reynolds
vergeJ specialisatie.
p
Y
ge
leek deortretschilder
met de schilders van
p
stillevens en landschappen,
pp kunstenaars die
enkel het uiterlijk
J van de dingen
g imiteren,

Beaux-Arts.

i

Musk

des

n portretten bena'grootse
stijl' ook in zijn
g
Jp
derde. Critici waardeerden in deortretten
P
van Louis Gallait of Nicaise De Keyser
Y dan
ook 'de adel en distinctie' van de stijll en het
j kunstenaars de natuur
feit dat dergelike
'idealiseerden' zonder de waarheideweld
g
aan te doen.3
Deortretten
van Gallait, ^De Keyser
p
Y
of Fran ois Navez sluiten aan bij het klassieke recept
De bep voor een staatsieportret.
p
scheiden expressiviteit
van het gezicht,
de
p
g

Alfred Cluysenaar,
Een roeping. K.M.S.K.,
y
Brussel.

handen en depose,
p ^ het 'appeal'
pp van de kleding, de aristocratie van enkele rekwisieten de onberispelijke
vormgeving
p l
g
g en uitvoeringn
g een vleugje
gl romantiek voldeden
volledigg aan de smaak van de toonaap ge
vende critici. Daarnaast schilderde Gallait
af en toe, maar vooral Lieven de Winne,
portretten waavan we de algemene
g emene een voud misschien burgerlijk
mogen
g l
g noemen.
In hetortret
van kolonel Hallard ontbrep
kenrecieze
verwijzingen
zijn rangg en
p
l g naar zijn
stand en zelfs in hetortret van
Koning
g
Leopold I reduceerde De Winne de onvermike
van het staatsie)jdeli'bestanddelen
l
portret tot een minimum.
In de s9de eeuw zal de burger
g de
belangrijkste
opdrachtgever van deportretgJp
schilder zijn. De vraagg naar grootste
histo g
riestukken was beperkt
en in feite waren
p
het landschapp en het genretafereel
in kwang
titatief opzicht
de belangrijkste
genres.
In
p
gJ
g
de driejaarlijkse tentoonstellingen
g of salons
die beurtelings
g in Brussel,- Antwerpen
p en
Gent werdeneor
aniseerd
bedroeg
g g
^
g het
aandeel van deortretten
ongeveer
zo%.
p
g
Onder welstellende burgers,
g
g ^ zoals diegenen
dieean-Batiste
Madou in 'De aquarellen'
p
q
voorstelde, genoot
het eenvoudige
g
g burgerg er

li'ke
J pportret misschien de voorkeur. Dergege
li'ke
portretten
flankeren
de
grote
deur
die
J p
g
uitgeeft
op
g
p een weelderige
g landschapstuin.
p
En de modellen, de heer en de vrouw des
huizes, bekijken met liefde de aquarellen
q
die de meisjes
meisjes van hun wandelingg hebben
meegebracht.
g
In de loopp van de jaren
'6o onderJ aren
gaat
aangaande
het portret
een
g de opvatting
p
g
g
p
fundamentele wijziging. In navolging
van
g g
de Franse realisten zullen Camille Lemonier
en Louis Dubois de suprematie
van het p orp
tret verkondigen:
is de
g 'De portretschilder
p
enige
ware
historieschilder'.
Zij
spotten
met
g
Jp
de kunst van de 'officiële'ortretschilders
p
die'stijlvol'
is om
geloven dat een portret
p
J
wille van de machtige
plooienval van een
gp
neerhangende
drapering,het eindeloos zoeg
ken naar zuivere contouren, deedisting
eerde ppose en.
de levensloze uitvoering.
g
'Wat is er voor een romancier of schilder interessanter dan hetelaat
van een mens vue
g
dedans et dehors', zo vraagt Emile
Leclerq
q
zich af. Arthur Stevens, kunsthandelaar en
broer van de schilder Alfred, vergelijkt
g J het
werk van de moderne historieschilders met
dep ortretten van Velázquez.
quez Waar de mo
derne historieschilder er niet in slaagt
g uitdrukkin g
te geven
aan 'de geest
van zijn
g
g
l
tijd',
uit. PortretJ blinkt de portretschilder
p
schilders zoals Louis Dubois, Edouard Agneessens Alfred Cluysenaar
of Theo Van
y
RYsselberghe nemen dan ook geen
g g enoe en
meer
met
de
burgerlijke
eenvoud
van
g
g l
Zi' breken radicaal met de verheDe Winne. Zij
venretenties
van het klassiekeportret, en
p
geïnspireerddoor
eins p
17de-eeuwse Hollandse
g
zij naar een onconventiomodellen, zoeken zij
nele voorstelling
g van hun modellen en een
uitvoeringg die openhartig
getuigt
p
gg
g van het

zij hechten aan louter picturale
belangg dat zij
p
kwaliteiten. Enerzijds benaderen zij aldus
deenreschilderkunst.
De expressie
van het
g
p
Blaat de handen en de pose
is vaakonderdergelaat,
p
tijdelijke situgeschikt
aan een specifieke
en tijdelijke
p
g
atie waardoor deersoonli'kheid
als het
p
)
ware een devaluatie ondergaat.
Anderzijds
g
l
hechten zij bijzonder veel belangg aan de realisatie van een mooi, doorwrocht stuk
schilderwerk, waarin het onderwerpeen
p,
droge
g haringg of een pprins' (naar het woord
van Louis Dubois) van ondergeschikt
beg
Tijdens de tweede helft van de s9de
lap gis.Tijdens
eeuw zal het aandeel van deortretschilp
ders in de driejaarlijkse
driejaarlijkse tentoonstellingen
g
dan ook dalen van zo tot%.
5 In tegenstelg
lip gzijn
tot hun voorgangers zijn de laat-i9deeeuwserustreer
ef
g ggefrustreerde
p ortretschilders geen
historieschilders,, die om den brode portret-.
p
ten schilderen. Hetrobleem
van de hiërarp
chie van de diverseenres
is ondergeschikt
g
g
problematiek
geworden
aan
de
esthetische
p
g
van het impressionisme
en het sYmbolisme.
p

VOETNOTEN

1 Dr H. Van de Waal, Eugène Fromentnl, De Meesters
van Weleer, Rotterdam 1976, p 90.
2 Discourses on art, San Martino (USA) 1959
(heruitgave van de tekst van 1797), p. 138-139
3 O.m over de receptie van de portretschilderkunst in
de 19de eeuw. H Todts, Het realistisch portret
in de negentiende-eeuwse Belgische
schilderkunst, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Gent 1983 Verder P. Lambotte,
Les peettres des portraits, Brussel, Parijs 1913
- J. Muls, Een eeuw portret in Belgie, Diest
1 944 - Le portrait beige au XIXième siècle,
(tentoonstellingscatalogus), Brussel 1910. - L
Haesaerts, Histoire du portrait de Navez a
Ensor, Brussel 1942 A Moerman, Een eeuw voor de spiegel.
Portret en figuur van Navez tot Evenepoel,
(tentoonstellingscatalogus), Brussel 1967.

papier/penseel in se ^pia en kleuren, zwart krijt gehoogd
1837,J
Madou, D e aquarellen,
IJean-Baptiste
^^
^^d
p
q
met wit, 23,1
3 x 32
3 cm. Amsterdams Historisch Museum (Legaat
^ C.J. Fodor).
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FERNAND BONNEURE

Over het portret, vooral het zelfportret,
in de hedendaagse schilderkunst
Vandaag zijn portret en zelfportret een biecht, een statement of een afrekening geworden,
veel meer dan de projectie van een model.

H et ontstaan en de vlugge
gg
ontwikkelingg van de fotografie vanaf 1820 hebben ervoorezor
geschilderd,
,g
g dg dat het portret,
p
getekend,
in
steen
of
brons,
een
gedeelte
g
g
^
^
zij
van zijn
relevantie
en
zijn
documentaire
J
verloor. Hetortret
werd steeds
p
minder de weergave
van een individu en
g
meer en meer een opp te lossen plastisch
p
probleem.
robleem. Vreemd blijf
blijft intussen dat de fo uiteindelijk hetggeschilderde ofg egrafie uiteindelijk
beeldhouwdeortret
nooit heeft kunnen
p
verdringen.
g
Voor kubisten en fauvisten werd het
p ortret slechts een proefterrein. De artiest
mochtelaat
en gestalte
naar eigen
gril uit
g
g
g g
elkaar halen en wedersamenstellen. Voor
de abstracte kunst werd hetortret
alleen
P
alibi,, voor de surrealisten een welgekomen
g
symbool.
Y
Grote expressionisten
zoals
p
Kokoschka Kirchner, Modi liane Rouault,
,
Noldeawlensk zochten
in het portret
het
Y
p
drama van de mens tegenover
zijn
zij lot te
g
Het expressionisme leek bovendien bijzonder
geschikt, omdat de ing
nerli'ke
Voor exprest belevingg primeerde.
p
p res
sionisten was de mens altijd
l het boeiendste
van alle objecten.
l
Het zelfportret
kreeggnogg een eigen
p
g
rol enlaats.
Het onthult immers de relatie
p
tussen de kunstenaar en het eigen
g spiegelbeeld. Deze relatie biedt de beste kansen
voor reflectie en emotionele ontlading. Voor
zichzelf is de kunstenaar eerlijker,
soms ook
J
strenger
dan voor anderen.zijn
zijg
lErvoor
beelden van artiesten die zichzelf onfraai,
zoniet wanstaltigg hebben vereeuwigd.
g
De zelfportretten
van Karel Appel,
P
pp - Francis
Bacon, Peter Blake, Otto Dix, Egon Schiele,
,
Maurice de Vlaminck,, Paul Gauguin,
g , Henri
Matisse,, Claes Oldenburg,
Orozco lieg, José O
wij ken zelfs beduidend
g en er niet om. Ze wijken
van de stijl van andere werken in hun
oeuvre.
zelfportretten
ortretten hebben
ge zelf
kunstenaarsebruikt
als oefeninggom in het
g
gelaat
Blaat diverse emotionele expressies
uit te
p
proberen.
Bovendien
hebben
schilders
zich
P
voor hun zelfportret wel eens vermomd als
matroos, als militair of alseraamte
g
, of
schilderden zijJ een zelfportret
met model,
p
in het atelier, meti'
met pet.
p Jp^
p Of ze gaven
g
156
5

dat voorzeker ook iets waars en werkelijks
J
bevat. Tot en met de concepten
p hebben
kunstenaars aldoor hun voorstellingen
g g estoffeerd met het onthullen van verborgenheden en het ontsluieren van het ondenkbare, het utopische.
Deze ideeën bleken
p
duurzaam ook als de vormelijke canons
zich wijzigden.
lg

Parel Cézanne, Zelfportret,
ca 188o-1881,
P
26 x 15 eras. Paris,
1 Louvre.

zichzelf eenplaats
en veelal een bijrol
bijrol in
p
thematische
werken.
g
Vandaag
g zijn pportret en zelfportret
p
zelfs een biecht, een statement of een afrekeningg
geworden,^ veel meer dan de
p ro'J ec
tie van een model. Zo ontstonden immers
de brute karikaturen van Jean Dubuffet, de
monsters van Willem de Kooningg of Francis
Bacon, de antropomorfe
levensgrote
gipsP
g
gp
modellen van George
Seal de groteske
gSegal,
g
maskers van Karel Appel
pp of de hallucinante
monochrome beelden vanac ques Monory.
Y
In al deze zelfverkenningen zoeken kunstenaars vandaaggeigenlijk
g l naar het waarom
en het hoe van het schilderen. Af en toe tonen zij toch nog
g duidelijk dat ze steeds oop
zoek zijn
zijn naar het weergeven
van figuren
g
g
ofestalten.
En als ze dan eens een gelaat
g
g
suggerere
su
ereren is het hun niet zozeer te doen
het herkenbare,, maar om iets diepers,
p ,

OVER HET PORTRET, VOORAL HET ZELFPORTRET, IN DE HEDENDAAGSE SCHILDERKUNST

'Ik zou van het impressionisme
iets
P
stevigs en duurzaams willen maken, zoals
stevi
kunst in de musea', zei Paul Cézanne
(1839-1906),die men later terecht 'de vader
van de moderne kunst' heeftenoemd.
Hijl
g
wilde de instinctieve impulsen
overschri'l p
den door het ontleden van de visuele sensatie tot een extreme intensiteit. Doel was
de absolute eenheid van vorm en kleur in
het kunstwerk. Zijn
l schilderkunst is door
de empirische meetkunde en door de strucY
segroot
root
geworden.
eworden. Zo ontstonden de klassiekeworden
stillevens, fi g u g
ren naakten, landschappen.
pp De hele
moderne kunst, van expressionisme tot abstractie heeft hem als eenpionier erkend.
HijJ kreeg
zijn leven langg tegenkangzijn
g
ting.
in het
77
g Georges
g Rivière schreef in 1877
tijdschrift
'L'Impressionniste':
'Er is geen
J
p
g
beledigende kenschetsing,
men niet
gzij werken
met zijn
J naam associeert en zijn
een reusachtig lachsucces,
^ dat nogg
steeds voortduurt.' Geringe
g interesse kon
Cézanne niet deren. Door de erfenis van
zijn vader-bankier was hij
hij financieel onafZijn 'Zelfportret'
hankeli'k.
uit 1880-81
JZijn
p
toont hem met volle donkere baard. De blik
laat weiniggg
gevoelens los,^ hoogstens
enige
g
g
ironie. Cézanne schilderde een veertigtal
g
zelfportretten;
p
^ men zou ermee een biografie
g
van zijn
J inwendigg leven kunnen illustreren.
De heilige
g onrust heeft zich in het
geslacht Rupp-Schmidt, waaruit Kathe Kollgpp
witz 186 7-1945 ontsproot,
voor het eerst
p
emanifesteerd
bij
grootvader
Julius Rupp,
l g
ppr
die in 1846
4 de Lutherse staatskerk verliet
en in Kdnig sberg,Oost-Pruisen, ,de eerste
vrij-religieuze
ggemeente van Duitsland
g
J
stichtte en erredikant
werd. Kathe werd
P
een begaafde
tekenares, trouwde met Karl
g
Kollwitz en volgde hem in 1891 naar Berhij arts van de armen werd.
lijn
l^ waar hij

^
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'
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t gat, Mijn pportret en mijn dorp,
Ed^^gard Ti./^^
p
Koninklijk
1909, 73x552 cm. Antwerpen,
^
1

g.
s.d.,552 x 67
Leon Spilliaert,
^^
7 cm. Brugge,
p
, Zelfportret,
^^^^ rivéverzanlelin
l'
p

Museum voor Schone Kunsten.

9

Kathe werd van 1918
9 tot het fatale jaar
l 11933
de eerste vrouwelijke lerares van de Berli'nse
kunstacademie. Haar levensidealen
l
waren het feminisme en de sociaal-demokunstexpressie staat helemaal
cratie. Haar
in het teken van menselijk
J leed, armoede,
verdrukking,oorlog,
g^sociaal onrecht. Beg
kend is haar beeldhouwwerk 'Het treuoorlogsrende Ouderpaar'
opp het Duitse oorlo
sp
in Vladslo/Diksmuide. Tekenen en
zij levenslangg beoeggrafische kunst heeft zij
fend. Het 'Zelfportret'Ptoont een diep na
denkende vrouw, door het zien en meemaken van ellende smartelijk
J van uitzicht. Het
rondeelaat
met
g,
g
- wat sluik haar omringd,
liet zij
zij in deze houtsnede als een geest
g
verschijnen uit een zwarte, onbegrensde
g
achtergrond.
g

'In 1917,toenJ
ik vijftigg werd,^ kreegg
ik hetevoel
dat ik oppdocumentaire wijze
g
J
mil zelf moest schilderen... Voor het zelfp ortret heb ik echter nooit veelgevoeld.'
deze bekenEmil Nolde 18b7 -1956 schreef
)
tenis neer in zijn getuigenis
'Wereld en Geg
g
boortegrond'. In hetzelfde kroonjaar
kroonjaar
11
97
hij niettemin een heel merkschilderde hij
waardign
voortreffelijk 'Zelfportret'.
De
g voortreffelijk
p
kunstschilder en even bedrevenraficus
g^
g
was korte tijd
J lid van 'Die Briicke' en onderg
in enige
gg g invloeden van Van Gogh,
Munch en Ensor, wat uitmondde in een
hevigg koloriet en ver doorgevoerde
deforg
maties. Alhoewel hij een vroegg lid van de
partij
l kunst als
g
^ werd zijn
p l was geweest,
'ontaard' bestempeld.
Meer
dan duizend
p
schilderijen werden in beslaggg
genomen en

in 1941
hij verbod nog
94 kreeg
g te schilderen
ghij
en te exposeren.
In die pperiode ontstond
p
zijn meesterwerk,
'ung ezijn
g
^ de zogenaamde
malte Bilder' nieteschilderde
werken),
g
dertienhonderd schitterende kleine aquarellen.
hij de vijfMet enkele trekken riepphij
l
tigl
'ara g
e op: ruime deukhoed, ^mager
g ovaal
Blaat donker omrande ogen.
gelaat,
g en Elke achtergrond ontbreekt, evenals elk ander rekwisiet. Alleen vorm en kleur verheffen dit
werk tegen
p
gJ diepte.
g de grijze
De Zwitser Paul Klee 18 79-1
940
was tweeëndertigg toen hijll
zijn zelfportret
p
tekende met de rietpen.
In i911^het jaar
l
P
van de tekeningas
hij Jin Münchenin
g,
en
contactekomen
met Kandinsky,Y^
g
Marc, die behoorden tot deroe
'Der
g p
blaue Reiter'. Klee heeft van alle vormen
van beeldende kunstp
g e roefd ook als
theoreticus, maar hijJ was vooral bedrijvig
Jg
als kunstschilder enraficus.
g
getekende 'Zelfportret,' hoewel
Het'
in zwart-wit, is niet alleen gelijkend, maar
ook typisch voor Klee's
repetitieve
streepp
p
hij
enunt'estechnieken
waardoor
hij
een p er ^
p l
soonlijke
g schriftuur
l beeldtaal en een eigen
wist te veroveren. Dit komt hier des te
vreemder naar voren door delaatsin
gvan
p
het hoofd. Hi'll
kijkt de beschouwer aan met
wijdopen, vra
genstellende ogen, noch
vriendelijk
J noch onthalend. De gecrisp eerde hand lijkt eerder opP een klauw die
het hoofd ondersteunt. Hoewel de kunstenaar hier van zichzelf wellicht een beeld
van broosheid wilde brengen, komt het

aanl
ggeheel over als een meelijwekkende
klacht. Met zijn
Jppostuum verschenen
hoofdwerk
'Das bildernische Denken' werd
00
hijl de ggrote theoreticus van de artistieke
hij
was hij
creativiteit. In het rampjaar
933
pl 1933
naar zijn vaderland teruggekeerd.
gg
Tyá
t gat
In 1909
9 schilderde Edgard
^
zijnzijn
zelfportret.
'Mijnlp
portret en
(1879-1957)
79957
p
kinderjaren in Brugge,
mijn
gg
J kinderjaren
p Na zijn
J dorp'.
en
waarover hijl pprettige
gneerg herinneringen
schreef, studeerde hij in Brussel
met weinig
g
bemoedigend
resultaat. In Oudergem,
be
g , later
g
in Watermaal, vestigde hij zich als kunstschilder, houtsnijder, lithograaf - het beroepvan zijnl vader - en boekillustrator.
Wouters; de
Hij
sloot vriendschapp met Rik Wouters;
H l soo
scheidingg kwam met de Eerste Wereldoortrok naar Nederland waar hijJ
log.
g
t at naar Engeland,,
ins1916
g
9 0overleed, TYg
waar hij in 1g20 zijn
waa
l eerste tentoonstelling
Belgiëg
terug-hield en in hetzelfde jaar
l naar
g
keerde.
Het
is een indrukweke 'Zelfportret'
p
kend schilderij van de figuur
met jas
g
l en
hoed en in de verte een wat onduidelijk
J
e Watermaal. Gelaat en handen
doorkijkje,
J)kregen
d
l een voor keursbehandeg n duidelijk
lip g. De korrelige, vibrerende verflagen
g wij-l
langdurige
arbeid.
De
zwarte
kledij
zen
opkledij
P
zorgen
conen de witte sjaal
g
g voor een goed
l
t. Het werk laat een indruk na die
tras
voortdurend varieert.

De Franse auteur Fran ois JollivetCastelot ontmoette in 1909
99 in Oostende de
(1881-1946). In
kunstschilder Leon Spilliaert
p
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zij eerste tentoondat jaar had Spilliaert
zijn
P
stellin gehouden in Brussel. De Fransman
vol lof en werd een van de eersten die
wijdd aan deze schileenronde
eg studie wijdde
g
ook de kunstenaar zelf
HijJ
beschreven: '...een beniggg
gelaat met uite
springende jukbeenderen,
gvastbel
^ die enige
blauwe,
radenheid verraden... Hijl
vriendelijke
g ogen
g en een blik
J en dromerige
die soms kon lijken
op
een
mistige
g zee in
P
oen
voorhoofd
was
de herfst. Zijn
hoog,
l
g^ p
bekroond met een wilde dot blond haar.'
SPilliaert was een boeiende kunstenaar die bovendien nogg veel raadsels o p e
roet.
gtheP Hij Jhield het bijJ een eenvoudige
matiek opp zeer typische
wijze
wijz behandeld.
YP
Hij schilderde opPpp
papier en het liefst met
waterverf, gouache,
pastel. HijJ week ook af
,p
g
van de kleuren die zijn
J tijdgenotengebruikJ gg
ten beperkte
bewust zijn
zij koloriet en kon
P
of twee kleuren ten uiterste uitlenen
g
tot vertederende contrasten. Open
zijn
l 'Zelfhij alleen en netjes
ortret'
ekleed
zit hij
netjes aangekleed
g
in zijn werk- of leefruimte. Deuren en ramen spelen
goed
mee in de structurering.
g
p
g
Het licht valt vooral opP het haar, waardoor
verdwijne en
de ogen
g in donkere holten verdwijnen
beeld een hallucinante aura uitstraalt.
Het 'Zelfportret
met zwarte ooglap'
P
(1915)is een van de mooiste maar meest
schilderije van Rik Wouters
aangrijpende schilderijen
Hi'
Hij werd voor beeldhouwer
opgeleid,
pas in 1 908 ook te etsen en
g p
pg
^begon
exposeerde
in 1911 voor het eerst naast
p
sculpturen
ook schilderijen
schilderijen en tekeningen.
p
g
tijden de Eerste WereldoorWouters was tijdens
hij in
1 werd hij
gin Nederland. In i 95
zij vrouw en
Utrechteo
ereerd ging
,g gmet zijn
gp
enigmodel Nel in Amsterdam wonen,
waar hij een tweede oogoperatie onder-

Rik

Wouters, Rik met zwarte ooglap,

1915,
5 102

X 85
5 on, Privéverzainelin^^.

hij over ging, in 1916 een derde en waar hij
leed ,34)jaar oud.
Dit 'Zelfportret'
zouhij
hij in 195
1 in
p
eenaar
hebben, met
p dagen
g geschilderd
g
alle laatste kracht die overbleef. HijJ
al
een oogg verloren,^ ziet er gelaten en afgemat
g
uit zit in een veel te wijde
pyjama, die
J pYl
oed contrasteert met het bloedrode g or goed
dijn
Dit schilderij
schilderij is zoJ in de achtergrond.
g
wat een laatste ode aan het leven, dat Wouaantrekkelijkewijze
wijze
ters opp zo een aantrekkelijke
in zij
zijn
heefte
g
gg eïllustreerd. De diagonalen
vormd door het neerhangende
gordijn
g
g
J en
de rechtop
geven aan dit
p zittende figuur
g g
schilderijl een eigen
g spanning.
Als er één schilder, tekenaar of
beeldhouwer vanortretten
geweest
is,
p
g
dan wel Amadeo Modigliane (1884-1920),de
Italiaanse Jjood uit Livorno die begin
g 1906
in Parijs neerstreek. Hijlggooide zich in het
kosmopolitisch
bohémienleven, leerde veel
p
modellen en kunstenaars kennenzijn
l
vrienden: Max Jacob en Constantin Brancusi) en Jeanne Hébuterne, die de moeder
werd van zijn
p
J dochter. Hijl raakte ten prooi
aan absint en hasjiesj,
J l^ hem toegestopt door
een arts, die zich met schilderijen en tekenin gen liet vergoeden.
Een onmatigg leven
g
zij dood; de
en tuberculose bespoedigden zijn
dagna zijn
zijndood pleegde
zijn vrouw zelfp g zij
'Om te werken', zei hij, 'heb ik een
levend wezen nodig,
ik voor me moet
g^
zien'. Hij werd de meester
van de sierlijke,
J,
overkoepelende
arabeske,^ waarmee hij
hi zijn
p
gegeven
omvatte en zijn vormen o p eg
bouwde: hiëratische naakten, ovaleezichg
ten buisvormige
g halzen,^ scherppafgelijnde
g J
oen die soms hol blijven,
ogen,
J
^een lange,
g- driehoekige
g neus,^ een ppruilmondje
J met dunne
lippen
pp – details van een aristocratische
schilderkunst. In1 99
1 ontstond een 'Zelfhij weelderigg hoofd eportret'. In die tijd had hij
haar en een donkere baard. OpPhetp
portret
is zijn
gelaat
glad
en
egaal.
Wellicht
heeft
l gg
g
het aspect
'kunstenaar' doorgewogen bijJ
p
ontwerpp en uitvoering.g Hijl zit neer,^kijkt
kijk
naar buiten en houdt in zijn
zij
g
een veelkleurigpalet.
Het
werd
een
gp
zelfportret
voor degalerie,
alerie voor de toep
komst voor deeschiedenis.
g
In het Bulletin van het Museum
Bomans
1 957 nr. i) verschenen fra g men t
ten van de briefwisseling tussen Paul Citroen 18 96-1
8 en de grote
93
g Duitse schri'l ver Thomas Mann18
). Citroen was
75-i955
een in Berlijn
lggeboren kunstenaar, die vanaf
197
2 in Nederland woonde en werkte, en
een van de begaafdste
portrettekenaars
in
g
P
de hedendaagse
g kunst werd. Het contact
ontstond via Thomas' dochter Erica195
01969)
met haar antifascis9 9die vanaf 1935
935
tisch cabaret 'Die Pfeffermuhle' ook in Ne-
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derland optrad.
ZijJ zocht iemand die haar
p
portret
wilde
tekenen;
zij wilde het aan
^J
p
haar vader schenken voor zijn
g
J zestigste
zijn nopjes;
ver'aarda . De schrijver
schrijver was in zijn
verjaardag.
I'1
hij vond zijn
zijn dochter er 'aartsengelachtig'
hij
uitzien en wilde de tekenaar leren kennen.
toen de
Ditebeurde
pas
939
l 1939
g
p in juni
Manns in Noordwijk-aan-Zee
met vakantie
J
waren. Thomas Mann, zei Citroen, had
voor eenportrettist
een zeer moeilij
moeilijk ep
Toch maakte Citroen talrijke
talrijkeportretp
ten en schetsen van de auteur van 'De
Toverberg'
g en 'Dood in Venetië'. Ook het
de schrijver
in Noordlaatste in 1955,
955^
J ver
wijk
g Citroen tekende hem
l ziek te bed lag.
vervuld van mensenietmaar
p athetisch
Het werd eenstrenge
stren
lijke
g tekeJ tragiek.
g
zij
ning^de eerste ook die Thomas en zijn
met-eeneslaa
gd vonden. Mann
g
werd daarnaer
g
p vliegtuig
g govergebracht
naar Zuirich, waar hij drie weken later overleed. Citroen schonk Manns laatsteortret
p
aan het Bomans
museum in Rotterdam.
Y
In 1971
97 verscheen het boek van
Een terug-André Demedts 'Stijn Streuvels.
g
blik op
p leven en werk'. Het werd een fors
boek van bijna
bijna4
400 pg
pagina's,geillustreerd
,g
met twintigg geschilderde
en getekende
p or g
g
tretten van Streuvels, o.a. een donker, recht
voor zich uitkijkend
portret,
getekend door
,g
J
p
Paul Citroen opp7
27 oktober 1962 en door
Streuvels medeesi
g gneerd net zoals Thomas Mann hadedaan
voor zijn
zij portret
g
dezelfde kunstenaar in 1955.
955 In dit
boek staan ook tweeeschilderdeportretp
g
ten door Rik Slabbinck 1 914-i991 een uit
en een uit 1 60.
1957
957
9 In het oeuvre van
Slabbinck heeft hetortret
een eigen
g rol.
p
Tussen hetortret
van zijn
zijn moeder (1938)
P
en dat van zijn
zijn vader 194
8 speelde
zich de
p
merkwaarde e en definitieve evolutie of
merkwaardig
af die deze kunstenaar zowel
tijden
vormelijk
J als ppicturaal doormaakte tijdens
decennium.
Slabbinck trok naar 'Het Lijsternest'
J
waar Streuvels voor hem zouooeren.
De
p
kunstschilder zelf heeft er enkeleitti
p ge
notities over neergeschreven.
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeel
g
stokstij
Streuvels zwijgend
en
stokstijf
bleef zitJg
zonder verpinken. Toen Slabbinck voorzichtigp
opmerkte dat dit nu precies
niet
P
noodzakelijk was,^ kwam de norse repliek:
p
'Ik ken dat van die schilders! Ze zeggen
gg dat
allemaal en nadien trekt het opp niks!'. Een
schrijve toch eens
hele tijd
J later kwam de schrijver
de schouder van de schilder loeren,
haalde een sigaar en een borrel boven en
zei: 'ik zie dat hetoed
g zal worden'. Het
werd geschilderd
in drie,
portret
van 1957
957
g
p
vier bruine tinten, die allemaaleconceng
treerd worden en aangetrokken
door het
g
oranjeeel van het gelaat:
een schuin we goranjegeel
g
kijkende
Streuvels,^ kloek en krachtigg als
l
zijn beste
J,
pproza. De tekens van de leeftijd,

\SAVW51\

, i90 x 68 x 68 cm. Machelen-Zulte,
Roer
RogerRaveel, Confrontatie met de toeschouwer, i 993
Stichting Roger Raveel.

het humeur van de dag,de nadenkende
ogen:
in dit portret
kan men ze volgen,
g^ een
g
p
zeldzame door een kunstschildereschreg
ven biografie.
g
In 1642
4 schilderde de Brusselaar,
jansenist en latere Franse hofschilder PhiliPp
e de Cham ai
ne het beroemd g ewor pg
den driedubbelortret (National
Gallery
Y
Londen) van Armand Jean du Plessis, alias
kardinaal Richelieu. De staatsman kijkt
J de
terwijl hij in
beschouwer recht in de ogen,
g ^ terwijl
Jan

]

Burssens,

profiel
links en rechts nogg eens zichzelf
p
bestudeert. Zo speurde
ook Roger
g Raveel
P
zij kunstwerk
192s naar zichzelf in zijn
met de toeschouwer'. HijJ
ontwierpp een witte zuil met vier zijkanten,
J
waaro hij
staat, in
waarop
hijviermaal afgebeeld
g
voor- en achteraanzicht en inrofiel
eenp
maal naar links en eenmaal naar rechts ki-l
aldus een volkomen
kende. Hijl
afgerond
zelfportret,
uniek
in zijn
zij oeuvre.
p
^
g
zoals zijn
voorganger een
7
J 17de-eeuwse
curiosum onder de zelfportretten.
Men ziet
p

n
Zelfportret,
ca 1
97 6. Privéverzanleh.
P
^^

er allereerst zijn manier van schilderen, zowel veelkleurigg als zwart-wit, zowel met de
spiegel als met het lege,
g^ witte vierkant als
focus en ijkmerk.
Raveel
heeft zichzelf vaak
l
in schilderijen
schilderijen en tekeningen
g geïntroduceerd o.a. breeduit en dramatisch in 'Een
moment zonder einde: io meis
94 0' 1 983 1988). Het zuilpportret 'Confrontatie' is een
schitterenderestatie
p
g
^een nauwkeurigge
lijkend
en gevoelig
geschilderd zelfportret.
p
l
g
gg
Het kunstwerk straalt rust en een bepaalde
p
hebzekerheid uit. Illusie en werkelijkheid
t
ben elkaarevonden
in de vaste eenheid
g
van een unieke creatie.
1 95 kan een hele tenJan Burssens (1925)
toonstellingonteren
alleen met zelfporP or
g
tretten. Deetalenteerde
kunstschilder
g
heeft heel wat vormen van schilderkunst
Hi heeft ook zeer
verkend en bedreven. Hij
veel tekeningen
g en schilderijenggemaakt
naar Rembrandt, Ensor, Modigliani
e.a. en
g
evenveelortretten
geschilderd
van
beg
p
kende figuren
over
de
wereld,
van
Ella
g
Fitzgerald
tot Che Guevara. Burssens is een
g
sPpecialist van het portret.
p
onder inHij
Hij
begon
p aan
g zijn loopbaan
vloed van het expressionisme,
was korte
p
tijd materiekunstenaar,
kende in de jaren
tijd
^ jaren
vijftig
g een abstracte pperiode, was medestichter van deroe
g p'Art Abstrait'. HijJ
keerde naar de figuratie
terug
g via de dYnag
mische expressie
van zijn
zijneigen
g wereld en
P
belandde in eenersoonli'ke
l versie van het
p
abstract expressionisme.
p
Zijn
draagt
Zijn 'Zelfportret'
g de sporen
p
p
van dit circuit. De figuur
staat alleen tegen
g
g
een wolkige
Hijl is
g
g achtergrond.
g eenkleurige
kunstschilder, getuige
als ontg g de penselen
p
leedmessenrij
klaar.
Alleen
hoofd
en
g lp
schouders compact
p en massaal vullen het
ggeheel. Maar de kern van alles, waarnaar
onze blik wordt aangetrokken is het hoofd
en
met de exact en scherpp getekende
ogen
gachg
ter de bril. Eigenlijk
wijl naar elkaar.
kijken
g lkijken
Want Burssens zei ooit: 'Wanneer de mens
zichzelf niet herkent in mijn zelfportretten,
p
ben ik mislukt.'
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SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

Een jaar na het over(tlden van Anton z'atr Wrlderode maakt 'Transit' éenrnaltg een uitzondering en brengt een vertaling van
oorspronkehlk Nederlandstalig werk naar een atrdete taal drie gedichten zaan Van Wilderode in het Frans vertaald door Paul Pret
(1-1998), hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen

NACHT

NUIT
AIMEWINMENI

Nachtwind beweegt
kelken
g
g de toegevouwen
van slag ploos hoge
tulpen
in
de
tuin,
g P
de rozen, kort voor zijl weldra verwelken,
ehoorzaam ja en neen met elke
knikkenj
g
beweging
gg van de bries die uit de kruin

La brise,, au jardin
sombre,,agace
J
g le sommeil
D'un hautlant
p de tulipes aux corolles closes;
Sur leoint
p de faner, le parterre des roses
Acquiesce^
d'un oui, d'un non quasi
pareils,
,
Ac
q
I'
Au moindre mouvement de ventui
q lui descende

der appelbomen
daalt. Een zwarte merel
PP
wordt opgeschrikt
en rept
P zich opp de vlucht
pg
onder het roerloosur
p er
p van de hemel.
Het uur slaat zacht, net of een slaper
p kucht.

Des eimes desommiers.
Un merle,^pris de peur,
p
p
A tire-d'aile a fui sous le eiel aux rougeurs
g
n'entende
Immobiles
Immobiles; puis it nest plus
q
P riep qu'on
Que l'heure sonnant doux comme toux d'un dormeur.

TERUG

^

RETOUR

l

De stille zondagg
die geen
marmer ziet,
g
architraven
g
g een zuilen ofgevallen
noch woekergroei
van geurloze
agaven,
g
g
g
g een aquaduct opp het verwaasd verschiet

0 jour sans marbres, toi, dimanche silencieux,
Sans colonnades ni défuntes architraves
Jonchant les massifs d'inodores agaves Sans aqueducs
donnant sur de vagues
g cieux;
q

gewoon
een trage
g
g zondagg als vanouds:
de tempelrijen
van
de kanadassen
p J
waarlangs
met ingetogen assen
ppassen
g ik loop
bosrand tegen
g die mijltegenhoudt.
g

0 dimanche si lent et comme d'autrefois:
Haut futs deeu
enfilade;^
p religieuse
^
g
P liers
Mon recueillementmène
sa
promenade
p
Y
Qu'arrêtera bientót la lisière du bois.

Daarachter ligt
g het land dat ik verliet
maar inegp
einzen altijd
altijdblijf
blij betreden,
overregend marmergroen
verleden
g
is alles wat vaninds
noggoverschiet.
g

La terre dont je viens se situe
au-delà,
,
Qu'encore aujourd'hui
au'ourd'hui je foule en rêverie Unassé
luie
p vert comme marbre lavé deplui
est demeuré de ceui
q s'étend, ^la-bas...

PORTRET

Ben ik de man die lijkt
P het portret
p
J op
met zachte viltstift vaardigg
aangezet,
g
terwijl
J ik denk en denk: er is een ander
die met nogg scherper
mijl let.
p ogen
g opp
ANTON VAN WILDERODE
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p

^ p

TRANSIT

PORTRAIT

'Suis-je
P
l bien l'homme qui ressemble a ce portrait
Dont un doux feutre, expert,
p , sut rehausser les traits?',,
Pensai-je,
p
J^ mais aussi: qqu'il est un spectateur
Qui mieux encor me sonde - a 1'aeil mieux scrutateur.
VERTALING: PAUL JORET

In en om de kunst

De Vlaamse poëzie van 1998
Een vergeten jaar
STEFAN VAN DEN BOSSCHE

De weeklacht is al langerg
gekend: weinigg
behoorlijke
vangedichJ Vlaamse uitgevers
g
ten de sedert enkele decennia veelbesproken vlucht benoorden de Moerdijk
l een zekere vorm van bloedarmoede in de Nederlandse (en dus ook de Vlaamse) poëzie,
te
p
lang
lap zoeken naar valabele prijswinnaars,
pJ
weinig
weini inspirerende
bloemlezingen,
on
p
g enwaarschijnlijke
J
waarschijnlijke déjà-vu's
die vervaarlijk
vervaarlij
opde raaklijnen
raaklijne van authenticiteit en eclecafschrijverij
l
J balanceren. Een afzichtelijk
J kluwen daarenboven van kleine prijzen
pJ
en wedstrijden,
ri'swinl
^ en nog
g kleinerepl
naars die door hun winst menen te moeten
worden bijgezet
in de galerijJ der groten,
en
lgg
g
daartoe ook alle extra-literaire middelen
willen aanwenden. Hun kracht schuilt in
hun g^
o niet in hun
Maar dat
gedichten.
wasenoe
zaam
bekend.
Velen
die zich
g
g
geroepenvoelen,
voelen weinigen
g die zijn
J n uitverkoren... De Vlaamseoëzie
snakt naar haar
p
tweede adem. In afwachtingg van de besprep re
kingvan enkele intussen al in 1999
versche999
nen dichtbundels (waaronder de me dunkt
bijzonder aardige
e
g debuten De papegaaienp p^
ziekte van Paul Demets en Nagelaten sonnetten van Jan Y , ns
grasduin
rasduin ik eens
te meer in de naar mijn bescheiden
mening
g
toch wel berooide akker van onze Vlaamse
poëzie,^ enkele schrale uitzonderingen
p
g niet
te nagesproken.
Ik wil me nu tot die enkele
gp
hoogtepunten beperken,
be erken met plezier,
want
p
men bewijst
geen
dienst met het
l 'de' poëzie
p
g
optillen van pseudo-reputaties,
evenmin
p
p
met het kraken van reputaties die er nauweli'ks
poging
J een zijn. Een pg
g dan maar.
Van Adriaan de Roovers93^
2 de zo goed
g
als vergeten
maar misschien wel een van
g
de meest authentieke experimentele dichters in ons taalgebied,
werden de Gedichten
g
1953-1998 verzameld (Antwerpen,
p en
Zijn werken zijn
7 p.).
q uariaat Demian,^287
p Zijn
J
inmiddels zogoed
als onvindbaar g
g
den: Woordschurft, Testvlieg,
en Als een mes in
een huis volgekken of Ik ruik de sterren al,
dichtbundels van vroeger
g die nu worden

uitgebreid
met de nooit eerder verschenen
g
reeks Mijn
Zijn gedichten
1 eiland mallarmé. Zij
in de richtingg van de
g
zogenaamde
organisch-experimentele
g
dichtkunst, waarin de metafoor met surrealistische technieken wordt uitgewerkt
en
g
versterkt. Naarmate dearen
vorderden en
l
de eerderp ublicaties
schaarsemekaar o p
volgden,
van De Roover
g
^ werd de poëzie
p
beterestructureerd
zuiverder, ,en steeds
g
meer aanleunend bijj experimentele
tradip
ties. Met deze verzamelingg van zijn
zij ook
een bijzondere en rake speelse
zintui g p
li'kheid
getuigende
gedichten
werd een
J
g
g
g
tij en de literatuurdichterscha
dichterschapvoor de tijd
vast
gelegd,
g
g g^ door niet echt een
uitgever,
René
FFrancg
^ maar bij
l deze krijgt
Jg
ken met zijn
J Demian alle lof toegezwaaid:
g
omwille van de idee, omwille van de durf,
en niet in het minst voor het fraai verzorgg
de en toch soberestileerde
boek dat qua
g
q
laY-out het perfecte
verlengstuk
vormt voor
P
g
deedichten
die er in werden verzameld.
g
Verzameld werden ook de verzen van
Staatsp
prijswinnares
J(1952),
Miriam van hee
onder de titel Het verband tussen de dagen.
g
Gedichten 1978-1996, (Amsterdam,
Amsterd
de Bezig e Bij,
l^ 247
47 pp.). Ook haar lezers zijn vaak oop
zoek naar sommige van de zes dichtbundels die al te dikwijls
J niet meer te vinden
zijn.
J Van hee zoekt niet naar verheven
woordgebruik,
fluistert haar woorden toe
g
binnen een kader dat door verlangen
verlapen wee
, onzekerheid, teleurstellingg en ver wachtingwordt bepaald.
Bewust heeft de
P
dichteres twee decenniaebouwd
aan eeng
zelfderecieus
idioom, ,g
gebaseerd opp een
p
bedachtzame omgang
J g g met de werkelijk
heid een belevingg die na jar
en
echter
wel
l
wat intiemer, rustiger en ook meer berustend iseworden.
Het blijven
blijve vreedzame
g
gedichten, met hun eigen
fluisp
g specifieke
tertoon, niet zoekend naar nadrukkelijk)
heid of overdreven zeggingskracht, hoewel
pprecies daar haar kracht ligt
g verscholen: in
onnadrukkelijkheid
onnadrukkelijkheid, terloopsheid
en ver p
zachtingwordt de poëtische
zegging
p
gg g en de
omzichtige
meer doorleefd en
gsuggestie
gg
een stuk authentieker.
EenvoudiebevinEenvoudig
gen en gewaarwordingen,
g
gl
g -zintuiglijke
en andere worden erin verhevigd en verlevendigd ^meer egp
rononceerd hoewel toch

niet al té expliciet
pklankrij
uitgesproken of klankrijk

Zeventigers
g
f,

^
N'^^ ^^^ ^^^^^

n

hit!'

Ben Cami (1920)
ppubliceerde Ten
westen van Eden

(Tielt, Lannoo,
55 p.).
p De uit de
Tijd
Tijd en Mens-geneg ene
ratie afkomstige
g
dichter benadert
nu eens liefdevol,
dan weer sterk ironiserend zijnnatuurli'ke g
omgee
ving.
g
De mythologische contouren van deze bundel doen denken aan Cami's bekendste
Zijn natuurbewerk, Het land Nod, uit 1954.
954 Zij
g^ p regheeft een vitalistische inslag,
kcies daardooraan
g de verzen opp een merkwaardign
volumineus spanningsveld dri'l
gven. Het onzegbare
wordt daarbij benoemd
g
als het niet meer bestaande, het onomschri'fbare
kortom: de dood als een weer)
barstigthema. De overleden ouders van de
l ogen naar
dewe dichter kijken
door zijn
J
reld reizen met hem mee, en verlenen zijn
bestaan een ultieme betekenis. Niettemin is
de relatie met het begrip
tijd problematisch
g ptijd
p
geworden.
eworden. Het momentane laat angsten
o pg
duiken die tijdruimtelijk
p
J
J werden bepaald.
De mild-ironische toonaard van deze verzen verleent de voornoemde tragiek van
berenzin en vergankelijkheid
begrenzing
een gedeg
l
en poëticale
waarde.
g
p
generatiegenoot
van Cami was de onEeng
g
bekendebleven
in
februari
1995
g
^
995 over leden Pieter Aerts, met de bundel Bijna
1 postuum(Tielt, Lannoo, 64
4pp.). Deze dichter is
meer dan een decennium blijven
steken in
l
de anonimiteit van marginale
uitgeverijtjes,
g
ll
g
tot een dertigtal
van hem in de
g
g gedichten
handen kwam van Herman de Coninck, die
met hem in correspondentie
trad en deg ep
dichten waar mogelijk
l
bijstuurde
bijstuurde.
Enkele
g
werdenegepubliceerd
ubliceerd in het Nieuw
hij
Wereldtijdschrift. Pieter Aerts noemde hij
'een dichter van vondsten' en 'tot zijn laatste snik een vitalistisch dichter'. Door een
na zijn dood ontdekte aanbevelingsbrief
g
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van De Coninck aan Lannoo (die als inleidingij
werd opgenomen),
J gedichten
g
g de
kwam de bundel van Pieter Aerts ook in
dat fonds terecht. De Coninck wees onder
meer opp de opvallende
gelijkenis
met de
p
gJ
bundel Hercules van Paul Snoek, die echter
jonger
J g is dan de bewuste verzen van Aerts.
zijn
Meteen werd duidelijk
J waar Snoek zijn
'sprookjesachtige beeldendurf en zijn
J adamische natuurerotiek vandaan had', aldus
De Coninck. Aerts zegt veel g
met weinig
woorden, werkt dus sterk suggestief. In
hun eenvoud vormen de beelden een subtiel verband,g
gelieerd met de bewuste
vondsten, maar zonder heteze
de Poëtig g
caal te ontladen. Een dichtersleven dus dat
niet de tijd
J en de middelen werd gegund
gg
om zich volledigg te ontbolsteren.
Christine D'haen(1923)publiceerde
de
p
dubbele bundel Dodecaëder Dantis meditatio
(Amsterdamuerido 36
^3 + 199p een eienaardi
boek
dat
in
twee
richtingen
g
g
g moet
wordenelezen.
Het
gedeelte
'Dodecaëg
g
der' verwijzend
naar de gelijknamige
J
gJ
g
ruimtelijke
die uit twaalf regelmatiJ figuur
g
gevijfhoeke
vijfhoeken bestaat, bevat twaalf twaalfeli
waarin opp hun beurt
g ge gedichten
g
twaalf beroemde beeldende kunstwerken
reflecteren. Samen vormen de verzen een
soort zelfportret van de dichteres. Eenzelfde reflecterende en meditatieve teneur
heeft ook het andereedeelte
'Dantis meg
ditatio' maar daar is het dan weer de Divina commedia die haar structuur en inhouden
verleent aan deedichten
die er in confrong
tatie meegaan.
Het leverde een rijk,
g
l- maar
hermetisch dubbelportret
op.
p
Dichters van nu

Bij
Bi' de ggevestigde
g namen van de Vlaamse
p oëzie springt
P g alweer de naam van Charles
Ducal(1952)in het oog,
zijn
g^
zijnjongste
lg
bundel Naar de aarde Amsterdam Antwerp.). Deze dichter ervaart een
pen^ Atlas,^633p
soort onmacht om de werkelijkheid
werkelijkheid
lij
te lijf te
gaan,
om er een deel van te worden.l
Hij
creëerde daartoe sedert zijn
J eerste bundels
een zogeheten
'cultus van de tekst', van een
g
andere orde dan de voelbare werkelijkheid,
J
gemaakt om
andere dingen
en
g en stemmingen
g
in zich tot uitingg te kunnen laten komen. In
deze Naar de aarde
wordt een sociale
dimensie toegevoegd- naast een
sprookjesachtig
P
J
g
en mythisch
ingekleurd kader
waaruit zich een
ambivalente houding ontwikkelt
tegenover de wereld en het bij Ducal aloude thema
van het zich po162
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gen los te schrijven
schrijven
van de gezagsdragende
g
ende
g g g
figuren
die zijn leven hebben bepaald.
Hoep
g
wel in deze recente bundel meer afstand teen p
de op zichzelf - of beter: opP de eigen
g en
en schrijfact
schrijfactg
- gerichte ver gpersoonlijkheid
l
dichteng wordt genomen.
g
Naast Ducal waren er het afgelopen 'aar
jaa
enkele andere min of meerevesti
g
gde
of nogg net niet gevestigde
g
g dichters die een
lovenswaardige
om
P gg hebben gedaan
g poging
g
eerder verschenenoëzie
te
bevestigen.
p
g
Het was een
aar van dit soort
lhet jaar
outsiders die vaak niet aan bod komen in de
circuits vanrote
literaire podiumeveneg
menten of de interviewpg
a ina's halen van
dee
g rootste literaire bladen. Maar niet
gtreurd. Sommigen
het
g van hen genieten
g
voordeel van de leeftijd en de - relatieve literaire maagdelijkheid.
Namen noemen is
g
J
echter meteen ook dichters vergeten
en
g
keuzes maken.
Van de in Zuid-Frankrijk
) wonende, hoofdschrijve en eerzakelijk
als
prozaïst
actieve
schrijver
t
p
van de Pink Poets
l mede-oprichter
P
Patrick Conrads 945 verscheen de dichtbundel Annalen(Gent, Poëziecentrum,
oppJ
zijn eigen
772 p ^ een ppoëtische terugblik
g
g
leven aan de hand van ééngedicht voor
elk levensjaar.
De tot verzen gestolde
me J
g
moires werden telkens rond een bepaalde
p
locatievoor
de auteur beg econcipieerd die
langrijk is geweest:
Antwerpen,
Kalmthout,
p
,
g
en - in een latere levensfase - Cascaïs, Cannes, Venetië, Porto Alegre
g of Montevideo
en naar het einde toe van de bundel, een
vijfdelige
over Les Vignères,
J
g cyclus
Y
g
i lange
g
tijd zijn
zijn woonplaats
in de Provence. Conrad
p
zij gedichten een heldere
p resenteert in zijn
werkelijkheid
op
de
werkelijkheid
en de figuren
die
J p
g
haar bevolken.
Ook terugg als dichter is Ivo van Strijtem
l
(1953), met Een rode sjaal
Amsterd am Ant1
werpen,
weren Atlas, 63
^ p.).
3PSpeelse,
p
- lichtvoetige
g
gedichten zijn dat, met een ironiserende
gJ
toets eraan toegevoegd en daardoor een
heel aparte
kijk gevend opp thema'ss als liefp
de vergankelijkheid,
en een
g
l
^ de generaties
g
en ander sterk relativerende
gpresenteerd.
De natuur en de elementen die dit natuurlijke
l kader bevolken en vaak zelfs tot leven
wekken doen somtijds
somtijds ggedurfde en ei gen aardige
g dingen,
g
alles achteloos en
eenvoudigweg,
g g,
maar altijd
t mikkendo
opeen
zekere, soms
ook kinderlijk)
onschuldige
g
verwonderingg die
deze verzen iets
vanrote
g waarheden versterkt die
inretti
p eg en aardigleesbare en

doosje
toch tegelijkertijd
l heerlijk onzekere doosjes
g J
verpakt.
Met
zijn
jongste
bundel
is
p
zijn l g
Van Strijtem
dan
ook
helemaal
terug,
J
g^
men ook moge beweren. Zijn poëzie
zal alp
tijd
l iets hebben van tederheid en vertederingan
g, een milde ironie zonder woorden
die op
g ep de barricaden kunnen worden
scandeerd of oppP
podia vertolkt. Daarvoor
blijven
deze gedichten
te intiem.
l
g
Het steeds schaarser wordende uitgeverslandschapvoor poëzie
wordt, naast de uitp
g everi'en
J Atlas en Lannoo in Vlaanderen
ook ingekleurd
door de Leuvense uitgeverij
g
g
J
P. Zijl zorg t voor verscheidene dichtbundels
P Jjaar,- zet nieuwe en vaak ggedurfde p ro van een artikel
p
l'ecten op^alles ter promotie
dat nauwelijks
J de wegg naar de koper
p
schijnt
J te kunnen vinden. Uit dit aanbod
verdient een drietal bundels te wordeneg
licht ook weer van dichters die niet echt
wakker liggen
reputatie,
gg van een grote
g
p
maar desondanks verdienstelijke
l en
dikwijls
voortbrengen.
J fraaie gedichten
g
g
Lucienne Stassaert en Claude van de Berge
g
zijn
eertijd onderdak vonden
zijn auteurs die eertijds
bij de grootste
uitgevershuizen
- Houtekiet,
g
g
Manteau - en nu terecht kwamen in Leuven om daar samen met nogg een paar
anp
dere dichters deijlers
pl te vormen van een
steeds
poëziefonds.Stasger wordend oëziefonds.
saerti 693doet dat ook nu, met
haar jon
^
J gste bundel Tussen water en wind (Leuven, P.
47 p.). De thematiek is verdeeld: over reisimpressies,
over de nachteY
p
^ naar een cyclus
li'ke
donkere
kant
van
het
bestaan,
^ totg el ^
dichten bijJ foto's en een afdelingg rond de
schrijver
Stanislas PrzYY
b szweski. Alles
J
staat in het teken van een verharde realiteit
waarin de hulpeloze
mens vertwijfeld
vertwijfel en
p
fatalistisch zich een wegpoogt
gp g te zoeken. Ook nu staan taalexperimentele middelen de dichteres daarbijl ten dienste.
Met een vergelijkbare,
^ zij
zij het opp andere eleg J
menten gebaseerde
en naar taligheid
streg
g
vende werkelijkheid,
werkt ook de dichter
l
Claude van de Berge
zij
g s 945 - die met zijn
Asland(
Asland Leuven
Leuven, P. 64 een waardi gge opvolger schreef voor het eerder verschenen IJsland. De Vatna'okull
is een
l
ijshoogvlakte
boven
een
losgebarsten,
J
g
g
IJslandse vulkaan. Een en ander zorgde
g
voor een nieuw, intrigerend
en hallucinant
g
landschap
landscha van ijsijsen as. Tegelijkertijd
gl
J is
Asaland deplaat
delaats van herkomst van de
J volkeren en betekent het: God,
kern, wezen, essentie, terwijl
J het Oudnoorse woord 'asa' verwijst
J naar de liefde, en
aan heteheel
ook van deze verzen een ang
dere trans ps chische
dimensie toevoegt.
g
Y
Van de
schrijft poëzie
over het essenp
ge schrijft
tiële over ziel en mysterie en transcendentie en laat de lezer daarin ook visueel steun
zoeken bij
bi' de schitterende foto's van Arlette
Walgraef waardoor eens te meer wordt onderli'nd
project
J dat het poëtische
p
pJ van deze

dichterebaseerd
is oppeen sterke zintui g g
lijke
beleving
van
een intrigerend
gedeelte
l
g
g
g
van de natuurlijke
dat
J wonderlijkheden,
l
meteen ook functioneel is voor de die p er liggende
zingeving
gg
g g ervan.
Een dichter die steevast voor boeiende confrontaties zorgt
g met de beeldende kunsten,
is Johan van Cauwenberge
g 1 949 . HijJ doet
zijn fraai uitgegeven bundel De
dat nu met zijn
metamorphose
van Dr. Tulp
31 p.),
p
p (Leuven,-P,^3
g edichten bijl etsen van Roeland Kotsch
naar aanleidingg in feite van het beroemde
doek van Rembrandt, waarbijJ hij de anatomieles van de medicus Nicolaes Tulpp visualiseert dat in opdracht van de Amsterdamse chirurgi'ns
l gilde ^in het jaar
l 1632
werdeschilderd.
Beide actuele kunsteg
naarsebruikten
dit vroege
g
g werk van de
meester als aanleidingg ter illustratie van de
idee dat de werkelijkheid
niet kan worden
J
gevat zonder ze aan te tasten of te vernietigen.
Deoëzie
hier levert een gefragmenteerde
p
g g
compositie
op,
opp een spel
p
p^ gebaseerd
g
p van
verwijzingen
) g en symbolen.
Y m en Van Lauwen berge hanteert daarbij
daarbij aardige
1
g enjambementen en een bijzonder
rijke
rijk beeldentaal
l
associaties en verbindingen.
g
g
Het is meteen een van zijn
l sterkste bundels
tot nu toeeworden.
g
Debutanten

Relatief weinig
g aandacht in de literaire kritiek kreeg
de
debuutbundel
D at zij
zijmij
1 leest
g
(Amsterdam/Antwerpen,^4
Atlas,p
48 van
Koenraad Goudeseune, die eerder al de
verhalenbunel Vuile was p ubliceerde bijl
dezelfde uitgever.
In zijn gedichten gaat
g
g
Goudeseune opp zoek naar het essentiële dat
vrouwen en dichterschapf met elkaar in ver bindingtelt.
Oppzich blijft
vrij schaars
blijftdat vrij
g
als thematiek, en opp het eerste gezicht
worg
den de activiteit van het schrijven,de kinderli'ke
vrouwelijk
l onschuld,^ en een soort vrouwelijke
lieflijkheid in deze poëzie
ten
voeten
uit
p
eëtaleerd.
de
Maar met een vereenvoudigde
g
zegging,een bestudeerde versoberinggbijl
het aanwenden van beelden en een suggestiviteit die aan de verzen een bijzondere
l
spankracht
verleent,- komt deze poëzie
oop
p
p
kousenvoeten opp haar lezers af: intiem,
durvend ook, narratief af en toe, en vooral
met een niet anders danoëtisch
te noep
men vertwijfeling.
J
g Daardoor krijgen
lg deze
gedichten
edichten toch weer meer karakter geeft
g
dan eerst zou durven blijken.
Een geslaagd
J
g
g
debuut dus.
En niet mindereslaa
g
gd was de eerste
dichtbundel van de hand van Peter
Holvoet-Hansen196o
van
^ met Dwangbuis
^
Houdini (Amsterdam, Prometheus,^5
56 p
p.).
Meer zelfs: de dichter laat meteen voluit
zijn naamp
klinken in het poëzielandschap
p
door middel van een werk waarin humor,
ontroeringg en een intrigerende
g eren vreemdsoor-

tigheid met elkaar een verbond zijn
zijn aan ggee
g aan. Water, effecten, stunts, onwaarschi')n
lijke
) verhalen, maar ook: verrassende zinswendingen,
toespelingen, vondsten
g -vondsten,
verras sende vertellip gen en bevreemdende beelden. Een recept
P dat er maggzijn,
l^ en alles
oplosbaar
in water,^ erin ondergaand,
een
p
g
volkomen ofedeelteli'ke
g
l onderdompeling
p g
waardoor deedichten
worden bevolkt
g
door drenkelingen,
matrozen
en scheepslui
g ^
p
allerhande naast vissen en zeezoogdieren.
g
Alles wordt uit geschreven tegen een achtergrond van historische feiten en
feitjes
feitjes,
l faits divers
die het hele zaakje
J
nogg vreemder maken maar tegelijk
gJ
ook boeiender. De
dichter streeft op
een of andere
manier naar een
soort herleidbaarheid, oplosbaarheid eenpoging
pg g
totemene
deler
g
die naar een unieke visie op
p de dingen
g
moet leiden. Ook weereen
)
g gemakkelijke
g
poëzie
is dit,^ men raakt al vlug
p
g de klutserin kwijt,
J^ als een drenkelingg die alle begane
g
ggrond onder de voeten heeft verloren, overweldi ggd door stormachtige,
gJ
g^ maar tegelijk
ook minzame beelden van water in al zijn
l
transformaties. Hetlezeer
van de onderp
domp
elingdus. Ook in poëzie.
En meteen
p
is dit zonder meer een van de beste dichtbundels van de laatste jaren.
Vraag
mij niet wat er moet gebeuren
in het
gmij
g
zelfgenoegzame vat van de Vlaamse
poëzie,
p
^ want ik moet het antwoord opp die
blijven De te schaarse
vraagg schuldigg blijven.
van jon
J gere dichters als
Mi uel Declercq,
Miguel
Bogaert
en Peter
q^
g
Holvoet-Hansen verlichten een te klein
gedeelte
van onzeppoëzie,
g
^ en het moetg eze d: ook Nederland zit niet echt verveeld
zegd
een te veel aan talent. Het is wachten
bevestigingeblazen:
op
ing
p nieuwe namen,
^ opbevesti
gen,oppeen nieuwe jonge
garde
die
weer
l gg
eens de literair vastgeroeste
boel opp losse
g
schroeven durft te zetten, zoals dat destijds
)
gebeurde
toen de postmoderne
jonge
e
g
p
J gdichters als Dirk van Bastelaere en Erik Spinoy
p Y
hun neus aan het venster staken. Met alle
gevolgen vandien. En het hoeft alles ook
gg
niet opp onleesbaarheid en cerebrale constructies uit te draaien. Misschien magg uit
derote
g literaire kringgvandaaggook wel
eens een dichter opstaan
die toegankelijke
J
p
g
verzen fabriceert. Moet zeker kunnen.

Maurits Smeyers (1937-1999)

LUDO VANDAMME
Op
overleedprofes999
p maandagg 26 april
p 1999
p
sor Maurits SmeYers onverwacht in Lissabon. Hijj was ggewoon hoogleraar
kunstg
g eschiedenis aan de K.U. Leuven directeur
van het Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten en een wereldautoriteit opp het vlak van
de Vlaamse schilder- en miniatuurkunst
van de late Middeleeuwen.

Foto: Davids odds

Maurits Smeyers
opp
1 2 juni
Y werd geboren
g
J
1
1937
in Kessel-Lo. Hijlvolgde
oudeuma
hg ou
niora aan het Sint-Pieterscollege
g in Leuven
en studeerde vervolgens
en
g geschiedenis
g
middeleeuwse studies aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Zijn academische
loopbaan
aan dezelfde universiteit begon
p
g
hij in 194
hij
6 als assistent. In 1 986 werd hij
hij
hoogleraar.
Intussen,
hij doctor
^ in 197o^was hij
g
l g eerte
ggeworden in de letteren en de wijsbegeerte.
SmeYers' studiedomein was de laatmiddeleeuwse miniatuurkunst in de Zuidelijke
)
Nederlanden. Opp dat vlak richtte hij
hij een
studiecentrum van wereldformaat in, leidde hij een l
jonge
g school kunsthistorici op
p en
organiseerde
hij een aantal spraakmakende,
g
p
internationale tentoonstellinlten. De miniatuurkunst kaderde in een hoogwaardige,
bloeiende stedelijke cultuur in de Lage
g
Landen tijdens
de late Middeleeuwen. Het
l
was een exponent
van hoogg en verscheiden
p
vakmanschap,
in levendige
e
ghanp^ ingebed
g
delsnetwerken en ondersteund door een
bloeiend mecenaat.
Op
p januari
januari
1 8 richtte Maurits Smeyers
93
Y
aan de K.U. Leuven het Centrum van de
studie van het verluchte handschrift in de
Nederlanden (nu: Studiecentrum Vlaamse
Miniaturen) p. Ditgebeurde met steun
van het Nationaal Fonds voor Wetenschapp
onderdak in log on
p Blijk
l Onderzoek en kreeg
kalen van de Leuvense universiteitsbibliotheek. Het centrum werd in korte tijd het
kloppend
hart van elk studieonderzoek
pp
naar Vlaamse miniaturen: het bemiddelde
tussen vorsers wereldwijd
l en verrichtte
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baanbrekend nieuw onderzoek.onge
(kunst)historici werden er opg
eleid. Wetenschappelijke
dossiers
met
documentatie
en
pP l
iconografie
namen jaar
g
l na jljaar toe in om yang en in aantal en de resultaten van dit
vele onderzoek werden neergelegd in collo uia^ tentoonstellingen
g en in de eigen
g en we q
tenschapp
eli'ke
us Illumina l reeks 'Corpus
pof
ted Manuscripts'.
P Dit 'Corpus'
p begon
g met
j ge studie van een uniek handeen veelzide
schrift een Middelnederlands typologisch
traktaat, verlucht door de Meester van de
Goudranken. Het achtste deel bevat de teksten van hetroot
g Leuvens colloquium
q
over verluchte handschriften omstreeks
140o:
'Flanders in European
4
p perspective:
p p
manuscript
P illumination around 1400 in
Flanders and abroad'.
Jarenlang
g onderzoek zorgde
g ook voor bi-l
stellingan
de onderzoeksmethode en
g
schaalvergroting. SmeYers en zijn
zij centrum
eraan de Vlaamse miniaturen te bestuderen vanuit een ruime context. Zoaat
g
aandacht naar materiële boekstructuren
(codicologie),stijlstudie,
^ illustratiesystemen
l
Y
enicturale
tradities.
Ook
de sociaal-econop
mische achtergronden en het bekende drietalroductie
distributie
en consumptie
P
^
p
vormen voorwerp
p van onderzoek. Nieuw
archivalisch onderzoek wordt niet uit de
wegggg
gegaan. Ten slotte werkte het Centrum
ook normatief opp het vlak van de terminologie.
Steeds opnieuw en g
onvermoeibaar en gaaeerdeY
Maurits Smeyers zich op
P vraagg van
universiteiten, wetenschappelijke
pp l instellinhij mee aan
g en en musea. In 1 981 werkte hij
de tentoonstellingg 'Vlaamse kunst opper
P kament' in Brugge;^ later volgden
tentoon-g
stellingen over de heilige
us
e
gBernardus,
ciënzers enzovoort. In 1996
99 werden de
mooiste verluchte handschriften 1450-155o
samengebracht
in een schitterende tentoong
stellingie in
Antwerpen, Sint-Petersburgg
P^
en Firenze te zien was. Maurits Smeyers
Y en
zijn
Centrum
waren
een
schitterende
Cultul
reel Ambassadeur van Vlaanderen.
De kunsthistoricus SmeYers verloor nooit
de nauwe verwantschapp tussen de Vlaamse
miniaturisten en de laatmiddeleeuwse
kunstschilders uit het oog.
g Ook opp het vlak
van de Vlaamse meesters verrichtte hij
hij vernieuwend onderzoek. Voriggljaar had hij
hij de
wetenschappelijke
pp l leidingg van de tentoonstellingDirk
Bouts, ^ een Vlaams primitief
te
g
p
Leuven' .
Zijn magnum
opus
g
p verscheen voriggljaar:
Vlaamse miniaturen van de achtste tot het midden van de zestiende eeuw. Dit kunsthisto-

risch monument werd uitge geven door het
Davidsfonds die hiermee zijn
zijn125ste ver aamse miniatu Jjaardagg alle luister meegaf.
g Vlaamse
ren was meteen de meest indrukwekkende
publicatie
die deze Leuvense uitgeverij
p
g
J uitbracht tot nogg toe. In dit boek bracht Mau164
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rits Smeyers
synthese van
Y een breedvoerige
gY
zijn meer dan dertigjarige studie: Vlaamse
miniaturen van de vroegste
in de
g sporen
p
achtste eeuw tot omstreeks 1550,
55 met een
bescheiden appendix
over de neogotische
pp
g
miniatuurkunst in onze vorige
g eeuw.
Vlaamse miniaturen is chronologisch
o pge g
bouwd en biedt aldus een eigenzinnig
g
g
panorama
van de middeleeuwse wereld in
P
onzeewesten.
Het is het eerste volledige
g
g
referentiewerk over het onderwerp.Vooral
p
de overvloed aan kleurenafbeeldingen
g
waaraan trouwens
alle zorgg werd besteed is nooit eerderezien
en
g
bouwt mee aan de
status van dit
meesterwerk. Niet
minder dan 645
miniaturen uit 131
3
verschillende instellingen
g wereldwijd
J wordeng etoond.I
Met Maurits
Sme Y verliest Vlaanderen een wetenSmeyers
schapp
er van internationaal formaat. Eigen
g
aanrote
g wetenschappers
pp is dat ze de
voorwaarden creëren waarbinnen het werk
kan worden verdergezet.
BijJ Maurits Sme Y g
ers is dit in ruime mate heteval.
g

Mark Rothko
INIUMMUIMISSMINEWMON

MARK DELRUE

Mensen liepen
voorjaar storm voor de
P in het voorjaa
retrospectieve
van
Mark Rothko in het
g
p
Museum van Moderne Kunst in Parijs. Een
7 o-tal werken uit93i 6 tot 91 96 werden erg etoond. In deze overzichtstentoonstellingg werd
de evolutie, de vooruitgang
g g van het oeuvre
van deze kunstenaar duidelijk. Mark Rothko
is een van derootste
abstracte kunstenaars
g

l

l

miniaturen

'

Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen van de achtste tot
het midden van de zestiende eeuw. - Leuven : Davidsfonds,
1998 In foedraal, gebonden, vollinnen band, 528
bladzijden, 4995 BEF (ISBN 90-6152-598-5).

Mark Rothko, 1951,
Olie o a 1doek,
2 95,3 x 256,9 cin

van deze eeuw,, ofschoon hij niet tot de avantkunst maggere
garde van de niet-figuratieve
g
g kend worden. Hij behoort
tot
de
latere
groep
g
P
van na de Tweede Wereldoorlog.
Deze
jongeon je
g
re beweging
Frankrij
gg kende vooral succes in Frankrijk
in de Verenigde
g Staten.
De tentoonstellinggp
opende met figuratief
g
werk uit de jaren
jaren
3o:
, een ver 3 een zelfportret,
p
stilde straat, metrobeelden. Schilderkunst is
vorm en kleur. Na eenperiode waarin de
kunstenaar onduidelijke
onduidelijke biologische
vormen
g
schilderde koos Rothko midden deJ jaren 40
definitief voor abstracte vorm en kleur.
Tot aan zijn
hij niets anders dan
J dood maakt hij
monumentale doeken met kleuren die als
wolken op,
en over elkaar liggen.
p^
gg BijJ
Rothko word je
J ondergedompeld in een bad
van kleuren die zo mooioen
ogendat ze jeJ evoldoende lijken.
Je
kan
er
puur
naar kijken
kijke en
J
p
van die sensuele kleuren.
g
Is dit alleen maar kleur, of zit er meer in?
Rothko beweerde dat er betekenissen schuilen in zijn taferelen,^ dat zijn
J n kunst iets tra l n abstracte kleugisch vertolkt. Inderdaad, zijn
rencomposities
willen niet dit of dat zeggen
gg
p
of tonen, maar zetten je aan tot meditatie.
Zijn schilderijenzijn
Zijn
zij
J een medium tot contem opzij
P latee. Ze helpen
p Jje om eigen
g gedachten
g
Pl
te schuiven en oppteggaan in het mysterie
van
Y
leven en dood.

Wat mij fascineert bijl Rothko is zijn
zij evolutie
• kunstenaar. Waarin ligt
deze
vooruitgang?
g
Gaandeweggg
groeit er een crescendo naar
klaarheid. Zijn
Zijn werk wint aan licht.Zijn
Zij
l abstracte vormen en kleurenpalet
worden
zo
p
puur
dat
hij
alle
hindernissen
elimineert
tuspJ
sen de kunstenaar en het idee, tussen het idee
en de toeschouwer. OpI' een moment kiest hij
hij
voor doeken vangroo
vanroot formaat. De kunste•
is zich nochtansoed
g bewust dat, historischezien
monumentale doeken meestal
g
aan derote
voorbi gaan, omdat ze
g kunst voorbij
pompeuze
onderwerpen
en
P
p kiezen als veldslagen
g
ofroot
vertoon
van
materiële
rijkdom.
rijkdom Toch
g
hij voor monumentale doeken,^ omdat hij
hij
de mens in zijn
nabij
nabij wil zijn.
zijn
J diepste
P gevoelen
g
klein tafereeltje
mij
J schilderen zou voor mij
betekenen: mij) buitenmijn
mij
gevoelens
laatJg
p
sen' zetgRothko. ` e kan dit zelf ervaren
wanneer je door een verkleinlens een landbekijkt. Alle gewaarwordingen
schapbekijkt.
g
g vluchten mee naar een vluchtpunt
in
de
verte. Pas
P
als ik eenroot
schilderij maak, zit ik
g abstract schilderij
er volopp in. Niemand kan de diepste
p menseli'ke
gevoelens
vertolken
in
herkenbare
realist g
tische vormen. Dat is illusie.'
Volgens
Rothko kunnen schilderijen
twee ka g
l en
rakteristieken tonen: o el g aat het doek ope
• verbreedt zich naar alle kanten, ofwel trekt

Bijl het einde van zijn
zijn korte loopbaan
wordt
p
het lichtedoofd.
Zwart
en
grijs
zijn
de
tinten
g
gl zij
overblijven
voor zijn
zijn laatste werken. Op
0
J
het toppunt van zijn
beëindigt
un
J roem
g de kunstenaar zijn leven in februari s 97o . De sombere kleuren hebben daar iets mee te maken.
Derote
g abstracte schilder Sean ScullyYheeft
bij
bij les Editions de l'Echoppe
pp onlangs
g s een es sa Y gepubliceerd:
'Mark Rothko,^ corps
egp
p s de lumiè re.' Scully
beschouwt
Rothko
als
een
van zijn
zij
Y
grote meesters. Hijl laat duidelijk
zijn boek
duidelijkinzij
dat Rothko's kunstebaseerd
is oop
g
de aanwezigheid
en de uitstralingg van de
g
g eest.
Ik meen ten slotte dat wijJ eerlijkheidshalv
Rothko niet teemakkeli'k
g
J met het etiket religieuze
kunstenaar mogen
g
g benoemen.
De kunstenaar heeft steedsewei
g
gerd te willen behoren tot een beweging
gg van religieuze
g
kunst ofschoon hijJ zelf de schilder is van de
wereldberoemde 'Chapel
P Paintings'
g in het
'Institute of Religion
and
Human
Develo p g
ment' in het Texas Medical Center in Houston. Deze kapel
p is toegankelijk
g
J voor alle gods-g
diensten. Rothko noemde de veertien schildezijn belangrijkste
rijen
werk.
J die hij ontwierpPzijn
gl
Jeffrey
effre Weiss vat in de catalogus
gus van de tentoonstellingark
Rothko kernachtiggsamen
g
met:' l'Absence de toute figuration,
qualité de
,q
g
plénitude
et
de
rofondeur.'
p
p

Kaap Sunion, zoals de dichters
die zagen
JULES VAN ACKERE

Van velelaatsen
beweert men: 'de mooiste
p
plek
ter
wereld'.
Als
dat voor eenmaal geen
p
g
gemeenplaatsis,
is dan is het wel over Kaapp
Sunion, minder dan zeventigg kilometer bezuiden Athene. De kustwegg er naar toe bereidt de bezoekereleideli'k
g
J tot het adembenemende schouwspel.
p Opp een hoge
g in
zee vooruitspringende klip
kli staan de ruïnes
van een tempel
p aan Poseidon gewijd.
g l Het is
de wijn
ur
eren
zee
waarop
de
l p p
p Cycladen
Y
drijven.
l
tij van
Van de tempel
p van Sunion uit de tijd
eeuw
v.
Chr.),
de
plaats
5
^ op p
heiligdom
waar een
er
heili
dom
door
de
Perg
zen werd verwoest, blijven
een aantal
J
zuilen overeind van een verblindend witte
schoonheid. Het marmer is niet uit Paros
afkomstig,
uit het nabijgelegen A rig^g
zila-g
eber gte. Ooit was de rotskruin rond
de tempel
p een bos met struiken waartussen
Burende en kleurige bloemen bloeiden,
geurende
witte affodillen, rode Parnassica-pioenen,
p
,
deoud
g ele
g rhododendron luteum, onbekend in onze streken. Nu liggen
gg daar opp de
kale vlakte nogg enkel met mos begroeide
g
steenblokken.
Langs kaap
P Sunion voeren al eeuwen langg
vaartuigen
wapens
en logistieg met troepen,
p ^
p
ke steun die het moederland verlieten voor
de oostelijke
J ggebieden. Langs
g hier keerden
de zegevierende
Griekse helden terugg van
g
de Trojaanse
Trojaanse oorlog.
g In de omgeving
g
g van de
tempel
werden
zowel
wapenschouwingen
p
gehouden.
Het is ook
als s pportwedstrijden
l
g
bekend dat Plato en zijn
l volgelingen hier
Heerlijk
discussiërend hebbenewandeld.
Heerlijk
g
het hier de zon haar wegg te zien bewandelen terwijl ze haar dagelijks
gedicht
g l g
schrijft
J met het licht als pen
p opp het p er ka -

Kaapunion
reet dc tempel
p
l' van Poseidon (none)
Mark Rothko, 196o,
Olie op
9
p doek,
266,7 x 239,2 cm

het doek samen en sluit zich in alle richtinen. 'Tussen
deze twee polen, bekent Rothko,,
p
vind je alles wat ik met mijn
mij schilderkunst te
zegge
en heb.'
is ook nogg een kwalitatief-inhoudelijke
kwalitatief-inhoudelijk
waar te nemen. Naarmate hijl ouder
wordt, verwijst
l zij
zijn werk steeds beter naar de
diepte
van
de
menselijke
menselijke
passie. Het mense
p
p
lijk
hij in kleur en
l drama capteert en temt hij
vorm. 'In mijn doeken wil ik het meest absoluteeweld
vangen in elke vierkante eentig
meter.'
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ment van het watervlak dat telkens andere
tinten aanneemt. Het is het water dat de
borsten van Afrodite streelde en van haar
lokken druppelde
toen ze ergens
tussen
g
pp
dobberende eilanden uit het schuim van de
zee rees. Maar soms zijn Poseidon en Aiolos in een kwade bui. Als het hier stormt en
deolven
teen
g de kusten beuken is het
g
alsof de eilanden verplicht
worden mee te
p
dansen.
De tijd is voorbij
voorbij dat koeroi en korai, meis jongens
van wie de stenen gteenbeelJ'es enJ
g
den in de tempel
p stonden, hier in de vallei
rond de tempel stoeiden. De mooiste koeros die uit Sunions tempelcomplex bewaard bleef, bevindt zich nu in Athene's
Nationaal Museum. Het is eeneschonden
g
reliëf in Parisch marmer van omstreeks60
4
v.Chr. De knaap
P heft de rechterhand naar
het hoofd. Is het eenroet
g aan Athene die
hijJ brengt
hij de overwinningskrans
g of wil hij
g
herschikken die zijn
J hoofd tooit? De koeroi
zijn
J vervangen
g door luidruchtige
g toeristen
van wie de meesten het heerlijke
heerlijkeg
gebied
meer door de lens van hun onafscheidelijk
J
fotoapparaat
dan met het blote oogg zien.
pp
Nogg een geluk
als ze niet op
g
p de zuilen hun
naam krassen. Maar daarvan heeft de dichter Bron
Y het slechte voorbeeld gegeven.
gg
Kaap
Kaa Sunion heeft verschillende dichters
eïnspireerd allereerst de Grieken zelf.
g
Homeros vermeldt tot tweemaal toe in zijn
J
Odyssee
Kaap
y
p Sunion. Sofokles hunkert in
Ajax
7 en vgl.)
1 (vv. 1217
g melancholisch naar
Sunion om vandaar de blik in de richting
van Athene te weren:
p
0 was ik dddr, waar
de rots met het donkere woud
op1
ri jst,
de golven
ooven omruist
op
p Sunions steile hoogte
g
zo dat ikje
groeten kan,
1 eindelijk
1g
heilig
heili Athene...

Friedrich Holderlin is nooit in Sunioneg
weest. In eengedicht dat
vreemd genoegg
g
aan Der Main isewi'd
g
J zoals de titel het
aanduidt, evoceert de Duitse dichter op
smachtende wijze
zijn nooit vervuld verf zij
naar
Kaa
Sunion:
g
p
Ach! mocht ik ooit daar éénmaal
landen aan Sunions kusten, OlJm peios!
De zuilen ondervragen
g nogg eer de
noorderstorin
binnen hetuin
p van Athena's tempel
p
en haargodenbeelden,
^ ook jou begraaft;
g raa t
zolang reeds
sta je eenzaam, 's werelds trots,,
1
die niet meer is! – en o die heerlijke
1
eilanden van Ionië, waar de koele luchten
van de zee lans
g de warme stranden waaien
als onder deitti
e zon de
druive rijpt,
p
g
1p,
ach! waar een gouden herfst de zuchten
van het schamele volk in gezangen omzet,
166
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wanneer de citroengaarde
en degranaatboom
g
g
volaarde
vruchten bedroefden troosten,
p
zoete wijn
1 en trom en citer
tot wisselvallig
g dansen nopen
pe –
Eilanden, ooiteraak
ik bij1 u!
g
Ik landloze zanger;
g, zwerven moet ik
van 't vreemde naar 't vreemde
op
p d'aarde, de vrije,
1, zo moet het,, helaas!

jouw geliefde
ziel van mij,1- die jouw
is,
g
die ik niet bezingen zal
omdat ik anders teel beroerd word.
Laus Vitae, vv.1124
4116

Giosuè Carducci, enigszins
de poëtische
tep
g
n
envoeter
van
d'Annunzio,
heeft
in
zijn
^
lg e
g
dicht Per la rivoluzione di Grecia ook de historische betekenis van de kaapp opgeroepen:
Vrolijk
1 tussen de Sunion en de eilanden
lief aan Hoineros en Apollo's gevolg
deint de Egeïsche
Zee
g
o wie hem voorbijvaart
op
voorbijvaar
om grote feiten.

Maar evenmin als Holderlin zette Carducci
ooit een voet in Griekenland.
Jean Moréas – hijl was uit Griekse ouders
geboren
en heette eigenlijk
g
J Pa p adiaman g
hij zich in
topoulos – schreef ook nogg nadat hij
Frankrijk had gevestigd
Frankrijk
gedichten over
gg
g
Griekenland in het Frans, onder meer het
e gedicht Sounion Souiiion ,
geestdriftige
gg
g
sublime Promontoire.

Crotone. Capo Colonna Doorzicht op de
tempelzuil.

Lord Byron, de minnaar
van Griekenland,
,
heeft in verschillende werken over Kaap
Sunionedicht
betreurd eng eg
^ het puin
p
roemd wat bleef, o.m. in Don Juan en in The
Pil ^>rimage of Childe Harold(11,8). In dat laatste werk komt het beklemmend distichon
voor:
Waar niets, tenzij1deg
golven en ik
onze wederzijdse
zuchten horen kreunen.
1

Gabriele d'Annunzio maakte in 1895
0p
95
zijn
boot
een
kruisvaart
langs
de
kusten
en
J
g
eilanden van Griekenland.
DecY
p oëtische
clus Maia, Laus Vitae is voor een deel door
deze reis inge geven. Meer dan eens wordt
Kaap
p Sunion omzeild, maar d'Annunzio
kan er niet veel vanenoten
hebben, want
g
hij lag
g in
zijn
zijnkajui
kajuit met een zware zeeziekoverhoop:
p
Promontorio, boven alle andere
te vereren, hooghartige nek
nek,
het lijkt
1 o e1 tempel
p ineensmelt
als trage,
sneeuw
^^ ^ trage
g blijvende
1
in de lentes van de zee.
Het bijtend
zout veegt
1
g
deleu
van
de
dorische zuil af,
g
in dees
leten blokken
gespleten
van de kroonlijst
1
vreetje
1 de ruggen
gg van de kentauren
en de hoorns van de Maratonische stier
getemd
door de Attische kracht.
g
(Laus Vitae, vv. 4789-4 801

Eldersroet
g hij l,zoals Sofokles:

en de Sunion en de Laurion en zij,

De Venetianen noemden Kaapp Sunion 'Cade bewoners van
p o Colonna'. Later gaven
g
Calabrië dezelfde naam aan een in de Ionische Zee vooruitgeschoven
rif bezuiden
g
Crotone de stad waar Pythagoras doceerde. Ooit stond daar eenrachti
tempelp
g
p
complex
p uit de 6de eeuw v.Chr. ter ere van
Hera, waarvan nogg een enkele verweerde
zuil overblijft. Ze staat overeind
in een bij-l
na beklemmende eenzaamheid en stilte.
Hier kan men mijmeren
mijmeren over de vergankeli'kheid
van beschavingen.
heeft
J
g Odysseus
Y
tijdens
zijn
zijn zwerftochten dichtbij de Calabrische oostkustevaren.
Het zijn
zij dezelfde
g
die Capo
p Colonna en Kaap
p Sunion
omspoelen,
Zee
p
^ de Ionische en de Egeïsche
g
zijn dezelfde. Men
kan van de ene kaap
p
naar de andere in rechte lijn
J varen met
even een ombuiging
gg door het Kanaal van
Korinthe. De zuil bij
bi' Crotone is als een huldezuil voor de Griekse cultuur die tot verre
westelijke
deze
J ggebieden doordrong,
g^
streken de naam verdienden van Magna
Graecia.
OPROEP VAN DE PAUS TOT DE
KUNSTENAARS
In de lijn van de 'Brief tot de kunstenaars'
die deaus
p onlangsg publiceerde, worden de
kunstenaars uitgenodigd om een brug^tezij
zijn
.
ervaring.
verbondende religieuze
g
gDe
heid tussen de kunstenaars en de Kerk zal
vooral in delaatsela
ke
p zichtg
p
l gemeenschap
baar moeten zijn,
1 maar ook in Rome wordt
voor
op
.
p z 8 februari 2 000 e en bijeenkomst
kunstenaarseland, met in
de voormiddag
g
een eucharistieviering,
gevolgd
gg
g door een
symposium. Kunstenaars die een uitnodiging
gg
voor deze dag wensen te ontvangen, worden
verzocht zo spoedig
mogelijk
hun
naam
en
P
g
g J
adres aan het Secretariaat van de Bisschoi^i^ en conferentie, Guiniardstraat 1, 1040 Brussel (tel.
93) mee te delen. De kunstenaar
02/509
5 9 96
9 93
mag
zin
g vergezeld
g
l van enkele familieleden.

l

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. 277 • sept.-okt. 1999)
15 augustus 1999. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 051/40 8164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Charif Benhelima
Fotografie
'Tussen stompzinnigheid en waanzin',
g
PMMK, Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 840o
Oostende, nog
4
g tot 18/7,
dageli
van 10-12 en van14-17
1 - u (niet opP dins47
dag).
tel. 059/50 8118 of o 59I5 01
19 79,
g
fax 059/80
59
56 26.

Chantal Maes
Foto's 'Inward Whispers',
Museum voor Foto
P
grafie, Waalse Kaai,
47 2000 Antwerpen,
p ^nog
g tot
15/6,
dagelijks
5
g l van 10-17
7 u (niet op
p maandag).
g

Pol Mara
Retrospectieve,
C.C. Antoon Spino
p
Y, Minderbroedersg
ang5,52800 Mechelen, nog
g tot 29/8^dage$e
li 1•ks open
P (behalve op
p maandag)
g van 10-18 uur
(ingang
(in an Melaan). Info: tel 015/294
40 00.
Henry
Moore
^Y
Tekeningen,
MUHKA, Leuvenstraat 332,
2 2000 Antg
werpen,
open van di t/m zo van 10-17
(eslo7 ug
p
ten op ma)) en sculpturen, openluchtmuseum
p
Middelheim, Middelheimlaan 61, 2020 Antweren, oPen van di t/m zo van 10-20 u in mei en
p
augustus
en van 10-21 u in juni en juli,
juli, beide
g
34,
7 15
5 34
po's nogg tot i 5/8. Info tel. o3/82
fax 03/825
28 .
3
5 35

Gio' Pomodoro
Aquarellen,
sculpturen
en juwelen,
juwelen,StichtinggVer9
p
Maurice Brams & Claudi Gielszynski
anneman, Vandevoordewegg
2, 977
9770 KruishouY
Respectievelijk
en schilderijen,
schilderijen, Art
tern, nog
open
l sculpturen
p
g tot 17/7,
77dagelijks
g
p van 1 4-18 u, beer YDe Muelenaere & Lefevere, Polderstraat
halve op
p zo, ma en feestdagen. Info: tel.
76, 867 0 Oostduinkerke,
van 26/6 t/m
8/8, open
en
09/383
52
09/383 821.
p
9335 87,
5
oop vr, za, zo en feestdagen
van 14-18u.
g
Info tel. en fax 05 8/
Marc Renard
51
47 57.
Schilderijen,
Schilderijen, Stichting
g Veranneman, VandevoorAnthony Cragg
deweg2,977
9770 Kruishoutem, nog
tot 17/7, da
gg
$e
g Schilderijen
li l•ks open
van 14-18 u, behalve op
l en ggrafiek, Museum Dhondt-Dhaep zo, ma en
P
nens, Museumlaan 14,
9381 Deurle, nogg tot 18 / 7,
feestdagen.
Info: tel. 09/3832
4 93
5 8
7,
g
open
van di t/m za van 137
-1 u en oppzon- en
fax 09/383821
p
5.
feestdag
23,
7 u. Info: tel. 9o /282512
g van 11-17
fax 09/281
o8 53.
Félicien Rops
9
P
Grafisch werk, Rossaert, Nomestraat,? 2000 AntSandra De Clerck
weren,
nogtot
0/
30/7,
van wo t/m za van
3
7 p
p
Glaskunst, Galerij
Galerij Theaxus, Ommegan
10-18 u. Info: tel. 03/213
32, fax 03/213.26.30.
3
3263
gstraat 3,
9690 Kluisbergen-Kwaremont,
nog
99
g
g tot 14 /6, open
p
oop za, zo en ma van 149
-1 u en na afspraak.
Au gust Sander & Jeff
Wall
J
P
Info tel. en fax 055/38 60
'Landschappen',
foto's, Nederlands Foto Insti53.
P
tuut, Witte de Withstraat 63,
3012 BN Rotterdam,
33
Jos Delbroek & André Nullens
Grote Zaal, nog tot 27/6,
open
van di t/m zo van
7
p
Respectievelijk sculpturaal werk en een reeks
11-17
11-1 u. Info tel. o10 21 2011
en fax o10 414
3465.
3
44345
foto's 'Mémoires d'une Carrière', C.C. Hasselt,
Kunstlaan00
Serse - Van Eyck
535Hasselt, nog gtot 2 /6,
7 open
p van
Y
di t/m zo van 10-17 uur,
gesloten opp ma en opp3
13
Schilderijen, S.M.A.K., CitadelPark, 9000
Gent,
g
9
en 14/5. Info tel. 011/22 99 31 en fax 011/24
32 0
nog
(gesloten o
op
43
7.
g tot 27/6, dagelijks
93 7ug
g l van 9.30-17
maandag).
03.
g Info: tel. 9o /221173
James Ensor
Retrospectieve,
Museum voor Oude Kunst,
Kiki Smith
P
Re entschaPsstraat 3,
Brussel, nog
Schilderijen, tekeningen,
Schilderijen,
sculpturen,
Galerie Fort3
g tot
g
p
13/2/2000,
open
laan 17,
, 9000 Gent, nog
3
p van di t/m zo van 10-12 en van
7 Fortlaan 179
g tot 26/6,
13-i7uur (gesloten
opp ma). Info tel. 02/508
open van wo t/m vr van 14-18
u, op
g
3211
4
p za van 10.3 oen fax 02/508
2 32.
18.30 u. Info: tel. o9 /222 00 33
33, fax 09/221.63.27
32 3
Fedor
Fotografie,
Stichting
g
g Veranneman, Vandevoordeweg2,977
9770 Kruishoutem, nog
tot 17/7, da
dagelijks
gg
l
open
van i 4-18 u, behalve opp zo,
zo ma en feestdag
8 en fax 09/383821 5.
5 87
g en. Info: tel. 09/3832

Stadius
Schilderijen en sculpturen, Casino Art Gallery,
Y
Oosthelling
g tot
g Kursaal, 840o Oostende, nog
27/6,
open
op za en zo van 14-19 u en na af7
g g
spraak.
g40
Info tel. 47,
09/236 0 , GSM o75/66 8o 44
44.

Folon
Schilderijen, Elzenveld vzw, St.-J orisgand ^St.-JoSchilderijen,
Jo
risgpoort 2
nog
,oen
7 ope
9 , 2000 Antwerpen,
p
g tot 18/
•
do t/m zo van 12.30-17.30 u (gesloten
opg 113,
g
23/5
35 en11/).
7

Tonny
Strouken
Y
'Eddy's
M
Museum voor FotoY Tour '6 9', fotografie,
g
47, 2000 Antwerpen,
nog
g rafie, Waalse kaai 47
g
g tot
15/6,
dagelijks
5
gl van 10-177 u (niet opg ma).

Paul Gentils
Recent werk, Galerie Mercator, Desguinlei
loo,
g
2018 Antwerpen,
nog
en o werkdag
g tot3 1 /6,gopen
en van 9-17 u, op zo van 14
-1 u
za,
g
7(gesloten
g g op
za
op
13,1 en24/5).
g4

Sere
Vandercam
g
Rei. ectieve, PMMK, Museum voor Moderne
Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende, nog tot
18/7,
van 10-12 en van 1
7dagelijks
4-1
7 u (niet oop
g l
dinsdag).
o 19
79,
g Info tel. 059/50 8118 of 5
9 79
fax 059/80
59
56 26.

Hilda Kleyn
Y
Schilderijen, Gallerie 'De Peperbusse', Prins Boudewi 1• nstraat 7
7, 4
8 0o Oostende, van529/ t/m
17/10,
open
do&vrvani -18u
u, za
7
g op
5 op
g & zo
van 10.30-12 en van 15-18
U. Info tel. 059/70 28 8o
5
en fax 059/80
883 73.
59

Elisabeth Vandeweghe
g
Keramiek, juwelen
en pastels, galerij
g
g
1 theater van
het Psychiatrisch
Centrum St.-Amandus, Reigerlo
Y
g
10, 8730
8-17
73 Beernem, open van ma t/m vr van 8-i
uur, van 16 t/m 29/7.
9 7 Info tel. 050/
79 95 00
(dienst Vrije
VrijeTijd).
1

Luc Ledene
'Ambulatio Sculptorum'-beeldenroute
in 866o De
g
Panne, nog
g tot 26/ 9. Info tel. 058/421616 en fax
058/421617.

Dorothea Van de Winckel
Textiele kunst,Galerij
Galerij Theaxus, Omme
gan
gstraat
9690 Kluisbergen-Kwaremont,
nog
399
g
$ tot 14 /6,
open
op za, zo en ma van 149
-1 u en na afspraak.
g
g
Info tel. en fax 055/38 60
53.

Marguerite Van Reempts
Pg
er ,1 C.C. Anto Diez, Bosduivestraat 22,
Schildsen,
8450
van di t/m za
45 Bredene, nog
g tot 3i /6, open
p
van 14-19 uur, op zo van 10.30-12 en van 14-18 u
(gesloten
op
o 33
/ 919 91.
9
g
P ma . Info tel.59
Jozef van Ruyssevelt
Y
Retrospectieve,
Mercator galerij,
100,
p
1 Desguinlei
g
2000 Antwerpen,
van52 6 t/m 26/9.
P
Jozef Van Ruyssevelt
& Hugo
He ens
g Heyen
Y
Kunstkringg
Jacques
Gorus, Venusstraat
J q
52, 2000 Antwerpen, nog
g tot 27 /6, open
P op
p za en
zo van 14-17
U. Info tel. 03/322 8 8 en
4783
03/235
3 357109.
Yves Velter
'Fremdkdr Per', Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26,
9000 g
Gent, nog tot 15 /6, open
P op
p de concertdagen
g en
van 14-23 u.
Emile Verhaeren
'Emile Verhaeren en Europe', Prov. Museum
Emile Verhaeren, E. Verhaerenstraat1,
7 2890
St.-Amands-aan-de-Schelde, nog
gtot31/10/99,
open
op
en van i jul
juli t/m
p
p za, zo en feestdagen
g
15
september
ook oppdi, wo en do, telkens van
p
12 - 19 u. Info tel.
2/ o85 o en fax
05 35
5 033
5 2/
34o
Alex Vermeulen
'States of humanitp ro
',l•ect rond het leven in een
metropool,
MUKHA, Leuvenstraat 332,
2 2000 AntP
weren,
tot 13/6.Info tel. 03/238
6o en
P nogg59
fax 03 /2162
2486.
Victor Verougstraete
g
Schilderijen, Kunstgalerij
g
l Ernest Verkest, leperp er
straat,45
8 0o
7 Tielt, noggtot 2 7/6, open
P op
P zo van
10-12.30
3 en van 1
5-18.0
3 u, op
g van
p andere dagen
10-12 en van 14-18.30
op
4 3 u (gesloten
g
p ma en vr).
Info 051/40
16 33.

Taf Wallet
Schilderijen, Art Gallery
Y De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat6,
7 86 70 Oostduinkerke, van
15/8
t/m 26/ ,9
open
5
p op
Pvr, za, zo en feestdagen
g
van 14-18
U. Info tel. en fax058/51
447
57.
GROEPSTENTOONSTELLINGEN
'Attack! Photographyonge
the edge', Holland Festival, Arti et Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam,
nog tot 26/6, open van 12-20 u.
Into tel. +31
- 53
5307 i3 2.
3
openluchttentoonstellingen in
- 'Overbruggen'
gg
Willebroek en Boom op
P en
lang
lans de beide oevers
nog
van de Rupel,
no tot 2 7/6, installaties (mixed
media) van 10 Vlaamse kunstenaars: G. Bisschop,
g
E. Ceulemans, F.J. Jacobs, S. 't Jolle, R. Verhaeghe,
g
L. Reymer,
A. Vermeulen, F. Verreyke,
t
Y J. Voordeckers en S. Zhou. Voor eeneleid
bezoek:
g
C.C. De Ster, tel. 303/860
9791
9 of Cultuurdienst
Boom tel. 03/844
3134
34.
3 443
- Keramiek van Anima Roos, Mieke Selleslagh en
Patty
Y Wouters en etsen van Els Vos, Kunstgalerij
Ax oele,755
Oudleikestraat 20, 8755
Ruiselede, nog
g
tot 11/7,
open
op vr en za
van 15-18.30 u en o zo
g
gop
van 10-12 en van 14-18
U. Info tel.5 0 1/68 62
4
43 en
66 3o.
fax o
- 'Bomen, Bloemen, Tuinen' op
g oude en moderne
schilderijen, Kunstgalerij
1 Ernest Verkest, leperg
g er
straat,45
8 00
open op zo van
7 Tielt, nog
g tot 16/5, o
10-12.30 u en van 15-18.30 u, op
g andere dagen
g van
10-12 en van 14-18.30
op
4 3 u (gesloten
g
g ma, vr en
13/5). Info tel. 051/40
16 33.
-'ARTia', expo
kunstwerken
g van 3-dimensionale
3
in de voortuinen van de woonwijk
l Haezeldonck
in Hoogboom,
2950 Kapellen,
van 21/8 t/m
g
g
30/10,
0/10, wandelroute (ca. 2 km, met gids)
vanaf
g
'De Ark', Lobelialaan 14.
4 Info tel. o3/66
466 86.
Kunstenaars kunnen nogg contact opnemen.
g

TENTOONSTELLINGEN

167

noordelij
'Beelden in de Abdij'. Kunst uit het noordelijk
van het Hertogdom
Brabant, Museum voor
g
5401 AZ Uden,
Religieuze
Kunst, Vorstenburgg1,54
Reli
g
van di t/m vr 10-17
nog
^ tot 2 2/8, open
7 u, za en
P
zo van 13-17
3 7 U. I nfo tel. 0413-26 34 3 1.
—'Exposanten
. ,van 1998', Gallerie 'De Peperbusse',
P
P
Prins Boudewijnstraat
7,
7 840o Oostende, van
J
open
do
en
vrvanl
-18
u,
3/7
t/m2
/8,o
5
9
37
P op
en van 15-18 u.
op
3
P za en zo van 1 0.0-12
o /80 883 73.
Info tel. 059/70 28 8o en fax 59
'99' in de beeldentuin en 'Zomersa— 'Sculpturen
p
lon' '99
in Galerij
io,
GalerijExelmans, Zandbergerstraat
g
5/9,
o
/ open op
3 68o Neeroeteren/Maaseik, nogg tot 59
za en zo van 14-18
u en na afspraak
tel.
4
P
089/86 58,
45 5met werk van vele en zeer diverse
kunstenaars.
—Atelier Schilderkunst van de Sted. Academie
voor Schone Kunsten, Kunstlaan 12, 35 00 Hasselt,
nog
op di, do en vr van 18.
3 0gtot
330/10, open
p p
21.30 u, op wo van 14-21.30 u, op za van 10-17 u,
vakantiemaangesloten op
l ens
g
P zo en ma en tijdens
den.
—'De nieuwe Oogst', toegepaste kunst in Vlaanderen, Galerie van het V Z , Kanselarijstraat
Kanselarijstraat
1,
9
woo Brussel, nog
van di t/m vr
g tot 22/6, open
P
van 10-18 u en o
u (gesloten
g
P za en zo van 13-17
oPma en feestdagen).
Info: tel. 02/227
93, fax
^
7 363
93
02/21
6
12.
74
—'Ontmoetingen in Hof ter Weyden'
Weden', n.a.v. het
Gezellejaar beeldhouwwerk, schilderkunst, muziek,odiumkunsten,
mime, kalligrafie
enfotoP
^ rafie
einsf
ireerd door poëzie
van G. Gezelle, oop
f
g rafie ^
za en zo 11 en 12/9,
Weden,
9 van 11-18 u, Hof terWeyden
1, 2910
Wildert/Essen. Info: tel. en fax
9
22 74.
03/677
3 77

Limburg
Hasselt - Letterkunde

1
Poezie1'ri1s Gerard Michiels 1999

Dezerijs
P l (25 5000 fr.) wordt voor de zesde keer
uitgeschreven
en richt zich uitsluitend tot
g
Vlaamse dichters. Alle oorsPronkeli'ke
l dichtbunen 1/11/99
dels, verschenen tussen 1/11/94
komen in aanmerking.
g Inzenden voor 15/11.
Info + reglement: 'Lavki-comité', Volderslaan
7, 35 0o Hasselt, tel. 011/2771649

Vlaams- Brabant
Bekkevoort - Letterkunde

Proza Prijs
1

De 'Literaire Culturele Kring
Apollo' organiseert
gp
g
voor de tweede keer dezerijs.
Pl Het thema is het
Inzenden
voor
1/8.
De
Apollo
Poezie
jaar
2000.
J
P
Prijs
ging
naar Mark Meekers. Cor Rosbeek
l 99
gg
won de Grafische Cultuurprijs 1999.
999 Info en
reglement
op dit adres (gefrankeerde
envelop
p
g
P
toevoegen):
g
Info: 'Literaire Culturele KringgApollo',
KoP
nin gsbos 18, 3460
Bekkevoort, tel. 013 /33 39 94
34
Leuven - Letterkunde
Beste eugdboek Knokke-Heist
De Prijs
Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek
1 , de
999
g
grootste manuscriPten
in
J g
Prijs
l voor jeugdboeken
het Nederlandse taalgebied,
gaat naar een nogg
g
g
niet uitgegeven werk voor jon
eren van 12 tot 16
l
J aar. De laureaat ontvangt
g een bedragg van een half
miljoen
frank. Wie wil meedingen,
zij
J
J mag en, stuurt zijn
nuscrift in voor o/11.
De prijs
3
p J is een samenwerkingtussen het Cultureel Centrum Knokke-Heist
en uitgeverij
l Davidsfonds/Infodok.
g
Info: 'Davidsfonds/Infodok', Blijde-Inkomststraat-81,
79 000
3 Leuven, tel. 016/22 4564,
fax 016/299 12 115

RD

Londerzeel - Letterkunde

Se pers-Literatuurrijs Gerard
Walschap
p

Prijzen, wedstrijden,
onderscheidingen
Berichten voor deze rubriek sturen aan. Redactiesecretariaat
van liet tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie, Hondstraat 6,
8700 Tielt of faxen op liet nummer (051) 40 8164.
Om te kunnen gepubliceerd worden in liet nr. 277 (sept.-okt. 1999)
moeten die berichten ons bereiken vóór 15 augustus 1999.
Met dank voor uzi> medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
- Letterkunde
P
Gouden Uil
Gerrit Komrij won voor Non-fictie, Rita Verschuur voor Kinder- en Jeugdboeken en Frans
Denissen de Jonge Gouden Uil voor Non-fictie.
Info: Standaard Uitgeverij,
Telei 147
a,
47
g
l Bel g
2018 Antwerpen,
tel o3
/28
72 00,
57
P
fax 03/285
72 99
3 57
Antwerpen
- Letterkunde
P

Matilda11
pri s Zoon

Deze schrijfwedstrijd
schrijfwedstrijd (77
77 777 fr., ggeschonken door
De Gouden Gids) voor en door de jeugd
l g tot
18 jaar
heeft als doel het bekronen van een jeugdJ
J g roman. Reglement
op
g
.. p dit adres:
..
Info: Uitgeverij
33,
33
g
J Houtekiet, Vrijheidsstraat
J
2000 Antwerpen, tel. 03/23812 96,
9 E-mail
veerle.wever er h@houtekiet.com,
fax 03/23880 41
4
Antwerpen
p - Muziek
Jeu^d co Muziek ^1
rs s voor Piet de Volder

De 'Jeugd en Muziekprijs
1999
we
g
l 999 voor muziektenschaf' werd toegekend
aan componist
Piet de
g
f
Volder.
Info: 'Jeugd en Muziek Vlaanderen',
Koningstraat 10, woo Brussel, tel 02/507
35,
57484
35
fax 02/507
57 8437
168

PRIJZEN EN WEDSTRIJDEN

N.a.v. de honderdsteeboorteverjaarda
g
l
g van
Gerard Walschap
Londerf schreef de gemeente
g
zeel een literatuur PJ
rijs (3o0 000 fr.) voor verhalend proza uit. Er werden twee auteursgenomineerd: Barber van de Pol en Robert Anker. De
genomineerdenworden in se
gende twee enomineerden
tember bekendgemaakt.
Na twee jaa
jaar duidt de
g
juryde laureaat aan uit de acht genomineerden.
g
Info: Gemeentelijk
sportcentrum, dienst
l P
cultuur, Lijsterstraat 1, 1840 Londerzeel,
tel. 05
2/ 00
8
3oo,fax052/30
03534

West- Vlaanderen
Bredene - Beeldende kunsten

Anto Diez^ri1 s1999
i

Deze wedstrijd
J die beurtelings
g bestemd is voor
en g
grafiek, wordt dit jaar
aar opnieuw
uitgeschreven
voor schilderkunst. Alle Vlaamse
g
kunstenaars tussen 21 enaar
kunnen deelne45 jaa
Drie werken binnenbrengen
g tussen 144 en
17/9.
Info: Gemeentebestuur, Dienst Cultuur,
Centrumplein
1,458 0 Bredene, tel.
/ 91
59 o33
9 991,
P
fax 059/33
00 36
3
59 33
Bredene - Beeldende kunsten

Lo^owedstri 1dd Gemeentelijk
Gemeentelijke POB

van Bredene schrijft
schrijf een
g ..
wedstrijd uit voor
het ontwerpen van een logo
P
go
(io 000 fr.) De wedstrijd
voor iedereen
J staat open
f
die ouder is dan 16. Inzenden tot1
/.
3 7
Reglement
van de wedstrijd
wedstrijd opf dit adres:
g
Info: Gemeentelijke
J POB Bredene, 'De Leestuin', Centrumplein,
8 0 Bredene, tel.
/ 91
45
59o33
9
P
91, fax 59
o / 00
9
33336
Oudenburg
g - Textielontwerpen
P

Kalli ra ievoordrachten

Deze voordrachten hebbenlaats
opP6/10 (Frank
f
Missant over 'Elke tijd
zijn
zijn letters'),4/10 (Brody
Y
Neuenschwander 'Tussen woord en beeld'),
20/10 (Joke Van den Brandt 'Uit liefde voor het
alfabet') en o
(Maud Bekaert 'Letters in
7
f 27/10

steen, op glas
en op papier').
g
Info: Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriele Vormgevingg in West-Vlaande3,
8310Brugge,
ren, Y. De Roo, Warrenplein
3^^
P
tel. 050/36 01 62

Kunsten
en Letteren
Gelieve uzv berichten voor deze rubriek te sturen aan liet
Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen',
'Ter Hoogserleie, Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op liet
nummer (051) 40 8164. Berichten voor liet volgend miniiner
(nr 277: sept.-okt. 1999) kunt ii insturen tot 15 augustus 1999.
Met dank voor uzv medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
p - Muziek
Festival van Vlaanderen
Luca Marenzio (t1
)en Antoon van Dyck
599
Y
(°1599
) vormen de centrale thema's waarrond dit
Lans
Pol
honiae
-feshet
programma
van
het
jaar
?^1'
J
p g
tival (21.08-01.09)
'Dirigent
in
9 is opgebouwd.
g
pg
residence' is de befaamde Duitse luitist Konrad
Junghanel. Meer dan 20 concerten worden omkaderd door talrijke
J randactiviteiten: lezingen,
^
inleidingen
en , ron deta worksho s, masterclasses, inleidin
es
re
ken
en
voor
het
eerst
ook
dagelijks
een
gP
activiteit voor kinderen. Het festival besluit met 2
scenische uitvoeringen van een vroege barokopera
(La Catena d' done van Domenico MazP
zocchi). Bij
Bij de herfstconcerten ligt
g het accent oop
hedendaagse
g muziek en jongg talent.
Info: Festival van Vlaanderen-Antwerpen,
Hessenhuis, Falconrui,
53 2000 Antwerpen.
f
Kaarten: De Singel,
Desguinlei
2 5, 2018
^
g
Antwerpen.
Tel.
03/248
28
28.
P
Boom - Muziek
Vlaanderen iii Europa
1' - Europa
1 in Vlaanderen
Dit concert heeft plaats op
27/7 in de OnzeP77
Lieve-Vrouweker in Boom (om 20 u). Er worden
28 verschillende Eurofese volksliederen ebracht, bewerkt door 28 verschillende hedendaagse
Uitvoerders: VRTg Vlaamse componisten.
P
koor, Gemend
g koor Musica Nova (Boom),
Urbain Boodts,iano.
Algemene
gRoge
leiding: Roer
P
Info: 'Gemend
g koor Musica Nova' vzw,
J.B. Corremansstraat 146,
4 2850 Boom,
27
tel. 03/888
7 82
3

Oost-Vlaanderen
Berlare - Muziek
Foundation Paul Gilson
Met de bedoeling
partituren en documenten omgP
rijke toontrent het leven en werk van deze belangJ
dichter te verzamelen, zijn
opnieuw
onJ muziek p
der de aandacht van musici en muziekliefhebbers
te bremlten, het musicologisch onderzoek te stimuleren, werd op
P 2 6/2deze stichtinggopgericht.
fg
Info: Jaak Van Holen, Lekestraat1
37990
Stekene; Foundation Paul Gilson vzw, Dorp
p ioi,
9290 Berlare, tel. o3 / 779 95 59

Vlaams-Brabant
Gooik - Muziek
21ste stage Volksmuziek
Deze sta
stage
loopt
e
P van 21 tot 26/8 (Uiderij,l Bron zijn cursussen draailier,
nenwe
g 2 in Gooik). Er zij
fifer,
fijfer doedelzak, viool, gitaar,
harp,
g rap instrumentenbouw, dans, kali
fie, en er zijn
zijn kinder- en ljeugdsessies,
het maken
g
en bedienen van standpoppen. Info en inschri J ving:
g
De Cam, DorpsInfo: Ontmoetingscentrum
Ps
g
straat 67,
53 28 38,
3
7 1755 Gooik, tel. 02 /532
E-mail volksmuziekgilde@Planetinternet.be,
fax 02/532
53 28 38
3

West- Vlaanderen
Gijverinkhove
- Beeldende kunsten
1

Stichtin George Grard
Stichting

Toen George
8 stierf, liet hij
hij een
$ Grard in 194
groot aantal bronzen en gipsen
beelden na. Het
$
P
vissershuisje
3 woonde
J waar hij sedert de jaren '3o
en werkte blijft
l door de familie bewoond en is te
klein om alle beelden op
p een veilige
$ manier te
bewaren. Daarom besloot mevrouw Francine
Grard-Van Mieghe
Mie hem een ander onderkomen te
Dit werd de Stichting Grard.$
De Stichting
werd in 1994
opgericht
door Francine Grard-Van
994
p$
Mie$hem en Franz Trenchant ter gelegenheid
van
$
de tiende verjaardag
van
l
l
$ van het overlijden
Geor e Grard. Het uitgangspunt van de Stichting
was het werk van de beeldhouwer zogoed
mo$j
elik tentoon te stellen en te conserveren. Er
werden herdenkingstentoonstellingen$eor
$aniseerd en men zocht een veilig onderkomen voor
de grote nalatenschap van gipsen en bronzen
beelden, tekenen$en en het archief. Het vissershuisje
l in Sint-ldesbald kon onmogelijk
J onderdak
bieden aan dit alles en hetublie
ontvangen.
P
$
In Gijverinkhove werd een hoeve aangekocht en
gerestaureerd. Alle originele gipsen beelden werden bijeengebracht
en indien nodig
han$ onder
on
J $
denenomen.
Tegelijkertijd werkte men aan een
$
oeuvrecatalogus
$ die een grondig
$
$ overzicht zou
n van alle beelden. De monografie
brengen
ver o
$ in
in december 1995
en in uni
opende
995
99
P
Jjuni1 6
de Stichting George
$ Grard haar deuren voor de
vele vrienden engeinteresseerden: de gastvrijheid waarvoor het vissershuisje indertijd bekend
stond kon op
krijgen.
P een nieuwe manier gestalte
$
l$en
De Stichting
$zorgt
$ er niet enkel voor dat het oeuvre van Grard samenblijft, maar $
de verzameling
biedt bovendien een unieke kijk
kijkop
P een creatief
.
proces.
HetPpubliek kan het ontstaan van
P
P ro
l ecten zoals de 'Zittende vrouw' voor de Nationale
Bank in Brussel, 'De waternimf' in Doornik, 'De
kwartel' in Kortrijk
l of 'De zee' in Oostende en
andere beelden stap
volgen:
vanaf de
P voor stapP
$
allereerste kleine schetsen ingedroogde klei of
iPs, via de herwerkingen
op groter formaat tot
$ P$
het definitieve beeld op soms
3à4meter. Doorheen een bezoek aan de verzameling
$ wordt
duidelijk
zij vormen
J dat Grard iemand was die zijn
langzaam
liet rijpen.
rijen. Hij 1 bewerkte en herwerkte
$
een beeld tot het zijn
deel
kon
k doorJ strenge
$ e oordeel
staan. De Stichting beschikt over een brons ieterij:
bezoekers die dit wensen,
kunnen inzicht kri l
1
en in de technische aspecten
van het gieten via
P
et verloren-was-procédé.
Naast dit alles wil de
P
Stichtin een levendig$creatief centrum zijn
Stichting
zij via
organisatie
van allerlei manifestaties rond
$
beeldende kunst. (Vaste tentoonstelling$p
open elke
da van 11 tot 199u;^)
dag
tijdelijke
tijdelijk zomertentoonstel$van 26/6 tot 15/9)
Info: Stichting
$ George
$ Grard, Ekestraat 1,
8691 Gijverinkhove,
tel. 50 8/29 82119
J
Oostende - Varia

Schilderen en boetseren naar model
or$aniseert creatieve cursusDe 'Zomeracademie'
sen tijdens de zomervakantie: boetseren, tekenen
en schilderen (met aquarel, acrylverf) naar levend model. De cursussen heb enlaats
van 12
P
tot 17/7, en van 199 tot 23/7. Van 2 tot 6/8 is een
schilderha enin
in
P
$ en om het kasteel d'AertrYcke (Tor out).
Info en inschrijven
op
J
P dit adres: 'Zomeracademie', Prinses Clementinaplein
42,
4 8
40o OosP
tende, tel. 058/31
35 86, fax 058/31 57 4 0
Oudenburg - Muziek

Concerto's uit de barok
Dit concert door het ensemble MontParnasse, in
het kader van het Festival van Vlaanderen, heeft
op
23/10/99
plaats
om 20.
20.30
99
3 u in de 0.L.-Vrou
P
P 23
wekerk. Er staat een waaier klassieke composities
P
op
P het programma.
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg,
$ Weststraat 24, 8460 Oudenburg,
$
tel. 059/266o 227

Buitenland

l

Rotterdam - Christelijke kunst

Derenzen van tolerantie
Degrenze
• 'Christian Artists Europe'
van 114
P organiseert
g
tot 20/8 het '19de Christian Artists Symposium'
in het conferentiecentrum SBI in Doorn. Het sY.m zijn
P osium is bedoeld voor christenen die actief zi
l
op
van or
P het artistieke vlak en afgevaardigdenanisaties
in
politieke,
sociale,
artistieke,
ltu
cu
$
P
rele en educatieve sectoren. Het thema is 'De
grenzen
van
tolerantie'.
Er zijn
$
J diverse lezingen.
Info: 'Christian Artists Europe',
P Postbus
810653
, 3009
9 GB Rotterdam, Nederland,
tel. 010/456
o 922
45 86 88, fax 010/455
455

Thematentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het nummer (051) 40 8164.
Berichten voor het volgend nummer (nr. 277, sept.-okt. 1999) kunt
u insturen tot 15 augustus 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
- Diverse disciplines
P
P

Troubles ot. Painting
8

Het NICC en MUHKA organiseren nog$ tot
2o/8/ 99
deze tentoonstelling met een overzicht
van recente ontwikkelin gen loinnen de schilderkunst. Er zullen een zestigtal
kunstenaars verte$
zijn.
$ enwoordi$d zin.
l (di t/m zo van so tot 177 u)
Info: MUseum van Hedendaagse
$ Kunst
Antwer Pen (MUHKA), Leuvenstraat 32,
3 2000
Antwerpen,
tel. 03/238596o, fax o 3/216 244 86
p
Zoersel - Beeldende kunsten
Kunst in Zoersel '99
Deze openluchttentoonstelling
P
$ in het Kasteelark, een driejaarlijkse exp
ex o voor beeldende
loopt van 57 tot 15/9. Er werden voor het
eerst ook buitenlandse artiesten uitgenodigd.
Info: 'Kunst in Zoersel', Kaatje
Kaatje Caignie,
$
Monnikendreef,52 9
80 Zoersel, tel. 02/22772447
70

Keizer Karel 2000. Er worden meer dan veertig
Vlaamse muziekhandschriften samengebracht
$
die composities
bevatten van grootmeesters
uit
P
$
de Vlaamseof
fonie.
PY
Info: Cultureel Centrum Leuven, Brusselsestraat 63,
000 Leuven,
tel. 016/22 4
6,
3
345
fax 016/299 12 115
Leuven - Varia

DEMARCHES
Dit tentoonstellingsproject rond hedendaagse
kunst brengt
$ negen binnenlandse en buitenlandse kunstenaars samen die met uiteenlopende
P
vormen van ambiguiteit
werken. Het project
$
Pl
loot
no
tot
20/6.
P $
Info: Cultureel Centrum Leuven, Brusselsestraat 63,
33000 Leuven, tel. 016/23384
4 22,
fax 016/299 12 115

West- Vlaanderen
Oudenburg - Tentoonstelling
$

Vlaanderen in kaarten

Van/ 7
tot 3/10/99
loopt deze tentoonstelling
3
$
99
waarin een overzichte
$ racht wordt van de $eschiedenis en de evolutie van de kaarten over het
graafschap
(Stedelijk Archeologisch
p Vlaanderen. (Stedelijk
$ isch
MarktMuseum van Oudenbur $, Abtsgebouw,
$
straat 25,
5 alle dagen
$ van 144 tot 18 u).
Info: Dienst Cultuur van de Stad Oudenburg,
$ Weststraat 24, 8460 Oudenburg,
$
tel. 059/26
6o 2 ,754
fax 059/26
o6

Buitenland
's-Hertogenbosch, Nederland - Varia

's-Hertogenbosch Binnenskamers

Van 1o/6 tot 23/10 loopt $
deze tentoonstelling
over stedelijke
wooncultuur tussen 1 58o en 1830.
J
Info: 'Noord-Brabants Museum, Verwersstraat1,
BA's-Hertogenbosch,
4 5200
5
$
tel. 073/87
7877
77, fax 73
o /8
73 7 7
7 78
7 99
DIRO

Limburg
Hasselt - Varia

Letters in tenten
in het LiJongeren
kunnen deze zomer kam
kamperen
P
g
terair Museum. Ze vinden er boeken, briefjes
l met
opdrachten
en er is een vakantiewedstrijd.SpeS
PP
ciale aandacht vooreu
Mieke Van pol.
$
P
1, dauteur
Voor volwassenen zijn er de $
tentoonstellingen
en
j nen in
'Limburgers
over Kongo', 'De steenkoolmi
steenkoolmijne
$
en -illustratoren'.
• literatuur' en 'Jeugdauteurs
$
Van1
14 tot17uur.
4 7/ t/m30/
9:wot/mzavanl
Gesloten zon- en feestdagen.
$
Info: Literair Museum, Bampslaan
35,
35
P
3500 Hasselt, tel. 011/26
18
1 7, 7
fax 011/23
22 97
35

Oost - Vlaanderen
Lokeren - Varia

Oude brillen en optische hulpmiddelen
Deze tentoonstelling
geeft een beeld van de ont$$
wikkelin $van de bril tot circa 1945
aan de hand
945
van originele
stukken uit de collectie van Frans
$
en stereoscoDe Bondt. Er zijn
l ook longuevues
$
is didactisch onderbouwd
P en te zien. Hetgeheel
$
met heldere teksten en tekeningen.
$
Info: 'Stedelijk
'Stedelijk Museum', Markt 15a,
59, fax934
o/ 05053
o/ o5o59
934
99160 Lokeren, tel.

Vlaams- Brabant
Leuven - Muziek

De Schatkamer van Alamire
Deze kunsttentoonstelling$ met als ondertitel 'Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd
tijd(i5Do1535)
2 /9
tot5
/ 12. Het is een or $ani535 loopt
P van 5
satie van de stad Leuven, de K.U.Leuven en het
Davidsfonds dat kadert in de initiatieven van

Zoekertje
1
van het PoézieCenIn de tijdschriftencollectie
J
trum, Hoornstraat 11,00o
Gent (tel. 0
9 /225 22
9
54) ontbreken nog
25 , fax 9o /22
0 54
$ enkele vroe59
$ ere nummers van 'Vlaanderen'. Wie een of
meerdere van die nummers aan het centrumra$
tis kan/wil bezorgen,
$ is bijl voorbaat van harte
bedankt. Gelieve vooraf contact op te nemen met
de heer Willy
afgevaardigd bestuurder.
$
Y Tibergien,
Het betreft:r
4,
J$4
J$.1 t.e.m. jrg.
r . 5, 1956, nr.1 en 3,
l$
Jr$. 6,1 957 , behalve nr. 4,
4
95 8, behalve nr. 4,
4
J r $ 7 ,1
jrg
r 8,1 95
9, nr. 44, 46 en 47,
47
r . 9, 1960, nr. 49,
l$
jrg.
)$
5 en 59,
5
9 61, nr. 55, 56, 58
63 en65,
l r $ .11,1962, nr. 61,6
r .12,1963, nr. 69,
l$
r . 13,
i , i 64,
J$
9 nr. 76.
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar.
Dirk Roniinens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint -Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel en Fax (056) 35 78 66

Wij huldigen/Wij gedenken

Kunstschilder
Jef De Leeuw 75

'Poéta nascitur' of 'dichter wordt meneg
boren'. Meer dan
waarschijnlijkgeld
eldt
reel
g ook voor
de schilder. Voegg er
nog bij: 'oefening
g
baart kunst' en de
stellingg is rond.
Jef De Leeuw is
een natuurtalent
met vorming.
g
We hebben efeg
ruime tijd
geleden
Jg
leren kennen in zijn atelier
in Ekeren. Hij is
Js
een artiest die trouwebleven
is aan de fig
g uratie. Hijl heeft respp voor de materie
en houdt vast aan de authenticiteit van de
kunst. In hem iseen
g wartaal aanwezig.
g
Alles staat in het teken van delastische
p
identiteit, van de integere
g plasticiteit.
p
Jef De Leeuw is zeer ervaren in het tekenen
e en
en het schilderen. Hijl beheerst en res
ec
p teert delastische
kunst in hoge
p
g mate. Hi'l
bezit de nodige
J zelfzekerg ambachtelijke
heid. HijJ mag terecht de woorden van
Antonio da Correggio
gg herhalen: 'Anch'io
sonoittore'
('Ook ik ben een schilder').
p
Jef De Leeuw schildert met ziel en met
stiel, met vakkennis en met enthousiasme.
Deze uitzonderlijk
uitzonderlijk spirituele
man, zeer
p
vaardige
schilder, is
g tekenaar en zeer goed
g
een sieraad van onzelastische
kunst.
p
(De Beukelaerlaan 12, 2180 Ekeren)
ROGER GEERTS (t)

Adiel Van Daele 7o
Penningmeester C.V.K.V.
Administrator Vlaanderen

Adiel Van Daele heb ik leren kennen zo'n
vijftien
ljaar ggeleden tijdens één van mijn
eerste redactievergaderingen van het tijdJ
schrift Vlaanderen in Gent. Net als Winston
Churchill rookte hijJ toen een dikke sigaar
g
en dronk hijJ een whisky
i'Y met enkele ijs170

VERBONDSBERICHTEN

klompjes.
hij
pJ Maar hij
kon evengoed en
met smaak een paar
'duvels' verteren.
Nu is hij
hij
zeventig...
En nogg steeds be„
hij
stelt hij een whiskyY
of een 'duvel' en
haalt hijl ggeregeld
ere g sig aren van de beste
kwaliteit boven.
Al Jjaren zorgt
g Adiel
Van Daele metrote
nauwkeurigheid
voor
g
g
de administratie van ons tijdschrift
en voor
J
de financiën van het C.V.K.V. Als eenoeg
de huisvader,- en ongetwijfeld
gesteund
g
l
g
door zijn
hij over
J vrouw Mariette,^ waakt hij
de uitgaven maar vooral over de inkomsten en omzeilt hij) als een kwikke boekhouder de moeilijkste
fiscale problemen.
J
p
Iedere vergadering
g
g van de Raad van
Beheer en van het Dag)
eli'ks Bestuur verrast hijJ ons met een uitvoerigg financieel
verslag,
g- netjesggeklasseerd in een mapje
pJ en
steeds met wat bijkomende
documentatie,
l
zoals nieuweosttarieven
^subsidiere gle p
menten ag
enda's... en de nodige
g e commen taar. Niets is hem teveel, want zodra een
bestuurslid van de verenig inghem iets
vraagt,
g ^ wordt dit nauwkeuriggopgetekend
pg
in een notitieboekje
notitieboekje en wordt het gevraagg
gde binnen enkele dagen
g bezorgd.
g Met volle
oe
overgave
is hij
hij de 'stille werker', een man
g
achter de schermen die zich meer dan nuttigmaakt. Nuttiggblijft
blijfthij
hij ook nogg steeds
bijJ de uitgeverij
Lannoo
in Tielt,^ waar hij
hij
g
J
jar
rijke boekenarchief
J en werkte,- om er het rijke
klasseren. Hijl
ten andere van
mooie boeken. Al degenen
die zijn
zij
g
J huisbibliotheek verdeeld over verscheidene kamers, kennen, weten dat. Hij bewaart ze
met schroom, met een stukje vertedering,
geboeid door iedere letter en alle illustraties.
zij werkkracht vinden
Deetui
g enis
g van zijn
ook terugg in het 'Register
opp Vlaanderen
g
1952-1987'hij
dat hij samenstelde en dat in
1988 door het C.V.K.V. werd uitgegeven.
De toenmalige voorzitter van de redactieraad, prof.
dr. A. Keersmaekers,, schreef tep
recht in het woord vooraf: 'Dat is monnikenwerk'. 218 nummers heeft Adiel doore

a^^,

,,

ti

geregistreerd.
ggenomen en systematisch
Y
g g
Honderden namen van kunstenaars, van
schri) vers van auteurs... worden er nauwkeursgin aangehaald.
Een dergelijke uit agg
ve is noodzakelijk
en
maakt
opzoekingen
J
We kunnen er Adiel alleen
g emakkeli'ker.
J
maar dankbaar om zijn.
zij we
J Dankbaar zijn
om het vele accurate werk dat hijl voor
het C.V.K.V. en voor Vlaanderen verzet
heeft en nogg doet.
Adiel, ad multos annos!
(Lindenlaan 18,7
8 0o Tielt)
JEAN

Luc MEULEMEESTER

Cultuurmanager en dichter
Luc Verbeke 75

De Waregemnaar
Luc Verbeke werd oop
g
24/2/99
vijfenzeventig
en
4
99 l
g hijhijbehoort tot
de schare onderwijzers die een onuitwisbare stempel
p opp de
Vlaamse Beweging
gg
gedrukt
hebben.
g
Gedurende vi J fti g
jaar was
hij de J
l on
vermoeibare secretaris van het
Komitee voor
Frans-Vlaanderen
(KFV). Samen met
André Demedts lag
hijl inl uli 1948 aan
de basis van de allereerste Frans-Vlaamse
Begroetingsdagin
Waregem
Ware em waaruit het
ontstond.arenlan gstond Luc
Verbeke er haast moederziel alleen voor
jaarlijks een Frans-Vlaamse Kultuurdagg
om jaarlijks
in Waregem en in Ekelsbeke
(een tijdlangg
J
ook nogg in Zeeuws-Vlaanderen) opp touw
te zetten, vrije
J cursussen Nederlands te org aniseren en morele en financiële steun te
verlenen aan het Volkstoneel voor FransVlaanderen van Flor BarbrY. Honderden
spreekbeurten
met dia's gaf
hij (vaak sa g hij
p
men met André Demedts) in Nederland en
Vlaanderen over het thema dat hem zo
nauw aan het hartgligt. Tegelijkertijdwer
k
te Luc mee aan een rist tijdschriften
zoals
l
Ons Erfdeel, Notre-Flandre-Vlaams Heem en
Vlaanderen. In 1970
zij
97 verscheen van zijn
Vlaanderen in Frankrijk:
een
boek
dat
1

nogg steeds een standaardwerk vormt over
deeschiedenis
van de Frans-Vlaamse reg
g io. Hier willen we ookgraa
gvermelden
dat hijJ voor het tijdschrift
tijdschrif Vlaanderen,
hij
hij redactielid is, een FransVlaanderen-nummero
198o nr.1 9samen stelde. In 1973
werd Luc de stichter-uit ggee
973
ver van KFV-Medelingen
zij
^^ dat thans aan zijn
jaargang
) g g toe is,^ en in s988 een huldenummer wijdde
aan Luc Verbeke. Als
J
kroon oppl
zijn werk en inzet verscheen in
1997
een ju
bJ ileumboek, dat handelde over
997
Een halve eeuw werking voor en in FransVlaanderen. Voor het boek schreef deeweg

zen schooldirecteur (tot 1984)
94en ins p ec teur (tot 1989)
99een ruim overzichtsartikel
over vijftig
Hij
l g jaar
J werkinggvanhet KFV. Hij
kon hiervoor een beroepp doen opp zijn
zijn zorggrijk biblio lg vuldi gbijgehouden archief en rijke
Voor zijn
l onbaatzuchtigg werken en
streven kreeg
hij een aantal onderscheiding hij
gen. We vermelden hier enkel de Visser
Neerlandiaprijs(1965),de
André
pJ
Demedtsprijs
zijnbenoemingg tot
p J 197o en zijn
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
J
(1989).Bij
Bi' dit huldeartikel moeten we ook
zijn
Zij zorgJ echtgenote,
g
^ Maria,^ betrekken. Zij
gde er o.a. voor dat Luc van heel wat dagg
dagelijkse
beslommeringen
bleef.
g l
g gespaard
g p
Aan de Torhoutse normaalschool waar Luc
Verbeke in 1944
afstudeerde, ontwaakte
bij
bij
944
^
hem een liefdevolleene
g genheid voor de
poëzie.
HijJ is een gevoelig
P
g
g dichter die
vooral belijdenislyriek
belijdenis) riek met religieuze
ing
schrijft. In deze gedichten
slagschrijft.
zijn
zij de stem
g
de twijfel
J en de noodlotsgedachte
g
steeds latent aanwezig.
hij
g Daarnaast heeft hij
zich ook met succes aan strijd
strijd-- en sociaalen g
gedichten gewaagd.
g
g
g Tevens
schreef Luc heel watedichten
voor famig
lieleden en Vlaamse vrienden. Drie oorspronkeli'ke
l dichtbundels verschenen van
zijn hand:
Gezangen in de deemstering
S
g
(1951),
95 ^ Van donker naar licht 19 6
5 en Nescio
uid 1 97 8 . Naar aanleidingg van zijn
zijn 7oste
7
ver'aarda
verjaardagverscheen in 1994
onder de titel
994
Terugblik
een selectie uit zijn
zij
poëtisch ceu S
lP
vre aangevuld
met enkele nieuwe gedichg
ten. De mens Luc Verbeke staat steeds
open voor zijn vrienden, kenissen en exleerlingen.
Aan zij
zijn huisdeur in de
g
4 in Waregem
g zal men
nooit tevergeefs aankloppen.
pp
PIETER JAN VERSTRAETE

In memoriam

Marc(el) Boey

Hoogbejaard
('Brugge
g )
5 overleed
gg 3 0.10.19 0
Marc Boey
1 8 in Sintg 99
p oudejaarsdag
Y op
l
Michiels. In 1925
hij het
95 behaalde hij
diploma
van 'regent
p
g wetenschappen'
pp aan
de Rijksmiddelbare
Normaalschool in
J
Gent. Hij werd leraar in Lokeren, Zelzate,
Malde g
gem,- Tielt en Brugge.
gg Hoewel leraar

wetenschappen,
wetenscha
en voelde hij
hijzich aan getrokken tot de letteren, die hij
hij zelf ook ging
gg beoefenen. In Malde ggem verzorgde
hij een lig hij
teraire rubriek in 't Getrouwe Maldeghe
Malde hem en
de jaren
Jhij
1934-1940 was hij medewerker
van Nieuw Vlaanderen. Zijn
J voornaamste
werk is dat over Dr. Jules Persyn.Zij
Zijn leven,
1'n werk uit 1 939 dat trouwens bekroond
werd. Andereeromanceerde
biografieën
g
g
zijn:
Prins
Willem
(1941),M
oeder
i
(1945),
J
Paul Kru^er (1948), Van Fernando die
Antonius werd 1De
953 voedstervader
(1955),Riddertrouw

(1948).0
Opzijn
zij oude
1893
schreef
dag
hijtnog
g een represP res
sieroman De Geus.
Hij was
vrij
vrij vroegg
actief in de Vlaamse
Beweging,als voorzitter van de studentenkrip Klimop,
p,
van De Kerels, van
de Davidsfondsafdelingn
g Zelzate en
als VTB-verteg enwoordiger. In de jaren
l
dertigleerde Marc BoeyYFlor Grammens
derti
kennen, zodat hijJ deelnam aan de bekende
Grammensactie. Zijn
Zijn Vlaams-nationaleg ezindheid en zijn activiteit
bij Winterhulpp
l
ggedurende de Tweede Wereldoorlogg werden hem na de bevrijding
kwalijk g eno l g kwalijk
men en hijJ werd vanaf september
11944
p
tot februari 1945
geïnterneerd.
Tot
1951
945
g
bleef hem ook een leraarsbaan ontzegd,
g,
ook al was hij
hij lid geweest
van de Heelg
Nederlandse en anti-Duitse verzetsvereniing
Nederland. Z
Zijn
ijn internering
g ireerde
inspireerde
p
hem later nog
g1982 tot de verzenbundel
Wollestraat. Maar die negatieve
ervaringen
g
g
konden zijn
zijn Vlaamse overtuiging
gg niet afremmen. In 1954
stichtte hijhijsamen met
954
Flor Grammens en Paul Daels de Vlaamse
Volksbeweging. jarenlang
hij hoofdre
g washij
dacteur van Doorbraak. Als algemeen ondervoorzitter werd hij opp299 november
1975
gehuldigd
975
gg n.a.v zijn zeventigste
g ver jaardag.
'aarda . Toen ik er in mijn
mij tafelrede (zie Nu
Nog1
6 1-3)3
o gewezen
had dat hetg e97^
pg
bruik van de standaardtaal een belangJ
ri' ker wapen
strij dan
p was in de Vlaamse strijd
mars opp Brussel en daarmee opP enkele
lange
getrapt
g Vlaamse tenen had g
p en wat
sprak
p Marc BoeyY in
pprotest had uitgelokt,
g
zijn dankwoord
- op de hem eigen
p
Jze g wijze
verzoenende woorden. Verder was hij
hij lanl lid van het I zerbedevaartcomité en
g e tijd
voorzitter van het11-julicomité
in Brugge.
l
gg
Maar Marc, zoals Marcel Boey
Y lievergenoemd werd, waseen
g enge Vlaamse nationalist. HijJ zag het politieke
en sociale
p
belang
belan in van de standaardtaal en van verzorgd taalgebruik
voor Vlaanderen in de
g
Bel
Belgische
context. Hij stichtte in 1954
de
954
g
West-Vlaamse afdelingg van de Vereniging
gg

voor Beschaafde Omgan gstaal (VBO, de latere Vereniging
Nederlands of
g gAlgemeen
g
VAN en werd spoedig
p g hoofdbestuurslid,
hij zou blijven
wat hij
blijven tot 19 88. Toen ik in 95
18
in Brugge aankwam,
^ leerde ik Marc BoeyY van op
p een afstand nog
g - kennen als degedreven organisator
van en spreker
bijpolig
p
Jp
tieke en culturele activiteiten. In 1962 leerde ik hem van nabijJ kennen,^ toen hij
hij me
uitnodi gde om secretaris van VBO-WestVlaanderen te worden. In 1988
9 had ik als
algemeen voorzitter de eer om hem vanweeg zijn
zijnleeftijd
leeftijd uit geleide te doen.
Zolanggzijn
zijn fysieke
krachten het hem moY
maak
bleef^ hij actief
in talloze
hij
g eli'k
lten,
verengingen. Hij streed voor outer en heerd,
bleef zijn
zij twee
J hele leven trouw aan zijn
grote idealen,^ volk en godsdienst.
Ik zal
g
hem af en toe wel ontgoocheld
hebben,
g
omdat ikeen
g lid was van de VVB of van
hij me aanprees
een andere vereniging
gg die hij
p
hij was
of nietraa
ging
betogen.
Maar
hij
g gg g
g
verdraagzaam
genoeg
g
g om te aanvaarden
g
dat niet iedereen de zaken zagg zoals hij
hij ze
zag.
en
g Als mens was hij een spiritualist
p
asceet van het zuiverste water. Het woord
hij uit met de
'levensgenieter'
sprak
g
P hij
ggrootst mogelijke
gJ afkeer. Met BoeyY ver dwi'nt
l een van de laatste flaminganten
g
vieux stYle.
FRANS DEBRABANDERE

Enquête over uw tijdschrift

Vlaanderen
In dit nummer zult u, naast een uitnodiging
in voor de volgende
provinciale
activig
p
teiten ook een enquêteformulier
vinden. In
q
ons streven steeds de beste kwaliteit aan
onze lezers en leden aan te bieden, kadert
deze vragenlijst
g
l volledigg in onze zorgg ook
in de volgende
eeuw hoge
blijve
g
g eisen te blijven
zijn
Wij
zijn er ons echter ook van betijdschrift brengen
wust dat wijJ een tijdschrift
g voor u,
lezer. Wij
Wi' stellen ggeen themanummers samen die enkel 'gedragen' worden door de
samensteller. Hetrootste
plezier
van een
g
p
samensteller is dat zijn
zijn nummergelezen
g
ik zou bijna
zeggen
wordt...
gekoesterd
S
l
gg
In de besprekingen tijdens
tijdens de vergadering en van de Raad van Beheer en de
Redactieraad wordt de toekomst van het
C.V.K.V. en het tijdschrift
Vlaanderen bel
p aald. Er wordt geen enkel debat uit de
wegggg
gegaan. De enquête
zal dan ook voor
q
een belangrijk
zijn
zij voor de
g J deel bepalend
p
uitbouw van uw en ons tijdschrift.
J
Wijt
doenp
dan ook
een oproep
om de p
vra
Wij hebben deze vrag en te beantwoorden. Wij
enli'st
dat het slechts enkele
l zoopgesteld
g
pg
minuten vergt
g om ze in te vullen.
vu
U begrijpt
rijt dat een grote
respons
g
g
p de draagkracht
van deze enquête
alleen maar versterkt. Bij
Bij
q
het bespreken
van de resultaten zullen wijJ
p
de 'hartklog' van onze lezers en leden voeVERBONDSBERICHTEN
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len. U zult bijna
J letterlijk aanwezig$ zijn oop
onze vergaderingen...
Een tijdschrift zonder
lezers is overbodig,
$,
tenzij misschien voor het ego van de makers. In het verleden zijn nummers verschenen die momenteel tegen
prijzen
$ hoge
$Pl
in antiquariaten
aangeboden
worden.
q
$
Vlaanderen iseen
en wil het
$ massaproduct
p
ook niet worden. Wat wijJ bieden,^ is geen
$
za plectuur. WijJ willen nadrukkelijk
nadrukkelij reflecover kunst. U eist dit van ons, anders
zou ueen
zij van Vlaanderen.
$ lezer zijn
enquête
invullen is mee nadenken
q
over de toekomst van uw tijdschrift,
J
Vlaanderen.

DIRK ROMMENS

C V.K.V -SECRETARIS

Door onvoorziene omstandigheden kunnen
we het register
op
1 8 van
$
p de
J jaargang
$ $ 99
Vlaanderen niet met dit nummer meesturen.
Dat zal zekerebeuren
gebeurenmet het se
temberseptem-
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Jeugd',
250 x 140 mm, 162 b lz., P
paperback
$
495
P
Bfr. — Deze misdaadroman met als thema de
speurtocht naar video-opnames van oorlogsgruwelen in Srebernica is, door zijn structuur
(bruuske onderwerPwisselin $en, heel wat flashbacks...)
voor ervaren jonge
l $leg eschikteerdere
zers. De belevenissen van de hoofdpersonages
raken soms aan het ongeloofwaardige en veel
technische details, o.m. in verband met videon
opnametechniek,
stremmen bijwijlen
bijwijlen de be rijl p..
P elil kheid. Voor, zoals$gesteld,geroutineerde
$,
jonge lezers — en zeker voor de liefhebbers van
misdaadhistories — is 'Bloedband' niettemin een
zeer spannend,
vaak meeslepend,
boek met een
p
p
vrijlorigineel
uitgewerkte
thematiek.
$
$
CAW

RD

Ina Stabergh
g

Vincent Hunink, Mark Pieters,
Patrick De Rynck
(red.)
Y

Maskers, uitg.
$ Zuid & Noord vzw,p.a. Edith
Oeten, Hanebergstraat
75, 35
3581 Beverlo$

Beringen,
$
99 8, Krokusreeks nr. 11, 210 X 1145
mm, 104 blz., genaaid
$
495 Bfr./ 29
9 - Ina
Staberghs
uit het le $ roman schetst een episode
p
ven van Vicky
gekweld door een 'voorhistoY die, $
rische' opvoeding, het ouderlijke
ouderlijk huis ontvlucht.
maar
ooken
ervaringen
p ositieve
$ en de diverse aspecten
van de kennismaking$ met andere
p
vluchters (en redders!) beheersen vanaf dat
ogenblik
Vicky's
$
Y turbulente levensfase... De
schrijfster getuigt van een zeer groot inlevin svermogen
$ in de leef- en denkwereld van een p u ber. Vicky
t leeft in de wereld van haar eigen
$ en mas kers en ligt
$Ppermanent overhoopet
p, zichzelf;
een tweestrijd,
zelfs meer-strijd,
die Stabergh
l
J
$$ eslag $d weet te konterfeiten tot een vrij
vrij wrange
$
compositie met een apart
''happy
p
ppY
•end'. Een voortreffe ijk
J boek dat we beslist durven aanraden aan eerder realistische jongeren
l $
met zin voor sociaal engagement.
CAW

Karel Verleyen

Prins van de leegte, uitg. Davidsfonds/Infodok,
Blijde-Inkomststraat
79-81,3000 Leuven, 99 8,
79
l
omslagillustr.
van Marijke
Meersman, 220 x
$
J
145
14 mm, 168 blz., gebonden
$
595 Bfr. — Karel
Verleyens
'Prins van de Leegte',
misschien te
Y
g
omschrijven
als een roman-in-toneelbedrijven,
roman-in-toneelbedrijven is
J
voor leesvaardige
g
$ adolescenten
met, bij voorkeur, belangstelling
g
$ voor toneel en
klassieke cultuur. Diteins
$ pireerd geschreven
$
van een ambitieuze
g ewrocht schildert depassie
p
wer fjonge
$
g acteur, een Theseus tussen tragische
keltJ kheid en toneelspel.
jeugdroman
kan
p Deze l
$
in hoge
eeden door de
$ mate alspsychologisch gelde
schizofrene schildering van de hoofdpersoon die ten slotte in de val van zijn eigen ziekelike
l ambitie loot.
P Dit bekroonde werk van een
ervaren auteur lijkt
l ons bovendien een prachtige
p
$
brug tot de echte (?) volwassenenliteratuur.
CAW

Jan de Boever

De fontanel van Marc de Bel, uitg. Davidsfonds/
Infodok, Blijde-Inkomststraat
79-81,3000
79
l
Leuven,1997,eill.
$ met zw.-w.-tekeningen
$ en
-foto's, 230
genaaid 445 Bfr. —
3 x 160 mm, 85
5 b lz., $
Een boekje
1 over Marc de Bel op
P kindermaat is
het minste wat we over deze biografie kunnen
schrijven.
ettelijke slapeloze
schrijven. Na ettelijke
nachten en tal
p
van interviews kwam deze wel erg originele 'levensbeschrijvin$' tot stand. In vijf
vij hoofdstukken
deelan rijkste
periodes
geschetst
uit
$J
p
$
het leven van
j eu$ dauteur Marc de Bel. Saai is
deze autobiografie
zeker niet. De originele,
$
$
speelse
lay-out
is daar zeker niet vreemd aan.
p
Y
De talrijke kattenkwaadverhaaltjes,
leuk bijJ$
geel
werkte foto's, ontwerpen
p voor illustraties en
krantenartikels 'verluchten' het geheel.
Bi
Bijl de
$
eerste oogopslaglikt
wat rommelig
, lijktde biografie
g
$
en druk, maar bijJ nader toezien is alles bijzonder
bijzonde
goed gestructureerd. Een beknopte
p bibliografie
$
sluit dit leuke hebbeding voor Marc de Bel-fans
af.
DVDB

Pieter Aspe
P

Bloedband, uitg. Standaard Uitgeverij, Bel Telei
147a, 2018 Antwerpen,1998,reeks 'Standaard
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over de architectuur schreef en meteen is zijn
J
werk het enige
$ in dat soort dat bewaard is $ e bleven. Ton Peters, de vertaler van het boek, verdient alle lof: hij is er ten volle in geslaagd het
moeilijke, technische Latijn
J — vaak doorspekt
met Griekse termen — in een vloeiend en boeiend Nederlands om te zetten. We zin
l hem des
te meer dank verschuldigd, daar zijn vertaling
de eerste en enige in het Nederlands is sinds de
vertaling
$ van J. Mailaret uit 1914. Het boek werd
verlucht met een 6o-tal verklarende tekeningen.
Achterin het boek vinden we nog$ een lijst
lijs met
maten, munten en bouwkundige termen,
een bibliografie
en een register
(23
$
$
3 blz. met ver klaring van historische namen en termen.

KLASSIEKE LETTERKUNDE
Vitruvius

Handboek bouwkunde, uitg. Athenaeum-Polak &
Van Gennep,
p Amsterdam, 997 , verdeeld door
Singel
Schuttershofstraat 9,
9
$ 262 Uitgeverijen,
J
$
2000 Antwerpen,
p vertaald door Ton Peters, gefll.
met zw.-w.-tekeningen,
220 X 145
mm, 393 b z.,
$
45
$ ebonden 1 700 Bfr. — Vutruvius leefde in de iste
eeuw voor Chr. en was leeftijds
l ggenoot en aan hankeli'ke
l bewonderaar van Keizer Augustus.
$
Hijj w as een bouwmeester die vooral de architectuur theoretisch eerder dan praktisch heeft gediend: hijzelf zegt maar één bouwwerk (een basilica) te ebbenebouwd.
Maar anderzijds
anderzijd is
$
•
belang
$ van ziJj n literair werk `de architectura
libri decem' (Tien boekrollen over de architectuur) voor zijn eigen
tijd en die van het verre
, g tijd
nageslacht
moeilijk
$
J te overschatten. Het werk
werd vooral
a in de Renaissance bestudeerd en
uit$e robeerd
(o.m. door Leonardo Da Vinci,
p
Michelangelo, Rafael, Durer,...) Maar ook aan
de moderne lezer die zich interesseert voor
de architectuur (in het bijzonder)
of voor de
J
Romeinse en Griekse Oudheid (in het algemeen)
zal dit boek veel aangename uren leesgenoegen
bezorgen.
Vitruvius beschrijft
beschrijft o.m. de opleiding
$
p
$
van de architect, het bouwen van een stad (ligg
ging, stadsmuren, orientering van de straten, inplanting van marktpleinen, tempels), de bouwmaterialen, de Griekse tempels Ionische,
Korintische en Dorische), de openbare
p
$ebou wen (theaters, basilica, de kerker, het raadhuis,
de badinrichtingen,
het worstelperk,
de haven),
$
p
dein
p articuliere ggebouwen (klimatologische
$
vloeden, evenwicht in de verhoudingen, oriéntering,
funderingen,...),
$ huizen op het platteland,
p
$
de wand- en vloerdecoratie (stuc, wandschilderingen, kleuren, marmer,...), de watervoorziening (kwaliteit van het water, het testen van water, waterleiding,...),
de uurwerken (planeten
en
$
p
sterren, de baan van maan en zon, astrologie,
soorten uurwerken,...), de machinebouw (machines en werktuigen, hijskranen,
waterschepJ
p
machines, waterpomp, waterorgels,
katapulten,
$
p
bele$
erin
swerktui
en,...).
Met
dit
werk
was
$
$
Vitruvius de eerste die een compleet
handboek
p

Oude keizers, nieuwe kleren Griekse en Latijnse
vert
talersvondsten, uitg. Athenaeum-Polak & Van
Gennep,
$
p Amsterdam, 997 , verdeeld door Singel
262 Uitgeverijen,
Schuttershofstraat 9,
9 2000
$
l
Antwerpen,
geill. met zw.-w.-tekeningen,
p
$, 260 x
195
1 mm, 109 9blz., paperback
oo
5 fr. — Dit boek
p p
bevat zevenenveertig nieuwe vertalingen van
gerenommeerde Nederlandse en Vlaamse vertarijke schakering
lers en biedt een rijke
$ van klassieke
auteurs en teksten uit verscheidene genres die
worden afgewisseld J
met enkele bijzonder
zon der lees bare essays. De samenstellers zijn er in geslaagd
het boeiende in de klassieke literatuur te accentueren. Verscheidene teksten bezitten bovendien
een hogee amusementswaarde. Ik veroorloof mi
mij
er enkele voorbeelden uit te pikken
zonder hierp
door de andere medewerkers onrecht te willen
aandoen. Puntig
$ is de vertaling$ van Carmen LIII
van Catullus door P. Verstegen (.
58). Bijzonder
P5
mooi vind ik hoe in Godegelijk A. Van Wilderode
verzen van de Griekse dichteres Saph
Sa ho hertaalt
73). Verrassend en verheugend
is de keuze
(p. 73
$
van het uittreksel uit Mosella van Ausonius door
P. Lateur (p.
P4o). 'Ad usum Delp nini' van P. Claes
heb ik, als voormalig
vrij
vrij
onderder$ leerling
$ uit het
wijs,
J bijzonder
met bijzonder
veel plezier
gelezen.
De u p
$
p
blicatie in haar geheel is een schitterend antwoord op de vraag naar de zin en de nuttigg
heidswaarde van de klassieke talen. De Griekse
en Latijnse
Latijnse literatuur $
getuigt van een on $elooflijl ke rijkdom
die zich bovendien ook vertaalt in de
J
talloze antieke motieven in de Nederlandse literatuur (R. van der Paardt, Ernstig
p. 25
2
^^spel,
1' p
sqq.).
qq
RN

Bart Pattyn
Y

Het verlatenevoel.
De actuele betekenis van Plato's
S
bekommernissen, uitg.
$ Pelckmans, Kapelsestraat
p
222, 2950
95 Kapellen,
p

99 8, 220 X 41 0 mm,13 8 blz.,
aPerback o55Bfr. — Van waar komt het huidige
$e
vrijheidsdenken?
Is dit een gevolg
$ van het afwerJ
ieuze en
p en van het juk van oude religieuze
$aristocratische waarden? Of heeft dit veeleer te maken met
het vacuum dat ontstond omdat juist dat referentiekader, dat zijn
zijn wortels had in de religieuze
tra $
dities en aristocratische idealen, verlorenin
$$ ten
gevolge van externe gebeurtenissen zoals de economische expansies, migraties, enz.? Het is deze
laatsteedac
te die B. Pattyn in Het verlatenfi
gevoel
$
wil uitwerken. Hij
Hij wil dit doen met een verwijl zing naar de Homerische epen en de filosofische
teksten van Plato, in het bil zonder naar diens
Phaedo. Met name deze teksten illustreren de
overgang van een familiale en aristocratische samenleving naar een democratische staat met individuele burgerrechten. In feite toont de auteur
hoe Plato's tijd sterk verwant was aan de onze.
Talrijke tradities waren ook toen niet langer
Talrijke
$ meer
vanzelfsprekend.
Het religieuze
was ro p
$kader
$
tendeels weggevallen. De 'zekerheid' van een
aristocratisch bewind bestond niet meer.
Het start-punt van B. Pattyn is Plato's
dialoog
$
Phaedo. -Iierin verhaalt de filosoof hoe de vrienden van Socrates zich 's morgens vroeg in de cel
verzamelden. Er ontwikkelt zich een discussie
over de onsterfelijkheid van de ziel. Socrates ontkent hierin de tragiek
van zijn
zij naderende dood,
$
en sterft. In dit verhaal zet
J drinkt de gifbeker
$
Plato zijnJ
zijn opvattingen over de onsterfelijkheid

van de ziel uiteen. Tegelijk
hij ook naar
g J zoekt hij
'datgene wat er voor zorgt
g dat iemand zichzelf
kanlijven'
(.11).
Hiermee is ook de toonaard
l
f
gezet van het
boek waarin de auteur zijn
J n bekommernissen, die ook Plato's bekommernissen zijn,
aangeeft.
Hoe kan een individu zich ontwikkelen
g
tot een authentiekeersoon binnen
een verdraagg
zameemeenscha
van mensen? Het zoeken
g
naar een antwoord opf die vraagg blijkt
blijk een boeien speurtocht.
Die speurtocht
leidt naar respect
f
f
f
voor onzekerheid en kwetsbaarheid, naar het streven naar een cultuur waarin ieder zich realiseert
dat 'onvermogen,
broosheid en vergankelijkheid'
g,.
een fundamenteel deel van het zijn uitmaken.

l

l

RN
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Jan Renkema (projectleider)
e.a.
f l
..
Spellingwijzer Onze Taal. Op
0 basis van de officiele
spellingregels, uitg
uit . Contact, Amsterdam/
Antwerpen,
en, Elsbos33/ 1, 265 o Ede em,1
8,1
99
70
x 120 mm, 623 b lz., gebonden 495
fr. - `Alweer
een nieuw spellingboek?',
j zuchten.
f
gboek?', hoor ik je
Inderdaad én terecht dit keer meen ik. Immers
wieere
moet maken van het
g eld gebruik
g
'Groeneoekje'l (officieel: Woordenlijst
Woordenlijs
taal, 1 995 ) heeft wellicht ook reeds
geconstateerd dat er heel wat tegenstrijdigheden,
g
de regels
van de (nieuwe)
J a zelfs fouten tegen
g
g
spelling
l l
s ellen in die woordenlijst staan. Een troost...
je
bent niet alleen en met onderhavigg(wit!) boekje
boekj
ligt
in de hand als een bijbeltje!) J
krij e voor
gkrijg
de meeste spellingproblemen een ade
adequate
oplos..
sing.
zo dat bijl de mees g Nu is het in defpraktijk
l
twijfel hebt in verband met de
te woordeneen
g twijfels
•
Daarom is men bij het redigeren van het
'witte boekje'
op zoekggegaan naare woorden
l f
die voor de doorsnee taalgebruiker 'spellingproblemen' opleveren.
Daardoor heeft men de ca.
f
110.000 woorden van het Groene Boekje
J kunnen
reduceren tot ca..00o.
Daartegenover
staan er
35
g
in het `witte' boekje 'moeilijke'
j
woorden die niet
in het 'groene' voorkomen, omdat ze te weinig
frequent
gebruikt worden. Hoe zou jel bijv.
q
J 'ossobuco' spellen? 'ossobucco? osso-buc(c)o? of met
hoofdletter misschien? Het staat niet in het 'groene', wel in het `witte'. En wat met de aardri'ksJ
kundige
neemt ze niet of,
g
^ namen? Het 'groene'
het 'witte' maakt een selectie van die aardrijkskundige
namen die 'spellingproblemen' o
gfeve
ren. Zo vind je bv. Maasmechelen,
Majorca/Ma
lorca, Malakka, Maleisie (Maleisiër),
1
Manhattan, Manila/Manilla, Mantsjoerije,
J
J
Marrakesch/Marrakes,j Martinique
q (Martinikaan)... om maar enkel die met een 'm' op te
ei
sommen. Ook heel wat eigenname
enna m en
zelfs afzijnopgenomen:
fg
gen en letterwoorden zijn
Mata Hari; Mastroianni, Marcello; Mascagni,
g
Pietro; Marley,
Y Bob; max.; m.b.t.; MBA (Master of
Business Administration); Mcal (megacalorie);
g
M.M.H.H. (Mijne Heren); mr. (meester in de rechten)... om bij' die 'm' te blijven. Telkens stond de
vraag voor: waarmee zal eersoon
die schrijft
schrijf
f
problemen hebben? De gebruiksvriendelijkheid
is
f
g
J
dus dé stelregel
geweest
bijJ de selectie van
de
g g
,
.
woorden in het 'witte' boekje!
boekje Maar er is méér!
regels
van de nieuwe spelling
g
f g in het Groene
Boekje,
door Jan
Renkema, blijken
blijke niet
J
l opgesteld
fg
te geven
bijJ spellingtwijfel
• l de nodige
g uitlegg
g
en omvatten ook niet alle sfellin voorschriften.
Jan Renkema heeft in het `witte'oek Je zij
zijn
overgedaan en/of vervolledigd:
in 124
4 reg
zijn team) gf
geprobeerd voor
alle
g els heeft hijl (en zijn
.
o
s P ellen I?,rblemen
een ade
g teg eq uate o lossin
ven én bijJ ieder woord in de woordenlijst
J wordt
met cijfers
naar een of meer van die regels vert
wezen en daar vind je
je dan nog
vaak
tal
van
g
woorden (als voorbeelden), die niet in de woordenlijst zelf voorkomen. Op
,f die
. manier wordt
spellen
gemakkf ellen steeds meer doorzichtiger
g en dus g
keli'ker.
Vandaar dat ik g
graag
boekj
J
g het 'witte' boekje
•
aan ieder die correct én doordacht wil
(leren) spellen.
In ieder geval,
ik g
gebruik het om f
g
zegg
ens dagelijks
graad van
g J met een heel hoge
^ g.
tevredenheid over de (spelling)
f g hulp die het
boek me biedt. Vermelden we ten slotte nog
g dat
deze 'Spellingwijzer Onze Taal' g
gemaakt werd

i

l

l

door medewerkers van het Genootschap 'Onze
Taal', de Letterenfaculteit van de Univ. Brabant
en een team van vooraanstaande spellingdeskundigen
g uit Nederland én Vlaanderen.
RD

The Low Countries

Arts and Society in Flanders and the Netherlands
1998-99,
99 uitg.
g Stichting
g Ons Erfdeel,

Murissonstraat 26o, 8931
us
93 Rekkem, 99 8,g eilltreerd, 235
x 175
mm,3320 blz., ggenaaid i500
35
75
Bfr./f85/andere landen 2. 50o fr. - Sinds enkele
publiceert 'Ons Erfdeel' ieder jaar
aar weer een
'jaarboek'
dat het Vlaamse en Nederlandse
J
kunst- en cultuurlandschap
f in het buitenland
bekend maakt énromoot.
Daarom kiest de
f
Stichting resoluut voor een editie in het Engels!
g
Het ljaarboek 99
1 8trekt opnieuw
de aandacht
99
P
door zijn kunstzinnige
en royale
illustrag lay-out
Y
Y
tie met kleuren- en zw.-w.-foto's. Het is alvast
prettig
en de ruim 6o
g bladeren in deze uitgave
g
bijdragen
i'dra en bestrijken
bestrijken de gehele
waaier van onze
g
kunst- en cultuuractiviteiten (in de ruimste zin
van het woord). Een overzicht van de artikels
zou de beschikbare ruimte van deze bespreking
f
g
n
te ver overschrijde
overschrijden,
maar de artikels in de
van het boek handelen over letterkunde (vb. War Poetry
Y and the Flemish
Frontline; Louis Couperus
in English;
Stefan
g
f
Hertmans; Elisabeth Eybers),
schilderkunst (vb.
Y
Anthon van Dyck;
Léon Spilliaert),
beeldhouwY f
kunst (Marijke van Warmerdam, Rik Poot), muziek (vb. Jan van Vlimen),
j
architectuur (vb.
Hendrik Petrus Berlage), film (ohan
van der
J
Keuken), maatschappelijke
aangelegenheden
J
f
(de monarchieën
inen
elg
ië Nederland; maatschappelijke
hervorming
juridisc
ff l
g in Belgie; het juridisch
systeem
België),
in Bel ië),
portretten
van beroemde fif
,
uren (Justus Lipsius,
Pater Damiaan), enz. In
f
et tweede gedeelte 'Chronicle' verschinen
j
dan
nog
nauwer aan de actualil
g korte(re) bijdragen
teiteko
gekoppeld
i.v.m. architectuur, film en
g
ff
theater,olitiek,
geschiedenis,
taal, literatuur,
f
g
muziek,
filosofie en wetenschap
a. P f en maatschap..
ilf
roblematiek.
Buitenlanders die dit boek in
..
krijgen,
kunnen er niet
niet meer om heen:
lg
de 'Lage
biJ de zee' leven en presteren!
g Landen bij
f.
Al bijJ al een boek waarover zowel Vlamingen
g
als Nederlanders fier mogen
zijn en dat een
zijn zijn
g edroomd geschenk
kan zin
g
J voor buitenlandse
vrienden en relaties.

i

RD

Frans De
P u dt (eindredactie)

Atlas van alle landen, uit g. Lannoo,.. Tielt & Gott-

mer, Haarlem, 1 997 , oorspronkelijke
f
J ke titel 'The
Dorling
h of the World',
g Kindersley
Y Geo
grafY
zw.-w.- en kleurenillustr., 28o x 220 mm,o
34blz.,
gebonden 1295
Bf r. - Dit boek brengt
95
g
g op aan trekkelijke
en overzichtelijke
overzichtelijke wijze
allelanden
l
l
van de wereld in kaart. Het biedt de lezer een
bondige
eerste kennismaking
g en eigentijdse
g
l
g met
een doordachte selectie van de meest typische
Yf
kenmerken van een land. De logische
opbouw
g
f
en heldere structuur enerzijds
en de mooie illusl
traties enrachti
eg foto's anderzijds,
anderzijds maken er
f
leesbaar en erg
geheel van. In .
g levendiggg
de inleiding
inleiding wordt
aandacht besteed aan de Yf si ,
sche gg
geografie van de aarde, het bewegen
g van
de conti n e nten, klimaat en vegetatie, wereldbevolkingen staatkunde. De zes continentale delen Noord-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika,
Eurofa, Azië, Afrika, en Austraal-Azië en
Oceanie, vormen de rugg
eng raat van het boek.
Elk deel wordt ingeleid met een kaart voor het
hele continent en een beschri)vin g van de volkeren die er wonen. De landen ofroe
g fen landen
hebben vervolgens
een eigen
ei en kaart met de steg
den en belangrijkste
geografische
gegevens.
Ten
g J
gg
gg
slotte wordt op
a ina's gedetailleerd
f de landenfg
g
ingegaan
op
o het leven in al zijn
zijn as ecten. Het
g aspecten.
i
naslaggedeelte
geeft
essentiele informatie
over
g
gg
algemene
onderwerpen
zoalsfpolitiekes steg
f
men, religie
g en onderwis.
l Achteraan in het boek
vinden we een verklarende woordenlijst,
woordenlijst een alen een geografisch
register.
Een belangg g
g
g
.
rijke
inspanning
om het werk zo
J
f
g werd geleverd
g ,
gebruiksvriendelijkmogelijk
mo elijk te maken.
..
Elementen die hiertoe bijdragen
zijn de be
riezijn
g Jf

lijke
taal, de verzorgde
lay-out
en het gebruik
g
l
Y
g
van kopregels,
fre g
gekleurde kaders, informatie,g
bij'-blokken Dit alles stelt
blokken en 'kijk
J ook bij'-blokken.
lezer in staat om snel en accuraat deewensg
te informatie te vinden. De 'atlas van alle landen' is een waardevol en mooi geillustreerd
boek dat met zijn
thematische bel bondige
g e en
schri'vin
zal aan l gen vooral een jeugdig
J g g publiek
f
sfreken.
EB

Luc Duerloo (eindredactie)

Van evers en heiligen. Wapens en vlaggen van de
gemeenten in
de provincie
Antwerpen,
uitg.
p
.
p
g

Bestendige
Bestendi
e Deputatie
f
van de Provincieraad van
Antwerpen,
Provinciehuis, Kon. Elisabethlei 22,
f
2000 Antwerpen,
1998,
8, 29o x 160 mm, kleurenilf
lustraties, 178
635
Bfr. (+ Zoo Bfr.
7 blz., gebonden
35
g
verzendingskosten)
- Sedert de fusies van de
g
g emeenten dienden ook de wapens
en vlaggen
ggen
er
f
van opnieuw
te worden bekeken. Dit vergde
f
g
meestal eenronde
historisch en heraldisch ong
g
derzoek. De meeste werden dan ook hertekend
op
studies.
f basis van wetenschappelijke
f
Sommige
een hedendaagse, maar meestg kregen
g
al verantwoorde vormgeving. u bezorgde
d
g de
in boekvorm een overzicht
f rovincie Antwerpen
f
van deze
gemeentewapens
'nieuwe'en -v la
g
f
kleurrij geheel.De
.
g en. Het werd uiteraard een kleurrijk
komen alfabetisch aan bod, telkens
met de juiste
heraldische beschrijving
en met de
J
J
afbeeldingen van het wapen
f en de vlag. Ook de
data van de officiele aanvaarding
g werdgenoteerd. Misschien ontbreekt wel een historische
situering
per^
emeente. Dit gebeurde
echter wel
gf
g
voor het provinciewapen
f en dito vlag.
g Deze bijf
dra ge van Piet Baudouin en Luc Duerloo werd
eveneens rijkelijk g
geillustreerd met afbeeldingen
g
van het wapen
f door de eeuwen heen. Het ware
nuttig
dit initiatief
g dat ook de andere provincies
f
volgen.
JLM

Janet Tabinsky
De mooiste dorpen
van Frankrijk,
I uitg.
p
g. . Lannoo,

Kasteelstraat 97
97, 8
l 8, g
geïll.
e
met kleu 7 0o Tielt, 99
kaartjes enflatte g ron renfoto's en veelkleurige
^ kaartjes
Bfr. mm, 224
1495
den,o
235
4 b lz., gebonden
495
3x5
35
g
Zonder. enige
g twijfel een uniek naslagwerk.
FrankriJjk,
verdeeld in negentien streken, elk
,
voorzien van een kleurencode. Per streek werden
ook alle departementen
met hun eigen
g
f
g kengetal
pgenomen.
Deze gegevens
vinden we terugg oop
o fg
g
g
de overzichtskaart vooraan in het boek. Elk deel
begint
dan nog
g
g eens met een detailkaart van de
streek waarop
wandelingen
g, met
g
f de geselecteerde
een symbool
zijn
zijng
weergegeven. Een uitvoerige
Y
beschrijvin van
van ieder
beschrijving
.. wetenswaardigheden
g.
dor
volgt.^
Bijl elke dorpswandeling
dorp
g hoort alweer
f
- beeen kaart met een beknopte -genummerde
g
schrivin . Ook
nutte e details over afstand, ternuttige
rein, openingstijden vanlangs
lans het parcoursgelef
en consumftie
g
ge eg en bezienswaardigheden
gJ
g enheden. werden vermeld. Minder belangrijk
eachte wandelingen
werden beschreven zonder
g
begeleidende kaart wat dan weer uitnodigt
g om
zij
ze f op
streken zijn
f verkenning
g te gaan. Aan acht
..
ewt
gewijd
waarin bijzondere kenmerken worden belicht zoals kunsten, ambachten, gastronomie
of landelijk
landelij waardevols. Ten
g
worden de andere interessante dorpen
. uit
de streek kort beschreven. Het geheel
is bijzonJ
g
De oorspronkelijke
uitgader
fraaia
l
g
f
g eillustreerd.
ve van de Engelse 'Automobile Association'
door
werd voortreffelijk uit het Engels vertaald
.
Pieter Janssens. Dat Lannoo overging
.. g g tot uitgave
van 'de mooiste doren'
f bewijst
l andermaal hun
liefde, niet enkel voor het mooi-ogende,
maar
g
ook voor hoogstaande toeristische kwaliteitsboeken. Commercieel wordt dit beslist een bestseller.
bij
Dit is inderdaad een heerlijk
heerlijk boek om thuis bij
weg
g te dromen.
DVDB
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reik van een brederubliek.
Een extra motivatie
P
om zich het werk aan te schaffen!

LITERAIR PROZA
M.A. Schenkeveld-Van der Dussen
(hoofdredacteur)
Nederlandse Literatuur, eengeschiedenis,
uitg.
^^
g
Contact, Amsterdam/Antwerpen,
g
998,
verspreid
door Veen Uitgevers
Groep,
p
g
P
Santvoortbeeklaan 21-25,
5 2100 Deurne, 2 40 x 16o
mm,0
oo
9 Bef /f ,0o.
45 — In dit
94blz., genaaid
g
boek is resoluutekozen
voor team-work. De
g
tijd
J dat één man zoals Knuvelder degeschiedeg
nis van onze literatuur in kaart kon brengen
g licht
klaarblijkelijk ver achter ons. De felle kritieken
klaarblijkelijk
waaropP het laatste eenmansproject
— dat van
P
Fredd De Schutter — werd onthaald logen
Freddy
g er
dan ook niet om. Honderd en neen
uit
g auteurs
.
noord en zuid hebben voor onderhavigg boek een
Een greep
bijdrage
1 g geleverd.
^
g P uit de vele namen:
Frits van Oostrom, Herman Plei,j K. Porteman,
J. Smeyers,
P. Couttenier, Jaap
Y
P Goedegebuure,
g
Ton Anbeek... Elke bijdrage
J
g vertrekt vanuit een
minP recieze
of
datum
meere
van een literaire
g beurtenis. Dat levert voor deeschiedenis
van de
g
Nederlandse letterkunde 15o
5 momenten oP.
Daarbij komen individuele auteurs aan bod,
maar ook belangrijke literaire werken, strominenres
krijgen
kri en ruime aandacht. Elke aug en en genres
teur is een specialist. Dat komt de levendigheid
g
van de bijdragen
sterk ten goede.
Het geheel
J
g
g
vormt dan ook een levendig beeld van de
Nederlandse literatuurgesc iedenis vanaf 11oo
tot in dearen
negentig
l
Y
g
gvan deze eeuw. Typisch
postmodern is wel de aandacht die besteed
P
wordt aan de context van de literatuur: de lezer,
de uitgeverij,
elijJ
g
J de boekhandel, de maatscha
Ppke 'omgeving' waarin een literair werk tot stand
komt. Als er één kritiek opP dit boek mogelijk is
dan is het deze: het zicht P
op het
sY g geheel, den
these, wordt wat uit het oogg verloren. Maar dat
is ongetwijfeld
inherent aan deze aanpak.
l
^
p De
twinte
twintigste
eeuw is met 5o bijdragen
g
l
g waarvan de
helft betrekking hebben op
de periode
na
p
P
Wereldoorlog II misschien ook wat ruim verteg enwoordig. Is er misschien noggte weinig afstand om het écht belangj
rike van het minder interessante te onderscheiden. Maar laten we duideliJ k zijn.
zijn slechts randbedenkingen,
die
J Het zijn
g
een afbreuk doen aan de kwaliteiten van dit
boek. Vermelden we nog
g dat elk hoofdstuk summiere maar interessante literatuurverwizin
j
gen
,
bevat voor wie verder wil lezen. Een uitvoerige
g
inhoudsoPgg
ave, een register en een chronolotisch overzicht van 11o° tot heden ronden het
boek af. Dat alles maakt van Nederlandse literatuur, eengeschiedenis
een boek dat niet mag
^^
g ontbreken in de bibliotheek van een literatuurliefhebber. Het boek verscheen oorspronkelijk
J in
P
1993.
993 Deppaperback-editie brengt
g dit interessant
werk door de aantrekkelijke
aantrekkelijke
prij
rijs
1 binnen het be-

GS

Stijn
l Streuvels

Klassieken uit Vlaanderen, deel:
4 Stijn
1 Streuvels,

uitg. Manteau/Antwerpen,
i99
8, verspreid
door
P
P
Standaard Uitgeverij,
l Belgielei 147a, 2018
g
Antwerpen,
samengesteld en uitgeleid
door Piet
P
g
Thomas en ingeleid
door Walter van den Broeck,
g
210 X 135
mm, 27 2 blz., P
paperback
35
795 fr. — Voor
p
veel lezers die l
jonger
zijn dan pakweg
gzijn
P
g 45,
45 is
Stijn
l Streuvels letterlijk een illustere onbekende.
Illuster, want als kind waren wij
wi vertrouwd met
het beeld van de hoogbejaarde
schrijver
schrijver Stijn
Stij
gJ
(189
7 1-i96 ). En opP de middelbare
school werd hij
hiJ naar voor geschoven als een van
onze belangrijkste
prozaschrijvers.
Onbekend
g J
P
l
ook, want wat wijJ van hem
dikwijl
.. lazen, bleef dikwijls
beperkt
tot enkele bladzijden
in een bloemleJ
P
zin^. Of in het beste geval
hooguit misschien
g
een novelle of verhaal als verplichte
lectuur. Was
P
hij tijdens zijn
hij
zijn leven uitgegroeid tot een levende
legende,
dan deemstere na zijn
g
l n dood de be langstelling
zijn werk snel weg:
g voor zijn
g
g Streuvels
was 'out'. Met deze bloemlezing
g biedt samensteller Piet Thomas aan iedere lezer
deen
ele
g
g heid om zélf te ervaren hoe springlevend en
sprankelend
het proza van Streuvels nogg steeds
P
is. Voor mij
l was het alleszins een openbaring.
Het boek kreeg
g als titel De ogen en het raam mee
en omvat twee delen: verhalen en autobiografische stukken. Drie van de vier verhalen komen
uit Streuvels' debuutbundel Lenteleven (1899):
99
'De witte zandweg',
g'Op
P de dool' en 'Lente'. Het
verhalenkwartet wordt volgemaakt met de novelle 'De oogst'
uit Zonnetij1 (1
9,01). De autoboog
grafische fragmenten
komen uit Herinneringen,
g
g
^^en

0 p de Vlaamse binnenwateren, Avel em, In ooi em
I en Kroniek van de familie Gezelle. Dé uitschieter

uit de bundel is voor mij
mi 'Lente'. Het verhaal
van Horieneke, met haar verwachtingen
die niet
g
uitkomen, voor wie na de feestelijke eerste communie slechts de realiteit van hard labeur wacht,
maakt ook nu, bijna honderd jaar later, diepe
e Pin
druk. De ongerepte naiviteit, haar dromen over
haar eerste communie, haar ernst... het wordt
allemaal beheerst en zonder zweem van valspathos in woorden gegoten. Maar tussendoor laat
Streuvels subtiel de lezer de komende ontgoochelingreeds voorvoelen. Wat een debuut! Er
zijn
l in Vlaanderen auteurs die voor veel zwakker
werk de staatsprijs
g hebben. De sameng
PJ gekregen
steller hoopt
p met deze bloemlezingg een nieuwe
generatie lezers voor het werk van Streuvels te
g
vinden. Om de titel tearafraseren:
wie met
p
Streuvels' ogen
door zijn raam wil kijken
kijke zal het
g
moment beklagen.
g
GS

Gerard Walschap

Klassieken uit Vlaanderen, deel 6. Gerard Walschap,
1

door
uitg.
99 8, verspreid
g Manteau/Antwerpen,
P
P
Standaard Uitgeverij,
g
l Bel Teleis47a, 2018
Antwerpen,
samengesteld
en ingeleid
door Jos
P
g
g
mm, 2 32 blz., paperback
Borré, 210 x 135
35
795 fr.
P
— Als zesde deel in de reeks 'Klassieken uit
Vlaanderen' verscheen een selectie uit het werk
van Gerard Walschap.
P Het kreegg als titel
Losgetrokken en in de wereld geworpen mee. De samenstellingwas in handen van Jos Borré, die
ook de inleiding voor
zijn
zijn rekening
g nam. HijJ
noemt Walschap
p 'een echte held van het humanismé en schetst in zijn inleiding de ontwikkelingdie de auteur doorgemaakt heeft als mens
en schrijver.
Met deze bloemlezing
11; één
J
^ krijgt
van de belangrikste
j
Vlaamse auteurs van de
toste eeuw deplaat
delaats die hem toekomt. Jos Borré
vooreerst de roman Trouwen, de vitalistische roman over het huwelijk
l van Rik van
OePstal, halve intellectueel en mislukkeling,
^ met
de simpele, sterke volksvrouw Mie Zaterdag.
g De
bundel bevat verder de lange
g novelle De ^^graaf en
wat fragmenten
uit Voor1 postL^evechten, waarin de
^
auteur zijn
opvattingen over kunst in het algee
Jg
meen en literatuur in het bijzonder,
verwoordt.
1
Ook het bekende Genezing door as pirinc, waarin
het hoofdpersonage zin
zijn..
keelpijn tracht te bedwingen
dosis aspirine
en, half i 1 g met een grote
g
P
lend, zijn frustraties en innerlijke kwellingen
uit^en
spreekt,
ontbreekt niet. Uit Dc dood in liet dorp es
P
Die van yl'
eselecteerd. De minder bekenersgeselecteerd.
de verhalen Het gele huis tc huur en Een droevig
ongeval
sluiten de bundel af. Het geheel
biedt
^^
g
een evenwichtigg overzicht van Walscha ps kunnen: zijn
grote verhaalkracht en zijn
l g
l.,bedrieglijk
eenvoudige,
expressief-krachtige stil.
gJ
GS

Herman Brusselmans

Nog^ drie keer slapen
1 en ik word wakker, uitg.
^

Prometheus/Amsterdam,)
8, verspreid
door
, 99
P
Standaard Uitgeverij, Belg celei 147a, 2018
Antwerpen,
paperback
200 x 125
bl z., P
5 m m, 295
95
P
695
6 fr. — Ruim 10 jaar geleden
betekende
de
e
ug
blicatie van De man die werk vond de zowat definitieve doorbraak voor Herman Brusselmans
in Vlaanderen en Nederland. De auteur beschrijft
toon het
l in dat boek op
P een lapidaire
P
monotone leven van de bibliothecaris Louis
Tinner. Zijn
Zijn anonieme ambtenarenbestaan insPireert hem tot het bespotten
van iedereen die met
P
hem in contact komt en drijft
J hem tot drank en
sigaret.
Brusselmans dankte zijn
toen
g
J succes
.
vooral aan het vrij
vril gedurfde,
zelfs uitdagende
gg
personageJ
dat hij schilderde en de gevatte
stijl
l
^
die hij
hij daarvoor g
gebruikte. Nu is er dus de o P vol g er en alleen reeds de titel van het boek —
Nog drie keer slapen en ik word wakker — duidt aan

den interessant orgel wordt degelijk gemaakt, graag bespeeld en goed onderhouden...

PIETER VANHAECKE,
STEMMEN EN ONDERHOUDEN van pijporgels en harmoniums

c;. $€444,/zAte4mA, 23/1 11)0 E44444et

© 02/660.20.30

Een ruime ervaring als iron van kennis en am6cR om uw bistoriscb Of modern o- rod
ôeje(ijk te onkrbou>en en te stemmen.
Kostenloze en ôi'tiôeljke pijsojiave, zo-vovbige af wer%in9.
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dat dezelfde caustische stijl blijft
blijft aangehouden. Ook inhoudelijk
J is er weinig^ veranderd.
li ^I ^ ((1 SS.11 1
.611(A \( S
De ambtenaar-bibliothecaris Louis Turner is
intussen een kleine zelfstandige boekhandelaareworden
en leeft onregelmatigsamen
g
met een vrouw waarvan hij
hij niet echt wegg is.
Voor de rest is het hoofdpersonage dezelfde
vervelende etterebleven
die mateloos
g
drinkt en rookt en opP de meest onhebbelijke
l
manier zijn klanten en kennissen voortdurend schoffeert, bedriet,
verraadt,
enz.
Het
g
moet gezegd dat Brusselmans daarbij een
II ) I1 ,1
\
vlotteen
hanteert
en
in
zijnl verhaal hands
handig
P
,`1
11' IV,
zijn
visie op
en
ovoe g
l eigen
P onderwerpen
Pals
ding,
A'(
V1/((ll II ^)
g huwelijk en maatschappij
pP J ventileert.
Dat hij
hij daarbij soms erg
goppervlakkig
pP
g redeK K Ili', It^,^
neert ofoedkoo
argumenteert moet de
g
P
lezer erbijl nemen. Wellicht is het nooit
Brusselmans' bedoeling
geweest echt een grondige
g
gg
g analyse
Y te maken.
Erger wordt het als de auteur vervalt in zeurderigggezwets
dat het lezen
g.
niet langer
maakt. Daarbijl dient aangestipt
t dat na ruim i50
g aangenaam
g
blz. de roman ineenzakt. De vaart is er dan uit, de 1- imensionaleersog zijn
zijn adem kwijt.
nages
zijn gekend, de auteur is zijn
kwijt. Slechts op
P het einde,
wanneer de problematiek van zwangerschahuwelijk-abortus
aan bod
p
l
komt, krijgt
het terug karakter, maar zonder de zwier uit het eerste deel.
Jgg
Een boek zoals alleen Brusselmans ze maakt, vlot in zijn
zijn betere passages
g
P
maar net iets te lang.
g
^I <\(
( <<

l

.

,
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FT

Jos de Wit
Herinneringen
^^ van een tomatenkweker, Ma nteau/ Antwerpen,
998,ver P

spreid
door Standaard Uitgeverij,
200 x
P
g
J BelgTelei 14.7a, 2018 Antwerpen,
p
125
blz., Pp
paperback 595 fr. - Deze roman, de eerste van Jos
5 mm,
1 de
Wit, vertelt de laatste dagen
van een.. aan
g
kanker lijdende
oorlogsveteraan.
HijlP ro \;^ ^^^i\c
J
g
^\^
beert in dit boek zijn verleden als oostfronter
te reconstrueren. Dit onderwerpf is in het verleden al vele malen aangesneden
en nog
g
g vaker werd de toon daarbijJ die van een 'oratio
pro
domo' dat bitter treurde om het vijdiP
l an
e onbegrip voor zoveel oorlogsidealisme in
het thuisland bijJ de terugkeer.
BijJ De Wit is
g
dat niet heteval.
Hij brengt
g in zijn
g
J.. verhaal
voldoende invalshoeken aan om zijn
l tekst zo
breed mogelijk
daarbij
g l te houden. Hij1 werkt daarbij
met
enkele tegengestelde olen waarrond
..p
zijn
J verhaal draait. Een eerste tegenstelling
g
g
wordt gevormd door het dagboek
van zijn
l
g
broer. De confrontatie van de twee uiteenlopende belevingen van dezelfde oorlo servaringelativeert
voor de lezer de eventuele
g
waarheidsgetrouwheid
van zulke getuigenisg
g g
sen. Een andere confrontatie is die tussen heden en verleden van de tomatenkweker. Die confrontatie belichaamt De
Wit in de 2 vrouwenfiguren
hij
uit het boek. Zijn
Zijn eerste vrouw waarvan hij
g
gescheiden
leeft, blijkt
blijkt totaal anders geweest
te zijn
ge
g
g
J dan zijn huidige,
veel J
jongere,
naar het verleden - toch de essentie
g
g
ppartner. Terugkeren
van alle memoires -laatst
plaatstonvermijdelijk
het hoofdpersonage onvermijdelijk voor
die tevnstelling en brengt hem in verwarring. Alsof die verwarring
nog
groot is, komt er nog
i
g een hallucinante invloedbij
g niet voldoende g
van de verdovende morfine tegen
de pijn
g
pJ van de kanker die op
P haar
zorgt.
beurt voor een nieuwe oppositie
tussen droom en werkelijkheid
1
g De
pP
Wit verwoordt die thema's in een heldere taal enresenteert
ze in een
P
mooie constructie met zinvolle flashbacks en vlotte overgangen die de
lectuur van het boek aangenaam
maken en de aandacht van de lezer
g
vasthouden. Toch overtuigt het boek me niet helemaal. Daarvoor mist
het nog
dat dit boek
g te veel ziel die de lezer de indruk kon geven
g
'moest'eschreven
worden. We wachten opPhet volgende
boek.
g
g
;^<<

FT

Hotel
VIEW
" De

Moerbei "

Hotel "De Moerbei "dankt zijn naam aan
de prachtige oude moerbeiboom in de
tuin, die helemaal aansluit bij de glooiende Haspengouwse fruitweiden.
Het hotelletje heeft 5 tweepersoonskamers
met elk telefoon en badkamer met toilet
en douche. Gevestigd in een 19e-eeuwse
stadswinning in het centrum van het gravenstadje Borgloon wil "De Moerbei"rust,
gezelligheid en eenvoudige, gezonde maaltijden bieden in een huiselijke sfeer.
De streek biedt vele wandel- en fietsmogelijkheden. Bezienswaardige steden (zoals
Tongeren, Luik, Hasselt, Maastricht...)
zijn vanuit Borgloon gemakkelijk bereikbaar.

Hotel "De Moerbei"
Liesbeth ORIJ
Tongersesteenweg 26 - 3840

Borgloon

Tel. : 012/74 72 82 - Fax : 012/74 51 42
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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.
lid hebt u op elk ogenblik recht op gratis taaladvies. Een telefoontje
en u wordt zo geholpen.
En bovenal: als

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,
:771[E,

v z.w

Frederik De Merodestraat 16, 2800 Mechelen
Tel. (015) 27 68 05 - Fax (015) 27 68 06

Van Dyck bij onze collega's
Tijdschrift 'OKV'

'OKV', het driemaandelijkse tijdschrift van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen,
publiceert einde mei 1999 een themanummer gewijd aan:

Antoon van Dyck

De a fl evering 99/2 handelt volledig over de werken van Van Dyck die zich in
Vlaamse collecties bevinden. Ter illustratie en vergelijking worden ook enkele van
de mooiste werken uit het buitenland afgebeeld.
In dit themanummer toont auteur Michel Peeters niet enkel de schilder Van Dyck,
maar besteedt hij ook ruime aandacht aan zijn tekeningen. Dit alles wordt voorafgegaan door een beknopte biografie waarin de invloeden van en relaties met
andere kunstenaars worden verhaald.

De aflevering 99/2 telt 44 pagina's, rijk geillustreerd met prachtige kleurenafbeeldingen.
Een los nummer kost 25o,- BEF. Bestellen kan door storting van dit bedrag op rekeningnummer 448-0007361-87 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen in Sint-Niklaas met
vermelding 'Van Dyck'

Onze gezinnen... ze doen niets Liever
dan bouwen. Ze bouwen aan hun huis,
aan de toekomst van hun kinderen, aan
later. Soms zien ze het groot, dan weer
klein. Wij van KBC Bank & Verzekering
staan altijd klaar om hen te begeleiden.
I n al hun ondernemingen. Want onze
gezinnen, daar hebben we het nu eenmaal
voor. http://www.kbc.be

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT
DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.
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'controversiële opinies in de
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1017 BP Amsterdam
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L

Een baanbrekende internationale re eks
over onze grootmeesters
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Een boeiend essay gecombineerd met een indrukwekkend
illustratiepakket
Illustraties die de schilderijen tonen zoals men ze met het blote
oog nooit te zien krijgt
Volpagina-kleurenafbeeldingen ontrollen zich voor de lezer-toeschouwer
als een filmische sequentie : van algemeen beeld naar sprekend detail.
Formaat: 280 x 250 mm
Omvang: 144 of 160 blzn
Illustraties-, ca. 100
Gebonden in vollinnen band met stofomslag
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VAN DYCK )
Dat heel A n t w e r p e n dit jaar feest viert o m de vierhonderdste verjaardag v a n V a n
D y c k s geboorte te vieren is niet v o o r niets. Deze kunstenaar heeft de k w a l i t e i t e n
v a n zijn tijdgenoten e n artistieke e v e n k n i e ë n Rubens e n Jordaens, maar is net iets
minder bekend.
Katlijne

Van

der

Stighelen

schreef een l e v e n d i g essay over leven e n w e r k v a n

V^dexc kunstenaar.
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Als een v a n de beroemdste m i d d e l e e u w s e kunstenaars staat J h e r o n y m u s B o s c h
b e k e n d v o o r zijn kritische schilderijen v o l m e t raadselachtige wezens die de verb e e l d i n g o p h o l d o e n slaan.
Bosch-kenner

Roger-Henri

Marijnissen

rekent af met fictie e n licht een t i p o p v a n

de mysterieuze Bosch-sluier.
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Een w a n d e l i n g d o o r h e e n e e n v a n de meest i n d r u k w e k k e n d e m e e s t e r w e r k e n v a n
de Westerse kunst. Een p l e i d o o i v o o r de b e e l d e n d e k w a l i t e i t e n v a n dit schitterende v e e l l u i k w o r d t o p g e l u i s t e r d m e t een w e e l d e aan illustraties.
Harold

Van

de

Perre

bestudeert dit k u n s t w e r k reeds jaren en laat de lezer delen i n
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KAMIEL D'HOOGHE

Ten

E

geleide

r zit muziek in dit Vlaanderennummer,
gewijd
,g laan de Heden-

daa se artisanale Muziek-instrumentenbouw in Vlaanderen en dit in Relatie met
de musiceerprakti 1'k.

Dit origineel,
klankrij
^ boeiend en klankrijk
g
wordt hier aangereikt
in gedegen
g
g g
wetenschappelijke
pP J en meer praktisch
p
gerichte
erichte
bijdragen,
l
g ,ggeschreven door
binnen- en buitenlandse deskundigen
g uit
universiteiten conservatoria en instrumentenmusea. Ook de instrumentenbouwers en
musicilaatsen
hun activiteiten in een ruim
p
historischers
en laten ons delen in
p ectief
p
hun betrachtingen
g en ervaringen.
g
In het inleidend essayY wordt na gege
dacht over de menselijke
nood
aan
rituelen,
J
klanken en muziek. Welke innerlijke drang
g
beweegt
lijm
g de mens om vanuit hout, ^leder,^l
en metaal een ongrijpbare,vluchti
vluchtigee subtiele
te creëren?
Muziek en muziekinstrumenten zijn
J
van alle tijden
en culturen. Vanaf de vroege
J
g
Middeleeuwen tot vandaaggl
zijn in Vlaanderen vele muziekinstrumentenemaakt.
Zij
Zij
g
vormen het klankbord van een levendige
g
muziekcultuur en tonen derootheid
van de
g
muziekkunst. De strijk-, klavier- en blaasinstrumenten reiken de hand aan de orgels
de beiaarden en de volksinstrumenten. Verder is er aandacht besteed aan de elektronische en akoestische instrumenten, naar eigen
ontwerp,
van de massaproductie.
p
p^
Instrumenten komen tot leven in muziek. De instrumentenmaker en de instrumentalist vormen een tweespan. De maker
concentreert zich metassie
oppde klank. De
p
vertolker streeft met eenzelfdeassie
naar de
P
zuiverheid van klank in de muziek.
Tijdens
Tijdens de s9de eeuw werden een
paar
duizend
historische instrumenten g ecol il
lectioneerd in het Instrumentenmuseum van
het Koninklijk
J Conservatorium in Brussel.
Vandaagg leveren zij
zij het studiemateriaal voor
de hedendaa gse instrumentenmakers, vertolkers en kunsthistorici. De wereldberoemde
bibliotheek van ditzelfde Conservatorium is
een andere voedingsbodem voor onderzoek
en verleent kennis en inzicht in het onderzoek van de muziekpraktijk.
l Nieuwepublicap
ties van Alamire en anderen actualiseren
deze kennis.

Het Festival van Vlaanderen in
Bru
e organiseert vanaf s964tentoonstellinBrugge
gengewijd
g J aan nieuwe muziekinstrumenten
in binnen- en buitenland. Daar werd reeds in
s96 5ervaren dat de wereld van de meer industrieelebouwde
klavecimbels het moest
g
afleggen
ambachtelijkgeconcig de ambachtelijk
gg tegen
pTeerde instrumenten waarbij de makers alle
onderdelen van het ontwikkelings ilroces bezielen en behandelen vanuit vakmanschap.p
Hieruit komt eenevarieerd
klankbeeld naar
g
voor, verschillender stijlperiode
en per landd
Jp
of regio.
g
In wisselwerkingg met de internationale
uitstralingg van heel wat Vlaamse musici hebben verschillende hedendaa gse Vlaamse instrumentenmakers een meer dan lokale faam.
lijs
Sommigen
g opp een ruime lijst
g kunnen bogen
internationale contacten en bestellingen.
g
Zijl delen hun bevindingen
g en mee en ne men ons mee opP hun zoektocht. Vanuit visie,
vakmanschapP en innerlijk voorstellingsvermogen,
met een degelijk
g
g l inzicht in
g ^ aangevuld
de materialen en de werking van de verschillendeen
g eledin g^ willen zij komen tot de o P timale realisatie van een instrument.
De sYnthese tussen het ambacht, de
kunst en hetede
g en
g functioneren van een
muziekinstrument vereistrote
g kennis en
veel ervaring.
g Een mooi klinkend instrument
is het ook aan zichzelf verplicht
visueel goed
p
g
te ogen.
g
Het maken van muziekinstrumenten
is daarom uitermate complex,
p gediversifieerd veeleisend en rijk
J aan creativiteit.
Alerte enetalenteerde
Vlaamse mug
hier
vanuit
hun
eigen
sici schrijven
)
g ervaring en en laten ons delen in hun inzichten in de
P rakti'k
J van de zo ggenaamde 'oude' muziek
die zijJ met krachtige
een nieuw lep
g impulsen
wereldwij natrilt.
venegg
even hebben dat wereldwijd
Zi zijn samen met andere Vlaamse
Zij
vertolkers van de historische muziek, 'actors'
in de realisatie van een succesvol droomverhaal vol levendige klanken.
OpP basis van de kruisbestuivingg met
het werk van de instrumentenmakers zorgen
g
de vertolkers voor een nieuwe frisse klankvorming,nieuwe speeltechnieken
en meer
P
ggedifferentieerde articulaties.
Berust derote
g eerbied voor de
beroemde Italiaanse en andere oude violen

oop
tijdens de Koningin
J
g Elisabethwedstrijden
een misverstand of is het een uitingg van fetisjisme?
Deskundigen
des pecifieg analyseren
J
Y
ke kenmerken van de instrumenten van Stradivarius, Maggini,
gg Guarneri,, e.a. uit de grote
g
vioolschool van Brescia, Cremona of elders.
Deze bewonderingg slaat evenwel niet
op de authentieke
historische instrumenten,
j
want zijJzijn
zijn allen min of meerggrondig
g gewijl zigd ^g
getransformeerd.
oedg Deze transformaties wordene
g
umenten?
juiste
raat.
Gebeurt het met de juiste
argumenten?
g
Robin Stowell ligt
g een tipje
PJ van de
sluier en laat ons meekijken
in
de
smeltkroes
l
van zakelijke
kwalig en van de grote
g
J belangen
teiten van de meesters-instrumentenmakers.
Terwijl org anologen en organisten
Terwijl
g
hunrote
g
g bewonderingguitten voor het genie
reide
orgelgespreide
van de over viergeneraties
g
g
bouwersdYnastie Van Peteghem kregen
g hun
instrumenten zware aanslagen
g te verwerken.
Intussen is heel wat tenoede
g
geels zijn
zijn geïnventarikeerd vele Vlaamse g
seerd. De Dienst Monumenten- en Landschapszor gheeft gedurende
meer dan 255ljaar
g
een degelijk
beleid
gevoerd
waardoor onze
g
g l
historische instrumenten beschermd eneg
restaureerd worden. Toch klinken er ook dissonanten.
Over moderneiano's
enpostP
p
moderneianisten
over
de vreugde
P
^
g en de
jonge
fierheid van de J
g violist die een zelf
gemaakte vioolebruikt
voor
het
verklanken
g
van een virtuoos regertoire ^over de op leidingen voor instrumentenbouw, over de levenskracht van de volksmuziek en over de beiaardcultuur in Vlaanderen wordt vanuit
deskundige
g hoek boeiende informatie aangereikt.
Gent is een centrum waar creatieve
geesten
in de meest diverse gebieden
werkg
g
zaam zijn
ook
in
de
muziekwereld.
Twee
J^
instituten worden in de kijker
J gezet.
g
IPEM is er het bekende centrum voor
elektronische muziek waar Louis De Meester,
ingingen teLucien Goethals en vele anderen
gen de burgerlijke muziekvormen en vernieuwende muziek creëerden.
In aanvullingg hiervan reikt de Studio
LOGOS dagdagelijkse ggebruiksvoorwerpen
p
aan alseluidsbronnen
die stimuleren tot het
g
spelen
met klanken.
P
Als coda dientesteld
dat deze
g
ublicatie een s ie el wil voorhouden van
pspiegel
Vlaanderens muziekinstrumentenbouw en
musiceerpraktijk,
J^ zonder evenwel vollediggP
heid te beogen.
Een
veelstemmige
polyfonie
gpY
g
wisselt af met exPressieve klanken in cantabile-stijl
J^ soms aan gevuld met fellere accenten
en emoties.
Dit beeld schetst de vitaliteit van deze
sector die,,ggeworteld in een ver verleden en
geplant
in een actief heden verder bouwt
e
gil
aan een steeds regenererende
toekomst.
g
TEN GELEIDE
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De organisatie van de sonore ruimte
Over de esthetische status van het
muziekinstrument

Van klank- naar muziekinstrument

e mens heeft zich doorheen
zijn
o
J geschiedenis
g pgewor
pen als 'de meester en de
bezitter van de natuur' (Descartes). Door
zijn
mogelijkheid
om zijn
zij
p
l intelliJ specifieke
gl
zij n handelen opp een uiterst ver g entie en zijn
reggaande en ggeraffineerde wijze
wijzeop
p elkaar
af te stemmen, is hijJ erin geslaagd
zij
g om zijn
g
in
indrukwekkende
mate
aan
l
zich te onderwerpen.
- de
g
PZijn intelligentie
mens als animal rationale - biedt hem de
mogelijkheid
om ten aanzien van zijn
zijn werg
keli'kheid
die
afstand
in
te
bouwen
die
l
noodzakelijk
J is om haarpop een
p ros
P ectieve wijze
wijze te kunnen manipuleren;
zijn
p
^J
handigheid - de mens als homo faber maakt het hem mogelijk
g l om de daad bijJ de
gedachte
te voegen en opp een feitelijke
g
J ke
wijze
zijn wereld in te richten.
l zij
de bemeestering
zijzijn
weg van
te realiseren, is de mens aangewezen
g
op
P de creatie van middelen die hem in staat
stellen om zijn
l fundamentele onaangepastheid aan zijn
J omgeving
g
g te compenseren.
p
In tegenstelling
g
g tot de dieren,^ die opp een
instinctmatige
wijzeop
P hun
g en dus directe wijze
leefwereld betrokken zijn
l^ wordt de mens
gekarakteriseerd
door een hulpeloosheid
eloosheid
p
ten aanzien van zijn
J ong emaniPuleerde
omgeving. Daar waar de dieren zich
reflexieloos trachten te schikken naar de
eigenheid
van hun omgeving
daarbij
g
g
g (en daarbij
eventueel het leven laten),tracht de mens
eerder zijn omgeving
g g te herschikken in
functie van zijn
J eigen
g noden en zwakten
(waarbij
waarbij overigens
ens
niet zelden die omgeg
ge
ving'het leven laat').
Deze algemene
antropologische con g
ditie weerspiegelt zich tot op zekere hoogte
g
ook in de wijze
J waarop
p de mens de sonore
ruimte (als deel van zijn leefwereld)) heeft
trachten te manipuleren
en in te richten.
p
Veeleer namelijk
dan
zich
te vergenoegen
l
met de beperkte
reikwijdte van zijn
zijneigen
g
P
stem is hijl technieken gaan
ontwikkelen
g
die zijn sonore bereik uitbreidden en die aldus ook de oorspronkelijke
zij
l functie van zijn
p
- het uitzenden van signalen
die
g
rechtstreeks of onrechtstreeks zijn zelfbehoud moesten bewerkstelligen
g - ten dele
overnamen en verbeterden. De creatie van
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deze middelen staat derhalve in een strikt
functioneel verband: ze zijn ontworpen
p ter
verbeterin van andere reeds
bestaande,
,
doch als insufficiënt ervaren middelen.
Daarnaast echter is de mens door
zijn
eerder
aangehaalde
vermogen
zijn
J
g
g om zijn
intelligentie
en zijn
zij concrete handelen
g
opp elkaar af te stemmen ook in
staat om zijn nooddruftigheid
gedeeltelijk
g
g
l
hij
en tijdelijk te overstijgen.
Aldus
kan hij
Jg
ruimte schePP
en voor de creatie en de ontwikkelingan
g het - (in strikt functionele
zin) - 'overbodege'. Paradoxalerwijze
J ligt
g
juist in de mogelijkheid
'het
van
boover
gl
die'
menselijk beg de essentie van de menselijke
l vervat. Een menswaardigg bestaan is immers een bestaan dat zich niet
laat limiteren door de hoogdringendheid
vanrimaire
noden, maar waarin een verg
der reikende vrijheid
kan ontwikkeld wort
den. De cultuur als de totaliteit van nietlouter-functionelej
P roecten is de ruimte
van deze vrijen als zo J en overbodigheid
g
menselijkebestaansruimte bij
bij
dani gook de menselijke
uitstek: zijl schept
de
context
waarin
het
P
menszijn
zijn
g gmenszijn in zijn waardigen waarachtigheiderealiseerd
kan worden.
g
Zoals de natuurlijke
l ruimte is ook
de culturele ruimte ingericht met een veelheid aan middelen en instrumenten. Doch
veeleer dan dat de middelen in deze context als compensaties
voor een menselijke
menselijk
p
fungeren,
geven
ze
juist
juis uitg
^g
aan
de
menselijke
mogelijkheid
menselijke
g
gl
om zich temporeel
boven zijn
zijl basale bep
hoeften te stellen. De middelen die in de
culturele ruimte ontwikkeld worden bevatten altijd
een aspect
J minstens partieel
P
p van
overbode
overbodigheid.
Ze compenseren
niet, maar
g
P
stellen een surplus
P aanwezig.
g
Vanzelfsprekend
vindt ook dit algeP
ge
meen antropologischgegeven
e even
zijn weerslagg
zijn
in de wijze
J waarop
p de mens in de loopp van
zijn geschiedenis de hem omringende,
g
ongedifferentieerde
sonore ruimte tot een
g
g eordende klankenwereld heeft trachten te
organiseren. Wellicht
reeds vanaf de vroeg-g
ste fasen van zijn
culturele
ontplooiing
J
p
g
heeft hij zijn
zijn stem en de door hem ontworpen klankinstrumenten namelijk niet uitsluitendehanteerdg
als elementaire si gnaal-middelen - maar ze tevens geïntegreerd
g
g

in veel complexere betekeniscontexten rieli'ke contexten ceremoniën, .... In dergl
ten fungeren de 'instrumenten' vanzelfsprekend
nogg wel degelijk
p
gl als middelen in
zoverre ze 'dienen om' bepaalde
klanken te
p
produceren,
roduceren doch tegelijkertijd
gl
l verwerven
ze,, in de mate dat ze niet in strikte zin 'nuttig'
l^ een merkwaardege
g en 'functioneel' zijn
vorm van eigenstandi gheid. Ze genereren
g
vormen van betekenis die niet louterpra g
matisch zijn maar die
binnen
een
nog
g

Italiaans orgel
gebouwd door Jan Boon in
SS
Mechelen 1992,
99 naar Domenico Caccioli,
Lucca, einde i7de eeuw (Bi'lokemuseunt
1
Gent, opdracht:
Koninklijk
p
1
Muziekconservatorium Gent).

steeds als functioneel te beschouwen context een verder reikende betekenisvorming
en zingeving
g gimpliceren.
p
Een verdere defunctionaliseringg van
het klankinstrument (waaronder in deze
context ook nog
g steeds de 'stem' begrepen
wordt) vindtlaats
ene P
^wanneer de ge genereerde klank als het ware als doel opp zich
gaat
g functioneren,^ d.w.z. wanneer de or g a nisatie van klank werkelijk
J als een auproject g
tonoom artistiekro'ectgeconcipieerd
P d
wordt waarin niet de dienstbaarheid maar
de klankschoonheid zelf centraal komt te
staan. Vanzelfsprekend is er in de ontwikkelingvan een 'meer functioneel' naar
een 'meer autonoom' statuut van het
klank muziek-instrumenteen
g
g stringente
demarcatie aan te brengen des te meer omdat de verschillende types
probleemloos
Yp p
naast of met elkaar kunnen bestaan. Doch
anderzijds
l is het wel betekenisvol dat in de
westerse muziekgeschiedenis
ggedurende
g
zeer lange
tijd de p
pragmatisch
ingebedde
g tijd
g
g
muziekproductie
muziek
zeer dominant geweest
is
g
p

- met name in de allesoverheersende relig ieuze muziekcultuur - en dat bovendien de
religieuze
overheid niet heeft nagelaten
om
g
g
de steeds toenemende complexiteit abstractie en techniciteit van de compositiekunst af te remmen teneinde te voorkomen
dat de initiële woord-versterkende en aldus
j
functie van de muziek
g odverheerlikende
uiteindelijk
J in het gedrang
g
g zou komen (cfr.
Concilie van Trente, 1545
. In concreto betekent dit dan ook dat de instrumentale muziek - in de strikte zin van tekst-onafhankelijke
l muziek - zich in feite pas
p definitief is
beginnen doorzetten vanaf die periode
p
waarin het Humanisme expliciet
een
p
ruimte creëerde voor een andere dan een
louter belijdende culturele ontplooiing
p
g
16de eeuw),
, zelfs dan heeft het nogg tot
diepp in de 18de eeuw ggeduurd vooraleer de
instrumentale muziek in strikt kwantitatieve zin de bovenhand zou nemen opP de
vocale muziek. In de i9de eeuw zou de
instrumentale muziek dan ten slotte ook
steeds vaker als esthetisch superieur worden beschouwd. Kortom, het muziekinstrument als 'autonoom artistiek fenomeen' is bijJ
uitstek een esthetisch concept dat thuishoort in de muziekhistorische context van
de Klassiek, de Romantiek, en - althans tot
opp zekere hoogte
g (cfr. infra) - de zosteeeuwse muziek.
Kunstmuziek en autonomie

het voorgaande
oor aande
gebleken
is ebleken dat
de defunctionaliseringg van het klank-geneg
' rerende instrumentrotendeels
parallel
p
g
' verloopt
p aan de toenemende bejegening
Jg
g
van 'klank' als een autonoom artistiek 'object'.
Interessant is dat een aspect
l
p vandiezld
e f elobale
ontwikkelinggzich in feite
g
nogg eens opnieuw
aftekent binnen een spep
pcifiek segment
ervan:
binnen
de
culturele
g
context waarin de klankschoonheid nadrukkeli'k
l als esthetisch fenomeen erkend
en na gestreefd werd (i.e. vanaf het Humanisme is er namelijk zelf een
ontwikkeling
g
van toenemende defunctionaliseringg waarneembaar. Concreteresteld:
de meest fung
damentele esthetische tendens van de barok over het classicisme naar de romantiek
is deg
emancipatie
e emanci
atie van de kunsteg
naaren daardoor ook het kunstwerk) ten
aanzien van de context waarbinnen hijJ
werkte. Waar heel wat barok- en klassieke
composities
bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
nog dubbelzinp
g on
nigbedoeld waren als 'gebruiksmuziek'
en
g
als zodanig
ook
ingebed
waren
in
een
s
s
g
g
Yteem waarin componisten
als loonarbeiders
p
afhankelijk waren van de specifieke
wen p
sen van hun broodheren, zien we in de
19de eeuw meer en meer het beeld ogduiken van deeïsoleerde,
als 'genie'
enie' etYg
p eerde kunstenaar die als het ware creëerde
ondanks zijn
l omgeving. In extremis leidde
deze ontwikkelingg zelfs naar een voorstelI

lingswi'ze
J van een in volkomen zelfbetrokkenheid verzeilde kunstenaar voor wie de
feitelijke
J uitvoeringg van zijn
J werken eigeng en
lij
lijk geen relevantie meer had. Met andere
het is een evolutie die culmineert
in een extreem 'ab-solute', i.e. opp zichzelf
staande muziek, een muziek die à la limite
als louter conceptueel
gegeven
bestaat en
p
gg
die als zodanigg vanzelfsprekend
ook facp
tisch instrumentenloos is - een muziek
kortom waarvoor de dove Beethoven als
ultieme metafoor fungeert.
g
Essentieel in deze context is vanzelfsprekend
het feit dat de algemene,
al dan
p
g
nieteëx
liciteerde esthetisch bepaaldheid
g p
p
van een epoche natuurlijk ook een weerslagg
heeft op
p de esthetische betekenis van haar
deelaspecten,
in casu de esthetische status
p
van 'het muziekinstrument'. In die zin is het
dan ookeenszins
verwonderlijk
verwonderlij dat de alg
tendens van autonomiseringgaral
g
p
lel verloopt
p aan de toenemende nauwgezetg
heid enrecisie
waarmee componisten
p
p
omgingen met het muziekinstrument als artistiek fenomeen. In concreto stellen we namelijk
J vast dat in de 17de- en een deel van
de 18de-eeuwse compositiekunst
er vaak
p
nog
no een sterke dissociatie bestond tussen de
compositie
als abstracte muzikale structuur
p
enerzijds
en
de wijze
wijze waarop
J
p die structuur
concreet - d.w.z. door middel van instrumenten - diende te worden uitgevoerd anderzi'ds:
bijvoorbeel was er
J zeer vaak bijvoorbeeld
specifieke
t
geen
s
ecif
pg
p eke instrumentatie
voorzien vaak ook konden en mochten
composities
door sterk uiteenlopende
bezetp
p
tingen
gespeeld
worden; en veelbetekenend
g g
p
is zeker ook dat bestaande composities
niet
p
zelden herwerkt werden in functie van het
beschikbare instrumentaleotentieel
of van
p
de specificiteit
van de situatie. In de 19de
p
eeuw evenwelroeide
er een esthetiek
g
waarin de uniciteit van ieder instrument
steeds sterker beklemtoond werd. Instrumenten werden steeds stelliger
pe
g in hun specificiteitewaardeerd
en
aangewend.
De
g
g
'sonoriteit' i.e. de specifieke
klankkleur van
p
een toon, verwierf als het ware een eigen
g
autonomie,^ groeide
uit tot een volwaardige
gg
muzikalearameter eng
werd als zodanig
een even wezenlijke
l muzikale constituent
als bijvoorbeeld
de melodie of het ritme.
J
Vooral in orkestrale werken valt de acribie
op
de instrup waarmee tal van componisten
p
mentatie verzorgden:
niet alleen immers
g
werden alle bezettinge
bezettin en sowieso strikt vastgelegd, maar geregeld
pe
g g werden ook zeer specifieke speeltechnieken
voorgeschreven
g
p
waardoor de sonoriteit nogg karakteristieker
werd) en in enkeleevallen
hebben compog
nisten zelfs nieuwe instrumenten ontwikkeld of laten ontwikkelen teneinde een aanvankelijk
l louter ideële sonoriteit alsnogg een
concreteestalte
te geven.
g
g

Deroblematiserin
P
gvan het
traditionele instrument-concept
p

In de loopan
de toste eeuw zet
p
de exploratie
van de sonore ruimte zich
p
grotendeels
rotendeels voort in de lijn
J van de 1 9 de eeuwse ontwikkelingen.
instrumentaties
en
g
orkestraties blijven
meestal minutieus voorl
van bestaande
g eschreven^ de manipulatie
p
muziekinstrumenten leidt naar een steeds
frequenter
niet-idiomatisch gebruik
ervan,
q
g
en de zoektocht naar nieuwe klankbronnen
opent
Binnen
P p
P nieuwe sonore perspectieven.
het kader van deze uiteenzettingg blijkt
blijk
dit laatste aspect
p ergg interessant te
zijn
l- aan gezien zich in deze context enkele
fenomenen hebben opg
edrong en die de traditionele betekenis van 'het muziekinstrument'ronde
op
de helling ghebben gezet.
g
g
gp
Eerst en vooral is er natuurlijk
J de
totstandkomingg van de elektronische muziek die de ontwikkelingg van een hele
nieuwe sonore ruimte met zich meebracht.
Essentieel is evenwel dat deze ontwikkelingniet zozeer (of zeker niet alleen) belangrijk
zij een
gJ was omwille van het feit dat zij
aanzienlijke
uitbreiding
inhield
van
het
abJ
g
solute toonbereik en van de compositorische mogelijkheden,
maar vooral omdat
gJ
tot een volleze aanleidingg heeft gegeven
e
gg
dieg herinterpretatie
van
traditionele
p ara p
meters zoals vorm, melodie, metrum, ritme
eli'k meer. De fundamentele andersen dergJ
heid van de door deze nieuwe klankbron
gegenereerd
e enereerde klank, evenals de verrebeheersbaarheid ervan introduceerg
den met andere woorden opp een blijkbaar
J
noodzakelijke
wijze een nieuw pparadigma
noodzakelijke wijze
g
in de westerse muziekcultuur - eenarap
di gma namelijk
namelijk waarin concepten
p als determineerbaarheid en complexiteit
richtin gge p
vend werden. Vanzelfsprekend
impliceerde
p
p
deze ontwikkelingg ook een ingrijpende verschuivingmet betrekkinggtot de esthetische
betekenis van het muziekinstrument: de
hechte, vaak als intiem (want uitges proken
fYsiek beschouwde band tussen de musicus en zijn instrument wordt in deze context namelijk
t verdreven door een veel minder directe omgang
g g, die in extremis zelfs
in een totale dissociatie waarkan overgaan
over g
bi'l het 'instrument' als zelfregulerend
Ys sg
overteem het initiatief van zijn
p
) 'bespeler'
neemt.
Waar de ontplooiing
p
g van de elektronische muziek desalniettemin nogg traditioneel kan wordenenoemd
in de mate dat
g
ze de verdere differentiatie van de klankwereld nastreeft en deze differentiatie eervolgens
ook in functie stelt van een artisg
tiekroces
is er daarnaast in de tweede
p
helft van de toste eeuw nogg een andere vrij geïsoleerde maar wel erggsignificante
g
tendens die veel radicaler is in haar afwi-l
zingvan traditionele artistieke waarden.
Met name de vooral door John Cagegeing
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troduceerde intentie om de exclusieve
klankbehandelingg van de westerse kunstmuziek te laten opgaan
aan in een eerder kosmischeconci
ieerde
sonore context,-implig
p
ceert een nog extremere
problematiseringg
p
van het traditionele 'instrument'-concept.
p
Wanneer Cagge inzijn
zijn bekende de com
P ositie"
het ostentatief aanwezige
e
4 33
gklassieke-muziek-instrument namelijk
J reduceert tot een klankloze brok materie, om
aldus de aandacht van de luisteraar te vestig
en op
geluiden die zich
p alle willekeurige
gg
in de toevallige
g omgeving
g g voordoen, dan
trekt hijJ daarmee vanzelfsprekend
opp een
p
provocatieve
wijze
van
leer
tegen
tradigen
een
p
tionele cultuur die opp een actieve wijze
wijz de
wereld tracht te organiseren
en te
g
bemeesteren in relatief kleine, als 'werken'
bestemgelde klankconstructies. De verstommingvan het instrument symboliseert
Y
hiereen
bep aradoxalerwijze
l niet zozeer
erkin
als
wel
de
potentiële
herwinning
g
p
g
van de oneindigheid
aan klanken die door
g
het aanhoudendroces
van cultiveringg uit
p
het oogg en oor verloren dreigden
g ente wor den. Een dergelijke
radicale
stellingname
g J
g
im
impliceert
vanzelfsprekend
een
volkomen
p
p
andere esthetiek - een esthetiek namelijk
J
die ons in zekere zin terugbrengt naar de
oersituatie waarin zich vanuit een ongedifferentieerd klankuniversumeleideli'k
g
l aan
de evolutie van klank- naar muziekinstrument begon te voltrekken.
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De pianoforte, de hemel ingeprezen
en ter helle gejaagd

Een topje zonder ijsberg?

De rijkdom
van de diversiteit
l
n hetec
erenommeerde
en ob'g
J

tiefeschreven
'Lehrbuch des
g
Pianofortebaues' van 18l2 beschrijven
de auteurs Heinrich Gretschel en
l
Julius Bllithner op
pil.15 2 tot 166 niet minder dan dertien verschillende mechanieken,
waaronder die van SteinwayY en Erard.
Over Erard zegt het boek dat het mechaniek zeer ingewikkeld
is en een hoogwaarg
g waar
dieg behandelinggvraagt
g en dat het door
geen
een enkel ander systeem
overtroffen
Y
wordt. Opp p.
en
1
o
gaan
de auteurs in
p 139
4g
oopde vleugels
van
Steinway
en
g
Y relativeren
verregaand
het lovende juryrapport van
g
1867.
7
Eenrofessioneel
pianist
kon in de
p
p
19de eeuw kiezen tussen tientallenpianop
merken en tientallen mechaniekeng
ver eten we niet dat het mechaniekrotendeels
g
het karakter en de kwaliteit van de concertvleugel
g bepaalt).
Door deroei
g van de industrie
kwam echter ook de concurrentiestrijd.
l De
firma's die zich vooral met de kwaliteit van
deroductie
bezighielden,
verdwenen uitp
g
- ver
eindelijk
l van het ppodium. De firma's die
zich op
p de moderne verkoopsmethoden
p
concentreerden, hielden wel stand. Vandaagijn
g l het drie firma's die het grootste
g
edeelte vanY
de markt beheersen: Steinway
met strategisch
geplaatste
winkels in New
g
gil
York en Hamburg,
g,
, zich vooral
beroepend
op
de
'Weense
traditie',
en de
p
p
sinds het einde van de 1g de eeuw opkomende Yamaha met ankerplaatsen
wereldp
wijd.
Zonder
de
kwaliteit
van
deze
vleugelJ
g
ppiano's hier in vraagg te stellen, moeten we
vaststellen dat ze wel zeer op
elij p elkaar gJ
ken. Sterder nog,
g^als we de criteria uit de
negentiende
eeuw hanteren, kunnen we
g
zeggen
ze
en dat er slechts één standaardpiano
p
over
overgebleven
is. Deze standaardpiano
g
p
wordt zogoed
geïmiteerd door de
g l g
g mogelijk
di
digitale
piano,
de
eigenlijke
g
p
^
g l hedendaagse
g
ppiano.
Zo'n standaardinstrument heeft
voordelen voor deianist
en de luisteraar,
p
want Boulez, Brahms en Beethoven worden
gesileeld opp hetzelfde instrument, in de
meesteevallen
met één techniek, en
g
meestal in één klankideaal. Walter Legge
gg en

Herbert von Kara'an
l hebben de ontwikkelingvan deze eenheidscultuur bewust in
een stroomversnellingg gebracht
en hun o p g
volgers
g werden zeer geholpen
g P door het
opengooien van de grenzen
en de toeneg
mende invloed van de media opp zoek naar
hogere
luister- enkijkcijfers.
kijkcijfers. We vinden
g eg
li'kaardi
s rocessen opp andere
J
ge verarmingil
gebieden:
honderden planten
en kruiden
g
p
zijn verloren gg
gegaan,^ honderden dieren zijn
zijn
uitgestorven,
verdwijnen
g
^ talen verdwijnen.
de muziek is het verdwijnen
van
l
instrumententypes
uitvoerdersstijle
Yp en uitvoerdersstijlen
bijzonder
dramatisch, omdat de mul
ziek nog
wordt, maar dan met
g
guitgevoerd
oneigenlijke
onei
g J middelen. Daardoor wordt een
sterkereduceerd
gestandaardiseerd
en
g
,g
efilterd
beeldgeboden
van
het
muzikale
g
g
erfgoed
, waarbijl de interessante en voor de
g
kunst noodzakelijke
tegenstellingen teru lg
gedrongenafwijze
worden door het afwijzen van
diversiteit.
Alhoewel een deel van hetianorep
is voor de 'moderne' vleug ertoire geschikt
g
gel,
el wordt dit deel eerder uit de wegge
g
Met andere
gaan door de meeste pianisten.
p
woorden de meesteianisten
(en de
p
meeste instituten en concoursen) kozen
enerzijds
J voor een instrument waarvan ze
het evidente repertoire
grotendeels
verwer p
g
en en anderzijds
anderzijds voor een repertoire
p^
p
waarvan ze het evidente instrumentarium
negeren.
Piano versusianoforte
grote
P
^de
g
verwarrin
verwarring

Piano is de afkortingg van pianoforte,
p
één van de oorspronkelijke
p
l namen van het
cembalo met hamertjes. Strikt genomen
zijn
zij
g
dus pianofortes
en zijn
zij alle
p
p
pianofortes
piano's. Maar de spraak
heeft
p
p
haarebruiken
en opp
hetg
gebied van de
g
piano
iano heeft dat na enkele eeuwen geleid
tot
g
een Babelse spraakverwarring. In Vlaanderen zeggen
voor het insp
gg we vandaagg piano
specifiek
on trument van vandaag,
g^
p
derscheid tussen akoestische en digitale
g
piano's,' of tussen vleugelpiano'sof 'buffetpiano's,
p
- maar in Nederland is een ppiano
steeds een 'rechte'iano
en het concertinp
strument heet 'vleugel'.
g Toch wordt de
vleugel
door een vleugelist,
g niet bespeeld
p
g
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maar door eenpianist. Een historisch
pianotype, nieuw of oud,, noemen we in
Vlaanderen vandaaggp
pianoforte en in Nederland fortepiano.
Maar er is niet afgep
ge
sproken
waar de zogezegde 'overgang' te
p
situeren valt. Want velen denken nog
steeds dat Chopin en Schumann de 'moderne' vleugel
hebben,, terg zouden gekend
g
wijl
anderen
een
Erard
met
arallelbesna
l
p
ringan
met
Weens
g 1 10
9 of een vleugel
g
mechaniek uit 1930
93 nogg een pianoforte
p
noemen. Italianen noemen inmiddels alle
p iano's pianoforte,
, en daarmee bedoelen ze
p
inrinci
e
de
moderne
vleugel.
p p
g De Engelg
sen noemen het historischt
e Fortepiano,
type
p
maar de 'bijbel' van Rosamond Hardingg uit
1933
heet dan weer 'The Pianoforte, ,its His933
torYtraced to The Great Exhibition of 18 51'.
De Duitssprekende
landen hebben het
p
ggraagg over het Hammerklavier of de Hamterwijlsommigen
merflug^
el terwijl
g deze termen
uitsluitend voor de oudste types
gebruiken.
Yp g
Tot welke verwarringg dit alles kon leiden
blijkt uit het volgend
voorval. Enkele jaren
aren
g
zeggen:
ggeleden hoorde ik een pianoleraar
p
gg
'dat men de Hammerklavier-sonate van
Beethoven op
pianoforte speelt,
pg
p ^ is nogg te
hijwou het zo, maar de anbegrijJpen want hij
dere sonates moeten toch opp een normale
piano!'
In het onderhavige
p
g artikel noem ik
alle historischeianot
es oud of nieuw,,
Yg
pianoforte. Voor sommige
atep
g progressieve
p g
liers20
eldt
dat
tot
zowat
1
voor
som
9,
g
mie
i 0.
g conservatieve ggeldt dat zelfs tot 95

ten werd in menig
g instituut belangrijk
gig eacht en vele conservatoria bouwden een instrumentenverzamelinguit. De beroemdste
enl g
verzamelingen
roeiden in Pag groeiden
rijs^ Berlijn
J en Brussel. Vaak waren de conservators zelf musici, zoals bv. Berlioz. Ook
in de eerste helft van de 2oste eeuw was
het noggebruikelijk
gg
J verzamelingen
g uit te
bouwen in de schoot van de conservatoria
en ze te integreren
in het muziekonderwijs
muziekonderwij
g
en Antwerpen). Al werd er vaak oop

De belangstelling
g
g voor historische
instrumenten vanaf Fétis

Vanuit de negentiende eeuw ontwikkelden zich opp het gebied
van de uitg
voeringg
s rakte kJ twee stromingen,
g die ik
hier wat simplistisch
de
stroming
p
g Fétis en
de stromingg Mendelssohn noem. Beide wareneïnsteresseerd
in 'oudere' muziek, en
g
als componist
be
begrepe
re en ze de onlosmakep
eenheid
van de compositie, de
tekst,
p
,
het instrument en de uitvoeringspraktijk.
Beide verdedigden
ze een oplossing
g
p
g voor
hetrobleem
dat zich stelt als men oudere
g
muziek in een ander tijd
Jperk wil uitvoeren.
Mendelssohn adapteerde
de muziek aan de
p
nieuwe instrumenten. Fétis verdedigde
g
hetebruik
van de oorspronkelijke
g
p
l instrumenten. De Mendelssohn-richting,
mug
zikaal ook,, zou vastlopen,
p want elke gene-ratie stond voor een nieuwe adaptatie
en
p
dat leidde uiteindelijk
J tot onherkenbare
versies. De Fétis-richting
g kende belangstelg
lip in de
1 de eeuw (Anton Rubinstein,,
9
Brahms, Joachim) en in de 2oste eeuw
(Hindemith, Britten) en zou in onze tijd
J
definitief doorbreken.
In de i 9de eeuw kon men deze belangstelling
teru vinden in de nieuw
terugvinden
g g ook
opgerichte
conservatoria.
De studie van de
pg
historische muziek en de oude instrumen-

Jos van Immerseel

historische instrumentenp
g es eeld en werden er ook zgn.
gebouwd,
van een
g kopieën
p
g
echte 'vanzelfsprekende'
muziekcultuur
g
kon men toen nog
Wat de
g nietsreken.
p
ppianoforte betreft,^ kwam zo'n cultuur lap g zaam oppgang
rog g vanaf omstreeks 1955,
955
g
tendeels vanuitrivé-initiatieven.
Gelukkig
g
werd er veel oppp
lp vastgelegd, zodat we nu
gedocumenteerd
zijn overg
deze eggoed g
zijn
riode. Een mooi overzicht vinden we in
'The Sound of the Fortepiano,
^ a Disco
p
g rah
of
Recordins
on
Early
Pianos'
van
p Y
g
Y
Ann Basart1985^Berkeley)
Ymet over de
00lp-opnamen uit de jaren 1960-1984en
9l
meer dan loo fortepianisten!
p
Maar, hoe liefdevol ook bespeeld,
p
, de
instrumenten waren vaak niet ingoede
conditie oferestaureerd
met elementen
g
die er niet bijJ

Deianoforte
in een stroomverf
snellip gvanaf s 97451
25 den
jaarggele

Begin
Be in 1970 kwam er veranderingg in
de situatie, vooral door het werk van Derek
Adlam, de restaurateur van dei
ggantische
Colt-verzamelingg en van de Finchcocks-collectie van Richard Burnett. Adlam vormde
vele leerlingen
g onder wie Christopher
p
Clarke de huidige
e
huidi primus
van de ianoforp
tebouw en -restauratie. De restauratietechniek was eindelijk
de
J op
p niveau gekomen,
g
conservatoria konden eindelef k hun verzamelengen revaloriseren en de relatie
pianocompositie-uitvoering beter bestuderen. Maar opeen zeldzame uitzonderin g
na^ gingen
hun
g g de conservatoria nu juist
l
verzamelingen
verzamelmen afstoten. De meest tragische
g
voorbeelden zin
l Parisl en Brussel waar de
verzamelingen
werden in
g opgenomen
pg
'nieuwe' musea metolitieke
benoeming
en een ingrijpende afvloeienvan begen,afvloeiing
kwaamersoneel
en
waarbij
g
^ een 'beleid' waarbij
de instrumenten vooral beschouwd worden
als aantrekken gp
s ool voor eendagstoeristen. Hier en daar bleef de relatie bewaard.
In Vlaanderenebeurde
dat in Antwerpen.
g
g
De instrumenten van het conservatorium
werden in 1967
naar het
97 overgebracht
g
Museum Vleeshuis, waar een restauratiebeleid op
gang
pg
g kwam onder impuls
p van
dr. Jeanine Lambrechts-Douillez en het
Ruckersgenootscha g. Voor de pianoforte
lep
verde dat in 1974
de restauratie opP(door
974
Adlam en Clarke) van derachti
g
ge Conrad
Graf uit 1826, een instrument dat nu reeds
25
middelpunt
is van con 5)jaar inspirerend
p
g
cert- en studie-activiteiten. Op
g dit ogenblik
g
bouwt Christopher
p Clarke een facsimile
van deze Graf opp initiatief van het Ruckersgenootschap.p
Deze ko ie zal,^gp
geplaatst
naast het origineel,
g
^ verdere studie mogelijk
maken.
Tijdens
Tijdens dezelfde 25
5)jaar vonden in
Vlaanderen andere belang)
rijke en waardevolleebeurtenissen
plaats,
g
p
^met oppkop
p de
driejaarlijkse tentoonstellingg van o.m.
driejaarlijkse
pianofortes tijdens het Festival Musica Antiqua in Brugge
gg onder impuls
p van Robrecht
Dewitte. De eersteianoforte
die daar tenp
toonggesteld werd, was een kopie
p van een
Mathaeus Heilman van ca. 71 5^
8 gebouwd
g
door het atelier Adlam-Burnett, en dateg
beurde in hetzelfde symbolische
1!
Y
) jaar974
Het congres 'Antverpiano'
in
het
Elp
zenveld1989^1 99
1 1993)
bracht driemaal
^ 993
zowat 100 bouwers, restaurateurs, musicologen
samen en toonde enkele
g en spelers
g
tientallen nieuwgebouwde
pianofortes
en
g
p
gerestaureerde
erestaureerde
originele vleugels.
g
g Deze
congressen
intensifieerden de samenwerg
kingtussen de verschillende specialisten
en
p
konden de algemene
knowhow
vergroten.
g
g
Vandaa biedt de cd-markt een
Vandaag
grote
hoeveelheid opnamen
o pianofortes
g
g
p
zowel op
oude
als
nieuwe
instrumenten.
g
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Deedreven
melomaan is er misschien blij
blij
g
blijft helaas een schijnmee, maar het is en blijft
l
cultuur. Want te weinig
g historischepianop
fortes zijn
toestand bespeelbaar,
er
J in goede
g
p
zijn
J te weinig
gggoede nieuwe instrumenten,
gebouwd
ebouwd
volgens de regels
g van de kunst.
g
En van deze oude en nieuwe instrumenten
zijn
J er te weinigg in het bezit van musici.
Vele zgn.
g pprofessionelePianofortes Pecialisten bezitten niet eens een instrument en bedienen zich voor opnamen
en concerten
p
vanehuurde
instrumenten. Deze situatie
g
zet een domper
p opp wat een mooie evolutie
zou kunnen zijn,
kennen
l^ want de spelers
p
deeheimen
van hun instrument onvolg
doende. Daardoor spelen
ze vaak opp instrup
menten van onvoldoende kwaliteit, omdat
ereen
speg referentiekader is en omdat dee
p
lers overgeleverd
zijn aan enkele verhuurg
ders die het niet steeds zo nauw nemen.
Maar het ergste
g is wellicht, dat de
meesteianisten
de
pianoforte
nogg steeds
p
p
onvoorwaardelijk
J afwijzen,
J , ik denk,, omdat
onbekend onbemind is, en omdat de studie
van deianoforte
veel van de huidige
p
g
speelgewoonten in vraag
vraa stelt.
Inderdaad als deianoforte
niet in
p
geregeld
ggoede conditie is,^ niet goed
g
g g en
vaak nietoed
gestemd is en de pianist
g g
p
speel
s eelt met een techniek en een esthetiek die
bij een ander instrumententype
kan
Yp past,
p
dat moeilijk tot een goed
resultaat leiden.
g
Een eerste vraagg is dus:
Wat is eenoede
pianoforte?
P
g

Eenoede
pianoforte
is re presentag
p
tief voor de oorspronkelijke
optimale
situp
J
p
atie in uitvoeringg en afstelling,
ideaal
g^
voor de muzikale taak die de componist
en
p
de uitvoerder er aan toevertrouwd hebben.
De originele
exemplaren
^
p

Oude instrumenten vanoede
kwag
liteit die bewaard bleven kunnen we als
volgt indelen:
- instrumenten in een toestand waarbijt restauratie niet meer mogelijk is door een te
sterk natuurlijk
J verouderingsproces, door
beschadiging, door
parasieten,^ door torsingg
p
of li'mloslatin
l
g^door het ontbreken van vitale onderdelen
- instrumenten die niet meer in hun oorseronkeli'ke
l conditie verkeren door moderniseringof onoordeelkundige
of
greparaties
p
restauraties
- instrumenten die niet bespeelbaar
zijn,
J,
maar in een dermateezonde
toestand,, dat
g
een restauratie opphoog
g niveau overwogen
g
kan worden
- instrumenten die een zachte restauratie
ondergingen en nog
no kunnen getuigen
g g van
hun oorspronkelijke
glans.
p
J g
De begrippen authentiek en origineel spelen
vaak een verblindende rol in
P
het beoordelen van oude instrumenten.
182

Daarbij primeert vaak de kunstmatige
Daarbij
g
marktwaarde van 'antiek' ten onrechte
boven de kunstwaarde en de historische
waarde van het muziekinstrument.
Als we onzeotische
kathedralen
g
bekijken
zien
we
ofwel
verweerde
en bel
zoedelde stenen ofwel nieuwe stenen. De
nieuwe zijn
maar kunnen, als
J niet origineel,
g
er aan vele voorwaarden voldaan is, een
origineler
beeld opleveren
dan de 'versleg
P
ten' stenen. Inderdaad een kathedraal
werd nietebouwd
met verweerde stenen.
g
Trouwens, de verweerde stenen die we nu
zien,^l
zijn vaak ook al niet meer de origineg
len. BijJppianofortes lijk
lijkt de situatie eenvou zijn veel jonger
er
onze kag ^ want ze zijn
J gdan
thedralen veel kleiner, en ze staan niet op
straat. Maar in werkelijkheid
is de situatie
J
veelroblematischer,
want
een
pianoforte
p
p
^
is kwetsbaar (hout, leder, doek, lijm),de
bouwtraditie is onderbroken en deianoP
forte is een machine die mechanischerfect
p
moet functioneren. Bovendien is eenpianoforte ook een klinkend lichaam dat zijn
J
kwaliteit moet bewaren. En ten slotte moet
eenpianoforte
de muzikale en menselijke
menselijk
p
boodschapkunnen doorgeven
die de comg
p onist via de uitvoerder meende te moeten
creëren.
Het restaureren van eenpianoforte
is daardoor uiterst complex.
In het kader
P
van dit artikel moet ik mij
mi beperken
tot
p
slechts enkeleedachten:
g
- Een restauratie diegeen
blijven succes
g blijvend
levert te weinig
o en vermindert de
g p,
documentaire waarde voor het onderzoek.
- Elk instrument is een apart individu met
eenersoonli'ke
en weinigg inp
l geschiedenis
g
strumenten lijken
ook zelfs maar een klein
l
beetje
J op
P elkaar.
- Het corpus
P moet nogg voldoende gezond
g
zijn,
zijn zodat het
instrument op een normale
p
manierebruikt
kan worden; zoniet kan
g
een restauratie niet overwogen
g worden.
Een ernstige
tijdelijk weggeg torsingg kan tijdelijk
gge
haald worden, maar komt terp g,zodat het
instrument na korte tijd
J onbruikbaar wordt.
- Het stemblok moet nogg
in goede
conditie
g
zijn,
zin want een pianoforte
die niet perfect
p
p
g estemd kan worden binnen het uur, is
geen inzetbaar instrument.
- Het is soms moeilijk
J uit te maken welke
zij en welke kort na
onderdelen origineel
zijn
g
bouwewi'zi
g ld
g werden (en misschien
door iemand anders dan de bouwer).
- Kan men een restaurateur vinden die de
kennis en de kunde van de oorspronkelijke
p
l
bouwer evenaart? Een extraprobleem stelt
zich, omdatianofortes
in de s 9de eeuw
p
vervaardigd
g werden in ateliers van io tot
Zoo vaklieden, allenes
ecialiseerd in een
gespecialiseerd
onderdeel. Kan men van één restaurateur
eisen, tientallen ambachten te beheersen?
- Leder, doek en snaren zullen in de meeste
gevallen vernieuwd moeten worden. BeJ

hoog-schikken we nu over vergelijkbaar
g
zijn een groot
waardegmateriaal? Er zijn
aantal
g
materialen die niet meerecultiveerd
of
g
niet meer opp dezelfde manier gecultiveerd
g
worden.
- Zal het instrument na de restauratie in
ggoede condities bewaard worden (temperap era
tuur,, vochtigheid)
en vooral, zal het g ere g
geld, indienoe
mogelijk
g J dagelijks
g i ggoed bespeeld worden, zodat het instrument zich
kan ontwikkelen tot een intensief trillend
lichaam?
- Elke restaurateur staat bij elke g
handeling
voor een dilemma. Kiest hij voor een relikwie of vervangt
hij het onderdeel (zoals
g hij
de oorspronkelijke
p
l bouwer ook zou doen)?
Wat doet hijJ met een l'engelende snaar, met
teg eworden
hardve
hamerko
er met p led
ren die breken wanneer men zerobeert
af
p
te stellen? Wanneer hijl de pproblemen niet
ooplost,
lost speelt
p het instrument slecht en geeft
g
het een vals beeld van het oorspronkelijke
p
l
beeld. Maar als hij
hij de onderdelen vervangt,
g,
neemt hij een stuk originaliteit
weg.
g
g
- Elke restauratie moet omkeerbaar zijn.
J
Dat zijn
aan de volgende
J we verplicht
p
g
generaties.
Originele
g
ppianofortes kunnen slechts
beperkt
ingezet
worden in de muziekculp
g
tuur, ofwel omdat ze in een museum staan
en niet uitgeleend
worden, ofwel omdat ze
g
bezit zijn van
een privé-persoon
die er ergg
p
p
g zij
zuiniggop
zijn
p is. Uitzonderinggop
P de regel
ianofortes
elers
die
met
hun
ei
eigen
p
p
g in
strument en reizen. Als datoed
eoranig g
g
seerd wordt, kost het de musicus echter
enorm veel tijd,
en zorgen. In de
J ^ ggeld
g
meesteevallen
zullen
de 'kopieën'
de taak
g
p
moeten overnemen.
De zgn.
p
g kopieën

Uit de orgelwereld en de klavecimbelwereld kennen we reeds dearadox:
de
P
ko ieb ouwers bewebeste en zorgvuldigste kopiebouwer
geen
p
dat zeeen
kopieën
bouwen, ,J^
ja, dat het
zelfs onmogelijk is een kopie
te
vervaardip
oede en minder nauwkeug de minder goede
rIge bouwers beweren eerder dat hun instrument eenerfecte
kopie
p
p is van 'het'
ori
origineel
en
sommigen
voegen
g
g
g daar fier
aan toe dat ze wel enkele 'verbeteringen'
g
uitvoerden. Ronduit teleurstellend is de
vaststellingg dat vele kopiebouwers
het orip
meel
nooitgezienhebben
of
onvoldoende
g
g
bestudeerd hebben, en slechts van een
bouwtekeningg werken. Inmiddels is minutieus kopiëren
ook niet voldoende: hout en
p
leder zijn
en de kol niet reproduceerbaar,
p
p iebouwer zal een enorme dosis knowhow
feeling
g en historisch inzicht moeten bezitten om tot eengoed resultaat te komen. Bovendien is bij een
pianoforte de afstellingg
p
van het mechaniek van hetrootste
belang.
g
g
En hoe kan men een reglage van s5o ljaar
oud kopiëren?
Een ander probleem
is de
P
p
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klankbodem. Eenplank kan men niet
kopiëren
en hout met exact dezelfde
P
eigenschappen kan men niet vinden. De
kopiebouwer
moet dus begrijpen hoe de
p
originele
bouwer werkte,, maar vooral,, wat
g
hij nastreefde,^ zodat de kopiebouwer
hij
een
p
ppassend alternatief kan vinden. Het ontwikkelen van een oor met smaak en een
cultureel kader kunnen hier helen.
p
Ten slotte nogg een behoorlijk pro-bleem: wat moet het volume zijn
J van een
bepaald
pianofortetype,
p
p
Yp ^ hoe draagkrachtig
g
g
enercutant
moet de toon zijn,
p
l^hoe langg de
resonantie? Betereze
d hoe moet de
g g^
nieuweianoforte
zich verhouden tot anP
dere instrumenten uit dezelfdeeriode
(in
P
kamermuziekverband),en zelfs tot het orkest uit die tijd?
tijd? Terwijl
Terwij volume de allesis, moet het instrument ook zijn
cantabiletaak aankunnen. De kwaliteit van
de discant zal dus vaak bepalend
zijn
zij voor
p
algehele
appreciatie
van
het
niveau.
g
pp

niemand hetrobleem
gehoord,
en ook al
p
g
denken de meesten dat de vleugel
g niet
deu g^
t of de stemmer ondermaats was 'als
er al zo snel bijJggestemd moet worden'. Ten
slotte is de stemmer als een renwagenmechanicus: hij
hij bepaalt
de lengte
g van het lep
ven van deerformer.
Daarom verkiezen
p
de besteianofortes
elers
zelf te stemmen
p
P
of zijn
J ze zeer veeleisend als het over de
keuze van een stemmeraat.
g Want de
stemmer bepaalt
mee de klankkleur van de
p

een kans te geven.
geen
g even
- Hijl houdt de bedoelingg van de compositie
p
steeds vooroen
g en weet zichzelf totaal ten
dienste te stellen van deoede
voordracht.
g
eelt steeds voor een veeleisende
- HijJp
meester die in de zaal wellicht stiekem
luistert.
- Hij
Hi' leert door bescheidenheid, maar vertolkt met autoriteit.

M^, ^" < <^ ^^
1*, \ ^^^^^^^^;\
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Wat is eenoedepianoforteP
g
stemmer?

^^,^„,^u

^k"a^aSC^aZA

Eene
g oede stemmer is een beetje
l instrumentenbouwer want hijJ begrijpt de
functies van het instrument en het waarom
van de verschijnselen.
Ook weet hij om te
J
gaan
met
een
pianoforte,
^geheimen.
kent de g
g
p
van de stempennen,
funcp
^ van het optimaal
P
tioneren van een snaarspannin g^ p ositionering,
en van de problematiek
van
g^
p
de dempers.
p
Hij is ook een beetj
beetje muzikant, want
Hij
hij moet kunnen inschatten hoe zijn
hij
zij
l stemmingin het komende muzikale proces
zal
p
functioneren. Stemmen is harmonie brendaarbij het
g en en de muzikale eruditie zal daarbij
laatste woord spreken.
p
HijJ is ook een beetje
beetj acousticus en
deianoforte
naar
omstandigheden
p
g
volens de lengte
volgens
het over g
g van de nagalm,
wicht van onder- of boventonen in de zaal,
in functie van de eventuele andere instrumenten, meer introvert of juist
juist zeer briljant.
briljant
kiest voor betere tertsen of kwinten, of
voor bePaalde tertsen of kwinten, en weet
doelbewust de discant-stretch te kiezen volen de eventueel
g ens het boventoon palet
P
hoogg meespelende
instrumenten.
P
Maar de stemmer is ook een koelbloedegrealist. In de concertpraktijk
p
l moet
stemmen altijd
razendsnel
gebeuren,
vaak
J
g
in lawaai en stress én de stemmingg moet zo
gefixeerd
worden dat het instrument zo
g
langg mogelijk
gestemd
blijft.
blijft. Hijl zal
g
g l goed
g
dus anticiperen
op
mogelijke
g
p
g l veran derinen temperatuur
en
g en van vochtigheid
g
g
weten hoe het betreffende instrument
daaropg zal reageren.
g
Deoede
stemmer is ook stoïcijns
J
g
van karakter en staat boven dommeo emer kingen. In de pauze
zal hij
hijenkele bassen en
g
enkele unisono's corrigeren,
ook al heeft
g

Potvlieghe.
door Joris
Potvlie
Horn- klavechord naast origineel uit s 8 , gebouwd
Een ' ascimile' van het.
I
I75
^

vleugel
speler
benut een mooie
g en de goede
g
p
stemmin in het muzikale proces
en in de
stemming
p
timin van zijn
timing
zij voordracht.
is eenoede
pianofortespeler?
P
g
P
a) Hij1 is om te beginnen
een goed
musiS
g
cus
- Hijl
kennis en gevoel
in evenwicht te
g
houden.
- Hij
Hij luistert en gpre-luistert naar zijn
zijJ collezijn begrip
g g en concept
g van
g ae in relatie tot zijn
n
deartituur
en
baseert
zich
op
zijn
erva
g l
g
ringn
g ontwikkelde antennes.
- Hij
Hij bezit een grondige
g
g zelfkritiek om te
kunnen evolueren en is tegelijk
g
g l enigszins
tevreden opg het moment zelf om depressies
g

een g
goedppianist
b Hij1 is vervolgens
S
en de grenzen
- Hijl kent de mogelijkheden
g
gJ
van de klankontwikkelingg van de piano
die
p
hij op dat moment bespeelt.
hij
P
elke toon vierdimensionaal:
Hij dirigeert
- Hi
g
s hetrofiel
en de kwaliteit van de toon
p
ontstaan in het voorstellingsvermogeng eholen
g
g
P door het muzikale geheugen
2) dit beeld wordt omgezet
in een technisch
g
ebaar (snelheid van de roterendeg,
vinger,
gebaar
de richtingg van deze beweging
parallel aan
g gg
de toets, de lengte
g van de aanrakingg met de
toets, hetrecieze
moment waaropg de toets
g
verlaten wordt - ongeacht
de klinkende
g
lente
van de toon
g)
hij controleert het resultaat
3 hij

DE PIANOFORTE DE HEMEL INGEPREZEN EN TER HELLE GEJAAGD. EEN TOPJE ZONDER IJSBERG?

183

en slaat het gebeuren
in het g eheu
4)
g op
p
en bepalend
of deze manier al dan niet
gen,
p
gereproduceerdmoet
ere p
worden en in welke
g
omstandigheden.
g
Ditaat
g over één toon en de lezer
weet dat deianist
soms tot tien tonen per
p
p
fractie van een seconde speelt.
p
- Hij toont eerder de positieve kanten van
p
het instrument, in zoverre die overeenkomen met de eisen die het werk stelt.
- Hijl weet oppg
geraffineerde wijze
J om te
la e van het mechaniek en
g aan met de regg
met de klankprojectie
in de zaal.
pl
- HijJ is een tovenaar met het pedaal.
p
- Hij
Hi bezit een perfecte
balans in oren en
p
handen.
- Hij doet de luisteraar vergeten dat er een
g
piano is.
c) Hij is uiteraard een goed
pianofortist
^ p

- Omdat zijn
J instrument veeleisender is
dan de moderneiano
zowel muzikaal als
p
technisch, heeft hij zijn
zijn gehoor en techniek
nogg sterker ontwikkeld.
- Omdat elkeianoforte
weer verschillend
p
is van een ander,, bezit hij een duivels aan p assingsvermo g en .
van een Weens meeha- Bijj het bespelen
p
niek weet hij,J^ dat het comfort vrijwel
nihil
l
is, maar dat de expressiemogelijkheden onbeperkt
zijn.
p
l
- Hijl gaat
waardig om met de registers
en
gg
g
gebruikt het forte pedaal als een extra resonator, zonder dat dit het klankbeeld en de
harmonie stoort.
- Enerzijds past
p hij zich aan bij het instru anderzijds gaat
ment anderzijds
hij tot het uiterste
g hij
door het instrument alles te vragen
g wat het
te bieden heeft.
d) Ten slotte is hij een groot
muziek^
kenner

- Hij
Hi' plaatst zijn
J voordracht in het kader
van het werk en de bijpassende
esthetiek.
lp
- Hi'
Hij weet precies
welke
elementen
in de
p
compositie
nieuw of bijzonder
bijzonder waren bijl
p
het ontstaan, en weet die frisheid ook vandaagterug
g
gopp te wekken.
- Hij1 doet niet aan Hineininterpretation,
p
zelfs niet aan Interpretation,
p
^ maar draagt
g
het werk voor volgens
de regels
g
g van de
voordrachtkunst.
zijn gevoel aan om de juiste
- HijJ wendt zijn
J
voordracht een diepere
p belevenis te laten
zijn
J en niet om de muziek te veranderen.
Opdrachten
voor morgen
p
g

- Onze tijd
nood aan her b ron ) heeft sterke noo
nin g. Dit magg echter niet ten koste gaan
g
van de bron zelf.
- Door deianofortecultuur
te leren kenp
nen zullen silelers en luisteraars deze schatkamergaa
kameraan koesteren en beschermen.
We bezitten vandaaggnogg
originele
instrug
menten door de halsstarrigheid p
en de kop-184

i heid van de pioniers
die ze bewaarden.
pg
p
Wij] moeten vandaag
minstens
zohalsstarg
rigzijnl om dit culturele patrimonium
te
p
kunnen doorgeven
en bekend te maken.
g
- Nieuwsgierigheid en geduld
eduld
zijn onze
J
partners
in onze zoektocht naar de juiste
uiste
J
verhoudingen.
g
- De conservatoria moeten deianoklassen
p
alle kanseneven
om de opgelopen
en
g
pg pach
terstand die minstens 255Jjaar bedraagt,
we
weg
g^
te werken. De studenten moeten de informatie krijgen
waarop ze recht hebben. De
Jgp
conservatoria moeten dus instrumenten
aankopen
verzorgen.
p en goed
g
g
- Bouwers en spelers moeten zo intens moJ samenwerken^ om opp die manier
geli'k
maximaal van elkaar te leren.
- Aspirant-bouwers
moeten aangemoedigd
p
worden het vak werkelijk
J te leren (er is
sinds kort eenoede
opleiding
g
p
g voorpianop
fortebouwers aan het Conservatorium van
Gent).
invloed via de me- Instellingen
g met grote
g
dia zoals de Koningin Elisabethwedstrijd,
J,
kunnen deianoforte
en de historische uitp
voerengp
s rakti'kJ niet langer
g ignoreren, en
zullen naar oplossingen moeten zoeken.
- De muziekkritiek kan zich beter informeren over de specificiteit p
van het onderwerp
en daardoor komen tot eenrofessionele
p
benaderingg van het fenomeen.
- Er moet meer informatie komen,gebaseerd op
p betrouwbare bronnen, zodat de
leendes
in vraa gg
gesteld kunnen worden
g
(Beethoven-Liszt).
-Het wordt tijd
J dat men beseft,^ dat het spepe
len opp
een pianoforte
niet zomaar het wisp
selen van instrument is, maar het openen
p
van een deur tot een hele wereld die het
ontdekken waard is, ook al is een mensenleven er veel te kort voor.
Intermezzo voor de finale

In mijn
p
J artikel zijn alle bouwers, spelers
en stemmers een hij.
hij. Ik hoop
p dat het over bodigis hier te stellen dat er opphet terrein
ook bijzonder
sterke vrouwelijkep ersoon J
li'kheden
actief zijn.
J
J
- Het bovenstaand artikel kan ookeschreg
ven worden over het orkest in de s9de
eeuw. Het inzicht dat het romantisch orkest
maar weinigg overeenkomst vertoont met
het orkest van het einde van de toste eeuw,
heeft zich nog
gevormd.
g maar kort geleden
g
g
Een herziening
o want de
g dringt
g zich p^
hoogst
orkesten voeren het
g gesubsidieerde
g
repertoire
van
de
z
de
9 eeuw uit met instrup
menten en speeltechnieken
die ongeschikt
p
g
zijn
J voor deze muziek.
-

Hoerofileert
Vlaanderen zich oop
p
hetebied
van deP
pianoforte?
g

Deianoforte
staat er in sommige
p
g
landen beter voor, in andere landen minder
goed.reken?
Maar kan men wel zo spreken?
p

Nergens
is er sprake
van een landelijk
l bep
g
leid en op
sommige
plaatsen
gebeurt
er
g
p
gp
veel op
p anderep plaatseng eplaag
g niveau, op
beurt er weinig,aar
op phooggniveau. De
g
pianofortecultuur
is verspreid
over heel de
p
p
wereld, en overal zijn
J er fervente aanhaners teheid
vinden. Als men de aanwezigheid
g
van
bekijkt
dere
van regio
tot p ianoforte bekijkt
g
op het gebied
van de concertpraktijk
gio p
g
p
l en
onderwijs, scoort Vlaanderen
wellicht
nog
g
het best. Nederland en Frankrijk
Frankrijk komen oop
de tweedelaats.
In tegenstelling
p
g
g tot wat
men meestal denkt, scoren Engeland
en
g
Duitsland echter slecht.
Zwakkeunten
in Vlaanderen zijn:
p
l
- de afwezigheid
van een gerichte
sensibilig
g
seringan
voor depianoforteg de pianisten
p
P
cultuur in de muziekinstituten van hoog
naar laag
- het ontbreken van een ondernemende
g eest
- het ontbreken van overheidssteun voor
p ianofortebouwers.
Sterkeunten
in Vlaanderen zijn:
p
J
- de aanwezigheid
van pianofortebouwers
g
p
en restaurateurs, meer dan in andere reio's van vergelijkbare
grootte
of bevolgg
J
g
kingsdichtheid: Claude Kelecom, Chris
Maene, Jan van den Hemel
- de aanwezigheid
van de Grafvleugel
g
g in
het Museum Vleeshuis en de activiteiten
rond dit instrument
- het driejaarlijks festival van Brugge
gg met
concerten, tentoonstelling,ursussen
en reg
feraten en het Mozart-concours
- het starten van de bouwcursus in het
Conservatorium van Gent
- de cursussenianoforte
van het Conserp
vatorium van Antwerpen
p (Claire Chevalier
en Jos van Immerseel)
- de jaarlijkse
zomeracademie van het
J
Ruckersgenootschap
g
p met een pianoforteluik
p
- de aanwezigheid
heid gvan enkele privé-verzaP
melin en waarvan die van HeirseeleSchweiger in Oostende de belangrijkste
is
gl
- de aanwezigheid van de concert-instrumentenverzameling Chevalier Immerseel
een relatief kleine verzamelingg (8 vleugels)
maar kwalitatief behorend tot de wereldtop.
p
De instrumenten uit deze verzamelinggl
zijn
trouwensertinent
aanwezigg op de con p
eertpodia en bijJ cd-opnames.
p
- de activiteiten vanianofortes
p
pelers die
optreden
met eigen
p
g instrumenten: Jan Vermeulen Kimiko Nishi en de eerderecig
teerde
- de aanwezigheid
van musici die goede
g
g
pianofortes
iswald
bezitten zoals Sigiswald
g
Kuijken (meestal bespeeld door Luc Devos)
- de recente oprichting
P
g van de vzw Labo s19
die met de steun van de Vlaamse regering
g g
een onderzoeksproject
p J enpedagogische
projecten
uitwerkt over de uitvoeringspraks
p J
gil
tijk
van
de
s
de
eeuw.
9
l
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MIA AWOUTERS

Artisanale instrumentenbouw
in Vlaanderen

e ambachtelijke
l muziekinstrumentenbouw in VlaanD deren heeft na de Tweede
Wereldoorloggeleidelijk
gg
l een hoge
g vlucht
genomen.
enomen. Alhoewel nooit helemaal uit gege
doofd was de artisanale bouw van muziekinstrumenten opp het einde van de 18de
eeuw haast vollediggstilgevallen.
Na 183o
g
had in België
de
industriële
revolutie
ook
g
op
o dit domein haar ggreep
p enwerden
wer klavieren koperblazers
en violen in ggrotengep
tale ingevoerd
vanuit centra of firma's die
g
op
o grote schaal en systematisch
werkten.
Y
Zelfs meer volkse instrumenten als
accordeons en mandolines
ontsnapten niet
aan deze trend. Sterk lokaal verankerde instrumententYpes
als hommels fluitj
^
J es doedelzakken ... bleven in de huis gemaakte
g
traditie verder leven. Voor wat de klassieke
muziek betreft, is het viooltype
op beide
Yp p
polen blijven verder werken: naast industrieel vervaardigde
bleef de traditie
g strijkers
l
van het volledigg handgemaakte
instrument
g
altijd in voege,
altij
g omwille van de enorme imp die de klassieke 17de- en 18de-eeuwse
vioolbouw opp uitvoerders en melomanen is
blijven
behouden.
J
De hernieuwde belangstelling
g
g voor
oude muziek heeft in hoge
mate
bi'
Jged ra g
van traditionele
g en tot het heropenen
p
bouwtradities. In de jaren 196o ontwikkelde zich in Vlaanderen een dynamiek
die
Y
aan verschillende zijden
bevrucht
werd.
J
Festivals van oude muziek, historisch en
technisch onderzoek op
p bewaarde instrumenten het bestuderen van traktaten over
van het vroege inde technische opbouw
p
strumentarium, het herontdekken van een
repertorium
en van oude speelwijzen
p
p
J zen wa
ren elk opp zich een voedingsbodem
voor
g
historisch verantwoorde nabouw.
verzamelin
De
gen van historische
muziekinstrumenten zijn de laatste
dertig
g
jaren
intensiefgeëxploreerd
door
bouwers,
l
g p
muzikanten en onderzoekers. De vraag
naar historische concerten werd alsmaar
groter.
Zo werd in de Jjaren 196o in de mu g
seumwereld en hetrivé-domein
intensief
p
mate klavierggerestaureerd om - in hoge
ge
instrumenten terugg
bespeelbaar
te maken.
p
De kennismakingg met andere timbres en

met het oude repertoire was voor het merendeel van de melomanen een revelatie.
Dit verschijnsel
heeft zich herhaald in de
J
recente uitbreidingg van het repertoire
naar
p
de vroege
g 19de eeuw.
Omwille van de beperkte beschikbaarheid van oude instrumenten en om
museale redenen werd tien jaar
l later al
meer naar alternatievene
g ezocht. Het hergeg
bruik van het historisch instrumentarium is
een heikel en controversieel discussiepunt.
p
Ondanks het vele en degelijke
gl studiewerk
hebben deze instrumenten nogg niet al hun
rijs e even en elke interventie
g eheimen plgg
of restauratie brengt
g ons een stapp verder
van het origineel. In een te enthousiaste benaderingan
g oude klavierinstrumenten
schuilt hetevaar
dat men enkel met het
g
sonore aspect
objec bep van het historisch object
studie en de corgis en dat de globale
g
recte conservering
g ervan verwaarloosd
worden.
Zowel de schaarste als de historische interesse en de zorg
g om oude verzamelingen hebben een nieuwe trend doen
ontstaan. Enthousiaste melomanen die ook
hout kunnen bewerken, of ebenisten die
van muziek houden, hebben zich verdiept
p
in de technische studie van het historische
muziekinstrument. Het herontdekken van
dierlijkeli'msoorl
oude vergaartechnieken,
g
^ dierlijke
ten oude vernissen, de legerin gen van snaren het materiaal voorplectra,
enz. zijn
zij
p
essentieel als de kennis van het repertorium en van de oude speelwijzen.
Des
sY p
l
tematische studie van bepaalde
instrumen p
tentYp
es ^de bouwwijzen
bouwwijzenvan bepaalde
p
centra of bouwers, het situeren van de instrumenten aan de hand van hun repertoiremogeli'kheden
en archiefonderzoek oml
trent de bouwers, hebben een uitgebreid
g
bronnenmateriaal ter beschikkinggg
gesteld.
De klavecimbeltypes
Yp van Hans Ruckers en
zijn nakomelingen
zijn
g uit Antwerpen
p en hun
uitstralin in Europa
uitstraling
p zijn
zijn vrij
vri gedetailleerd
Initiatieven
conserva
van t alrijke
aJ
tors om degelijke
g
g J technische tekeningen
van historische muziekinstrumenten uit
hun collectie ter beschikkingg te stellen van
bouwers, werden internationaal
gebundeld2.
g
Het contact met de instrumenten in

verzamelingen en de voorbereidende studie voor hun restauratie, heeft de interesse
doen ontluiken om de kwaliteit van deze
instrumenten opnieuw
te ontdekken in het
p
nabouwen. Na tweegeneraties is de kwaliteit van de hedendaagse 'Vlaamse' instrumenten degelijk en overwogen.
g Ook internationaal worden zijlggewaardeerd. Het
intensifiëren van deze activiteiten kan de
economie alleen maar tenoede
komen en
g
getalenteerde
en
dynamische
mensen
een
g
Y
verrijkend
beroep
brengen
dat
de
culturele
J
p
g
uitstraling
uitstralin van Vlaanderen bevordert. Onze
muzikanten concentreren ver over dereng
Z en de nstrumenten
instrumenten
zijn
z nl hen gevolgd3.
g
g 3.
Het talent om historisch verantwoorde instrumenten na te bouwen is duidelijk
.
conse gHet
l in Vlaanderen aanwezig.
went stimuleren
ke
van deze ambachtelijke
J
en artistieke activiteit met een duidelijke
J
culturele uitstralingg is nogg een taak voor de
overheid. De diverse opleidingen in Puurs
Boom en aan het Conservatorium in Gent
hebben al voldoende bewezen dat vanuit
degelijk
impuls
g
p kan
g J onderricht een grote
even worden aan een bestaande bewegegeve
gg. De zorgg voor deze diverse opleidinen
g
g en^ de steun aan talentvolle beginners
het attent maken van het melomaneup
bliek opp deze vrij onbekende economische
sector, zou de leefbaarheid van dit creatief
beroepp duidelijk
duidelijk ten goede
komen.
g
NOTEN
publicaties van J Lambrechts-Douillez
1 Vgl.
talrijkep
g de talrijke
over de Antwerpse klavecimbel-bouwers (o m.
uitgegeven door het Ruckersgenootschap)
2 List of technical drawin gs of musical instruments in
public collections of the world, ed. R. van
Acht, Haags Gemeentemuseum, 1995, 59 p.
3 M Awouters, La fabrication artisanale d'instruments
de musique, in: La Flandre, 17, 1998, p. 34-37

Reconstructie van een klavecimbel van
Albert Delin uit de verzameling
g van het
Muziekinstrumentenmuseum van Berlijn
I
dooran
I van den Hemel.
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ROBIN STOWELL

Beroemde violen - authentiek,
gerestaureerd of getransformeerd?

W einig
spelen
gtopviolisten
p
p
te
tegenwoordig
tijdens
tijden
con g
g
opp instrumenten
die door hedendaagse
g luthiers gebouwd
g
werden. De meestengeve
meesteneven de voorkeur
antieke instrumenten, meer bepaald
p
exemplaren
van Antonio Stradivarius
p
Giuseppe Guarneri
(1644- 1 737), Bartolomeo
pp
del Geste1698-i
744 of andere Italiaanse
meesterluthiers, die ze zelf aangeschaft
g
hebben wanneer ze het zich kondenerP
mitteren of waarvan ze heteluk
hadden
g
ze inermanente
bruikleen te hebben. Dit
p
iseen
recente
trend.
Terecht of ten ong
rechte werd lange
g tij
tijd verondersteld dat het
klankpotentieel
van de meeste violen rijpt
p
lp
met de jaren
en het bespelen
ervan. De
l
p
Duitse violist, componist
en dirigent
p
g Louis
Spohr
(17 84 -1859beaamt: 'Elke nieuwe vip
ooi zelfs één van het oudste hout, heeft in
het begin
toon,, en
g een ruwe,^ onaangename
g
verwerftas
een
klank
van
fijne
kwaliteit,
fijn
p
er een aantal jaren
opp gespeeld
is.
l
g P
Enkel door de tijd
gerijpte
J en het gebruik
g
g JP
oude violen zijn geschikt voor solospel.' 1
Spohr betreurde het feit dat de uitmuntende instrumenten van ambachtslieden als Stradivarius en Guarneri 'over heel
Europa verspreid'
waren,^ en daarbij
nog
daarbij
g
p
meestal in 'de handen van rijke
dilettanten'
J
zijnbijgevolg
l gg zeldzaam
ggevallen waren. 'Ze zijn
hij
en duur,' gaat
hij voort,^ 'en jammer
genoegg
jammer
g
wordt dit van jaar
tot
jaar
erger.'
Helaas
is
J
l
g
deze situatie sedert Spohrs
tijd
er
enkel
tij
p
opverslechterd. Beroemde oude violen
werden meer en meer als investeringg beschouwd met het resultaat dat deri
plzen
uit dean
zijn.l Tot 8 .000
pond
(of
4
p
p gerezen
g
ca..200.000
Bfr.) werd in 1 1 bij J SothebyY
97
voor de 'LadyY Blunt'-Stradivarius geboden,
g
meer dan het dubbele van deeschatte
verg
koopprijs. De 'Greffuhle'-Stradivarius
r' klom
adiv
a ius
in 1977
in New York boven die prijs
977
pJ uit en
de 'Gillot'-Guarneri werd later in dat jaar
J
voor 115.000
Bfr.) ver5
7 100
ppond (ca. 7.100.000
kocht. In 1990
99 werd de 'Mendelssohn'
-Stradivarius bijJ Christie's voor 902.000
9
p ond (ca. 56.000.000 Bfr.) verkocht en de
'Kreutzer'-Stradivarius haalde in 1998
99
in hetzelfde veilingshuis
s 947
947.000 pond
g
p
ca..000.000
Bfr.).
59
Natuurlijk worden de prijzen
voor
pl
186

instrumenten tegenwoordig
door
g
gbepaald
p
het samensgel van onderhoudskosten, verzekering,
en inflatie, zeldzaamg, belastingen
en kwetsbaarheid, samen met de investeringswaarde ^• en het heeft zijn
zij reden
zowel Stradivarius en Guarneri hoogg in
aanzien staan, zelf al zijn
J er getuigenissen
g
g
die bevestigen
g dat de toonkwaliteit van de
hoog
P
hoo
bespannen
modellen van de familie
Amati en van de Oostenrijker
l Jacob Stainer
(?1617-83)
hun
leven
over het alge7 3tijdens
J
ge
meen de voorkeur hadden. 2 Dee door Stra
divarius en Guarneri ontwikkelde violen
verwierven enkel het hoogste
g gezag,
g g^
ze, samen met de meeste andere bewaard
ggebleven instrumenten van de vioolfamilie
tegen het eind van de achttiende eeuw talloze interne en externe aanpassingen
aan assin en on dergaan hadden. Deze aanpassingen waren
hetevol
van de vraag gnaar een grotere
g g
g
klanksonoriteit eenroter
volume en een
g
ro'ectie
die door de toenemende
g rotere p
l
trend vanublieke
concerten ontstond.
P
Parallel met de ontwikkelingen ing
de boog-bouw, die (omstreeks 1785)
75door toedoen
van Fran
1 -18
^ ois Tourte747
35 tot een
standaardisatie van boogmodel afinetingewicht en materiaal leidde eisten
gen^g
violisten een voldoende krachtige
g klank en
briljanthei van hun instrumenten om de
bril'antheid
te kunnen vullen en om met
de toenemende kracht van het orkesten van
die tijd te kunnen rivaliseren.
De uiterlijke
J basisvorm van de viool
en de lengte
g van de rompp (in het typegeval
ca.635cm) bleven in essentie onveranderd, maar aan de wens naar een meer briltante, krachtigere klank werd meestal voldaan door de instrumenten aan behoorlijk
J
watrotere
spanning
g
p
gte onderwerpen.
p De
meest fundamentele veranderingg die door
bouwers aangebracht
werd,- was het verleng
cm tot de hedendaagse
g en (met 0,64-1,27
g
standaard van 12,86-13,02
cm)) en versmallep (met zo'n18
3, mm) van de hals die in
een hoek van-45graden
ten opzichte van
gP
de rompp
aangebracht
werd (met het niveau
g
van de brugg net onder dat van het blad).
Dit schakelde de noodzaak van een bit zonder omslachtige
gwigg tussen toets en hals
uit, die het moest mogelijk
gl maken dat de
toets omwille van een zuivere toonProduc-
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tie de hoek van de snaren nauw volde.
g Dit
vrij
leidde ook tot een verlenging
gg van de vrije
lengte van de snaar (tot 1,25
^25 cm) en detonale voordelen die daaruit voortkwamen.
Typisch
voor de meeste barok- en
Yp
vroegklassieke violen is de praktisch
rechte
p
hoek ten opzichte
van de ribben waarmee
p
de hals vanuit het instrument te voorschijn
J
komt; die hals was aan de romp
p vastgeli'md
en met driespijkers
s ijk vanuit de binnen l
pJ
kant van het blok bevestigd.
g De nieuwe
halsconstructie maakt het mogelijk
gl de hele
1
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Een bijzonder
mooie Italiaanse viool
1
vervaardigd
S door Antonius Stradivarius

genaamtekend met de woorden 'Antonius
Stradivarius Cremonensis/Faciebat Anno
i 7z '.7 Ze werd door Kreutzer uitgekozen en
als M754genummerd.
754 g
Geschatte waarde: £ 650.00o-850.00o.
Verkocht voor 9745
£0o... een wereldrecord.
(Foto: Christie's South Kensington, Londen)

scala van mogJ
eli'kheden van het instrument uit te buiten; in de meesteevallen
g
hield het ook het behoud in van de
originele
krul die op
g
p een nieuwe hals geënt
g
werd. Die werd dan door een spiegat in het
bovenste blok bevestigd, metgp
het oog op
extra stevigheid
om de verhoogde
g spang
nip gil
op het instrument te kunnen weer-

l

spiratie achter de befaamde negentiendede buik); hoogte,
staan;- die spanning
g
g ^ 10 mm;^ breedte,^ 5,5 mm.
p
g werd nogg versterkt
eeuwse Franse vioolschool, had eengrote
staafj
De stapel,
dat
kleine
staafje
van
dennendoor de noodzaak van een beetje
beetje
hogere
g
p^
invloed opp het veroveren van de bevoordat het bovenblad met het achterblad
zo'nmm
dunnere
en scherper
3
^
p gebogen
g g
rechteositie
die Stradivarius' instrumenverbindt, werd ook solideremaakt
om efkam. De vorm daarvan was verschillend,
g
p
ten vandaagg de daggnog
ficiënter zijn
maar werdaandewe
gestandaardiseerd.
g steeds innemen.8
g
gg
l structurele en akoestische
klaarblijkelijk een schoonZijn klank had klaarblijkelijk
Depositie van de kam is wellicht
functie te kunnen waarmaken.
heid adem en kracht, die zijn
zijn
tijdgenoten
lg
ookestandaardiseerd
De langere,
smallere hals van het
^maar pas
g
p in de
g
als nieuw beschouwden, en het is waartweede helft van de achttiende eeuw. In
laat-achttiende-eeuwse instrument beïnschijnlijkgeen
vloedde op
zijn beurt de vorm van de toets,^ schijnlijk
p zijn
vele zeventiende- en achttiende-eeuwse
gg
g toeval dat een verslaggever
deze kwahe
London
Chronicle(1794)
voor
T
in die tijd gaandeweg
meer
van
ebbenhout
schilderijen en ggravures is de kam veel
794
g
g
liteiten aan zij
zijn 'veranderde vioolstructuur'
dan van een fineer van hardhout. HijJ
dichter naar het staartstuk van de viool toe
toeschreef,^ die een grotere
klankprojectie
aan de kant van de schroevenkast ook verafgebeeld
dan tegenwoordig
g
PJ
g
g 3. Dit is een te
g
smald en wat verbreed naar de kam toe;,J
hij bood. De violen van Guarneri del Geste ,
vaak voorkomende element om slechts als
befaamd voor hun massief opgebouwde,
werd over de hele lengte
artistieke vrijheid
of inaccurate weergave
Pg
g meer uitgesproJ
g
krachtige
afgedaan
te
worden,
te
meer
daar
op
violen
ken
gerond
om
overeen
te
komen
met
de
af
g klank en een zekere ongepolijstg
g
p
heid in hun karakter en afwerking,
typische
radicale boog
van de aangepaste
van dieeriode
vaak 'voetsporen'
van
g,
g^
p
p
Yp
pas wat later in, nahun prominente
positie
kam. Bovendien werd hij met ongeveer
kammen te vinden
ndie op een reeks as
zijl^
p
p
g
dat ze aanvankelijk naam gemaakt
hadden
08-6>35cm verlengd
verschillendevrije
lentes
van de snaar wij-J
g
5>
g
g tot een gemiddelde
l lengtes
met
Gaetano
Pugnani(1731-98),maar
meer
m6
zodat
h
t
bereik
van
lengte
van
26,67
ce
zen. Nochtans kan er geen
sluitende
con7g
g
g
beslissend met Nicolè Paganini(1782-1840),
het instrument tot boven de zevende posiclusie over de echtheid hiervanemaakt
p
g
g
Henri Vieuxtemps
tie uitgebreid
werd en het de violisten gepositieve
worden zode
n r meer
o
ee os
Y
p (1820-81) en Henryk
g
g
p e informatie
Wieniawski
18
gemaakt
makkelijker
emaakt
werd
om
in
de
hoge
i
plaatsing
van
stapel.
over de relatieve
aats
a
de
s
a
e,
p
g
p
35-8o terwijll Ole Bull
g
1810-8o en Charles-Au gguste de Bériot
registers
te spelen.
Indien de kam zelfs maar ongeveer
daar
g
p
g
1802-7 o respectievelijk
De romp
n waar
stond
aa hijJ afgebeeld
agebee isdan
a zou het
p van het instrument bleef
l de zaak van de
p
Bresciaanse bouwers Gasparo
kti h onmogelijk
stapelp te plaatgrotendeels
ongewijzigd gedurende deze
o g J zijn
gg
p da Salo
J de
p
p rasco
en
Maggini
bepleitten.
volgens
Spohr(1540-1609)e
sen op
een
manier
zoals
hij
in
een
moderne
overgangsperiode,hoewel
vol
p
pgg
g
p
J
herstelling,
Afgezien
van enige
ste g^ res werverhouding
verricht wer
g he
g
p
p talloze andere experimenten
g staat.4 Het lijkt
l er inderdaad op
tauratie of van algemeen
onderhoud dat ze
den
dat sommige
e oom de klank te verbeteren. Het 'schrag
g uitvoerders opP
onvermijdelijk
en' van bepaalde
instrumenten,^ meer begPpen
1 zoude n hebben,
instrumenten gespeeld
l aren on
p
J in de loopp van de jaren
l
der
in
en
zijn
de
instrumenten
die
voor
paald
van
Guarneri-violen,
werd
blijkbaar
geaa
a
waarvan de kam achter de stapel
was
e
,
J
g g
l
^
p
g
p
ca.180o
gebouwd
werden,
onderworpen
standaardpraktijk.
Dit
proces,
waar
vooral
t
nd
rd
s
a
aa
,
rtwijfel
plaatst. Deze opbouw
moet
zonder
p en
g
p
J
pP
aan een substantieel transformatieproces.
gebroeders
Mantegazz
klwarme,
voortgebracht heb- de ebroeders
Mante azza uit Milaanklankroces
beeen
zoete
,
p
Wanneer de verscheidene accessoires die
faamd voor waren, bestond
uit het reducete
eno
ben, maar zonder het
ppotentieel
,
door hedendaagse violisten gebruikt wor het
bovenachtereng
dikte
van
ren
va
de
voor projectie
die
door
laat
achttiende
pJ
den,, en die geen
deel uitmaaktennvanhet
m
t
de
bedoeling
het
instrument
blade
e
eeuwse uitvoerders geëist
werd
g
g
g
viooleeuwse
zeventiende- of achttiende-eeuwse
De ijverige
directer te doen aanspreken.e
Om oude instrumenten bestand te
g
J
spel,
zoals
kinhouders,
schoudersteunen,
verzamelaar
van Cremona-violen, graaf
makengg
tegen gde hogere spanningen
waara
p
voortdu- fijnstemmers en metalen of metaalomwikaan ze onderhevig
pl
g waren en dat was nogg ^ Cozio di Salabue(1755-1840), rees
kelde snareng ,mee in rekeninggebracht
v na M
het ggeval toen de toonhoogte
rend het werk
de nte
a zza
^
g
ga s maar
g g gaandeworden
dan zijn
n ve1e uitstekende
^ in dezelfdeperiode lede
wegg
estandaardiseerd werd werd de
l de instrumenten die door
onze moderne virtuozen gebruikt
worden
nd er de haninstrumenten klaarblijkelijko
zangbalk
verlengd
De
g
g solider gemaakt.
g
g
verre
van
authentieke
producten
van
hun
m
f
naïeve
herstellers.
den
van
onbekwame
of
zangbalk
bestond
uit
een
stuk
vurenhout
p
g
bouwers.
In
werkelijkheid
hebben
diegenen
Het
is
moeilijk
vast
te
stellen
wie
daterfect
gespleten
werd
en
in
de
lengteg
J
l
g
gp
p
die opp een veilingg of bijl een privéverkoop
bovengenz gaf
enu werkelijk
o de boven
richtingg aan de onderkant van de baszijde
p
g atot
J de aanzet
de boven vermelde opgeblazen
prijzen
noemde aanpassingen o de mees ebevan het instrument, bijJop
de linker voet van
P l bepg
taalden
voor
een
Stradivarius,
Guarneri
of
aa
,
waard
gebleven
snaarinstrumenten.
De
de kam bevestigd
werd.
Hij
leverde
de
nog
J
g
een viool met een gelijkaardige
r door
^,pprikkelschijnt
schijnt te
zijzijn geleverd
doobou0
di gge sterkte om de neerwaartse druk van
g status die
gl
is,, een
voor een modern concert opgesmukt
de snaren op
pg
pde
ppoten van de kam te weer- wers die in Parijs
l v erbleven waaronder
instrument verworven waarvan menkan
an
p(1758-1824)
vooral Nicolas
Lu oten
Er waren in de zeventiende en achtbeweren
dat
het
nauwelijks
meer
dan
de
promitiende eeuw geen
vaste
afmetingen
voor
en
Fran
ois
Louis
Pi
que(1758-1822)
l
^P
q
g
g
helft 'origineel'
is. Dat de instrumenten van
Deze luthiers toonden een bij-J
nept waren.e
verschillende scholen raadden verschilg
uiteindelijk echter
SStradivarius en Guarneri uiteindelijk
klassie e
lende
e e groottes
oo s aan. s g zondere belangstelling
g voor het 'klassieke'
vele
jaren
na
hun
dood
succes
hebben tY'
'
den
periode',
model
uit
Stradivarius
ou
Bewaard gebleven
voorbeelden
en
p
g
g
wijz
eert
op
een
wonderlijke
wijze
hun visie,,
vlakke
(weinig
gebovoorhanden bewijsmateriaal
suggereren
^
waarvan
het
relatiefa
p
p
gg
gg
l
vooruitziendheid en vakkundigheid
en
gen)
boven- en achterblad waarschijnlijk
dat de doorsnee-afmetingen
g
g
g
g van de zangrechtvaardigt
terde
e
de
hedendaagse
i
geïnspireerd
zijn
op
de
compacte,
krachtige
balk bijJ Stradivarius als volgt
waren:
g vergg
p
p
l p
^g
g
erin
en
waardering
van
hun
creaties.
Magginig
instrumenten
van
Giovanni
Paolo
Ma
ene
van
de
bovenste
lep g te o5 mm verwijderd
g
l
dt
Het is interessant vast te stellen,, dat
uit Brescia. Stradivarius'
ca. 1581 ca 1632)
onderste uiteinden van het bovenblad;
3 2u
'platte'
model bleek het best te reageren
op vele gevierde
twintigste-eeuwse
muzikanhoogte,
7mm onder de kam; breedte,,
g
g
P
g
P
g ,6-7
vergeten
sch i'-J
inss _ I ten en uitvoerders compleet
au de
g
p
g al ggauw
5 mm. Deze maten zijn
g en begon
l klein in vergelijkingde aan Passin en
nen
te
hebben
dat
er
ooit
aanpassingen
aan
trumenten
van
Stainer
en
de
Amati's
te
f
van
'm
met de standaardafmetingen
en
a
de
o
g
de
vioolfamilie
gebeurden.
De
gevierde
v
n
zijn
klankpozijn
overschaduwen
omwille
a
derne' zangbalk,
zoals
die
vanaf
ca.l800
,
g
g
g
Oostenrijks-Hongaarse
violist Joseph
bereik.
tentieel, flexibiliteit
i en edynamisch
p
g
l
Yd a
g 79 de van de
ggeintroduceerd werd: lengte,
bijvoorbeeld
Joachim(1831-1907)be
voorbeeld beweerde
ni
BatDe
Italiaanse
violist
Giovanni
a
mm
verwijderd
rom lep gte (ongeveer
395
l
g
argeloos,, toen hij toelichtingg gaf
rng
msteintista Viotti(1755-1824),de voo
aa
van de bovenste en onderste uiteinden van
g bijl de uitBEROEMDE VIOLEN - AUTHENTIEK GERESTAUREERD OF GETRANSFORMEERD?
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voeringg van werken van Giuseppe
pp Tartini
(1692-177o),dat 'de viool zoals we ze nu
bespelen toen al als een voltooid instrument bestond, waaropp alle latere technische
verworvenheden hadden kunnen worden
uitgevoerd,
g
g
^ indien iemand had geweten
hoe.''°
De zogenaamde oude-muziek-revival in deze eeuw heeft een tweede revisie
in de montage van enkele oude instrumenten teweeggebracht- en de historische uitvoeringstheorie en -praktijk heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk
gl onderdeel van
de voornaamste tendensen in het muziekleven. Hoewel de doelmatigheid van een
dergelijke
no steeds
g uitvoeringspraktijk
lnog
de muziekopvattingen verdeelt zijn de
en betekenis ervan toch duidelijk.
J
De Duitse componist,
en dirip
P
^ altvioolspeler
g het als volgt
g uit:
g ent Paul Hindemith legt
'Alle eigenschappen die de muziek uit het
verleden aantrekkelijk maakte voor zijn
zij
toenmalige uitvoerders en toehoorders
onlosmakelijk
J verbonden met de
klanksoort, zoals die toen bekend enea
g precieerd
werd.
Indien
we
deze
klank
verg
zij
vanen
door
de
klanken
die
typisch
zijn
g
Yp
onze moderne instrumenten en hun
procédés, dan vervalsen we de muzikale
boodschap
p die verondersteld werd door de
originele
klank
overgebracht
te worden. BI J g
g
gevolg
moeten
g
g zou alle muziek uitgevoerd
g
worden met deroductiemiddelen
die in
p
zwangg waren toen de componist
haar
aan
p
zijn
aanbood.'" In overeenl tijdgenoten
J g
stemmingmet een dergelijke
gl visie is er behoorlijk
gegroeid voor
J wat belangstelling
g
ggg
het verwerven van instrumentale techniekenuitvoerin
en gsstiJlen uit het verleden
en voor het bespelen
van instrumenten in
P
een toestand en montage
g die overeenkomt
met deeriode
(en
soms
met de nationaliP
teit van de muziek die men wil uitvoeren.
'Historische instrumenten' zijn
J te g enwoor digroutine in de concertzalen en opp cd en
zijn
praktisch verplicht
in
J heden ten dage
gp
p
substantiëleebieden
van het repertoire,
g
p
vooral in muziek van vóór 1750.
75
De ironie wil dat de zeldzaamheid
van echte historische snaarinstrumenten
vanoede
kwaliteit de uitvoerders ertoe
g
verplicht
heeft een goed
zeventiende- of
p
g
achttiende-eeuws instrument vanuit zijn
J
gewijzigdeg
staat van ca. i800 terug zog etrouw mogelijk
zij
g J om te vormen naarzijn
l orivoortreffelij boug inele conditie,^ of bij een voortreffelijk
een historisch accurate moderne kopie
p
van een origineel
instrument te bestellen.
12
g
e
Velen hebben voor de eerste mogelijkheid
gl
niettegenstaande
de algemene
emene
g
g
o Ppvattingg dat het omwille van de klank en
de investeringg wel eens niet verstandigg zou
kunnen zijn
J met een waardevol instrument
te knoeien. Desondanks bleken de Staineren Amati-modellen, die het meest onder
188

het achttiende-eeuwse verbouwingsproces
te lijden
hadden, de hoofdkandidaten voor
l
een dergelijke heraanpassing. Dietrich
Kessler, de Londense restaurateur en expert
p
op
het gebied
van historische instrumenten,
g
p
herinnert zich enigszinsgeamuseerd
hoe
g
g
hijl zich de eerste vijfentwintig
jaar
van
zijn
l
l
gJ
loopbaan bezighield
met instrumenten om
g
te vormen van hun originele
naar moderne
g
specificaties,
om
zich
daarna
een even
p
lange
e periode te wijden
wijde aan het herstellen
lap
van andere in hun originele conditie! 13
De relatie tussen moderne kopieën
p
blijft tot op heden een
en hun originelen
blijft
g
controversiële kwestie, want er bestaat niet
zoiets als een 'wet van Stradivarius' die uit
zichzelf op
l ggarant
P een betrouwbare wijze
staat voor een superieure instrumentenbouw. Ondanks de aanwendingg van moderne technologie,
dPp l onderg ^ wetenschappelijk
zoek naar de karakteristieken van hout,
vernis en andere materialen eno
pgingen
om te komen tot een zorecies
mogelijke
p
gl
reproductie
van de dikte van de bladen,
p
van de hoogte
oor
mid g van de welvingg (door
del vanIgP
safdrukken van de breedte van
de krul en iedere andere denkbare afmeting
van Stradivarius' bewaarde instrumenten,
is er voor de bouwerseen
dat
g
g garantie
hun inspanningen diens prestaties
kunnen
p
evenaren. Diteldt
g zowel wanneer ze een
'historisch instrument', dan wel een 'moderne' uitvoeringgp
op het oogg hebben. Hoerecieze
afmetingen
van bewaardg wele
p
g
bleven instrumenten onmisbare richtlijnen
l
kunnen verschaffen, kunnen ze ook misleidend werken aangezien een oud instrument, dat door statische druk en eeuwenlan
lap gebruik vervormd is niet direct als mal
dienen voor een nieuw dat zou klinken
als het oude. Bovendien is de beste hedendaagse
g wetenschap
p eenvoudigweg
g g niet in
staat om de onvoorspelbaarheid te elimineren die inherent is aan ordinaire materialen
als hout en lijm.
l Niettemin voelen moderne
bouwers zich voortdurendesterkt
door
g
de theorie dat derestaties
van vroegere
p
g
meesterseëvenaard
kunnen worden en
g
dan noggtegen
g een kostprijs
pJ die heel wat
meer binnen de financiële mogelijkheden
gl
ligt
g dan de hamerslagvoor een beroemde
oude viool, of die nu in zijn
zijn oorspronkelijke
p
J
staat verkeert,
gerestaureerd
is, dan welg e,g
transformeerd.
VERTALING: FRANK TRAVERS
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NOTEN
I L Spohr, Violinschule (Wenen, 1932), p. 15.
2 Cfr bijvoorbeeld J Hawkins, A General History of the
Science and Practice of Music (2 delen, Londen,
1776 herdruk 1853/R1963), vol.

2,

p 688, en

G.S. Lohlein, Anweisung zum Violinspielen
(Leipzig, 1774), zoals geciteerd in W H., A. F
& A. E. Hill, Antonio Stradivari, His Life and
Work (1644-1737) (Londen, 1902,
3

2/1909/R1963), p.253
De titelplaat van Leopold Mozarts Versuch einer
grundlichen Violinschule (Augsburg, 1756) geeft
een achttiende-eeuws voorbeeld, terwijl David
D Boydens The History of Violin Playing from its
Origins to 1761 (London, 1965) verscheidene
voorbeelden uit vroegere bronnen bevat (zie
vooral afbeeldingen 8, 9 ,10 ,11,14 , 20 en 23).

4

5

De gebruikelijke plaats van de stapel in onze tijd is op
één lijn met en lichtjes (ca. 6-7 mm) achter de
rechter voet (discantzijde) van de kam
Voor een interessante vergelijking van verschillende
montages van vroege violen en meerbepaald
van acht zangbalken die uit instrumenten
komen die tussen 1777 en 1894 gemaakt
werden, zie G. Stradner, 'Erne Ausstellung zur
Entwicklung der Geige', in V. Schwarz (ed.),

Violinspiel and Violiumnusik in Geschichte and
Gegenwart (Wenen, 1975), p p . 314-23.

6 Vol ens de gebroeders Hill varieerde de lengte van
g
Stradivarius' originele toets van 19,05 tot
21,59 cm Zie W H., A. F & A E. Hill, op cit.,
pp 204-5.
Lancetti rapporteert (1823) dat de hals van Italiaanse
violen verlengd werden 'volgens de in Parijs
heersende mode'. Zie G Hart, The Violin, its
Famous Makers and Imitators (London, 1875),
p. 151
5 Een Stradivarius-viool is in Viotti's testament vermeld
tussen zijn meest waardevolle en kostbare
bezittingen. Zie A Pougin, 'Le Testament de
Viotti', Le Ménestrel 38 (1902), p 371
Alle snaren waren in de regel van darm tot ca 1700,
toen zilver- of koperomwikkelde G- (en in
sommige gevallen D-) snaren geintroduceerd
werden. In Italie echter was een volledige
darmbesnaring algemeen tot een eind na 1800
10 J Joachim & A. Moser, Violinschule (3 vol , Berlijn,
1902-5), pp 167-8.
" P. Hindemith, A Composer's World (Cambridge, Mass„

9

1952), pp. 167-8.
12 Alle bewaard gebleven Stradivarius-violen
bijvoorbeeld hebben externe en interne
veranderingen, zoals hierboven beschreven,
^3

ondergaan.
R. Dawes (ed.), The Violin Book (Londen, 1999), p 61.

GHISLAIN POTVLIEGHE

Vlaanderen en zijn orgels... nu
Dankbaar in herinnering aan wijlen Johan Fleerackers,
kabinetschef van de minister van Cultuur.

... uit de orgellaboratoria...
g
Z onder eenpar
eenark hout- en
gmachines
aangedreven
door een forse
g
hoeveelheid elektriciteit, elektronischeg
rogrammeerde apparatuur,
^fijnregelaars
pp
l g elaars
gekoppeld^
aan de soldeerbouten, com
p uters met allerlei rekenkundige
Pg
g programma's
en een AutoCad als tekenapparatuur, me terslange melkwitte buislampen
p en enboeketten lichtbundelende halogeenlampen,fotoko ieera
araten video's en fototoestellen,,
pp
faxen en telefoons ,• en zonder vak- en databoeken boekenrekkenp
p evuld met or anologische
p
ppublicaties, en vrachten administratie te verwerken door bureaus bestuurd
door deskundigen,
p p
p ^ en zonder de geregeld
aan te vullen boekdelen over werkreglementeringen die bepalen
van welk ogenp
p en
blik afersoneel
fris is,^ opstaat,
p
l behoefoP
^zijn
n
tes doet, honger
met
g heeft, moet ophouden
p
werken moet denken en stoppen
met
denpp
ken, moet rusten en opp vakantie gaan,
g , zon der indrukwekkend uitpebouwde mediacommunicatiemogelijkheden
via internet
pl
en e-mail met apestaartjes
zoals
dat heet,
P
J
zonder transportmogelijkheden doorp een
specialiseerde
bedrijven,
pvrachtway
J
^ eigen
...
p ens en lichtere vehikels en vliegtuigen
p p en
Zonder maar iets van al dat industriële
snoepgoed
bouwden 18de-eeuwse orgelyp
p
makers zoals de Van Peteghems,
, soms
g
zevengrote
orgels
p per
J
p
y jaar.
Met zo'n hagelvlaag
y en
p
p van hulpafremmingsmiddelen
slagen
e
p
p we er bijlpgenauwelijksin,^ een paar
volpmaar nauwelijks
p
y orgels
over de tijdsspanne
van een vijftal
vijftalljaren te
l y
restaureren. Weens
een
administratie
die
p
zich in stand houdt omwille van zichzelf?... Het vak zelf, gedegradeerd
tot een
p
nevenactiviteit?... Of restauratie louter als
een zachtjes
yy l
J sudderende wetenschappelijke
bezigheid?...
Of, waarde lezer, begrijpt u dat als
een troosteloze babbel uit de rangen
p van de
oudearde?
p
Een kijkje
kijkje door het sleutelgat
S van de
oude laboratoriumdeur...

Dat voormalige laboratorium stelde
eigenlijk
ruim p
J niet zo veel voor: beperkte
y er

tes soms verlicht met wat flakkerend
kaarslicht, een lessenaartje met een inktpot
p
en in de nabijheid
een kwakendeg gans
g eJ
liefd voor haar veders alsennenstokken
p
verder enkele meetlatten en eenpasser tegen het rekje aan de muur, wat soldeerbouten die lalten te warmen in een zacht smeusmeltkroesj
lend schaaltje houtskool,^ een smeltkroesje
een stapeltje
PJ broden metaal ernaast en
een houtene
piettafelt
l^ in een zachtdam ende 'bain marie' een pruttelend
potje
p Pl
p
lijm met een vettigp borsteltje
borsteltj erin, een serie
en boren, en wat hamers op
een bonkige
werkbank
...
p
En de orgelmaker,
p
- met een ppotlood
achter de oren.
... Tovenaars?...
Waren het dan tovenaars, die vroepere instrumentenbouwers? Neen. Ze
werkten zeerericht.
Met poten
aan hun
p
p
lijf
en tradities in de kop.
Detailwerking?
lijf,
p
p
Enkel waar strikt nodig!
de
p Al eens goed
p
afwerkin bekeken van een klavecimbel
afwerking
binnenin? Is hier soms een houthakker aan
het werkeweest?
Al eens een achttiendep
eeuwse windladeezien
zijn
,J fundament
p
zo hartstochtelijk
als het vel
p
J doorgroefd
van een oudey
p erim elde olifant? Een techniek die werd aangewend
om ongewenste
p
p
overlooewind te laten ontsnappen!
yy In vak'heksin
taal noemt
groeven
men
die'
pen'
een toepassing
die
wel
geen
overbodige
p
p
y
p
luxe zaleweest
zijn
zijn vermits deyi'lpstokp
ken - delanken
waaropyde families 'Pijp'
ly
y
in slagorde
opgesteld staan - er domwegp
yp
werden opypvastgespijkerd met vierkantige,
e J
pgrof hand pgesmede,^ stekelige
yinpijzeren
nen.
Het is deze historische instrumentenbouw waar wij heden
ten dage nogp
p
steeds metrote
yJ
p verbazingpnaar opkijken.
Heden ten dage?
gevierde
p ^dep
p Ook Grégoir,
Vlaamse historicus die midden vorige
p
eeuw stapels
orp
ano prafisch en musicolopiy
sche wetenschap
p
p
y vergaarde,
^ stond in grote
bewonderin
bewonderingvoor het werk van een Forceville (t 1739)
en raadde alle jeugdige asyi739
rant-orpelbouwers aan, het werk van deze
pgrootmeester te bestuderen.

...artistiek afval...?
Nogg minstens een eeuw langg zou
het duren alvorens Grégoirs advies au sérieux zou wordenenomen.
Tot voor kort
g
nogg werd het historisch instrument niet als
dusdanigg erkend, omdat het - terecht - als
typisch
voor een bepaalde stijlperiode
werd
Ypp
lp
ervaren en bijgevolg,zo werd
geredeneerd,
g
eigenli'k
J 'muzikaal onvoldoende bruikbaar'. In termen van 'vooruitgang
g g van de
beschaving'
vond
men
dat
een
instrument
g
veelzijde moest zijn,
veelzijdig
l^ m.a.w. aangepast aan
vernieuwde inzichten. Een oud instrument,
zo bleek, was te beperkt
in zijn
zij klankculp
Goethes vaststelling
in
g der Beschr^nkung
zeigt
S sich der Meister, kon in die context
slechts als een dichterlijke
t blunder van formaat worden beschouwd. Met zo'n redeneringaakte
men dan ook allerlei klankg
transcripties
en werd het oorspronkelijk
p
p
l
concept
g werd het
p verbroken. Gaandeweg
beeld van een tijd
JPerk vervalst. Generaties
negeerden het werk van vorige
generaties.
gg
Het oude orgel
p was 'oud' in de zin van
'voorbijgestreefd',
'voorbij
^ zo oordeelden vele or p a lp
nisten en orgelmakers.
En de 'oude' muziek
p
dan? Zoals de instrumenten uit diezelfde
tijd
l ook al ver versleten? Of stilaan ook in
ontbindingp tot artistiek afval...?
Deevol
p en
p bleven niet uit: voor
het overgrote
gedeelte
staat het Vlaamse orp
p
bij
ellandschap
er nu troosteloos
verminkt bij
p
enrof
als p
puisten oop
^
p getransformeerd,
p
onze muziekcultuur.
Hoe voelt het muzikaleeweten
p
zich bij
bi dit instrumentale kerkhof?
Een blik doorheen hetlazen
portiek
van
p
g
het moderne orgellaboratorium...?
S
... over kleuren en smaken...
Hetetransformeerde
historisch insp
trument in ere herstellen is een nieuwe opy
dracht. Zal men hierbij voldoende respect
y
kunnen opbrengen voor de oorspronkelijke
J
y
pd zij
bouwer, of zal men eerderenei
zijn de
p
tussentijds transforma'groei' met al zijn tussentijdse
te behouden? Of om helemaal de aanvechtbare toer opyte gaan:
moet men ook
p
tegemoet
komen
aan
huidige
te
p eisen?
p
Bezwaarlijk kan men alle vraagstelBezwaarlijk
p
lers voldoeningp schenken en het laveren
tussen de uitersten van zwart en wit is zich
op
uw com p
p l ypaden van het geschuwde
y grijze
In dat grijze
gebied mispl p
e romis begeven.
p
sen we de helderheid van het wit en de
zijn
diepte
y van de donkerte. Ontdaan van zijn
typische
kleurenpalet
verkrijgt
het
etranslp
p
Yyy
formeerde instrument meestal allerlei vage
p
eigenschappen van een fors versneden
wijn.
J Door een onaangepaste restauratie
werden al heel wat unieke kunstwerken
besmeurd en diepyp
gekwetst.
En desalniettemin verliepe de here
waarderispvan het orgelbouwkundige
perfp
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goed,
hoe verrassend ook,, niet zon
zonder horg
ten of stoten. In de zomer vans 968 had
toenmaligg kabinetschef van de minister van
Nederlandse Cultuur, Johan Fleerackers, de
betogen
van enkele 'constatairs'gehoord,
g
geloofde
eloofde
ze en stond meteen aan de wie
ze,
wieg
van het Vlaamse orgelrestauratiebeleid.
g
Binnen de schoot van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
pp
zette hij
hij in 197 een constructie in de steiers ter beveiligingg van ons muzikale erfgg
goed, dat hem bovendien als liefhebberorganist
bijzonder ter harte ging.
g
gg Pas in
1973
kon
de
eerste
historische
or gelrestau 973
ratie in Vlaanderen wordenerealiseerd.
g
Jaren later bracht ik dit alles opnieuw
ter
p
sprake
in een Knack-interview (juni
p
J 1985).
Dates
rek was de gewezen
kabinetschef
gp
g
niet ontgaan,
g ^ integendeel!
g

tijd? Dat hun composities
evengoed
oop
g ere tijd?
p
g
een instrument uit een latereeriode
kling
ken blijft
J een betwistbaar antwoord, een
zelfs niets ter zake doend-antwoord. Want
de componist
moge
aanre
p
g dan nogg eenbbker zijn
geweest,
Jg
^ voorop
plopen
p opp een
klank die in zijn
tijd nog
J tijd
g niet bestond...?
Zo'n redeneringg behoort tot het teleolog ische denken. De vertolker ervaart de
instrumentale karakteristieken als medebepalend
voor wat tempi,
p
g^ acp^ 'frasering',

...een teruggevonden
brief met een
gg
toekomstvisie...

Wanneer zijn
hij
zijn'jonge
J g Turk' (zoals hij
meraa
typeerde)
meer dan vijftien lange
g g
Ypvijftien
g
jaren
na het startschot in het roemruchte '68
l
nogg steeds te weinigg grondstof
voor de vre g
despi'lpvond,
nog
^en dat op de koopp toe no
luidopp vertelde aan al wie het wilde horen
en nog liever aan wie
het niet wilde horen,
,
klom de kabinetschef in zijn
Jppen voor een
snedigg antwoord:
'het deed mij1 genoegen
S
S dat U de combativiteit nog
niet
hebt
afgelegd...
Het is jammer
á1
dat wij1 de "revival" van de zeventiger
S1jaren
niet tienjaar
1 eerder hebben kunnen inzetten,
zodat de nieuweeneratie
orgelbouwers
de tijd
g
S
1
waseg und
om
een
behoorlijke
bedri
behoorlijke
f
sin
ra S
1
structuur op^ te bouwen. Al is in de praktijk
p
1 de
oogstgering,toch is op het principiële vlak de
stri 1'd in het voordeel van de authenticiteit voor
een
stukewonnen. Er
is ook veel meer belangg
stelten^dan vroeger
S voor de ware orgelcultuur.
S
Waar aan het schort is het doorbreken van de
anonimiteit en de marSinaliteit waarin het or^ el-ambacht zich noS bevindt...
Ik hoop
p dat U in de "boosheid" moge
g
volharden.'

briefedateerd
26 juni
g
J 1985).
De strijd
J teen
g transformaties van
historische orgels
zorg.g
g bleef de grootste
g
Stijldiscrepanties
verenigen
en éénzelfde insJ
p
gin
trument tot een klanksalon met oorkussen
en bed des duivels erbij?
l Diabolis in musica!
Maar alle beeldspraak
uit het
p
spreekwoordelijke
wijwatervat
waarin de
p
l
l
Beëlzebub zichroestend
vermaakte
terp
zijde:
wat maakte de restauratie-problema l
tiek dan wel zo complex
p en voor velen zelfs
onbespreekbaar?
Ongetwijfeld
circuleerden
g
p
l
er heel wat meningen
g omtrent de betekenis
van 'restauratie'.
Wat mijJ in de jaren
zestigg intrigeerde
J
g
was: vanuit welke typische
klank dachten
Yp
en comgoneerden kunstenaars uit een vroe190
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Koororgel
Grimbergen,
^
^ (1981), Abdijkerk
1
gemaakt
door G. Potvlie^he - De Mayer
^^
J
naar een duidelijk
1 onilz1 nd project,
p 1
^ erns t^ireerd o 1^ een hoogtepunt van de
16de-eeuwse Nederlandse orgelbouw:
^^
advrseur: K. D'Hoo^^he.

centueringen... kortom, ^voor wat zijn
J hele
voordrachtkunst betreft. Tenzij hij
hij zich niet
stoort aan anachronismen. Een voorbeeld
direct uit de vuiste
i' en
ggrepen: PrestantpJp
zoals dieebouwd
werden
in
de
loop
van
g
p
de 17de eeuw, spreken
niet zo snel aan als
p
deze van een veel latere factuur voorzien
van baarden. Deze bouwkarakteristiek verwijst
niet
l al naar het feit dat zo'n register
g
de virtuositeit verdraagt
g die een modernere
Prestant zelfs moeiteloos verwerkt.
Klankcultuur dus. Elke cultuur heeft
zijn
zijn eigen
g dynamiek.
Y
`...een behoorlijke bedrijfsl
structuur...'

Beslist legde
g J. Fleerackers in zijn
l
brief de vinger oppeen Vlaamse zware org eiwonde en stelde als medicatie voor: 'een
behoorlijke bedrijfsstructuur
opbouwen'.
p

Welke middelen staan daartoe ter beschikkingis dan de basisvraag,
g^ en welke ob structies dienen overwonnen?
Willen we constructief denken, dan
is er in de eerstelaats
goodwill
nodig,
g
g
g^studie,p
opofferingg en financiële draagkracht.
g
Te voldoen aan de eerste drie voorwaarden
bleek best mogelijk.
gl De laatste voorwaarde
besprak ik met een bekend Nederlands org elbouwer. Zijn
J overtuiging
g g was onomwonden: starten zonder een soliede financiële basis is een bedrijf
bedrijf op
p drijfzand
J
bouwen. Deeschiedenis
leert ons zelfs
g
hoe schitterende bedrijven
die financieel
J
sterk waren onderbouwd, toch bezweken.
Artisanale bedrijven
zijn
J
l steeds zeer
kwestbaareweest:
de ateliers van Forceg
ville Van Peteghem,
Pete hem HooghuYs en zelfs de
machtige
fabrieken
van Anneessens en van
g
Loret, alle kraakten ze uiteindelijk
J in hun
voegen.
signaal verwijzend
g Een blijvend
g
J
naar derote
g kwetsbaarheid van het artisanale ondernemen.
Waar liggen
gg ze verborgen, die
wreedaardige
die bedraJ fsstructug wolfijzers
l
ren bedreien?
g
Tot deevaarli'kste
klemmen behog
l
ren nu de aangelegde normen binnen de
structuur van ons Belgisch
inschri
g
g ssY sl vin
teem datgeen
rekening
speg
g houdt met dee
p
cifiekeroblematiek
van
het
te
restaureren
p
orgel.
g Erkenning,
g^inschrijvingsformules,
borgtochten
en boetes,^ de niet-erkenningg
g
van het muziekinstrument als behorend tot
het kunstambacht, deri
plzenconcurrentie...
met deze uitda
uitdagingen
in en wordt
dt de hedendaagse
behoorlijk
g orgelrestaurateur
g
J zwaar
g econfronteerd.
... time is money...
Y
Artisanale bedrijfjes voelen zichg eviseerd wegens
zware borgtochten, door de
g
vooraf opgelegde uitvoeringstermijnen en
de daaraan verbonden bedri Jfsvernietig ende boetes. Er is geen enkele boete die
positieve
resultaten oplevert
vermits het
p
p
gepresteerde niet
naar
ware
verhouding
g
wordtehonoreerd.
De toegepaste boetes
g
voor termijnsoverschrijding
t
l g staan in ver houdingot
zware
misdrijven
g
l of tot zware
schade berokkenend aan de maatschappij
pp l
en kunnen honderdduizenden, ja zelfs mill'oenen frank belopen.
p Hoe kan nu een soliede financiële bedrijfstructuur
worden o p l
ggebouwd met vernietigingsmiddelen die
domwegg worden aangewend
om te volg
doen aan een vooraf bepaalde
tijdruimte
p
J
die de nogg niet bekende uitvoerder zal
worden toegemeten.
Opp het moment dat de
g
administratie een bestellingg stijlvol
stijlvol pplaatst
door middel van een ' bevel tot aanvang
der werken', zal de restaurateur ongetwi'-l
feld nog
in uitvoeringg
g andere opdrachten
p
hebben.

men die research veren
Eenpapieren
planningg is één zaak,
P pP
g^of onderbroken
deraktijk
is
meestal
een
andere
kwestie.
door
ziekte,
personeelsdesertie,
overlijden,,
J
p
l
Zinvol is wél het voorleggen
en of nu het bedrijf
bedrij organisatorisch doorgg van een
vooraf opgesteld
werkplan.
De 'tijdsforp
J
geschud wordt door technische onderpg
mule' inroepen
brekingen
g en/of wanbetalingen
g en door
p als een concurrentiemiddel
overlappingen
van
andere
opdrachte
o
drachten die
is een nogal
abstract
idee:
de
concurrentie
g
lopen,
enz. toch
weet evenmin welkeroblemen
zouden
p ,pproductiefouten, enz.,
P
dient de bedrijfsleider
voldoende alert te
kunnen opdagen.
J
blijven om dat alles opp te vangen.
Om het vak enige
g Middels
g beschermingg te
bieden bedacht de administratie een nieuw het hanteren van de karwats zal hijJ ervoor
zorgen
wordt opgedreven,
wapen:
g dat de productie
p
pg
g Maar vermits admip de erkenning.
terwijl
zijn medewerkers de aanvurende
J zij
nistratieve instanties eerder sterk met de
als muziek in de oren klinkt.
pen
g aan
p en zwak met de hamer omgaan,
't Lijkt
wierpmen een erkenninggdie in de eerste
l weerom een troosteloze
babbel...
slaat. De
pplaats opp financiële draagkracht
g
Eén uitweg.
banaliserin van het kunstambacht kon
banalisering
g de beste investeringg die
de inschrijvers
kunnen doen alvorens deel
zich verder voltrekken. De inschri'vin
l g sl
te nemen aan de wedloopp is te rade gaan
: is een belag
ghet
l als concurrentieslag:
P rijs
bi' Madame Soleil.
cheli'k
J maken van het beroepp zelf, voor zo - bij
ver deze methode al niet een vernietigende
g
... de verloren eer van weleer...
uitwerkingg heeft opp het normale functionemogelijk
Hoe
is
het
ren van een
bedrijf.
g l dat ons gran J
dioze orgelpatrimonium - ooit opgebouwd
Met allerlei kortzichtige en adminispg
in rampzalige en onvoorstelbaar armoedige
tratieve bepalingen in de hand kan de
g
tijden
in onze tijd met
zijn overvloedige
J -tijd
zijn
g
goedkoopste
elaten
p inschrijver worden losgelaten
g
materiële welvaart zich slechts moeizaam
o een uniek historisch orgel.
op
g
weet te organiseren
om dit erfgoed
te revaVraa is: hoe precies
Vraag
kan een prijsg
g
p
pl
loriseren.
offerte wordenemaakt?
g
Merkwaardigg is de vaststellingg hoe
Zelfs wanneer een orgel
is
p
g compleet
het
vorstelijke
edemonteerden het te restaureren pijpl instrumentarium dat we hier
p lp
werk opp de operatietafel
ligt,
g
g eeuwen erfden,- in tegenstelling
g
p
g^ dan nogg is het uit vorige
staat met de toen heersende sociale toestantermij te
niet mogelijk
de termijn
p
g J om met precisie
den. In eengebied van waaruit de Vlaamse
zijnopgekrikt.
pg
palen waarin de zieke zal zijn
kunst
orgelbouwkunst
en Franse vroegbarokke
Met zwaar beschadigde
windladen
is
het
g
g
g
tot een hoogtepunt werd gevoerd
met de
zo mogelijk
g
g J noggerger
g gesteld.
g
Ieperlin gen Langhedul,
Bij een vrij
Bij
vrij recente inschrijving
g
g
^heerste er honger
l g voor
en kwel die elke beschrijving
een nieuw te bouwen instrument kwamen
l g tart.
Een West-Vlaams ambachtsman, in
offertes uit de bus die als een historisch
Sommige
laa te Punt werden enoteerd.
genoteerd.
Sommi e in- zijn vele troosteloze uren een tragikomisch
g
rij de
kroniekschrijver
kroniekschrijver, beschreef vaak in rijm
schrijvers
bleken een economie zonder cent
onder de bevolking.g Bitter schreide
Voorlopig
ten te hebben ontdekt. Voorlo
e i tot zichthij zijn
zijn nood:
bare vreugde
g van de opdrachtgevers... Er
valt een snobistische ingesteldheid te erWilt Godt miraeckel doen, van steenen maeken
kennen van een maatschappij
pp J die van alles
brood...
nauwelijk de waarde
derijs
maar er nog gnauwelijks
p J^
kent.
,
Het orgelfeest
van weleer is veelal
Een behoorlijke
behoorlijke bedrijfsstructuur
bedrijfsstructuur
og
p
orgelellende
or
bouwen is inderdaad wat anders dan meggeworden, de armoede van
g
tot een ong weleer
is nue
blijf voor vekaar kapot
g etransformeerd
e concurreren. Het blijft
kende
materiële
welvaart:
het
ene
blijkt
nogg een zware opdracht
zichzelf
niet
te
l het
p
t ische 'liberté du créa- andere niet te kunnen ondersteunen. Het
gen met eentypische
gaat
met een sausje
sausj chaos. Ach,
teur' overgoten
g zelfs zover dat de belabberde toestand
g
van ons historisch orgelpatrimonium wezielepoten,
romantisch
in
p
P
ensggebrek aan onderhoud vervalt. Orgelverblijde verwachting
van
de
tover
der
verblijde
g
g
g
onderhoud is inderdaad een zeer belangmisère, wachtend opp een faillissement eerg
blijf dit
rijke
opp zich. En toch blijft
ste klas en op...l^
ja, verduiveld,-opp wat nogg
l discipline
p
in
de
markt.
Het
is
een verberoepeen gat
meer...?
g
takkingvan het artisanale vak en behoort
niet zo meteen tot het orgelbouwatelier
... de kunst van Madame Soleil...
g
zelf. De instrumentenbouwer staat midden
Wie wil deelnemen aan de dans der
in zijn bedrijf,
het,^ verdiept
gesubsidieerde
werken - bijgevolg
P zich
g
l^ dirigeert
g meelg
g
midden in zijn
werken aan de restauratie van beschermde
J bibliotheek en van achter
zijn tekentafel en werkbanken in de comzijntegen
g
orgels
g - moet flink wat bestand zijn
stress. Dat de opdracht dan wordt doorJ vak.
p lexe materie van zijnn
kruist met onverwachte restauratieproble-

... musicologie
p
g in depraktijk...
l
Het oude kunstambacht van het instrumentenbouwen is nu uitgegroeid tot een
ambachteschraa
dg door musicologische
g
g
wetenswaardi heden. Het restaureren van
wetenswaardigheden
• g els is in wezen een uitbreidingg van de
muziekwetenschappen.
pP Musicologie
g in de
praktijk!
rakti'l
blijft de orgelkunde in univerToch blijf
kringen
g bijzonder
bijzonder stiefmoederlijk
stiefmoederlij be•
tenminste, in België.
g Orgelkunde
g
noodzakelij
is een onontbeerlijk facet dat noodzakelijk
opp de restauratiepro• kunnen inspelen
p ro
p
rijk
blematiek van ons uitzonderlijke
rijke
orJ
elbezit. Het verklaart mede de achterstand
die ons landolie
de historisch
p
p i.v.m.
georiënteerde restauratiekunde.
onlosmakelij
De wetenschapp die onlosmakelijk
restaureren
• het historischeoriënteerde
g
verbonden is, dient met vereende krachten
te wordenebundeld.
Stijlkennis
Stijlkenni is een eerg
van het
• vereiste wil men de discipline
P
historisch restaureren beheersen. Men dient
een ruim inzicht te verkrijgen
lg in de enorme
grote
en
rachti
e
diversiteit
die ons histoprachtige
g
risch orgellandschap
te
bieden
heeft.
p
g
Het wareelaat
dat
^ we nogg maar
g
meesterstukvroegere
nauwelijks van die vroe
g
ken vermoeden, moet nochtans van een
zij
bijzondere
schoonheid en grootheid
zijn
g
J
geweest. Niet enkel een nauwkeurige
g e restauratie ervan dringt
p-maar ook reg zich op,
liekbouw
wordt
een
muzikale
noodzaak.
p
Daarom dienen aan deze kunstategeboden
te worden
liers de mogelijkheden
J
g
zich toe te spitsen
oppspecifieke
stijlen,
naar
J
p
p
bepaalde
scholen
en
meesters
toe.
p
... Fuga
g Suavissima...
Laten we een kaars aansteken opdat
p
het vak spoedigg als een kunstwetenschapp
zou worden erkend. De orgelbouwer
zou
g
dan alle wolfijzers
en klemmen ver van
l
hem verwijderd weten en zoals de vroegere
g
ware ambachtsman, zich ten volle oppl
zijn
werk kunnen toeleggen.
gg Hijl zou dan weer
zij werk, zoals de
kunnenenieten
van zijn
g
klokkengieter
vol verwachtingg de spijs
pl in
g
de vormiet
zoals
de
klavierinstrumenteng
bouwer vol spanning
g luisterend naar de
p
resonans van de zangbodem
de eerste
g
snaar laat klinken, zoals deon
g gmaker die
onverstoord de klank in het brons hamert.
En de orgelmaker,
hij kneedt en
g
schaaft
en hamert het orgelmetaal,
s
g
, zoals de
boer het veldloet
en
bewerkt.
Hij
g
lzaagt
p g
en schaaft het eikenhout, besnuffelt en
e
elgor me
gg
Pproeft het,
^buigt
g hetppas-gegoten
taal tussen de vingers
g en luistert naar 'het
zin
en van de tin' zoals dat in vaktaal heet.
zinge
de heerlijke
l velden van die honderden,
lploegt
ja soms duizenden orgelpijpen loe t de
orgelboer
voort... Intonerend gaat
g hem een
g
klankenhemel open,
midden
dat
grote
bos
g
p ^
i'
werk
en
hij
streelt
de
blanke
toetsen
hij
p Jp
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en wordt de muziek als het ware lijfelijk
e
ljfelijk
lg waar.
Onverstoorbare,
oe
g elb- g gedreven or
tijden Sinds enkele deren: ze zijn van alle tijden.
wisten idealisten met karilte middelen en dank zijl de bekommernissen van
kroonjuwele uit
Monumentenzorgg enkele kroonjuwelen
Vlaamse orgelhistorie
opnieuw
te laten
g
p
schitteren.
We kunnen weerproeven, al is het
nogg maar met kleine teugjes,
gJ ^ van de verfij-J ndeof
polyfone
fone delicatesse van onze Vlaamse
orgelbarok,
met zijn
zij
g
g
^ van ons orgelrococo
kleurenpalet,
van
de
robuuste
J
p
uitstralin eigen
uitstraling
g aan het negentiendeg
eeuwse Vlaamse orgel
zij
g dat zich met zijn
J broeder opp de schoot van Moeder
Romantica vlijde.
l
Bezorgdheid
g rijkdom
om deze rijkdom
blijft
blijft
geboden: door vele transformaties en verwaarlozingzwijgen
Jg honderden zwaar toegetakelde instrumenten. Deze Vlaamse
schoonheid van weleer vertoont in haareg
heel het beeld van een afgeleefd
mensje
mensj dat
g
het haar tussen de brokkelige
g tanden^ geknakt
en
gebukt
verder
strompelt
gg
p
door eenodver
eten
g
g wegeltje.
gl
Het is toch niet een Don Quichot die
vloekend een speer
zij
ggooit naar zijn
l materiap
lististische tijd?
Volharden
in
de
'boosheid'....
J
klinkt het nogg na.
Tangentenflugel:
het ontwaakte doornroosje
J

Was het een hobbyY van zovele orgelg
bouwers die zich destijds
l ook met het maken van andere instrumenten bezighielden?
g
Want niets is minder evident dan het bouwen van andere instrumenten dan orgels in
een orgelbouwbedrijf.
g
l Het maken van een
klavecimbel, een klavechord of een forteppiano van welke aard dan ook ligt
g niet in
het verlengde
kerking van het pontificale
p
strument met zijn
duizenden
i'
pijpen
J
p lp en me tershoge buffetten. Het tegendeel
is eerder
g
waar. Wat bezielde dan die orgelbouwers
g
om zo vrolijk
l onderuit te schuiven? Wilde
men dit uitschuivers plezier
ook rendabel
p
maken dan diende evenzeer eenproefstuk
als bewijs
l van vakbeheersingg voorgelegd.
Waarom dan het bedrijfJ nogg overbelasten
met realisaties die eigenli'k
l buiten het org elmaken zelf vielen?
Voor zover ik het heb begrepen:
omwille van de liefde voor een specifieke
p
klank.
Wanneer Ruckers, onze Vlaamse
keizer van de klavecimbelbouw, zich bij
bi' gelegenheid ook al eens bekommerde om een
orgel,
g ^ was dat eigenlijk
g l weinig
g opzienba rend. Dat andere Vlamingen
ook gave
nog klg
chorden maakten, verrast al meer. Echt
spectaculair wordt het met trendsetter Silbermann en zijn
J school. Toppers
pp als een
192
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Sp^th uit Regensburg
g
g en een Stein uit
Augsburg
wisten
als
orgelmaker
heerlijk
heerlij
g
g
g
de bol teaan
met
het
maken
van
allerg
lei vormen
vanens
En de Regensp ianofortes.
g
burger
lt schrok er zelfs niet voor terugg bovendien nogg strijkinstrumenten en gitaren
g
te maken.
De 18de-eeuwse melomaan moet
wel bijzonder
klankgevoelig
J
g
gzijn geweest!
g
Waaraan is het dan toe te schrijven
J
dat dit wonderbaarlijke
J instrument — de
Tangentenflu gel — niet eerder weer in de
belangstelling
nu
g
g kwam,^ja
l erger
g nog,
g^
nogg door heel wat klavierspelers
met
overp
matig
mati e gereserveerdheid wordt bekeken?
ligt
in mijn herinneringg dat een
gnogg
halve eeuweleden
het klavecimbel ook
g
niet meteenemeen
oed
g
g werd, niet meteen
welkom was in de rap gen der klavierspelers.
p
Eigenlijk
g l is het wat beschamend, dat
een instrument dat in de 18de eeuw zoeg
liefd was, in een diepe doornroosjesslaap
J
p
raakte en vergeten
werd. Men staat nu wat
g
verrast bij
bi' het ontwaken van deze onverwachte schone. Gênant is het dat deze muzikale bloem zo lange
g tij
tijd voor dood in het
schrijn der vergetelheid
verblijven
ven
g
J
moest.
Het hele tap gentenvleu gelverhaal
begint na
een paar eeuwen gedribbel
volopp
p
g
inJ.S. Bachs milieu in Dresden. Het was
componist
en pedagoog
p
p g g C.G. Schroter die
het onrechtstreeks herontdekte door die unbestándi%en Federn aus den Clavicymbeln zu
verbannen und statt selbiger
g leichte Hommer
oder auch Springer tap genten m it dazu %ehori en Diimpfern anzubringen, een relaas dat
hijJ ppubliceerde in 'Mizlers Brie e'.

Omdat het toen nogg duidelijk
duidelij een
bloedverwant van het klavecimbel
leek, doopte Schroter het als een neu-er undenen Clavier-Intrument auf welchem man
stark und schwach spielen kan. Kortom: een

een 'tangentenppianoforte,^ meer bepaald
p
g
vleugel'
zoalsJ.S.Bach
die
van zijn
zijn collega
g
g
Schroter kende. Silbermann en S p áth s p ra ken eenoëtischer
en kernachtiger
p
g taal dan
Schroter en hadden het over de Cymbalo
y
d'amore(hoewel ze dezelfde benamingge
g
bruikten voor klavechorden met dubbele
zap gbodem . Silbermann beroemt er zich
evenalszijn
zijn leerling
g pSth op^dit instrument te hebben ontworpen: 'Die Tangen%
ten u el
% waren seinerzeit auch als 'Clavecin
d'amour' (lieblich klip
klingend
ende Cembali) bekannt

organoloog
g
g Hubert Heide (in de
catalogus
g 'Historische Musikinstrumente
des Handel Hauses' (Halle an der Saale)
1983,
dat
9 3^ p..24-25),hiermee suggererend
gg
dezelfde benamingg voor meerdere soorten
klavierinstrumentenold.
g Ook werden zowel het klavechord als andere klavierinstrumenten kortwegg 'Clavier' genoemd.
g
Mozart kende het als een 'Spkttisch

Clavier'. Pas in 1791
79 werd dat S^iittische Kla vier als 'Ta p %enten u%el' boven de doopvont
p

gehouden
ehouden en werd eenduidelijk
duidelijke
derondermet de Hamroer ii%el.
g
Wie was dan wel die illustere onbekende Sp^th die door de eenentwintigjarige
W.A. Mozart als een superieur klavierinstrumentenbouwer werderezen?
En ook
gp
die roemruchte musicograaf Daniel Schubart die in deevan
enis
opp een
g
g liggend
gg
muffe strozak,, zijn esthetisch genoegen
g
g en me moreerde in zijn
boekwerk:
l onvolprezen
p
Ideen zu einer Asthetik der Tonkunst'
(1784)waarin hij ondermeer schreef:
S ath in Re ensbur .... Silbermann in
jetztdie besten Forte%...machen 'etzt
p ianos die man keent. (blz. 222 .

Als broertje
J van de Hammerflugel
zijn diepere
met zijn
en
donkerder kleurenpalet
p
p
raakte de zilverige
g Tang entenflugel stilaan
vereenzaamd. Wat de Tang entenflugel wel
geliefd
had gemaakt,
zijn bijzonder
bijzonde
g
g
^ was zijn
aan
registratiemogelijkheden.
J
Eenevierd
klavierspeler
en pedagoog
g
p
p g g als
J.P. Milchmeyer
Y schreef in zijn in 1 797 in
Dresden uitgegeven 'Die wahre Art das
Pianoforte zu spielen' dat de instrumentenbouwer die een zo groot aantal registra tiemogelI Jkheden in de pianoforte
aan p
bracht hogelijk
dient
geprezen.
Kennelijk
Kennelij
g J
gp
de musicus dat de wisselende klankkleuren een dragende
structurele én een ex g
ressieve
taak vervullen. Het registreren
istreren
g
werd een essentieel onderdeel van de muzikale interpretatie:
speelaard,
p
p
p en
^ tempi
voordracht worden er door bepaald.
p
Belangrijke
gl Mozartvorsers zoals
A. Einstein, en Paul & Eva Badura Skoda
en musicologen
g alsJ.H.van der Meer,^ blij-J ven de Tangentenflugel als een typisch
Yp
Mozartiaans instrument roemen. De jonge
Jg
componist
was er immers van huis uit mee
p
opgegroeid: Im Mozartschen Hans standen
ein oder mehrere Pianoforte des Re% ensbur%her
Klavierbauers Franz Jacob Sgaeth achterhaalde A. Einstein. (Mozart, Sein Charakter,
Sein Werk, 1977).
977 En vermits van deze Sp ath

enkelp ianofortes met een tap gentenmecha
niek bekend zijn,
bewij temeer
J^ is het een bewijs
'bis 1777
ent standen Klavierwerke,^ ab$ ese 777
hen von einier
fiir Cembalo geschriebenen Kompositionen — in erster Linie ffir den
Tangentenfliigel konzipiert', zijn, m.a.w. deze

zijn het 'SpAttisch Clavier ' oop
composities
p
het lijf ggeschreven. .H. van der Meer: Musikinstrumente von der Antike bis zur Ge enwart in, Bibliothek des Germanischen Na-

tionalmuseum zur deutschen Kunst- und
Kulturgeschichte,
g Gerhard Bott.
g
^ hrgs.
Mi nchen 19,
93^ .2
p 6..
4 In dat verband is
de brief die Mozart in oktobers1777 aan zijn
zij
schreef n.a.v. zijn bezoek bijl de in strumentenbouwer Stein in Augsburg
g
gbi-J
zonder interessant. HijJ verkoos het perfect
p
functionerende mechanisme van Steins
2,
^

PONSEELE
vleugels,
woord rept
p hij
hij
g ^ maar met geen
g
over een klank-voorkeur: Ehe ich noch vom
stein seiner arbeit etwasesehen
habe, waren
%
mir die spdttischen Clavier die liebsten; Nun
muss ich aber den steinischen den vorzug% lassen; denn sie dimpen noch viell bessen
besser, als die
Re%ensbur%er...

Teen
g het eind van de 18de eeuw
maakte het instrument dat in alle vier Weltteile verbreitet wurde welche den Namen
Tan% enten u% el uhrt furore. ('Charakterstil
tij beleefde
des Klaviers', 1791)
79 In Mozarts tijd
inderdaad zijn
zijn gouden jaren.
l
0 Pdit ogenblik
verkeert dit instrug
ment nogg volopp in de herontdekkingsfase.
g
Inmiddels weten we al dat Spath navolging
gg
vond in Duitsland, Italië
Italië, Tjechië, HongariJ,
e Engeland,
Denemarken,, Finland en
g
Noorwegen.
Waar
pprecies het tangenteng
g
zijn eerste pasjes
instrument zijn
pJ waagde
g is niet
heel duidelijk.
l De oudste voorbeelden van
dit instrumententype
Ypzijn terugg te vinden in
Italië waar het blijkbaar
ook een bloei
J
kende in de beginjaren
van de vorige
g eeuw.
g l
De nalatenschap,
p^vnl. bewaard in
musea,- is al sinds langg in verval. Een vijfJ
tiental 18de-eeuwse bouwers van Tangeng
tenfliig
eln ^verspreid
over geheel
Westg
p
Europa,
a zijn nu in de organo grafie algep^
ge
meen bekend: een vijfg
l ti tal van deze instrumenten zijn geregistreerd.
Van de bijzonl
g g
dere bouwcultuuretui
g tg het feit dat elk
der bewaardebleven
tan gentenvleu gels
g
als een uniek werkstuk waseconce
pieerd
g
door zijn bouwer - net zoals de kunstschilder van elk doek eenpièce
uni que
p
q maakt.
De 19de eeuw industrialiseerde en
in die stromingg werd ook de muziekinstrumentenbouw opgenomen.
Gedurende de
pg
eerste decennia van de industraliseringg behielden alleianofortet
es een heel bi'l p
Yp
zondere klankkleur. Doorgedreven industrialisatie fokte eengrote
concertvleugel
g
g tot
een forse, zwaarlijvige
potige
l g en p
g dame, een
onherkenbaareworden
kleindochter van
g
de spitante
fortepiano.
p
P
Zo blijkt
l elk soort instrument een
J^ beantwoordend
ggrootheid opp zich te zijn,
aan de esthetiek van zijn
tijd en bijgevolg
g
Jtijd
lg
individueel voor elkeeriode.
p
In hetaar
l onzes Heren 1 986 mocht
doornroosje
l Tangentenflugel in een
Vlaamse wieg
g - in Ninove - ontwaken, en
zintg haar nieuwe lentelied uit in Finland
Hong
ari l^
e aan
paen zelfs in Vlaanderen.

Op zoek naar een verloren
klankkleur

D

at de jareng
zestig & zeventigg
op
muzikaal
terreingetep
kend zijn
l door een revival
van de barokmuziek staat buiten kijf.
J Musici als een Harnoncourt of een Leonhardt
trachtten de muziek van Bach en tijdgJ enoten opp een historisch verantwoorde manier
te brengen.
g Ook in Vlaanderen is deze
stromin voelbaar; ^de gebroeders
stroming
Kuijken,
l
g
René Jacobs, Paul Dombrecht, Philippe
Pp
Herreweghe
g ... richtten ensembles opp en
beheersten depodi
deodia in binnen- en buitenmet hun eigen
kijkopp de muziek van
gkijk
de 1lde en 18de eeuw. Hun benaderingg bestond er niet alleen in de traktaten enartip
turen om te zetten in klank, ook het specifieke instrumentarium werd van onder het
stofehaald
en weer tot klinken gebracht.
g
g
In die tijds
lgeest studeerde Marcel
Ponseele moderne hobo aan de conservatoria van Brugge,
tijden het
gg ^ Brussel en Gent;^ tijdens
jaarlijkse festival Musica Antigua
q (Brugge)
gge
kwam hijl in contact met de 'barokwereld'
van musici en bouwers van historische
instrumenten.
Toen hij na het bestellen van een barokhobo op
wachtlijst van3l
jaren terecht
p een wachtlijst
kwam, zette zijn
hem aan om zelf
l ongeduld
g
zij de technische
aan de slaggte gaan.
Dank zij
g
vrij
hulpp van zijn
hij erin een vrij
zijn vader,^ slaagde
g hij
behoorlijk
g
J instrument te vervaardigen.
Nu zijn we een goeie
twintiggJjaren
g
verder en wordt overal ter wereld opp de
n ger
hobo's van Franciszijn11jon
jo
ere broer, die
een opleiding
P
g meubelbouw en restauratie in de zaak state
P en Marcel Ponseele
emusiceerd.
g
De bronnen

Vooraleer men aan de eigenlijke
g l
bouw van een instrument kan beginnen,
g
bijkijken.
kijken
komt er heel wat voorbereidinggbij
bezoek aan musea toont al snel aan dat
er veel instrumenten bewaardebleven
g
zijn. De collectie van het instrumentenmuseum in Brussel is één van derootste
ter
g
wereld. Maar hoe kan men de kwaliteit van
een origineel instrument ontdekken?
Grote namen als Dennen Rottenburgh ^StanesbyY
... geven
al een zekeregag
rantie maar in hoeverre hebben die instrumenten in de loopan
detijdg
t geen
p

veranderingen
Door het verhog
g ondergaan?
en
van
de
stemmin
o
het
gP eind van de
g
18de eeuw zijn
ge
J vele instrumenten aangepast maar daardoor ook verminkt. Alleen
door het besPelen en door verschillende instrumenten van eenzelfde bouwer te vergelijkent
lijken krijg
lg men een zeker beeld van het
origineel.
g
Heeft men zijn
dan
J keuze gemaakt,
g
wordt een zo volledigg mogelijk
plan
van
het
g Jp
instrumentemaakt.
De afmetingen
g van de
g
ook de
borin
boringzijn
zijnvan uiterst belang,
g^
wanddikte heeft veel invloed opp de klank.
Literaire bronnen in verband met instrumentenbouw uit de 18de eeuw zijn
J zeer
schaars; naast wat iconografische
gegevens
g
gg
uit de EncY
cloPédie van Diderot &
D'Alembert, is er toch een werk dat het
raad ele en
g waard is: 'Le Manuel du Tourneur' van Bergeron
uit 1816. Hier vindt
g
men niet alleen alle 'geheimen'
van het
g
houtdraaier maar ook interessante recepten voor het aanmaken van vernissen en
kleuren verklaard.
Het atelier

Voor het bouwen van houten blaasinstrumenten is het machinePark in het atelier vrij
vrijbeperkt.
p
Wanneer men over eenoede
zaag,
gwat vijlen en beitels en een degelijke
gJ metaal- draaibank beschikt, kan men vlugg aan
de slag.
g
Deegg
evens van de boringg worden
op
uitgetekend
en vervola
g
pp
g millimeterpapier
in een
g
p de metaaldraaibank omgezet
g ens op
stuk staal, die zo derecieze
vorm van de
p
boringg aanneemt. Nu wordt een deel van het
staal weggefreesd
en wordt er een scherpe
p
gg
kantesle
en. Dit gereedschap
g
p heet de mig p
om de binnenkant
mer en wordt aangewend
g
van het blaasinstrument te vervaardigen.
g
in de
De buxus sempervirens
p
volksmondalmhout
genoemd,
daar
oop
^
g
p
Palmzondagg de takjes
takje van de buxus in de
worden uitgedeeld)
is de meest
g
voorkomende houtsoort in de blaasinstrumentenbouw in de 18de en 19de eeuw.
vrij
Buxusroeit
zeer traaggen is daardoor vrij
g
hard. De klank van dit hout is warm en
rijk,
is dat het
p
l maar het enige probleem
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'werkt'. Daarom wordt het nu voor de moderne instrumenten met zijn
PJjn talrijke klepewend
en
niet
meer
aangewend.
g
p
Andere houtsoorten alsrenadil
en
g
ebbenhout werden dan meerebruikt
voor
g
luxemodellen: het exotisch hout met ivoren
ringen
kleppen.
pp
g en zilveren of vergulde
g
De buxusstammen worden in blokdrogen
jes ggezaagd
van dro
g
g en na vele jaren
J
J
worden ze cylindrisch
gedraaid
en
van een
Y
g
at over de hele lengte
gat
g voorzien.
Nu wordt het houtedurende
224
g
uur in voorverwarmde lijnzaadolie
gelegd
J
g g
waarna het na maanden rusten wordt verwerkt. Eerst wordt door middel van de ruimer de konische boringgg
gemaakt; daarna
wordt de buitenkante
g edraaid eng schuurd. Nu volgt
g het boren van de vingerg
ppen
g aten en het monteren van de kleppen.
Deze worden vervaardigd
p
g uit een plaat
messin of zilver waaropp de klepPafgetemessing
kend en uitgezaagd wordt.
Vele blaasinstrumenten werden in
de 18de eeuwekleurd.
In de 'Manuel du
g
tourneur' vinden we verschillende recepten
p
op
terug;
p basis van salpeterzuur
p
g^doordat
het zuur het hout verbrand, krijgt
Jg het een
die warme roodbruine kleur.
diepwarm
definitief stemmen van het instrument kan nuebeuren.
Door de diameg
ter van de vingergaten te veranderen of door
het ondersnijden
van die gaten
wordt niet
l
g
alleen de intonatie maar tevens de klankkleur beïnvloed. Ook is de embou-chure
(mondgat)
g bij de traverso en het riet bijJ de
hobo zeer bepalend
bijJ de toonvorming.
P
g

ten te camoufleren. Dit instrument is in onbruikeraakt
daar als het eenmaal gebogen
g g
g
is niet meer na ggeruimd kan worden. Een
nieuw model werd ontwikkeld waarbijJ het
eerste en tweede deel door middel van een
elleboog
zij verbonden. Dit
g met elkaar zijn
gt eveneens het instrument dichter bijl
het lichaam maar heeft als voordeel dat naruimen mogelijk
J blijft.
blijft. Dit instrument kreegg
als naam 'cor Anglafs' En gelse hoorn) wat
een verbastering
angle (een
p g
g is van corps
g e-

V 1 n.r.: oboe d'amore, oboe da caccia en
barokbobo. Op de achtergrond Marcel

Modellen

In het atelier van deebroeders
g
Ponseele worden vooral hobotypes,
Yp maar
ook fagotten
gebouwd.
g
g
Naast de barokhobo in C, een kopie
p
naar T. Stanesby
Y (t 17 20) vindt men er ook
de oboe d'amore. Dit instrument in A heeft
eeneervormi
eg klankbeker; de toon
p
wordt als het ware door de bolle vorm omsloten, wat de klank liefelijk
J maakt;, van daar de naam 'amore'. In tal van cantates
enassies van
Bach kan men g
dit prachtig
p
instrument beluisteren samen met de vrijJ
exotisch ogende
Oboe da caccia in F. Door
g
zijnp
gebogen
g g corpus en de metalen klankbeker heeft het veel mee van een signaalhoorn die tijdens
de ja
J
Jcht (in het Italiaans
'caccia' ) werdebruikt.
Door het instrug
ment te buigen,
dichterbij het
g- komt het dichterbij
lichaam wat minder spanningen in de
schouders en de vingers
g van de speler
p
g eef t. Om het ggemakkelijk
l te kunnen buigemaakt
van een zachtere
g en is er gebruik
g
g
houtsoort nl. esdoorn. De Oboe da caccia
wordt eerstedraaid
net als de hobo, maar
g
wordt dan later ingezaagd op
o de achterkant^ gebogen
en
gelijmd
en
wordt dan met
g g
gl
leder bekleed teneinde alle schoonheidsfou1 94

Ponseele. (Foto . Colette Debbairt).

hoekt lichaam). Tot de eerste helft van de
19de eeuw werd de Engelse
hoorngebo g
gen,
dankzij
g ppen
en maar dankzij
een vernuftig
kleppensysteem
moet die omslachtige
Y
gpprocedure
niet meer toegepast worden.
Het waarom?

Waarom zich toeleggen
gg op
p oude
ou instrumenten terwijl de moderne instrumenten een veel hogere
graad van perfectie
g g
p
bereikt hebben? Inderdaad waarom nog
langer
g sukkelen met zeer ingewikkelde
g
vingergrepen en primitieve
klepjes
p
pl !?!
Om dieedrevenheid
nader
te verg
klaren moeten we even deeschiedenis
g
induiken. Tot de 17de eeuw was de hobo
een vrijJ luid instrument dat vooral tijdens
tijdens
openluchtmanifestaties
ten gehore
werd
p
g
g ebracht. De Grieken kenden de aulos de
Romeinen de tibia; door de kruisvaarders
werd de schalmei
in onzeg ewesten
geïn-tro
duceerd. Lodewijk
l XIV had een militaire kap el bestaande uit 6 hautbois^3tailles (hobo
in f) enfa
Hijl beschikte eveneens
3fagotten.
g
over een strijkorkest
'les 244 violons du roi'.
l

0P ZOEK NAAR EEN VERLOREN KLANKKLEUR

Om die tweegroepen te laten samenwerken
was er echter een akoestische ingreep
p nodigg
om de zeer luide blazers groe p met de zoetg evooisde violen te laten versmelten.
Deebroeders
Hotteterre ede helft
g
i 7de eeuw) zijn
zijn aan het experimenteren
p
g eslagen
g
g en hebben de schalmei omgebouwd
tot de barokhobo. Door de stemmingg van
de schalmeiA=45
6 ' te verlagen
g naar
A=392' wordt de toon zoeter en mengt
g de
klank zich beter met andere instrumenten.
Eind 1?de en begin 18de eeuw treffen we overal in Europa
p Franse hoboïsten
aan. Bach componeert
de mooiste aria's,
p
Handel maakt er dankbaarebruik
van in
g
zijn
schrijft een
zijn opera's
en oratoria. Vivaldi schrijft
p
concerto's ...
4
Maar in de tweede helft 18de eeuw
wordt de stemming
A=
43o' (is dit
g hoger
g
eengevolg
en deweg g van de spanningen
p
gin
reld? de Franse revolutie?) en moeten er
nieuwe instrumentenebouwd
worden. De
g
barokhobo met zijn brede boringg (nauwste
ppunt 6 ^ 2 mm) wordt vervangen
g door een
slankere hobo met een nauwere boring
nauwsteunt
mm).
De ronde klank
4,5
p
van de barokhobo moetlaats
maken voor
p
het nasalereeluid
van de klassieke hobo.
g
In de klassieke hoboliteratuur is duidelijk
J
te merken dat dit instrument minder door
de componisten
geapprecieerd
werd. Na
p
g pp
Mozart is er weiniggof ggeen solomuziek
voor hoboeschreven.
De hele 1 9de eeuw
g
is één en al experiment opp blaasinstrumentenggebied; de fluit wordt helemaal herzien
door Th. Boehm, de klarinet leidt A. Sax
naar de saxofoon. Alleen de hobo raakt niet
uit zijn isolement. Slechts op
P het einde van
de 1gde eeuw wordt de hobo weer als volwaardige
partner gezien.
De vrij
vrij scherpe
p
gp
g
toon wordt door volle kleppen
pp afgedekt.
g
De oorzaak van hetrote
g probleem
p
waar ze een eeuw langg mee geworsteld
g
hebben lagg bij
bij het verhogen
g van de stemming
. De boringg van het model na de barokhobo wasuasi
q authentiek aan de middeleeuwse schalmei; de aanpassing
p
g van het
barokke kamermuziekinstrument naar de
klassieke hobo was dus niet echt een succes
te noemen, maar we kunnen veeleer spreken van een stapp achteruit.
De ingeto gen klankkleur van de barokinstrumenten heeft vele musici aan esProken. De magische
tonen hebben een engg
thousiast pOp
ubliek ingepalmd. 0 de cd markt kennen de opnames
met historische
p
instrumenten enorme successen ... Het rijke
J
kleurenpallet
waar degrootmeesters,
rootmeesters denp
ken we hier in de eersteplaat
eerstelaats aanJ.S. Bach,
werkten isedeelteli'k
l herontdekt.
g
Dat ik,, kleine Vlaming,
mijn con g,
certen en instrumenten aan die ontwikkelingkan meewerken, ^vervult mijJ met een
diepe
respect
p vreugde
g
p voor
g en een groot
het verleden.

BARTHOLD KUIJKEN
UI KEN

'Op originele instrumenten':
de achtergrond van een

Welke filosofie steekt hierachter?

succesverhaal

E

én van de opmerkelijkste
p
J
fenomenen in het muziekleven van de laatste decennia is
ongetwijfeld
de ggrote pplaats die de 'historig
l
sche muziekuitvoering'
is gaan
innemen.
g
g
Onder dit begrip
verstaan
we
het
uitvoeren
gp
van oude muziek opp de instrumenten en
volens
de speeltradities
die courant waren
g
p
op
het
ogenblik
van
de
compositie,
in
p
g
p
plaats
laats van volgens
de huidige
conventies
g
g
en opp het vandaagg algemeen
gangbare
in g
g g are
strumentarium. In het begin
beperkte
men
g
p
zich tot deeriode
vóór
de
grote
klassiep
g
kers nuaat
g men al tot Wagner
g ...
Vlaanderen met zijn rijke
rijk bibliotheen instrumentenmusea, is opp dit vlak
goed bediend: uit het concertleven, de cdindustrie, de radiopro gramma's de conservatoria en universiteiten is deze tendens
niet meer wegg te denken. Een heel aantal
van onze bekendste musici en ensembles
zijn trouwens p
precies in de oude muziek
es ecialiseerd.
gP
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En de instrumentenbouw?

In het kader van deze oude muziekrevival hoeft het niet te verwonderen dat de
meeste individuele bouwers in Vlaanderen
zich lijken
toe te leggen
en
J
gg op
p het kopiëren
p
nabouwen van oude instrumenten, eerder
dan opp de hedendaagse
g instrumenten. Economische enraktische
factoren zullen hier
p
ook wel meespelen.
We
zien dat bijJ de stri-J
p
kers ope grote
schaal goedkope
e
g
g
pfabrieksproducten ingevoerd
worden als studiep
g
instrumenten • zodra men ho gere kwaliteitseisen stelt, wendt men zich eerder tot handelaars dan tot bouwers, alsof een oude vizij dan een nieuwe.
ooler
e se beter moet zijn
meeste luthiers zijn
J dan ook actiever in
het aan- en verkoeen het herstellen en onderhouden dan in de eigenlijke
g
l nieuwbouw
Bij de moderne piano's
Bi'
of blaasinp
strumenten stelt de inltewikkelde metaalbewerkingoor
stalen kaders, klankbuizen,
lt
kleppenof ventielmechanismen zeer hoge
pp
g
technische eisen. Niet iedereen wil of kan
zich daarvoor de nodige
lt investeringen
g in
materiaal technologie en research veroorloven zonder noglt
te spreken
van de vereiste
p
marketing
p
marketin en public
relations om te kunnen
concurreren met derote
internationaal
g

Barthold Kaiijkerr

bekende merken. Is dit trouwens nogg 'artisanale' instrumentenbouw te noemen?)
Daarentegen
zou bij
wijze vans pre g
lwijze
ken iedereen met eengoed
oog
g en oor, hang
di gg
heid en aangepast gereedschapeinzij
zijn
e een traverso of een clavecimbel kunnen bouwen. Zo begon
g het ook vaak: uit
interesse als hobbyging
Y g g men originele
g
instrumenten opmeten
en kopiëren,
zonder
p
e
een formele scholing
g als instrumentenbouwer achter zich. 'Selfmade men',, die geleig
deli'k
werden en in
t aan professioneler
p
migg
e gevallen de kwaliteit van de originele
g
voorbeelden evenaren.
Ook in de orltelbouw zien we dat de
hernieuwde belangstelling
lt voor de orgellig
g
teratuur uit het verleden (en voor de bibel
horende klankidealen invloed uitoefent:
men restaureert oude orltels zo historischgelijk en ontwerpt
lt etrouw mo gj
p nieuwe in
een specifieke,
tijd- en plaats
p
^l
p
ltgebonden
esthetiek.

Tot nu toe bespraken
wehet onmid p
delli'k
zichtbare,
het
topje
van
de ijsberg.
J
^
pJ
J
g
Laat ons nu eens kijken waaropp deze historische uitvoeringspraktijk berust.
Men wil een eerlijke
pogingg doen,
J pg
een muziekstuk te laten klinken zoals de
auteur het zou kunnen of willenehoord
g
hebben. Nu kan een(vakkundig)om
g
ponist maar schrijven
voor een instrument dat
J
hij de klank innerlijk
hijJ kent,^ waarvan hij
innerlij kan
Als hijl zelf een virtuoos is - zoals
•
gevalwas, nu slechts zeler
g vaak het eval
den - zal hijJ allicht de mogelijkheden van
zijn
l instrument volledigg uitbuiten, zelfs
grenzen verleggen,
g
gg ^ maar hijJ kan niet schrijJ ven voor een nogg niet uitgevonden
instrug
ment voor een 'futurofoon'. Als Beethoven
bijvoorbeeld
opp een bepaald
ogenblik
een
l
p
g
nieuwer model vleugel
g onder zijn
J vingers
g
kriJgt met
een uit ebreidere
tessituur en
,
g
schakering smog
eli J khe ggrotere dynamische
Y
den is ereen
enkele
reden
waarom
hijJ dit
g
niet zouaang
gebruiken; ^integendeel,
g
^hijJ
zou het toejuichen,
tegelijkernatuurlijk
^ en natuurlijk
l
g J
tijd zijn
hij
1 schrijfwijze aanpassen
J- tenzij
l
deze vernieuwingen
oninteressant
vindt
of
g
merkt dat ze het karakter van deiano
te
p
veel veranderen. Componisten en instrumentenbouwers spelen
vaak haasjeover:
p
l
de componist
gaat
tot
het
uiterste (of nogg
g
een beetje
J verder),^ waarop de bouwer antwoordt met een nieuwe uitvindingie
de
g,
componist
weer verleidt nagg verder te
p
gaan,
aan waaropp de bouwer...
Om het ideaal te stellen: als we voor
elk werk konden achterhalen voor welk
type
instrument het oorspronkelijk
l bedoeld
Y pp
was, van dit type
een
goed
exemplaar
vinY pg
p
den het leren bespelen
en intussen ook de
p
nietniet-genoteerde
stijlstijl- en interpretatiecong
venties van die tijd
J assimileren, zouden we
moeten in staat
zijnde klankvoorstelling
g
van de componist
ten tijde
tijd van dit werk
p
• veel mogelijk
Volstrekte
g
p
l te respecteren.
zekerheid krijgen
we
natuurlijk
natuurlij
nooit: we
lg
veel meer niet dan wel! Dat het resultaat niet minder discutabel is dan de
Sixtijnse kapel,
restauratie van de Sixtijnse
lijkt
e ^ lijk
blijkbaa wél zo
Anderzijds is het blijkbaar
•
en waardevol, dat het zoveellaats
p
heeft kunnen innemen en dat men er nog
altijd
l mee voortdoet!
Mei '68

Het lijkt me geen
toeval dat deze
g
strekkin op het einde
van de jaren zestiglt
J
zo'nrote
g vlucht begon te nemen - voordien was het vooral het werk vaneïsolt
leerde musici en musicologen.
lt
lt 'The golden
sixties': tijd van contestatie en anti-autoritaire opvoeding,de
tij
tijd waarin de mens
•
van het ststeem afkeerde en hernieuwde aandacht had voor zijn
J eigen
g
emoties voorpsychologie, oosterse filoso-
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fie,, sociologie,
g,
g, zachte ggeneeskunde, drugs,
flowerower,
pacifisme,
g natuurP
^P
^ecologie,
behoud ... Een soort romantisme, waarin
het individu centraal stond, de held die de
zij
illusieeeft
g (en heeft?) los te staan van zijn
n
opvoedingg en traditie,^ en enkel zijn
tijd, oP
l eite
volen
en
(uiteraard
geniale!)
ingevingen
g
g
g
g
dus voor
g en. Een ideale voedingsbodem
g
autodidacten: mensen die zélf opzoeken
P
wat ze willen weten, zélf experimenteren
p
en uit de eigen
ervaringen
en
fouten leren.
g
g
In die tijd
dat jonge
Jg
g
J was het niet ongewoon
musici die op
P het Conservatorium de traditionele ('conservatieve'?) instrumenten en
s P eelstijJ l hadden leren hanteren, zich soms zelfseli'kti'di
g l J g- engageerden in
twee richtingen
g niet
g die in hun opleiding
P
aan bod kwamen: het avant-g arderePertorium enerzijds en anderzijds
anderzijd de oude muopP oude instrumenten.
Wat trok hen aan? Hetlezier
om
P
'eigen-wijs'
te
zij
zijn
het
anders
te
doen
dan
J
g
de leermeesters, ween
g te bewandelen die
links en rechts van deulden middenweg
g
van het'vast eroeste'
systeem
lagen?
Y
g Zich
g
afzetten tegen
het
dirigentendom
en
tegen
g
g
g
derote
Vandaar de
g concertorganisaties?
g
kamerorkesten zonder dirigent
g en het grote
g
aanbod aan informele kamermuziekconcerten? Het is dan wel een mooiearadox
dat
P
deze 'alternatieven' nu vaak dirigent
en/of
g
conservatoriumleraareworden
zijn
g
J en in
deevesti
de
g
g cultuurtempels
P volle zalen
trekken!
,n

Het ideale instrument?

In deze oude muziekbeweging
speP
g ge
len de instrumentenbouwers uiteraard een
belangrijke
g l rol: zonder instrument geen
g
klank (behalve bijl
stem dan). Maar
wélke klank? Onderzoek aan de hand van
originele
instrumenten in musea enprivég
P
collecties leerde dat ook binnen éénzelfde
instrumentensoort diapason timbre, articulatiemogl
eli'kheden en klankideaal sterk
van streek tot streek, van decennium tot decennium varieerden. Daarnaast zagg men de
algemene evolutie
naar groter volume,, g ro g
tere homogeniteit,
grotere
tessituur en g ro g
^g
tere technische complexiteit.
Het lijkt
lijk eviP
dat ook het vocaal ideaal - de stem als
ultiem instrument, het instrument als nabootsingvan de stem - niet overal en altijd
altij
was. Zeggen
gg dat de stem het
enig
eni e instrument is dat door de eeuwen
onveranderdebleven
is, ^g
gaat dus
g
niet op!
(Vergelijk
de
plaatopnamen
van
P
gl
P
P
zangers
g uit het begin
g van deze eeuw maar
eens met wat we nu te horen krijgen
Jg ...)
Niets verandert blijkbaar
zo snel als de
l
smaak en men vindt die van vandaag
g natuurli'k
altijd beter dan die van gisteren
g
J altijd
die men trouwens allangg
vergeten
is.
g
Instrumentenbouwers moesten nu
deze diversiteitaan
g nabouwen, -de eigengen
196
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'

e vatten, inzien hoe verheid van elk type
schillend een fabrieksblokfluit voor schoolg ebruik is van een authentiek instrument
en vinden waaraan dit ligt.
g Ze realiseerden
zich dat hét ideale instrument niet bestaat
en dat evolutie niet noodzakelijkJ tegelijkerg l
tijd
l verbeteringg betekent - of tenminste niet
opP alle domeinen. Wat er rechts bijkomt,
l
g aat soms links verloren ... Een voorbeeld:
in het midden van de i 9de eeuw herdacht
Theobald Boehm de dwarsfluit volledig,
g^ hij
enlijk
uit: ander matevond ze eig
l opnieuw
P
riaal andere afinetingen van de binnenboring^meer en grotere
vingergaten nieuw
g
kie ensY
steeen enz. Een ware revolutie,,
met als resultaat onvergelijkelijk
g l l meerspeelP
gemak,
hog^grote
g
Pperfecte stemming,
g
^(bijna)
l
mo geniteit over de hele,^
uitgebreide,
tessig
tuur en een sterkere klank. Prachtigg dus,
een enorme vooruitgang! Toch was langg
niet iedereen enthousiast: zo klaagde Richard Wagner erover dat men nu wel sterker, maar minder mooi zacht kon spelen.
p
Verder werden bepaalde
versieringen
g zoals
P
gg praktisch
of vingervibrato raktisch onmoBlik.
Het
oudere model beschikte over een
gj
ggrote diversiteit aan klankkleuren,^ vaak per
P
noot of vingerzetting
g
g verschillend;^ comP etente auteurs konden die doelbewust inzetten en werden
nue
metg g econfronteerd
li'kmati
van afwisseling.
J
g
gheid in plaats
P
Voor hetroter
gemak
en groter
volume beg
g
g
taalde men door verlies aan sPecifieke exgelijkheden. Maar de voordelen
P ressiemo gj
g blijkbaa
wogen
blijkbaar zwaarder dan de nadelen:
in en de nieuwe verworJ aan gingen
venheden tot de standaardtaal behoren en
leerden de comPonisten het nieuwe 'werktuig'
g efficiënt en volledigg inzetten.
Eengoed g
stuk gereedschap
p

Volledig
g twee begripg en werktuig:
gP pen die aandacht verdienen. Als muzikant
is menevoeli
voor
de harmonie tusen
g
g
compositie
en
instrument,
P
^ menggenietervan als een stukgoed
'o
'
g
P het instrument
geschreven
is, als de componist
dingen
^
P
g en
vraagt
vraat die het instrument graag
g gwil geven,
g
de beste troefkaarten uitspeelt
en geen
on P
g
dankbare of onmogelijke
eisen
stelt.
Men
gl
merkt dat de componist
alle facetten van
P
het instrument kent en aan bod laat komen,
niet slechts de meest voor de hand gligende. Men wordt aangesproken, zelfs uitd men kan alle kwaliteiten inzetten.
g edaag^
Het magg best moeilijk
moeilijkzijn,
l^ maar het moet
na de nodige studie kunnen lukken en effect hebben,g
gesmeerd lopen.
P Het is zelfs
een soort fysisch
genot,
of
^bijna
bijna zoals sport,
Y
g
P
te vergelijken
met het Pplezier waarmee men
g J
eenoed vertrouwd stuk gereedschap
eengoed,
P hang
teert.
Maar een timmerman werkt niet
met slechts één hamer of beitel: naargelang
g g
hij uit
de taak en de omstandigheden
kiest hij
g
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een heel arsenaal! Als muzikant sta ik in
dezelfde situatie: het instrument is mijn
l
voertuigg voor mijn interprewerktuig,
P
g^
tatie en voor verschillende opdrachten
zal
p
ik verschillende middelenebruiken.
g
In deze optiek
is het zinloos,- te zoef
ken naar hét ideale instrument, maarrop
beren we wel voor elk karwei het besteeg
reedschaPte vinden. Dit houdt in dat we
niet enkel vanuit het instrument moeten
vertrekken, maar aan de hand van alles wat
we over een muziekstuk, zijn
J tijd,
l^ zijn
zij comzijn uitvoeringstradities
kunnen weg
^J
P
ten eerst de taak moeten leren definiëren.
We moeten(opnieuw)leren lezen, met de
l^ en trachten met de oren
g en van die tijd
van die tijd de passende
klank 'uit te vinP
den'. Het instrument zelf kan ons hierbijJ
uiteraard helpen,
helen het is een belangrijk
gl
noodzakelijke
onderdeel van
die ) achtergrondinformatie. We kunnen het als een
leraar aanzien: eengoed instrument toont
immers hoe het (niet) bespeeld
wil worden.
P
elike inDaarnaast bestaan er voor alle mogj
strumenten oude traktaten, die telkens een
bepaald
stadium in zijn
zijn evolutie weerspieP
P
als interpreP re
P
ggelen,^ en zowel speeltechniek
tatieP
rinci
Pes belichten. Het valt ons opP dat
blijkbaar veel minder uniformigerblijkbaar
er
teit in speelwijze
P
l heerste dan nu, dat er veel
meer lokale verschillen, nationale stijlen
J
waren. We kunnen nooit met stelligheid
g
zeggen:
'zo moet het geklonken
hebben'
g
gg
soms wel: 'iets dergelijks
zou
het
kunnen
gl
eweest
zijn',
lijkt wel ergg ongeweest
n
l^ of vaak: 'dit lijkt
waarschijnlijk'.
g
g niet
JJ We hebben (gelukkig!)
te maken met een exacte wetenschapP ...
Anderzijds
J is het niet omdat definitieve
antwoorden niet te vinden zijn,
l- dat we niet
lijk me
op
Zoals vaak lijkt
g
P wegg moeten gaan.
• vraagg interessanter dan het antwoord:
we wordenestimuleerd
om zelf na te deng
ken en te voelen wat kloPt- om de beschikbare informatie van binnenuit te beleven en
ten slotte uit de vergaarde kennis en ervaringnze
eigen(voorlopige)antwoorden
te
g
g
formuleren. Historische authenticiteit zonderersoonli'ke
P
J authenticiteit smaakt even
weinigg als een geschilderde
maaltijd!
maaltijd!
g
genoeg
enoe ...
g

Tegen
g kan men
g deze hele ideologie
natuurijk
een
aantal
opwerpingen
maken.
J
Ik zal er hier enkele vermelden en er wat
bedenkin gen aan vastknopen.
P Allereerst is
grijde
er heteloof
in de vooruitgang: we rijden
en koets,
P
• P auto,^ niet meer met paard
nieuwer is beter, laat ons de klok niet terugzetten.
Maar tegelijkertijd
l zoeken strijl g J
g
kers wél naar oude meesterviolen (vaak
zonder te beseffen dat die in de s9de of
toste eeuw aan de nieuwe esthetiek aangePast zijn
l^ of dat het om uitstekende - en
fetisjism
dure! - vervalsingen
Het fetisjisme
g gaat).
g
• een oud instrument, door een legeng

darische luthieremaakt
nogg
eigendom
g
^
g
geweest
van
één
of
andere
vorst
of beg
s eeld door
deze of gene virtuoos,^ is nogg
g
langg niet dood! Kwaliteit hangt
g echter niet
in de eersteplaat
eerstelaats af van oud of nieuw ...
was men vroeger
g niet zo
geïnteresseerd
eïnteresseerd in nogg vroeger:
g men wist er
vrij weinig over,
Bij
vrij
gnoemde
^ het
Pprimitief.
Bij
muziekinstrumenten stond vooruitgang
g g
voor: sterker,, sneller, hoer,
g , betrouwbaarder, makkelijker.
Zo ggezien begrijp
J
g Jp ik de
verzuchting:
g 'Had Bach de Steinwa Y -

maal niet, en men kan niet tegelijkertijd
J exg J
erimenteren
en
volleerd
zijn,
maar
men
P
J^
hoeft niet noodzakelijk
l in kinderziekten te
blijven steken. Verder verkondigt
g men
raag: 'Echt talent heeft dit allemaal niet
g
nodi g'- alsof talent door informatie ing eP erkt en bezoedeld zou worden leeft van
goddelijke
en vooral niet maggna
l inspiratie
p
denken. Als datgeen romantisme (of zelfbegoocheling)
g
gis!
Moeten we dan de ervaringen
g van
zoveleon
als g eneratiesggrote interpreten
p

verwerpt
belangg aan hecht, kan
p of er geen
g
natuurlijk onbeperkt
andere keuzes maken.
p
Essentieel blijft hierbij
hierbij de persoonlijke
J aup
thenticiteit van de uitvoerder:a
p ositie bepap
len verantwoordelijkheid
nemen,,g
geen koJ
medie spelen,
p
^ niet staan liegen
g ...
Ook binnen de oude muziekbeweging
jammer
in zien we jammer
ggenoeg
g te veel
g emakzucht en compromisbereidheid,
een al
P
te dun laagje
'0
gJ authenticiteitsvernis. 'Op
Mozarts eigen
piano gespeeld'
is eerder een
g p
gp
commerciële slogan
dan een garantie
opp de
g
g
kwaliteit van de uitvoering,
hetp ug^
bliek (dat vaak niet beter weet - critici incluis!) trapt
p erin ...
En de toekomst?

`\ u

,\

^

pp^

^^,^

\\a^^

sa\,

,

,^„^

hs.\

Strijkkwartetmet (oppde bank) mevrouw Marleen Tillers (altviool) en v.l.n.r. de heren
Het Kuiken
1 Strijkkwartet
Fran ^ois Fernandez (viool), Sigiswald
Kuiken
Kuijken(cello).
g
1 (viool) en Wieland Kuiken

vleugel
maar gekend!'
Inderdaad,^J
hij zou er
g
g
ongetwijfeld
voor geschreven
hebben, maar
g
l
g
wel totaal anders dan voor clavecimbel, het
zou misschien opp Brahms geleken
hebben,
g
wie weet? Omgekeerd
denk ik wel eens:
g
'Had DebussyY de traverso maar gehoord!'
g
Hijl had zich zeker door zoveel warme kleuren flexibiliteit, halve tinten en sfumato's
laten insPireren ...
Men beweert ook wel, dat de hele
oude muziekbeweg ingeen vlucht is, onder
het mom van een (vals) romantisme. 'Op
grootmoeders wijze',
iets voor
g
l ^ nostalgisch,
g
mensen die het heden niet aankunnen,
emotioneel of zelfsewoon
technisch: wie
g
nietoed
piano kan spelen,
kiest
g genoeg
g
gp
p
dan maar clavecimbel! Dit zal inderdaad
welebeurd
zijn,J^vooral in de beginfase.
g
g
Makkelijke
) instrumenten bestaan nu een-

beduidend overboordooien
waren die
g
allemaal 'fout'? Integendeel,
luister maar
g
eens naar derachti
eg^maar zelfs voor de
p
'modernen' van vandaagg ook al verouderde Bachvertolkingen van Rachmaninov,
,
Mengelberg,Furtwangler. Dat pakt en hoe!
daarl
g aat het juist om: muziek als communicatie als uitdrukkingg van emoties.
Maar wiens emoties: van de componist
of
p
van de uitvoerder? Of van beide,, natuurkrijgt
lijk,
lijk maar in welke verhouding,
Jg
g^
voorran g? Daarmee gaat
g samen: met welke
middelen? Opnieuw:
die van de componist
p
p
of van de uitvoerder? In de visie van de
historische uitvoerings prakti'kl kiest men zo
veel mogelijk
gl voor de middelen die de
com
componist
tot zijn beschikking
p
g had, in de
veronderstellingg dat we daarmee het
dichtst bij zijn realiteit komen. Wie dit idee

welk
Laat ons ten slotte even kijken
l
uitvoerin sp erspectief deze historischeuitvoeringspraktijk biedt. Waar 'ouden' en 'nieuwen'
lange
leken, is er
g tijd elkaars tegenstander
g
nu veel meer integratie,
beiderzijds.
De
beiderzijds
g
^
hebben hun instrumenten leren bou•
wen én bespelen,
men kan ze niet meer van
P
amateurisme beschuldigen.
g Laat ons echter
opp assen voor stagnering
g en met zin voor
g
avontuur de resultaten van ernstigg onderzoek in derakti'k
e
J omzetten. Bij l de modernen zien we in de bouw weinigg beïnvloeding,in het spelen
p des te meer: orkesten
p assen bezetting en/of instrumentarium
aan, en de informatie over uitvoeringspraktijk
l sijpelt
Jp door. Niet iedereen voelt zich
daar kennelijk
J comfortabel bijl - is dit de
reden waarom er minder en minder 18deeeuwse muziek op
dep
programma's
van mog
p
derne orkesten, kamermuziekensembles of
zijn modegerecitals staat? De organisatoren
ge
g
voeligen vragen
blijkbaar liever 's pecialisgblijkbaar
ten' en de traditioneel opgeleide
muzikanten
pg
lijken
vaak niet meer te weten wat ze in dit
J
repertorium
willen,^ 'mogen'
g of durven doen.
p
Jammer dat er zo diversiteit verdwijnt!
J
Uiteindelijk
g
J zal iedereen naar eigen
inzicht eneweten
moeten handelen. Als de
g
beschikbare informatie, die ik niet kan of
mij instrument
wil negeren,
g
^ me toont dat mijn
• het ideale werktuiggis, lijkt
J het me een
kwestie vanezond
verstand,
wegg te
g
^opp
gaan naar iets
anders.
Hoever
ik
op
p die wegg
wilaan moet ik zelf beslissen: opp de huiwilgaan,
diegdaarbij
manier zo ver mogelijk en daarbij een
stuk informatie negeren of een ander instrument kiezen en een andere speelwijze
p
l
:
uitwerken. Tijdrovend en lastig:
gverworvenheden worden op
^e
gg gezet,
p losse schroeven
woontes afgestoft,
maar
we
kunnen
frisse
g
Te elik
lucht binnenlaten, herbronnen.
gj beseffen we dat ookzogee
zóeen definitieve waarte vinden is: wie zal zeggen
gg hoe de
componist
het
bedoeld
heeft?
De wegg daarcom
p
heen is echter zéér de moeite waard.
s rakLaat de historische uitvoerin gp
g
tijk
een
illusie
zijn,
naar
mijn
gevoel
is
het
J^
J
wél de beste keuze ...
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De stille kracht van het klavechord

'bundfrei' ggemaakt
ggroter en zogenaamd
g
waardoor het toenemendebruik
van chrog
matiek en dissonantie zonder beperking
p
g
realiseerbaar werden. Het klavechord verwierf ruime bekendheid zoals magg blijken
l
uit de inleidingg van D.G. Turks Klavierschule179
8 ): 'Das Klavier oder Klavichord is
so allgemein bekannt, da ich meire lesex mit
einer uber ussi g
en beschreibung^^desselben
nicht au alten will'. In de loop
p van de 18de

Inleiding
E euwenlangg heeft

het klavechord ondanks zijn beschei^^j.**^ ^
^+i^^^
den klankvolume, de aan^^^
S^°IN'
^^ ^`^tAttE,'
h
a, ^.,\y,^
^j °R^i^^}^-,^y^,^s
14Ítr$xG^^ts^^x 4 xg^
C
dachto
com
^• A '^±?^^xA ^I^wR+
^^,
g enoten van belangrijke
gl
p ‘It^^^^
N
nisten. Dit intieme instrument was de zielsBach,
g Kuhnau, Bach
ggenoot van Froberger,
Haydn,
Ha do Mozart en noggzoveel anderen. De
muziek die zijl componeerden
ontkiemde in
p
Naamplaatje
^ 1 van een 18de-eeiwws
hun instrument eneins
ireerd
door de
g p
klavechord.
kleuren enoëzie
van de klanken verkenp
den ze de mogelijkheden.
Het creëren van
gl
een klankenwereld echter, was ook de motiAls het onderwerpp van dit artikel de
vatie en het domein van de instrumentenhedendaagse
g instrumentenbouw beoogt,
g,
bouwer. 'Zijn' klankenwereld,/ het is a.h.w.
dan zijn ook deze vragen
g cruciaal. Een teeen schildersalet
ru gblik naar het verleden is echter essenP waarmee hijl opvattingen
en ideeën tot uitdrukkingg bracht ... Laten
tieel om een kader te creëren waarin een
we ons anderzijds
toch
ook
behoeden
voor
adequate
vergelijking
l
q
g l g tot stand kan komen.
een al te romantische benaderingg waarbij
waarbij
Laat ons eerst even in vogelvlucht
deg eg
het accent te zeer opP louter expressiviteit
schiedenis van het klavechord doorkruisen.
p
zou liggen.
gg De 18de eeuw wordt
Geschiedenis
ggekenmerkt door een koortsachtigg zoeken
naar nieuwegheden.
Men wou een 'uitvinloop
van
de 1 p de
4 eeuw ontder' zijn.
wikkelde zich vanuit het eeuwenoude moJ Niet alleen de muzikale vernieugevenhiervan blijk,
wingszucht even
nochord een muziekinstrument met toetsen
l opp technisch vlak ontdekken we heel wateniale
en snaren. Uit het Latijnse
'clavis' (= toets)
g
J
ontwerpen
en 'chorda' (=snaar) ontstond de naam 'clap van wonderlijke
l mechanische
miniatuurtjes.
l De bouwer of uitvinder werd vichordium' - soms ook 'manucordium'eg
immers opp handen gedragen:
g
g enerzijds
J door noemd -,/ dat naderhand werdgevulgaride toenemende vraagg naar verfijning
seerd tot 'clavechord'. In 1508
5 bouwde de
J g in de
wetenschapp en anderzijds
Lierse orgelbouwer Mark Mors zo'n manul door de nieuwsgierigheidl
van de steeds rijker wordende
cordium voor niemand minder dan Karel
burgerij.
In
ruimere
zin
bekeken
werd
de
V.
Het oudste bewaarde klavechord echter,
g l
verzamelnaam 'Instrumentenmacher' in de
dateert van 1543
543 enis van Italiaanse ori18de eeuw toegekend aan ambachtslieden
g ene. In de loop
p van de 16de en de 17de
die instrumenten maakten voor weteneeuw verbreidt het klavechord zich over
schappelijke
heel het westerse continent en wordt bepp l en medische doeleinden. Ook
de muziekinstumentenbouwer werd onder
schouwd als 'das Fundament aller Clavirdeze noemerebracht
en droegg de naam
ten' zoals Michael Praetorius het beschrijft
g
l
'Musicalischer Instrumentenmacher' (zie
in zijn
ano graphia' anno 1619.
9Inmu J 'Org
afb. 1). Voor de buitenwereld werden musea bewaart men nogg tientallen anonieme
ziekinstrumenten mogJ
eli'ks beschouwd als
klavechorden uit de 17de eeuw, en karakteverfijnde
en geraffineerde
technische werkristiek is de eenvoud waarmee deze kleine
)
g
stukken maar bracht men ook begrip op
instrumentjes gemaakt
zijn.
g
J Soms werden
voor de artistiekeeladenheid
die de muze echter uitgewerkt
tot
een
prachtig
g
g
p
gJu
ziekinstrumenten in zich droegen,
weel/ waaruit de grote
genegenheid
valt af
g / en,, ontg
g g
waarde de muzikant deze artistieke inbreng te lezen die men koesterde voor dit instruwijze of laten wijJ ons
opp een inspirerende
wijze
ment. Mogj
eliks werden deze kostbaarhep
vandaagg de dagg teveel drijven
op
romantidrijven
den
vervaardigd
p
g om een adellijke
J familie of
sche bespiegelingen? Ook kunnen we ons
een keurvorst mee te bekoren. (zie afb. 2).
bevragen
In de vroege
g over het commercieel karakter
g 18de eeuw onderging
gg het kla versus de financiële noodzaak.
vechord een belangrijke
wijziging:
het werd
gl
n

^t\

de
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eeuw zal Duitsland uit groeien tot hét vaderland van het klavechord. Carl Philipp
Emanuel Bach staat bekend als één van de
grote
voorvechters van dit 'Empfindsame'
g
p findsame
klavierinstrument. HijJ bezat opp het einde
van zijn
klavechorden.
l leven twee grote
g
Door zin
J toedoen verwierf het klavechord
zelfs eenplaats
als begeleidingsinstrument
p
voor de opkomende liedkunst van de Berli'nse
school. Maar ook de temperamentJ
volle L. van Beethoven bestelde in 1786
7 een
klavechord enose ph Haydn
Y schafte zich
no een nieuw klavechord aan in 11794.
nog
Wolfgang
g Amadeus Mozart bezat verschillende klavechorden en componeerde
aan
p
dit instrument o.a. de 'Zauberflote' en het
requiem.
De vader vanWolfgang
Wolfan Amadeus
q
Mozart was overigens
g ggoed bevriend met
een markant klavierinstrumentenbouwer
als Stein en verkocht klavechorden van
Friederici.
Het bekoorlijke
l van een
klavechord

Het moeten vooral de expressieve
p
mogelijkheden
van het klavechord geweest
g l
g
zijn
J / die de muzikanten en luisteraars hebbenefascineerd.
Door het feit dat een klag
vechord een uitermate eenvoudigg mechaniek heeft, is er een rechtstreekse contact
via de toets van de vinger met de snaar. De
toets fungeert
dus als een verlengstuk
van
g
g
de vinger
waardoor
men
in
staat
wordt
g
g esteld om zeer subtiele dynamische
schakey
ringen
g te maken of om een zogenaamde
g
'Bebung'
g d.i. een soort vibrato) te maken.
Men voelt de snaren trillen in de vingers
g en
men beschikt over de mogelijkheid
om de
gl
geringste
verklanken. Deze een g
g nuance te ver
voudi ge overbrenging
im
gg van toetsaanslaggklanksterke
p liceert echter ook een geringe
g
g
teontwikkeling. Op
p de dagg van vandaagg is
men vaak verwonderd over het beperkte
p
geluidsvolume
van een klavechord maar
g
klanksterkte is een relatief begrip
gp en on
g etwi'feld
was de perceptie
p
p van klanksterkten
l
in het 'klavechordtijdperk'
tot een andere
Jp
waardeschaal terugg te brengen.
g Zoals het
licht van een kaars dat menas
p 's avonds
ontwaart, zo ook kan men slechtsenieten
g
van de schoonheid van een klavechord als
men uit hetedruis
en gebulder
van onze
g
g
moderne wereld stat.
p Laten ons even een
biotoopp voor de geest
halen waarin het klag
vechord heefteleefd.
Verbeelden
we ons
g

dan een avond waaropgliefhebbers zich verzamelen rond het klavechord in een zaaltjeJ
dat verlicht moeteweest
zijn
zij met kaarsen,
g
en het geknetter
van een houtvuur,
g
g
hetetintel
van wijnglazen
dat boven de
g
Jg
warme sonoriteit van stemmen uitkomt en
een uitgelezen
gezelschap
g
lp
g
P van fijnproevers
dieenieten
van muziek, ,p
poëzie, kunst en
g
al wat mooi is, al wat broos is, daar waar
meneilt
p naar de bezielinggder dingen,
g^ in
zo'n kader kan
roeven
menuur
van
de
p P

noorden van Duitsland waar we meesters als Hass, Gerlach, Lemme en Fritz ontmoeten. Opp
het gebied
van klavechordg
bouw is tot nogg toe weinigg bekend over
Gottfried Silbermann. Markant is wel, dat
Johann Sebastian Bach aan zijn
J zoon Carl
Emanuel
een
klavechord
schonk bijJ
Philipp
pp
het verlaten van het ouderlijk
J huis in 1738.
MogJ
eli'ks kan dit het Goffried Silbermannklavechordeweest
zijn dat Carl Philipp
zijn
pp
Emanuel Bachj
5 o jaar langg bezat. Via Frie-

Klavechord uit 1700
vervaardigd doorI,I. Donat
^

heid en uitdrukkin gskracht van een klavechord. Een reisverslag van Charles
Burney
Y
die in 1770
o bezoek was bij
bij niemand
77 p
Emanuel Bach
minder dan Carl Philipp
pp
levert ons volgend
getuigenis
op:
g g g
hij (C.Ph.E. Bach) oop
'...Daarna speelde
hij
p
zijn
lievelingsinstrument,
een
klavechord van
1
%
Silbermann enkele van zijn
zijnbeste een moeilijk1
ste composities,
en
p
- met de precisie,
p
^stiptheid
p
vuri heid die hem terecht zo beroemd hebben
vurighei
gemaakt
bi' zijn landgenoten.
Wanneer hij in
11
%
langzame, gevoelige passages een lange noot
grote kunstvaarmoet uitdrukken, weet hij met %
di heid een ontroerende toon van smart en
gekerm
uit zijn instrument te halen, iets wat
%1
miseen
alleen op
een klavechord mogelijk is
schien alleen als hij het p
bespeelt. Na 1,
de maaltijd,
smakelijk bereid en met veel plezier genuttigd,
in hij
ging
hijweer achter het klavier zitten en antabijn
seerde zonder veel tussenpozen,
tot bijna
p
uur 's avonds. Hierbij
Hierbij werd hij1 zo vurig% en
enthousiast, dat hij
hij niet alleen speelde
als een
p
opgetogen mens,
mens maar dat het ook nog%op
p zijn
zij
J ogen waren onbegelaat te lezen stond. Zijn
zij ziel scheen
wee%1J1
li jk zijn mond viel open
p en zijn
van zijn
1 lichaam maar iets aan te trekken
voor zover dit haar behulpzaam
was om haar
p
emoties tot uitdrukking% te brengen.
%

Laten we nu even de 18de-eeuwse
klavechordbouwer belichten. We denken
dan aan de alomeroemde
Saksisch klag
vierbouwer Gottfried Silbermann met zijn
l
en Friederici en Stein. Of in
g eniale leerlip ge

bi' de gebroeders
Horn tederici komen we bij
g
recht die samen meer dan i.000 klavechorden bouwden. In Dresden zouden er zich
reeds meer dan loo instruomstreeks 1795
795
menten van Horn bevonden hebben. De
klavechordbouwer van die tijd
g
J kon bogen
o een lange
op
g l en
g traditie die generatiegewijs
g
Zij beononderbroken werd overgeleverd.
Zij
g
entourag van
e kleine beschikten over een entoura
die instonden
voor de toelevering
g
van materialen en onderdelen in functie
van de klavierbouw: onderdelen als rozetten, stempennen,
p
, scharnieren,, snarenmateriaal. Mogelijks
g
J gging
g deze toeleveringgnog
een stap verder en werd
zelfs de behuizing
g
van een instrument door een meubelmaker
g e voor ggebouwd. Er heersten immers strenge
schriften onder het oogg van het ambachtswezen die nauwkeurigg de toewijzing
J g van
opdrachten
organiseerde.
Een
meubelmag
p
geen
beeldhouwker sneedbijvoorbeeld
)
g
werk aangezien
dit tot de exclusieve taak
g
behoorde van een beeldhouwer. Enerzijds
J
was dit een beschermingg en bood het een
garantie voor
werkzekerheid, anderzijds
J ds
^
stond het voor een erkenninglt van vakbekwaamheid. Om toe te kunnen treden tot
de ambachten diende men in de leer te
gaan bij een 'meester' in het vak. Na een
gj
looptijd
legde
g de
l
p J van verschillende jaren
zij bevoor
waaruit
zijn
leerlip een proefstuk
leerling
p
bleek. De traditie, het eeuwenoude ambachtswezen, hetotentieel
aan
p
vakmanschapp en de efficiëntie van een ambachtsman de flexibiliteit waarover een

kleinschaligg bedrijf
bedrij beschikte en ten slotte
fierheid en de beartistieke inbreng,
g
roepstrots: de verzamelingg van deze kenmerken vinden we terug
g in de 17de- en
j gheid. De Franse Re18de-eeuwse bedrivi
volutie schafte resoluut het ambachts- en
gildenwezen af. Dit betekent een scharnieren
g
ppunt voor de economie. In Engeland
Vlaanderen maakt de industrialiseringgJ
zijn
ambachtelij werk en het
opmars. Het ambachtelijk
erfgoed
uit de vorige
g eeuwen
g
takeltestaa
af,
g hetgeen
^ g na verloopp van
g
tijd onverbiddelijk
zal trekken
onverbiddelijk zijn
zijnsporen
P
in de instrumentenbouw. Omstreeks deze
Het
tijd verandert ook het meetsysteem.
Y
twaalfdekgstelsel moet plaats
ruimen voor
p
het decimaal stelsel waardoor echter het
bemoeilijk
rekenen met verhoudingen
g bemoeilijkt
Voet-, duim- en lijnmaten verdwij-l
nen het eerst in Frankrijk.
J Geometrie, de
uldensnedeverhoudin en talloze andere
guldensnedeverhouding
beproefde constructietechnieken die bovendien een stmbolische waarde hadden meeen die de harmonie met de natuur
g ekregen
veel van deze oude cultuur
w De klavierinstrumenebde langzaam weg.
tenbouweroo
de inmiddels zo gezwind
g
p g
mogelijk
gj doorheen tal van culturele deininmaar raakte ten slotte
pp
g en te schipperen
verzeild in de industrialisering
g van de 19de
eeuw. Derootschali
g
gheid waarmee men te
werkin omwille
van toenemende vraag,
g
g,
hypothekeerde
ten
dele de persoonlijke
l inP
YP
brengvan de klavierinstrumentenbouwer
maar bewerkstelligde
g anderzijds een ver
doorgedreven systematisatie en mechanisaj
tie die nieuwe technische mogelikheden
boden.
Door belangrijke
gl sociaal-culturele
wijzigingen tengevolge
evol e van de Franse Revolutie stierf het klavechord in de eerste
helft van de 19de eeuw een langzame
en
g
stille dood, het einde voor dit intieme instrument dat eens zoveel waarderinggg
genoot
in kringen
waar
de
broze
'Em
findsamkeit'
p
g
hoogg in het vaandel werd gedragen.
g
g
Hedendaagse
g klavechordbouw

Laat ons nu een sprong
p g maken naar
de hedendaagse
g instrumentenbouw. We
stellen dan twee richtingen
g vast met opp het
ne p
s oor de industriële instrumentenbouw
e
dieeggedreven wordt door commerciële
'instrumenten'-bouw
motieven. BijJ
komen we tot de trieste vaststellingg dat de
teloorgang
g g van het oude ambacht hier een
dramatisch diepte punt heeft bereikt. Grootschaligheid is dé leuze. Deze supermarktp
mentaliteit is natuurlijk
J in alle takken van
onze maatschappij
pp l terugg te vinden. Het
klinkt haast clichématigg maar de werkelijkl
heid liegt
is
p
g er niet om. Het andere spoor
dat van de revalorisatie, een tendens die
reeds verschillende decennia bezigg is en
steeds aan belasgstellin gwint. In de muDE STILLE KRACHT VAN DE KLAVECHORD
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ziek wordt ze vertegenwoordigd door een
roepg
gemotiveerde vorsers waaronder
g
muzikanten, musicologen en instrumentenbouwers die elk bijdragen
tot de herbron)
nis gvan de oude muziek in de ruimste zin,
en waarvan nu reedsrachti
p
ge vruchten te
plukken zijn. Oppggebied van de instrumentenbouw dient zich inmiddels een tweede
ggeneratie aan. We stellen vast dat er, ondanks deigg
antische inspanningen van
afgelopen decennia,^ nogg ontzettend veel

vergl
eli'kende tabellen en het minutieus koiëren is een belas rijke leerschool voor
pbelangrijke
een hedendaagse
g instrumentenbouwer die
de brugg wil slaan met het verloren gegane
gg
ambacht. Materialenkennis, het bestuderen
van lijmtechnieken en houtverbindingen,
gde behandelingg van klankhout, het maken
van specifieke
P
pp e.d. is een
ggereedschappen
onontbeerlijke vormingg die elk ernstigg bouonontbeerlijke
wer dagdagelijks bezig
bezi houdt. Het lijkt
lijk een
wetenschapop zichzelf, en dit om de ver-

^

^., ^^ ^^

^^^. ^^^n,

,

^
^, ^^;.
^^^\^^\a

en zich zelden kan beroepen
p opp mecenaat
opdrachtgevers
ofg
e
oede
o
dracht
evers
zoals de adelg
like
families
van
weleer.
Het
bouwen van
l
klavierinstrumenten is eeneïsoleerd
fenog
meen in onze samenlevinggggeworden dat
onvoldoende onderbouwd is, noch door
de vraagg naar instrumenten, noch door de
tijdsgeest,
ambachtelijk
p o^ noch door eenambachtelijk
J g
tentieel. De verfijning
van
g een instrument
dient een resultante te zijn,
l^ als de topp van
eenpiramide die aan de basis een brede
belangstelling
g
g kent, het is een element van
een cultuur maar als de cultuur verdwenen
is dan rust de hele realisatie opp de schouders van een instrumentenbouwer. Ook
vroeger
or ggaa
g moest een bouwer een goed
g
hijkon ten minnisatoreweest
zijn,
g
l^maar hij
ste toch naar delaatseli'ke
lop
l dorpssmid
p
en
om
een
paar
gepaste
scharnieren
te
p
P gp
koen
kopen,terwijl
terwijlmen ze nu eigenhandig
g moet
g
uitvijlen.
Het geromantiseerde
beeld van
J
g
zijn
een oude man dieemoedeli'k
g
J aan zijn
zit bij
bi' het binnenvallend avondlicht omgeven g
door de geuren van hout,,
een dampend
keteltje
keteltje warme lijm
lij en een
p
poes die tussen de schaafkrullen ligt
g te slapenbij
bij een ronkende kachel, vertekenen
doorgaans
de waarachtige
waarachti e levensomstang
digheden zowel van de 18de eeuwse als de
huidige
g instrumentenbouwer. Het is valse
romantiek! Over Silbermann is bekend dat
g
hij een ordentelijk
ordentelijk man was, met een^
streng
enedisci
lineerd
bedrijfsbeleid.
bedrijfsbeleid Het
g
p
de noodzakelijke
l basis die samen
zij
met de kennis en de kunde de dragers
g zijn
het artistieke vermogen van de instrumentenbouwer.
Het 'toucher' van de bouwer

Klavechord (1993)
993 gemaakt door Joris Potvlie he volgens eigen ontwerp.

onderzoekswerk kan verricht worden.
Jarenlang
g heeft men instrumentengecatalo zijn bio
g iseerd en ggeïnventariseerd,
^ erzijn
g rafieëneschreven
sommige
instrumenten
g
^
g
werden in tekening
gggebracht engekop ieerd. Op
p vlak van klavechordbouw worden echter al te vaak deze instrumenteneg
kopieerd die in tekeninggzijn
zijn gebracht
door
g
musea waardoor er een verstarringg is ontstaan. Bovendien zijn deze tekeningen
en
gzelden door instrumentenbouwersemaakt
g
maar worden ze aangeboden
door musea
g
met alsevol
g enhet
et con
g
gdat de voeling
tact tussen het originele
instrument en de
g
instrumentenbouwer aanzienlijk
aanzienlijk klein blijft.
blijft
terlaatse
het
aanleggen
van
p
^
gg
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broken traditie weer te kunnen opnemen.
p
In ééngeneratie
tijd
tijd kan men dit op vlak
g
van instrumentenbouw nauwelijks
J realiseren. Het onderzoek kan nog jaren g
in beslag
nemen, niet in het minst omdat dit werk
door de instrumentenbouwers zelf bekostigd wordt en zij
zij telkensgeconfronteerd
g
worden met een té beperkte
financiële
p
draagkracht.
Valse romantiek in de instrumentenbouw

Een instrumentenbouwer is ook een
zaakvoerder die moet voldoen aan de sociale en boekhoudkundig
boekhoudkunde eeisen, die afhan is
van de wet van vraagg en aanbod
J

Het kopiëren van instrumenten zal
echtereen
g doel oppzichzelf worden. Het
slaat een noodzakelijke brugg naar het verleden maar ... men kan een klavechord minutieus nabouwen en toch niet over een bezield instrument beschikken, evenmin als
de foutloze uitvoeringg van een partituur
p
ggarantie zou bieden voor een boeiende interpretatie. Een instrument meet men niet
alleen, men leest het ook. De denkwijze,
J het
begrip eng
de verhoudingen
zijn
zijn abstracte,niet meetbaree
evens. Ze behoren tot een
gg
wereld van associatie en herkenningg waarbij men in harmonie tracht te komen met
de schoonheid die de diepere
p gevoelens
g
van een mens in beroering
g brengt.
g Ditasp ect zal de hedendaagse
g klavechordbouwer
niet
en ont
ontgaan
aan om een ware renaisg
sance te waarborgen.
g

LUc ROMBOUTS
beiaardklavier. Elders vinden we immers
80 0p
voldoende vermeldingen
g dat rond 14
een volstrekt nieuwe manier opp klokken
werdes
g peeld ^met als oudstggekende `P ionier' Jan Van Bevere uit Duinkerke1478 .
Die nieuwe manier van muziek maken kon
enkel tot stand komen met behulpp van een
klavier.
Veeleer dan een uitvindingg is het
beiaardklavier het eindresultaat van een
ontwikkelingg die reeds startte in de 12de
eeuw. In die tijd
J werden onze steden bijl belan
rijkeggebeurtenissen opgevrolijkt
langrijke
l door
pg
van zogehet ritmischekle
g
ge
g p engebeier
verschilDie
sloegen
naamde beyaerders.
en
t'
g
lende luiklokken aan door te trekken aan
touwen die met de klepels verbonden waren. Door de touwen te laten samenkomen
in een houten constructie ontstond de mogelijkheid
om alle klokken door één p er g l
Nogg later werden
soon te laten bespelen.
p
de touwen in die constructie bevestigd
g aan
scharnierende latten, waardoor de trekbeweging
g door
gg aan touwen werd vervangen
op latten. De vervanging
een duwbeweging
gg
ggp
van brede latten door ronde stokken
maakte het soepele
p
p en virtuoze vuistenspel
speelgeëigende
dat
nu
nogg
deg
mogelijk
mo
P
g
g l
techniek is opp de beiaard.
Het beiaardklavier werd meestal
vervaardigd
l timmerP
$ door eenplaatselijke
man. Hijl moest in staat zijn een stevige
g
houten constructie te maken, ronde stokken
draadverte draaien en uitgebalanceerde
g
klepels
tussen
brengen
bindingen
aan
te
p en
g
g
klaviertoetsen. Bovendien moest hij overwe$kunnen met veren, hefbomen en scharwaren in ruime
nieren. Deze vaardigheden
g
gingen
vanaf
Beieraar in Zuid-Frankrijk.
Zo
1
%%
de
laatmiddeleeuwse
aanwezig
bij
mate
de 12de eeuw de beyaerders
in
onze
torens
te
g l
y
zij in de molen- en
zij
timmerlui,- aangezien
werk. Merk o.m. hetrimitie
erfaal
op.
g
p
p
constructiewerktui$J
enbouw vergelijkbare
g
van
speeltafel
elementenebruikten.
De
p
g
een
meest virtuoze beiaardiers; hier worden de de beiaardier vertoont bijvoorbeeld
l
treffende visueleJ
meeste concerten en wedstrijden
g eli'kenis met het laatmidJ
g
georaniHet leggen
deleeuws weefgetouw.
seerd.
gg van de
g
draadverbindin
en
noemde
men
de schehet
vlak
van
de
beiaardbouw
Op
g
p
ring, trouwens ook een term die in het
hebben Noord en Zuid afwisselend het
weefjargon
voortouwenomen
en opp die manier de
J on voorkomt.
g
De oudste beiaardklavieren waren
ontwikkelingg van het instrument bevorop
duidelijkgeïnspireerd
derd. In wat voltg doen wi' J het verhaal van duidelijk
p hetpprimitieve org p
elklavier
dat
ook
bestond
uit brede latten.
de beiaardbouw in Vlaanderen. Zoals de
g
Daar waar de orgels
ereerf is het een
titel van dit artikel sugg
g en klavecimbels reeds
vanaf het begin
end.
verhaal zonder happy
g van de 15de voorzien wapet'
ren van de chromatische toetsenborden zowi' ze nu kennen, werden de beiaardals wij
Het beiaardklavier: essentieel
klavieren slechts vanaf de late 16de eeuw
onderdeel van de beiaard
chromatisch. Vanaf dan zou het beiaardklaDe spron gvan klokkenreeks naar
da
wijze en tot opdedag
dankzij de in- vier niet meer sterk wijzigen
beiaard was slechts mogelikj dankzij
van
vandaag.
klavier.
Tot
nader
bericht
voeringan
het
g
g
Uit de begintijd
de stad Oudenaarde zich beroemen oop
magg
l
g l van de beiaard zijn
In sombewaardgebleven.
geen klavierende installatie van het eerste beiaardklavier.
g
nog
immers een mie
In 1510
p wordt echter no
g streken van Europa
5 pplaatste Jan Van Spiere
p
die ons
op
klavier voorklokjes
gp
9
ppprimitieve klavierengespeeld,
l in het Oudenaardse
een idee kunneneven
hoe de beiaardklamagg niet bestadhuis. Jan Van Spiere
g
p
vieren er bijJ ons uitzagen
schouwd worden als de uitvinder van het
g in de 15de en

Klokken en beiaarden: fierheid en
verdriet van Vlaanderen

De beiaard, stem van de
Lagee Landen

S edert meer dan z000 jaar is de
klok een krachtige
g van
g drager
de Europese cultuur. De Oostenri'kse
historicus Friedrich Heer heeft dit
l
in het begrip
kernachtigg samengevat
gp
g
Glockeneurop a. Dat belette niet dat verschillende Europese
p volkerengaandeweg
g
g een
eigen
klokkencultuur
hebben
ontwikkeld.
g
In Midden-Europa
p bonzen nogg steeds de
typische
zware geluien die herinneren aan
Ypg
de luidcultuur van de Middeleeuwen.
Rond de Middellandse Zee wordt nogg levendi
gggebeierd engeklept
g p opp kortklinkende klokken die half buiten hun torens
hanen.
g Over de Russische vlakten klinkt
de zvon, waarbijJ het geklater
van kleine
g
wordt
door
het trage
klokken begeleid
e eg
gg
klepan
basklok. Opp de
p een ongestemde
g
Britse eilanden wordt nog$ druk het wisselluiden beoefend, waarbij acht tot twaalf luiders onophoudelijk
p
J toonreeksenproduceEn
ren volgens
vaste melodischepatronen.
P
g
in Vlaanderen ontstond het haast overmoedi gge idee om klokken tegebruiken
als mu g
ziekinstrument.

Rond 150o klonken uit steeds meer
Vlaamse en Brabantse belforten en kerktorensmu
%hestelde liedekens ofgenoteerde
g
ziek. Die muziekin
de
uurslag
vooraf
en
gg
g
werdegp
roduceerd door een speeltrommel
p
metinnen.
Maar opp vaste tijdstippen
J pPen werp
door
een beyaerder
den de klokken bespeeld
t'
p
door middel van een stokkenklavier. Snel
waaide dit nieuw muzikaalebruik
over
g
naar de Noordelijke
l Nederlanden en vanaf
dan werd beiaardmuziek zowat het handelsmerk van de steden enemeenten
in
g
datgrotendeels
samenviel met
eengebied
g
g
de Zeventien Provinciën. In de loopp van
deze eeuw raakte de beiaard ook bekend in
andere landen binnen en buiten Europa.
Met name in de Verenigde
g Staten ontstond
vanaf de jaren ' 20 een interessante en vernieuwende beiaardcultuur.
Toch blijven
blijven de Lage
nog
g Landen no
steeds het kerngebied van de beiaard. NaJ 600 beiaarden
g enoegde helft van de bijna
ter wereld bevindt zich in Nederland,, Bel^ ië en Frans-Vlaanderen. In de Lage
g e Landen vind je de bekendste scholen en de
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16de eeuw. In het Antwerpse Vleeshuis en
Stedelijk BuY leYdenmuseum in Meehehet Stedelijk
len bevinden zich nog
p
g enkele exemplaren
uit de 17de en 18de eeuw. ZijJ vertonenqua
q
maatvoerin
maatvoering sterke onderlinge
g verschillen,
zij wer gevolg
een logisch
g
g g van het feit dat zij
door
lokale
vaklui.
den vervaardigd
g
Pas vanaf de 19de eeuw werden klaklok d
vervaardigd
vieren systematisch
g door
t
beiaardin es
ken
kengieters
en gespecialiseerde
gp
g
stallateurs. In de ljaren ' 20 vond een eerste

Noord-Amerika
voor moren
g
g ^ aangezien
p een aan een andere standaard kent,, die op
voordelen
biedt.
tal vlakken ergonomische
g
Met betrekking
g tot het beiaardklavier komen we tot een merkwaardege vaststelling.
g Hoewel het beiaardklavier het
wezenlijke
meest
J onderdeel is van de beiaard als muziekinstrument, bleven de makers ervan in het verleden meestal in de
schaduw. Veel meer aandacht kreeg
g het
automatisch speelwerk.
p

De duizendenggaten werklokkengieters.
g
deneboord
door
eenplaatselijke
J smid.
p
g
Het trommelspeelwerk
evolueerde
p
van
geheel
aandewe tot een ingewikkeld
gaandeweg
g
g
raderen draden, hefbomen, veren en hamers. Kosten noch moeite werdenes
gpaard
eli'kheden van het auom de muzikale mogl
tomatisch klokkenspel
p uit te breiden. Men
vervaardeg de verschillende soortenpinnen,
I'
zodat zowel binaire als ternaire ritmes kone ro
den geprogrammeerd
grammeerd worden. Het aantal

Het automatisch speelwerk:
P
de muziekdoos van de beiaard

,
, ,.
cc ^ ^e r
de b^i
^anisme ven
d^ .. ,
en n.,
Jef D^

Aeester

Jef Dentini (1862-1941)
94 1poseert ier voor liet
dradenstelsel van de Mechelse beiaard,
ingericht volgens liet tuimelaarstelsel. Via
cell assenstelsel wordt de verticale beweging
van de klavierdraden omgezet in een
horizontale beweging van de kle eidraden.

standaardisatie van klaviermatenlaats
onp
der impuls
van
de
Mechelse
beiaardier
Jef
P
Deny
Den n ('Mechels standaardklavier').
de verbinding
g tussen klaviertoets en klepel
voerde
Deny
Den
nhet tuimelaarp
in. In tegenstellingtot het 'historische' broekstelsel, liet het tuimelaarstelsel
onbeperkte
nuances,^ virtuoospassagespel
p
en verfijnd tremolospel
p toe. De Belgische
g
steden namen snel het Denynstelsel
over. In
Y
Nederland kreeg
pas
g het Denynstelsel
Y
p voet
aan derond
na heftige
disg
g ideologische
g
cussies die deeschiedenis
zijn
ingegaan
g
J
als de Broekse en Tuimelaarse Twisten.
Het standaardisatieproces van het
klavier kreeg
toen in
g een stevige
^ impuls
p
1983 in Leuven een charter werd ondertekend waarbijJ standaardmaten voor Europ ese klavieren werden vastgelegd. Een
standaardisatie op
p wereldvlak is nog
g niet

Het automatisch speelwerk
van de
p
gelijktijdig
beiaard ontstond ongeveer
g J J g met
g
het beiaardklavier. De ontwikkeling
g ervan
hingg nauw samen met de evolutie van de
tijdsmeting.
g
J
Ten laatste vanaf het midden van de
14de eeuw werden in de Zuid-Nederlandse
torens mechanische uurwerkene
gplaatst.
Deze instrumenten verdeelden de dag
g in
gaven een vaste
uren vaneli'ke
g eng
g l lengte
structuur aan deolitieke
en economische
p
bedrijvigheid
in de stad. Aangezien de eerJ gg
ste torenuurwerken niet waren voorzien
werd het uur kenbaar
van een wijzerplaat,
J p
op de
gemaakt
emaakt door een aantal slagen
g P
uur klok. Om de bewoners toe te laten de slaen nauwgezet
te tellen,^ werd de uurslagg
g
voorafgegaan door een 'waarschuwingg'
klokjes Men
op
p een of meerdere kleinere klokjes.
dit de weckering
S of voorslaSh en de
genoemd.
klokjes
pp
J zelf werden appeelkens
g
Vaak was de voorslag
lt een eenvoudig
^ koekoeksmotief op
p twee klokken.
Maar ook hier werd al snel de
sprong
p g naar de muziekggemaakt. In 1479
klonk in de abdijl van 't Park in Leuven elk
uur op vier klokjes
Inviolata,Y
l de hymne
casta et integra
es
Maria.
Dit
is
de oudst
S
bekende vermeldingg van een voorslag
g die
een bestaande melodie tenehore
bracht.
g
De oudste voorslagen werden aanedreven
door houten wielen met nokken
g
erop.
Via
een
hefboom trokken de nokken
p
een draad aan, die op
zijn beurt een hamer
pJ
optilde.
Op
dat de voortdraaiP
P het ogenblik
g
ende nok de draad losliet, viel de hamer op
de klok. Elke klok werd dus 'aangedreven'
g
door een wiel. De muziek kon enkelg ewi'l
zigd worden door de wielen te vervangen.
g
Rond 153o
53 ontstond de versteekbare
trommel. De beiaardier of de horlogemeester kon de geprogrammeerde
e ro
grammeerde melodieën
periodiek
wijzigen
ijzere of stalen
p
lg door de ijzeren
pinnen te versteken,^ d.w.z. in andere gaten
g
op
Aanvankelij beP de trommel steken. Aanvankelijk
die trommel uit smeedijzeren strippen
die
aan
elkaar
werden
gelast.
Vanaf
de
p
g
1lde eeuw werd de trommel gegoten
in
ko
e
gg
van
p er of messing.
g Omdat hetgietwerk
g
een trommel zo complex
was, werd de
P
o dracht vaak toevertrouwd aan bekende
opdrach
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De Mechelse stadsbeiaardier Staf Nees
(1901-1965) versteekt de ^pinnen van de
s eeltrommel. De Mechelse trom el werd
en 1 6 73
door de Lierse
e oten tussen 1733
gegoten
733
klokkengieter
AlexiusJulien en telt 16.200
S
gaten.
aten. Hij^ kwam om de 7,5 minuten
beweging en werd tweemaal per jaar
verstoken. Het speelwerk van de nieuwe
Mechelse beiaard wordt aangedreven door
een bands eelwerk.
m

iel

hamers per
tot drie
pg
p klok werd opgedreven
en soms zelfs vijf
om
snelle
toonrepetities,
p
J
bijvoorbeeld
voor versieringen,
g J te
g - mogelijk
J
maken. De trommels werdenroter,
zodat
g
ze tot meer muzikale informatie konden
bevatten.
neusjevan de zalm was de zo Het neusj
springtrommel, die in 1712 werd
g
kdoor de Antwerpse
uitgevonden
P se uurwerkg
maker Hendrik Joltrain. Dankzijl een dubbel
aantalaten
kon de springtrommel kon
g
tweemaal zoveel muziek voortbrengen als
een klassieke trommel. Na een eerste ompinnen
wentelingerd
een tweede reeksP
g
pas
as na twee volledige
aangesproken, zodat
g
opnieuw
omlopen de aanvangsmelodie
P
g
speeltromklonk. De nog
p
p
g steeds spelende

p

mel in de Sint-Gummarustoren in Lier is
van de hand van Joltrain.
Ook derootste
trommel die ooit
g
vervaardigd
g werd is nog
g steeds in werking.
g
Hi' werd in74
Hij
1 8geplaatst
in het belfort
gp
van Brugge
Hij
gg door Anthonius De Hondt. Hij
is 2,5meter las g^
heeft een diameter van
2,06 meter en bevat0.
3 50o
ggaten. Maar het
summum aan raffinement vinden we in het
koninklijk
paleis van Mafra in Portugal,
J p
g
waar zich twee beiaarden uit 1730 bevinden die elk verbonden zijn
) met twee
springtrommels. De vier trommels zijn
zij van
hand van de Luikenaar Gilles De Beefve.
Na de Tweede Wereldoorlog
g werden
geen
speeltrommels
meer vervaardigd.
g
p
gd
Nieuwe automatische speelwerken
werden
p
voorzien vane
banden in plasg erforeerde
il
tic vergelijkbaar
met de rollen van een
g l
zijn beurt
ppianola of een kermisorgel.
g Op
pzij
het bandspeelwerk
opgevolgd door
p
het computers peelwerk. De melodieën
worden via een toetsenklavier ingespeeld
in eeng
g eheu enchipdie in het torenuurwerk
wordton
e laatst.
Dit systeem
heeft gp
Y
der meer als voordeel dat het verwisselen
van melodieën kanebeuren
met een simg
p ele toetsencombinatie op
p het torenuurwerk. De beiaardiers die hun speeltrommel
p
moesten versteken, deden soms een kleine
week over deze taak. Enkelen doen het nog
steeds. Zijl beoefenen nog
g steeds een vorm
van digitale
programmatie
avant la lettre.
g
p g
De klokken: het klanklichaam
van de beiaard

Het ontstaan van de beiaard wordt
meestal in verbandebracht
met de Zuidg
Nederlandse stadscultuur van de late Middeleeuwen. De rijkdom
enpraalzucht
van
J
p
onze handelssteden vormden een ideale
voedingsbodem
gvoorprestigeprojecten als
torenuurwerken en beiaarden. Ook de bloei
van de Zuid-NederlandseY
p of fonie wordt
vaak aangehaald
als een begunstigende
fac
g
g en de
g
tor voor het ontstaan van de torenmuziek.
Een factor die echter ook een rol
heeftp
g es eeld is de kwaliteit van de ZuidNederlandse klokken. Men komt immers
pas in de verleidingg om op
p
p klokken muziek
te maken indien men over klokken beschikt
die een herkenbare muzikale toon voortbrengen.
De kortklinkende klokken in
g
Oost- en Zuid-Europa bijvoorbeeld nodigen
g
eerder uit tot ritmisch dan tot melodisch
ggebruik. In de 16de eeuw werden de bestklinkende klokken van Europa
in
p gegoten
gg
Mechelen. Mechelse klokken werden uitgevoerd over heel Europa.
P Nu nog
g vindt men
ze terug
g in Nederland,^ Frankrijk,
)- Duitsland Zwitserland, Italië Spanje, Polen,
Denemarken, Zweden, Engeland en Schotland. Logischerwijze
g
l werden de eerste beiaarden die naam waardeg, dan ook
e oten in Mechelen.
gg

Vlaamse beiaard g
gieters
van de 16de tot de 18de eeuw

Een eerste Mechelse familie van

klokkengieters
was de familie Waghevens.
g
g
Hendrik Waghevens
en negen
g
g van zijn
J n afstammelis g en waren actief als klokken-

ggieter van ca.1460 tot ca.1 575 . Medard
Waghevens, kleinzoon
van de stamvader,
,
leverde in 1530
53 een beiaard van 244 klokken
voor de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Zeven van die klokken hangen nogg
steeds zichtbaar in de vieringtoren.
Hoewel
g
de klokken buitengebruik
zij gesteld, kan
zijn
g
diteheel
beschouwen als de oudste
g
beiaard ter wereld die nog
lt in situ wordt bewaard.
De tweede beroemdeietersfamilie
g
uit Mechelen heette Van den Ghein. De
zij van
oudste nog
g klinkende beiaarden zijn
hand van die familie. Wijl
ze
beluisteren in de Nederlandseemeenten
g
Zierikzee155
1-1554 Arnemuiden 1 554i 593 en Monnickendam(1595-1596).
Hoewel de klankkleur van de oudste beiaardklokken aanvaardbaar totoed
g
was, liet hun toonzuiverheid noggergg te
wensen over. De 16de-eeuwseieters
verg
stonden namelijk
namelijk
nogg niet de kunst van het
stemmen van een klok. Aangezien
deg eg
speelde
voornamelijk
muziek voornamelijk eenstemmigg
en diatonisch was, werd dat toen niet als
problematisch
aangevoeld.
p
g evoeld
In 1644
de Noord-Neder44 slaagden
g
landseieters
Frans
en
Pieter
HemonyY erin
g
de belangrijkste
vijf
g l
l boventonen van de
klok nauwkeurig
op elkaar af te stemmen.
gil
Deze uitvindingg betekende een ware
revolutie in de beiaardkunst. De broers
Hemony
5 instrumenten die al
Y leverden 51
de bestaande beiaarden verre in de schaduw stelden. Haast onvermijdelijk
onvermijdelijk kregen
g
zijl later de bijnaa
bijnaam 'Stradivarii van de beiwaren echter
Hun beste navolgers
g
opnieuw Zuid-Nederlanders. De laat-1 7deeeuwse en 18de-eeuwse beiaardkunst werd
beheerst door de Antwerpenaren Melchior
De Haze16 32-1697
en Willem Witlockx
166 -1733 en de Bruggeling
gg g Joris Dumery
Y
(1715-1784). Hun belangrijkste
bewaardg eg l
bleven werken vinden we in Salzburg
(De Haze), Mafra (Witlockx)) en Brugge
gg
van de Hemony's
(Dumery).Het
genie
Y
Y
g
werd het dichtst benaderd door Andreas
LeuJozef Vanden Gheyn(1727-1793).Deze
Y
venaar bevindt zich centraal in een indrukwekkende dynastie
van klokkengieters
die
g
Y
startte in Mechelen in 1504
54 en die na hem
nogg twee eeuwen in Leuven werd voort ggee
zet onder de namen Van Aerschodt en
Serge Ys. Andreas' broer Matthias Vanden
GheYn was bovendien de virtuoze stadsbeiaardier van Leuven die omwille van zijn
J
schitterendereludia
bijnaam
de bijnaam kreegg
'Bach van de beiaard'.

l

Status en werkwijze van de
klokkengieters
g

Deenoemde
beiaard gieters
waren
g
g
zonder uitzonderinglt
welgestelde
en zelfbeg
wuste burgers.
De Mechelsegieters
Wagheg
g
y ens en Van den Ghein bezaten meerdere
eigendommen
in de stad. Willem Witlockx
g
bracht op
zijn klokken vaak een medaillon
pJ
met eenrotserf
aan. Ter ere
p
gzelfportret
P
van Melchior De Haze bleef een hoogdravend Latijns
Latijn lofdicht bewaard.
aantal klokkengieters
ook
goot
g
g
gebruiksvoorwerpen, zoals vijzels,
en ...
l
kanonnen. Zo dekten zij
zij zich in tegen
gen 'seizij volzoensschommelingen' en hadden zij
doende werk in vredestijd
J én oorlogstijd.
gJ
Naast de sedentaire klokkengieters
g
waren ook rondreizendeieters
actief die
g
hun afzetmarkt als het ware tegemoet kwamen. Dieieters
kwamen haast allemaal uit
g
Elzas-Lotharingen.
g Zijl construeerden een
op
p het kerkhof,
g
ggietoven en een gietkuil
vlak onder de toren waarvoor hun klokken
bestemd waren. Omwille van de vervoersgieters
problemenggoten ook de sedentaire g
p
plaats van
hunrotere
klokken vaak op
pde
p
g
bestemming.
De klokkengieters bleven zeer discreet over hun werkmethodes. Toen Pieter
zij nicht
HemonyY in 1680 stierf,^ dacht zijn
sec hij het 'uijtterste
Margaretha
dat hij
g
1
kreet' van het klokkenstemmen mee in zijn
l
grafggenomen had. Negen
g
g ljaar later schreef
Melchior De Haze 'ende schicke voor mijn
1
te vernieten,^opdat
doodt ook al mijn
p
pp
1 papieren
se niemant soude bekomen'.
Elkeen
zijneigen
g klokg ieter had dus zijn
p rofielen en werkmethodes,- die van vader
op
p zoon of van meester opp leerlingg werden
creëerden
De meestegieters
overgeleverd.
g
g
zij waaura
rond
hun
kunst:
zij
een mythisch
Y
ren de meesters die uit de aarde een klok
dedeneboren
worden, een
object
objec dat door
g
^
stem
kreeg.
wijding
goddelijke
een
J
g Het
g
g
J
aangegevaar,
gietproces
was
niet
zonder
iet
ge
g
^
gp
geen
een zeldzaamheid wazien
werd onveranderlijk
onveranderlij
ren. Tijdens
Tijdens hetgieten
g
Te Deum g ezongen en indien mogelijk
g l
was eengeestelijke
g
l aanwezig.
g
Tot ver in deze eeuw bleef het klokDit
ken ggieten een ambachtelijke bezigheid.
g
wordt treffendeïllustreerd
door
de
lijst
lijs
g
en hulpstoffen
die bijJ het klokp
g
ken gieteng
worden gebruikt: brons, leem,,
paardenmest en
was, houtskool, eieren,p
koeienhaar,.
Vlaamse klokkengieters
g
in de 19de en toste eeuw

De 19de eeuw wordt beschouwd als
de zwarte eeuw van de beiaardkunst. De
kunst van het klokkenstemmen was immers verlorene
ge klokkenggaan. De enige
in
staat
waren
om degelijke
nog
gieters
die
g
g
gJ
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klokken teieten
was de Leuvense familie
g
Van Aerschodt, afstammelingen
g van de
Vanden Gheyns.
Y
De herontdekking
g van de stemkunst
in 1895
door de Engelse
kanunnik Arthur
95
g
Simpson
was een van de factoren die aan
p
de basis lag
van de beig van de heropbloei
p
aardkunst. Tot aan de Tweede Wereldoorlogouden
enkel de Engelse
Taylor
g
g gieters
g
Y
en Gillett & Johnston ten volleebruik
mag
ken van deze uitvinding.
g
Na de bevrijding
l
g in 1945 kon een
groot
aantal opgeëiste
klokken
g
pg g
ggrondig
bestudeerd worden, wat de kwaliteit van de
Belgische
en Nederlandse klokgietkunst
ten
g
g
goedep
oede kwam. Bovendien profiteerden
rofi
de
ieters van g
de enorme naoorlogse vraagg
naar nieuwe klokken. De belan gl
rijkste Belg ische beiaard ggieter was Marcel Michiels Jr.
(1898-1962),eeng
Vlaming die een klokkeng ieteri'J uitbaatte in Doornik. Hiernaast was
de Leuvense familie Serge Ys - ook afstammelingen van de Vanden Gheyns
Y - actief,
voornamelijk
van luiklokken
J in het gieten
g
voor ons land en voor Belgisch
Congo.
g
g
In de jaren g
'6o droogde de vraagg
naar nieuwe klokken og. Bovendien vernieuwden de Nederlandseg ieters hun p ro
ductiemethoden, zodat een scherper
p er con currentieel klimaat tot stand kwam. De
Doornikseieteri'
g
Jwerd na de dood van
Marcel Michiels Jr. niet voortgezet.
Jacques
g
q
Serge Ys bleef in Leuven klokken gieten
tot
g
in 1980.
Met de sluitingg van zijn
zijn bedrijf
bedrij ver g
de laatste Belgische
klokkengieter.
g
g
Van klokkengietersambacht
naar
g
beiaardtechnologie
In 195o begon
g de West-Vlamingg
Germain Frère in Lo een bedrijfje
l J van luidklokinstallaties. Het bedrijfJ Clock-o-Matic
groeide en verhuisde in de jaren
'70
7 naar
g
)
Herent. De evoluties van de elektronica
werden opp de voet gevolgd
g g en resulteerden
in de ontwikkelingg van een elektronisch torenuurwerk in 198o,
9^ een beiaardcomputer
p
in 1982
9 en een elektronisch stuursysteem
y
voor het klokluiden in 199o.
99 Vandaagg levert
Clock-o-Matic torenuurwerken, luidinstallaties en beiaarden in de meeste landen van
Westen P^
Midden-Euro
a Japan, de USA en
Canada. Het bedrijf,
J^ dat sinds enkele jaren
l
in Holsbeekevesti
d
g
g is, is onbetwistbaar
Europees marktleider in uurwerk- en klokken- en beiaardtechnologie.
g
Een kleinschaliger
bedrij is actief in
g bedrijf
waar Luc Michiels sinds 1984
94
het torenuurwerkatelier van zijn
zijn overgrootg
vader Edward voortzet. De werkplaats
aan
P
de Korenmarkt is beschermd als waardevol
stuk industriële archeologie. Luc Michiels
restaureert torenuurwerken, onder meer
exemplaren
die door zijn
zijn overgrootvader,
p
g
grootvader
rootvader en vader zijn
Maar
zijngeplaatst.
gp
hiernaast levert hijl ook computergestuurde
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uurwerken en automatische speelwerken.
p
Traditie en innovatieaan
hier dus hand in
g
hand.
En de toekomst ?
Sinds 20 jaar
worden in Vlaanderen
l
een klokken
meer
gegoten.
Dat is erggl am
g
g
mer, en niet enkel vanuit een romantisch
ngste
jo
standpunt.
De jon
ste twee decennia is het
p
in Vlaanderen ook erg
op
g kalm geweest
g
p het
vlak van beiaardbouw en dat is zonder
twijfel
het ggevolg
J
g van het ontbreken van
een klokkengieterij
g
l in Vlaanderen.
Een klokkengieterij
g
g
J is tegenwoordig
g
een element van nationale trots en creëert
als het ware haar eigen
g markt, zeker voor
beiaarden. Zo is de aanwezigheid
van twee
g
'Koninklijke' klokkengieterijen
en
in
NoordJ
g
Brabant ongetwijfeld
de belangrijkste
ver g
J
gl
klaringvoor de spectaculaire
groei
van het
p
g
aantal Nederlandse beiaarden na de
Tweede Wereldoorlog.
g
Met 18o handbespeelbare
beiaarden
p
telt Nederland driemaal meer zingende torens dan Vlaanderen. Elkroot
Nederlands
g
dorpP heeft bijlwijze van spreken
zijn
P
J n beiterwijl je bijl ons een aantal grote
aard terwijl
en
g
middel
middelgrote
gemeenten
vindt waar nogg een
g
g
handbespeelbare
beiaard 'ontbreekt'. Voor
p
de vuist wegg noem ik Aarschot, Geel,, Lom -

De vieringtoren
van de Sint-Leonarduskerk
g
van Zoutleeuw. De grote klokken aan de
buitenzijde
buitenzijde werden ins
door
53 o$gegoten
$
Medard Wa ANevens uit Mechelen. De kleine
klokken aan de binnenzijde
1 vormen de
nieuwe beiaard die ins
gegoten
936 werd$^
door de Nederlandseieters
S
1Eijsbouts.
1
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mei Maaseik, Eeklo, Heist-op-den-Berg,
p
g,
lijs kan moeiteloos worden
Waregem
en de lijst
g
gezet.
Vlaanderen kan zijn
J faam als land
van zingende
torens enkel hoog
8
g houden, indien er meer instrumenten komen. Te weinigoverheden beseffen dat de aanschaf van
een nieuwe beiaard slechts een marginale
g
last betekent op
P degemeentebegroting. Bi'l
gebrek aan een Vlaamse klokkengieterij
g
g
J als
motor van de markt is een belangrijke
taak
gl
wegg
ele dgvoor lokale en nationale beiaardverenigingen om het instrument actief
teromoten
naar de verschillende overheg
den toe.
Meer activiteit zien wij
Jpop het
g ebied van beiaardrestauratie en -renovatie.
De Vlaamse beiaardbouwers zijn hierin actief, behalve uiteraard op
p het vlak van het
restaureren van de klokken zelf. De standpunten van Noord en Zuid inzake verantwoord restaureren lopen
vrij sterk uiteen.
p vrij
In Nederland tracht men sinds enkele jaren
de oorspronkelijke
p
l toestand van historische
instrumenten ope orthodoxe wijze
te herstell ze
len. Men reconstrueert oude klavieren en
tracturen en brengt
g het aantal klokken teru gtot het oorspronkelijke
p
J aantal. Deze o p tie betekent een bewuste inperking
p
g van de
muzikale mogl
eli'kheden van het instrument. In Vlaanderen restaureert men iets
pragmatischer: men tracht het oude klankprag
beeld van de klokken te herstellen, evenwel
met behoud van het speelgemak van de
hedendaagse
g klavieren en tracturen. Welke
weg
l
we de juiste
is,^ zal pas
enkele dep binnen en
cennia volkomen duidelijk
zijn.
J zijn
1531
53 schreef de historicus Jacob
De Meyere: 'De Vlamingen overtreffen de andere Nederlanders door deracht
en de luister
p
van hun kerken en door derootte
en mooie
g
klank van hun klokken. Opp die klokken spelen
ze
^
als op
gitaren
verschillende
soorten
liederen.'
pS
(uit Flandricarum rerum tomi X; vertaald uit
het LatiJ n .
0 de drempel
Op
p van de 21ste eeuw
sp
pelen de Vlamingen
g nog
g steeds liederen
op
p klokken, maar de klokken komen nu
van elders.

JAN MICHIELS

Over moderne piano's en
post-moderne pianisten
Steinway-standaard als gevaar
én uitdaging
E

igenlijk
g
l is onze moderne
piano
al een beetje
p
l ouderwets:
sinds hetrote
succes van
g
Steinway tijdens de Wereldtentoonstelling
g
van Parijs
7 is er niets fundamenteels
l in 1867
veranderd in deianobouw.
Natuurlijk
p
l
bleef de keizerlijke
l vleugel uit de industriële revolutie onderhevigg aan tijds
gelg
den smaak en veranderden des peeltechniek het fabricageproces
en het volume
aanzienlijk,
l^ maar dit valt niet te vergelijken
gJ
met de koortsachtige
g evolutie die de piano
p
doormaakte van Cristofori tot 186.
7 Muzio
Clementi bijvoorbeeld
was een beroemd
l
pianist,^ componist
én p
pianobouwer...
p
p
Vooral door deolariteit
tussen het Engelse
p
g
en het Weense mechaniek was hetianop
landschapin de eerste helft van de negengen
tiende eeuw ontzettend rijk
gediversifieerd.
lg
Nochtans ligt
boodg in één van de grote
g
schappen
van
deze
tijd
vrijheid,
tijd
pp
l
^gelijkheid
g J
en broederlijkheid
de
kiem
van
onze mol
derne vleugel.p
Op g
een goede SteinwayY
klinkt elke toon uit elk register
in éénzelfde
g
homogene
kleur;
het
instrument
is afgesteld
g
g
op
een
maximale
egaliteit
en
overtuip
g

in s kracht. Enkel met deze piano
kan
gg
p
men bijvoorbeeld
Boulez'
complexe
Structu J
p
res(met hun halsbrekende dtnamische wisselingen of Ligeti's
duivelse Etudes(die de
g
egaliteit hanteren als conditio sine qua
q non
voor een uiterst veelzijdige
veelzi'di e en dubbelzin nige
g ritmische en metrische pprofilering)
ggeAlles is mogelijk
p ast spelen.
p
g l op
p dit ivoor:
eenostmoderne
uitdaging
bij uitstek.
p
ggl
Want vandaag horenY
we de Steinway
op
meestal in muziek die
p het concertpodium
p
ggedacht werd vanuit een instrument dat wél
eengrote
verscheidenheid in zijn
zijn
registers
g
g
kende of vanuit een instrument dat meereg
maakt was om duidelijk
l te articuleren dan
om breedvoerigg uit te zingen.
g Van Bach en
Mozart, over Brahms en Debussy
y tot Nono
of Xenakis: allen klinken ze vanuit hetzelfde
volumineuze,, democratisch-egale
g instrument. Nooit tevoren in onze westerse muziekggeschiedenis was het perspectief
van ons
p p
muzikaal erfgoed
zo
hallucinant
maar
g
nooit tevoren was de band met onze eigen
g
hedendaagse
g
g muziek zo broos en marginaal.
In een springlevende cultuur zoals Brahms
of Strauss die noggg
gedeeltelijk
gekend heblg

Jan Michiels aan het klavier in de concertzaal van het Koninklijk
1 Conservatorium in Brussel.
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ben, was de eigen
g muziek hoofdzaak en
werden meesterwerken uit het verleden in
min of meerdere mate vertaald in een ei g en tijds
die Béla
talrijkeopnames
p
J idioom. De talrijke
Bartók alsianist
gemaakt
heeft, ^
zijn
g
p
n
J wellicht één van de laatsteetui
g genissen van
deze cultuur. In de tweede helft van onze
eeuwin
men op zoek
naar de originelen
gg
p
g
van deze ver-talmen
g én herontdekte men
de originele
instrumenten waardoor het
g
pianolandschap
opnieuw veelkleurigg werd,
p
pp
ditmaal reflectief inplaats van constructief.
Mozarts Walter, Brahms' Streicher, Debussy's
y
Bechstein: het zijn
l maar enkele voorbeelden
van in-strumenten die ons deze componisten
p
beter doen begrijpen. Het zijn
zijn hulpmiddelen
p
om niet alleen 'schoonheid' te extraheren uit
hun muziek, maar vooral ons te laten bewekracht. Toch
g en door hun unieke eigentijdse
g
l
kunnen we enkelgissen
hoe hunpianowerg
ken werkelijk
hebben (oren verl geklonken
g
anderen ook in de loopan de.
tijd).
J
Bij
Bi' het aanschouwen van dit barokke
fresco van oudeiano's
staat onze zwart-wit
p
e olijste Steinway er ietwat verweesd
bij:
gepolijste
Y J
enerzijds
gebruikt als
J wordt hij niet genoeg
g
gg
instrument voor de muziek die zijn
l extreme
mogelijkheden
benut,^ anderszijd
anderszijds wordt hem
g J
dat oudere muziek niet echteg
schikt is voor zijn
J monumentaal corpus.
p
Schiet niet op
eerp deppiano! Richt uw
plpijlen
der op
pianist: wie de enorme mog
eli'khepdep
l
den van de SteinwayY nooit aan den lijve
J heeft
ondervonden bijl het spelen
van hedendaagse
p
g
muziek, kan onmogelijk
gl beweren dat deze
vleugel
is voor pakweg
g ongeschikt
g
p
g Schubert
onbeof Beethoven. Juist dankzijl zijn
l quasi
q
grensde nuances in dYnamiek articulatie en
toonvorming
een brilp
g kan de moderne piano
jant
vertaler worden mits een stijllggetrouwe
l
aanpassing
p
g van het ppianistenoor en depianistenspieren (van de volle arm tot de fijnste
J
vingertop)
g p- iets wat men leren kan via het
contact met oudere instrumenten. Méér nog:
g
wie met onze eigen
gesproken
p
gp
g componisten
enewerkt
heeft kan wellicht ook een tipje
pl
g
van de sluier oplichten
bijJ het zoeken naar
p
een ideale balans tussen componist,
partituur,
p
^p
uitvoerder en instrument.
De kloof tussen de hedendaagse
componisten
en het publiek
is niet alleen te
p
p
wijten
aan intellectuele componistenhoo g J
moed; ook het zelfbevredigende
sterdom
g
van vele uitvoerders en de marginale
rol
g
hiervan muziek in onze opvoedingspelen
p
bi'J
een rol. Vele culturele waarden die vroevandaa opg eg er evident waren, wordenvandaag
offerd aan de kapitalistische
logica
van
p
g
vraagg en aanbod.
De Steinway
g zich als een
Y verdedigt
multiculturele keizer: wie hem niet baas
kanb, brabbelt
abbe t ee
een muzikaal Esperantodat
stijlen pplatwalst met groot
vertoon alle stijlen
g
wie hem in al zijn nuances kan vol
volgen
g beonbeschrijfelijke avonturen.
leeft onbeschrijfelijke
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CHRIS MAENE

artisanale instrumentenbouw
economisch leefbaar?
Is

Vlaamse traditie wordt verdergezet
g
Met ambachtelijke
ge
J traditie en aangeaantal namoedigd door een steeds groeiend
g
tionale en internationale uitvoerende kunstenaars volgen
g de referenties van het Chris
Maene-atelier zich op. In 1999
999 worden ondermeer instrumenteng ebouwd voor het 'Con

I

e muziekindustrie', zo
groepeert men tegenwoorgroep
dlghet luisteren naar muziek en het bespelen of bouwen van een muziekinstrument. Inderdaad wie één of ander
muziekinstrument wil, koopt
g
p tegenwoordig
g
massaproduct.
Tegen
bijna
altijd
een
g de daarp
J
)
uit voortvloeiende standaardisatie en vervlakkingbiedt het Chris Maene-atelier vanuit
Vlaanderen reeds jaren een alternatief.
Kunstambacht binnen de wetten
van de economie.
fijn ambachteOm met de bouw van fijne
tegen
ke
instrumenten
te
vechten
g de macht
l
moet voldaan worden
van de massaproductie
p
aanaven
en voorwaarden zoals kwaliteit, tag
financiële mogelijkheden.
lent doorzetting,
g^
rote
veelVan de
instrumentenbouwer
wordt g
ziJg
di beid verwacht; immers deze kunst omvat een hoeveelheid aan vakgebieden waarvan de ene in verband staat met de esthetiek
en de andere met de wetenschap. Om instrumenten te bouwen en te reconstrueren moet
men niet alleen beschikken over eenoede
g
gehoor, maar moet
smaak en een fijn
J geoefend
gg
men tevens vertrouwd zijn
J met deggeheimen
van de werkingg van de klankkast, mechaniek
en akoestiek. Door kennis van het verleden
maar ook door experimenteren met materialen
en bouwmethodes moet men knowhow creëFrans klavecimbel Chris Maene 1995
gebouwd
gebouwd naar Collesse (Lyon
.l 1 774 ) voor de
muziekuniversiteit in Athene.

de Paris',, 'The
se rvatoire National Supérieur
p
National Opera of^
Finland', 'The UniversityY
of California, Los Angeles' en
'The Hong
g
Kongg AcademyY For Performingg Arts'. Door

vanuit Vlaanderen artisanale instrumenten te
leveren over heel de wereld zet Chris Maene
een oude traditie voort.

Vlaams klavecimbel Chris Maene 1997
facsimile van een originele Andreas Rockers
(Antwerpen
1' 1640).

ren. Dit vraat
g van de instrumentenbouwer
Niet alleen in onderzoek
zware investeringen.
g
en in medewerkers, maar ook in de aankoop
jaren stockeren, vervan durerondstoffeng
werkplaatsen,
warmde eneacclimatiseerde
p
g
lamge P
productietijden,
kwaliteitsgarantie
en
l
^
g
service. Dit moet allemaalebeuren
binnen
de
g
harde wetten van de economie. In het atelier
'Chris Maene' wordt de financiele en economische ruimte om dit te doenecreëerd
door
g
binnen
het
piano's
de verkoop
van
moderne
p
p
6o-jarig
6oJ g familiebedrijf.
Succes door het atelierprincipe.
ambachtelijke instrumenteng e ambachtelijke
bouwers stellen zich vaak te individualistisch
laat zich hier
op.
p
p De Chris Maene-werkplaats
werking
veeleer inspireren
door
de
p
g van de
s7de- en 18de-eeuwse kunstateliers. De kwaliteit en het succes van de instrumentenmakers
steunden toen op
p het atelierprincipe waar
kennis
en vakmanschap
goede
smaak,
g
^
P niet alleen verticaal werd doorgegeven door de
maar
meester aan zijn
g
J ggezellen en leerlingen,
ook horizontaal door informatie uit te wisselen met andere ateliers. Van de meester werd
verwacht dat hijJ naast zijn talentt de gave
ga e bezat om niet alleen zijn
l medewerkers-bouwers
op
p te leiden, maar ook om hun kennis en
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zijn
ideeën als meerwaarde toe te voegen
g bijlJ
werk. Dat men daarbijt het instrumentenbouwersvak uitoefende in de brede zin van het
woord, bewijst de beroemde instrumentenmaker Gottfried Silbermann die als klavechord-,
een
klavecimbel-,,ppianoforte- en orgelbouwer
g
had. Zo ook is het am
bijzondere reputatie
p
zijn
mebachtelijk
J atelier Chris Maene met
) zijdewerkers die uit België, Nederland, Frankrijk,
Polen, Bulgarije,
g ), Griekenland enJapan
p komen,
een smeltkroes van kennis en vakmanschap.
p

IS ARTISANALE INSTRUMENTENBOUW ECONOMISCH LEEFBAAR?

`Kunstambacht' moetesteund
g
worden
Dat net zoals in het verleden de artisanale instrumentenbouw steeds zal moeten
plaatsvinden binnen een economische context,
maakt het kunstambacht zo comglex en verwarrend waardoor het een van de meest verwaarloosde kunstvormen is. De vraagg of artisanale instrumentenbouw nogg economisch
leefbaar is zou op
P het einde van dit millennium
eigenlijk
overbodig
p
g moeten zijn. Uit respect
J
g
voor het verleden en als artistieke norm naar
de toekomst is het onzelicht
om het instrup
mentenbouwersvak te herwaarderen en dit met
dezelfde evidentie als het in stand houden van
het kunstpatrimonium
of hetppromoten van hep
dendaa gse kunsten. Het ambachtelijk
ambachtelij atelier
Maene wil daartoe een bijdrage
J g leveren.
Portugees
^^ klavecimbel Chris Maeiie 1g96
facsimile van een originele Joachim Antilnes
(Lissabon ± 1750).

JAN RISPENS EN JAN BOON

Muziekinstrumentenbouw aan de
Hogeschool Gent:
visie en programma
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lt

g

I n 1996 werd in het departement
p

Muziek en Dramatische Kunst
(Conservatorium) van de Hogeschool Gent de specialisatie instrumentenbouw opgericht.
Er werdgeopteerd
voor
pg
g p
de nieuwbouw van strijkinstrumenten,
l
klavecimbels, orgels
g enppianofortes.
Deze opleiding
past uitstekend in
p
gp
het kader van het Conservatorium omdat
hand in hand kanewerkt
worden met de
g
toekomstige
van de instrumeng bespelers
p
ten. De instrumentalisten zijn te beschouwen als de ultieme toetssteen voor de instrumentenbouwer en de contacten tussen
bouwer en musicus - de noodzakelijke
l artistieke kruisbestuivinglt voor de ontwikkeli p ltvan het ideale instrument - zijn
l een
historische
even.
In
de
gebouwen
van de
ltlt
lt
Bijloke-campus
werden deltgeschikte ruim )
p
tesevonden
en uitgerust.
De specifieke
lt
lt
p
werktuigen
een belt
lt werden aangekocht;
lanrijke
hoeveelheid
bijzonder
mooi,
ltl
l
drooglt hout werd verworven;^ eenes
p
lt ecialiseerde bibliotheek wordt uitgebouwd.
De technieken die worden aanltewend om de bouw van een instrument te realiseren zijn
Het welslagen
J complex.
p
lt van de
toepassing
p
lt ervan is niet incidenteel maarlt ebonden aan aanhoudende evaluatie en onderworpen aan voortdurende bijsturing.
l
lt
Voor de begeleiding
g
g van de praktijkvakken
p
l
werdenevesti
de
lt
lt bouwers aangetrokken:
lt
Fran ois Bodard (lutherie),Jan Boon (klavecimbel en orltel , Hilde Coessens (stemmen
en intoneren) en Jan van den Hemelianop

forte).

l

Zi' zetten hunprofessionele
Zij
werkp
zaamheden als het ware voort in het atelier
van de school. Niet alleen is er het nut van de
voorbeeldfunctie(de oudste en meest bep roefde methode van overdracht); het atelier
wordteanimeerd
en de noden ervan worg
denerfect
enltgelenigd.
aangevoeld
p
lt
lt
De opleidingscyclus omvat vi lf studiel aren^ opgesplitst in twee kandidaturen en
drie meestergraden.
De praktijkvakken
wor g
p
l
den theoretisch ingebed
(muziek ltgeschiedelt
nis akoestiek, filosofie, theorie enrakti'k
l
p
van de oude muziek, enz.... Aanvankelijk
worden in het atelier de diverse basistechnieken aanlteleerd aan de hand van het bouwen
van eenvoudige
lt instrumenten (monochord,

tetrachord, hakkebord,...). De noodzakelijke
J
-p
persoonlijke
l - gereedschappen
g
pp worden
vervaardigd.
g Ondertussen informeert de
leerlingg zichgrondig
g
g over het instrument dat
nadien zal wordenebouwd.
Hiervoor
g
wordtp
e
ut
uit
het
patrimonium
van de hisg
p
torische instrumenten: binnen- en buitenlandse musea enarticuliere
collecties worp
den bezocht, de nodige
gegevens worden
ggg
vergaard
in de vorm van opmetingen, klankg
leerling
opnames,
... De leerlip
p
^ foto's,^afgietsels
g
krijgtt een initiatie in de kunst van het stemmen afregelen
en intoneren en verdiept
g
p zich
in de basisliteratuur over instrumentenbouw.
Wanneer wordt aangevangen met de bouw
van een (eerste) volwaardiglt instrument
wordt de materialenkennis uitgebreid.
Er
lt
wordt beraadslaagd
over
de
keuze
en
de
lt
aankoopp van hout en anderegrondstoffen.
lt
De ambachtelijke handelingen
lt en systemen
Y
worden eigen
lt ltgemaakt en de continue
ontwikkelinglt en verfijning
J lt ervan worden
aangewakkerd.
Stem-,
lt
lt en intonatie^ afregeltechnieken wordenp
g eo timaliseerd. De zintuien
worden aan escher
t en richten zich
ltaangescherpt
p
opp één en hetzelfde doel: streven naar evenwicht, dynamiek
en harmonie. Voortdurend
y
en herhaaldelijk
J contact met de historische
voorbeelden, uitdieping
pg van de vakliteratuur
en de bestaande informatie en documentatie,
dialooglt metgedreven
vorsers, leiden - via
lt
een ontwikkeling van hetn
stijlbewustzijn
l
Jattitude. Voortdurende
tot een stijlgetrouwe
lg
Italiaans klavecimbel gebouwd door Jan
Boon in Mechelen 1998, naar een anoniem
instrument, Firenze (?), tweede helft
18de eeuw (opdracht:
Koninklijk
^
J
Muziekconservatorium Antwerpen).
p

... ... . . ...

en herhaaldelijke
J confrontaties met musici
ontwikkelen de inzichten in de speelaard
p
van het instrument en bevorderen de vertrouwdheid met het klankidioom.
BijJ dit alles wordt de leerlingg steeds
aangespoord tot het nemen van initiatief en
ggestimuleerd tot zelfstandigg werk, dit in
naam van het fundamentele belang
g van de
empirie. Het handelen,
zich manifesteren,
,
vooraleer tot een kritische reflectie te komen, en daardoor ook het kunnen begl
ri' -

Pianoforte gebouwd dooran
I Van Den
Hemel in Antwerpen 1999,
999 naar Jacob
1803
Pfister, Wiirzbur^ (Duitsland) ca. 180
(Opdracht:
Koninklijk
P
1
Muziekconservatorium Antwerpen).
l'

dat zich veruiten is immers een proces
pen,
p
wende t - doorheen de heleltgeschiedenis in cultuur in de ruimste zin van het woord
en dat frappant
pp aanweziglt is in een metier
als instrumentenbouw (dit verklaart de
waas van alchemisme en lt eheimzinniltheid
die dit vak omsluiert...)
kan, binnen
Tegen
lt
lt deze achtergrond
de beperkin gen van de traditie van de instrumentenbouw - een traditie die ontsruit
p uit een historische interactie tussen
muziek en uitvoering - de creativiteit openp en
bloeien. Zo wordt de bestendige
lt evolutie
van het vak verzekerd. Er wordt nauwlettendewaakt
gewaaktover het behoud van de kwajaarlijks
liteit. Heteltp
resteerde werk wordt jaarlijks
onderworpen
p aan het kritische oordeel van
j Y^die bestaat uit eminente
een examenur
opp Jos
musici. Zo wordt een beroep
p gedaan
lt
van Immerseel voor de klavieren, en op
Sigiswald
Kuiken voor de lutherie.
Kuijke
lt
leerlingg die afstudeert, stelt
haar/zijn
instrumenten
voor en kan ze
J
plaatsen in hun historische en culturele entoura ge en heeft kennis van de relatie van
het instrument tot zijn literatuur. Hij/zij
l J
bouwde in de loop
p van de opleiding, afhankeli'k
lt en instrug- volgende
J van de richten
luthementen: een volledig
lt strijkkwartet
J
ree twee klavecimbels, resp.
p Italiaanse en
Vlaamse school(klavecimbelbouw),een
klavechord en een orgelpositief orgelbouw en een klavechord en eenpianoforte
p ianofortebouw).
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JOHAN LOMMELEN

Mijn eindexamen op
mijn zelfgemaakte viool

I

n 1976
97 bouwde ik mijn
l eerste
viool. Ik denk met veelplezier
nog
terugg an die tijd toen ik no
student viool was aan het Koninklijk
J Muziekconservatorium in Brussel. Ik raakte
on bevriend met een )j g e Nederlandse vioolpas afgestubouwer, Marc de Stercke, die,,p
deerd aan de vioolbouwschool in Cremona
(Noord-Italië), zich in Brussel kwam vestien, tegenover het Conservatorium. Ik
gig
pas
toonde veel belangstelling
g voor zijn
lp
g
gemaakte violen,^ en hij van zijn
g
l kant was
g elukkigom die voor het eerst te horen
bespelen. Het is vaak zo dat de meeste vigeen viool speoolbouwers zelf weinig
gof
g
p
zijnopp echte
len en dus aangewezen
zijn
violisec
g
ten of cellisten, om hun werk tot klinken te
brengen.
Algauw
bracht ik heel wat tijd
g
g
l
door in het vioolbouwatelier in Brussel en
bijJ het toekijken
toekijken en observerengroeide
de
g
gedachte: 'Zou ik dit ook kunnen?' Ik sprak
p rak
erover met Marc de Stercke en hij
hij moedi gde me aan om er meteen mee te beging
nen. Ik kreeg
n gereedg hout en mocht zijn
lg
schagebruiken. HijJP
schap
spaarde tijd
l noch
moeite om me te helpen en was even enthousiast als ikzelf. Hijl vond me handig
g in
het hanteren van de beitels en zei dat, als
men mij
mi' bezig
g zou zien, men zou denken
dat ik het al jaren
deed. Hijl zei me ook: 'Je
l
hebt eengrote troef in handen en dat is dat
je
Later mocht ik zelfs mee
l zelf viool speelt.
p
naar zijn zomerverblijf
J in Italië om er samen te werken.
Intussen wisten mijn
J medestudenten
aan het Conservatorium waar ik mee bezig
was en dikwijls
l heb ik moeten horen:
'En?...is de viool al klaar?' 'Geduld!' was
mijn antwoord. Ik wilde me niet overhaasten. En ik moest natuurlijk
natuurlijk nog
l over g tijd
houden om viool te studeren. In de vioolklas van André Gertler, waarbijJ ik toen
studeerde, waren we met een dertigtal studenten van over heel de wereld. Sommigen
g
onder hen waren al zeerevorderd
en zelfs
g
al afgestudeerd
in het buitenland alvorens
g
ze naar Brussel kwamen. Vaak hadden zijl
prachtige
p
g instrumenten. Toen ze wisten dat
ik een viool aan `t bouwen was toonden ze
mi'J hun instrumenten, vertelden erover en
lieten ze door mi'
bespelen.
Dat is een
mij
p
oede
leerschool
eweest.
Elke
viool klonk
g
g
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anders ze hadden elk hunersoonli'kheid.
p
J
Ikzelf had toen maar
eene
g oedko
P studieviool. Maar ik zou er niet lang
p spe-g meer op
lep want na maanden werk raakte mijn
J
eigen
viool eindelijk
g
l klaar.
André Gertler, die al wist dat de viool klaar was, vroeg
g meteen om de viool te
mogen
zien. Het was een sspannend
dmo
g
p
ment' heel de klas stond er omheen te ki'l
ken en Gertler, die anders zelden of nooit
voorspeelde
in de klas begon
de viool uit te
p
g
proberen.
Eerst de lage
p
g snaren, dan in de
hoogte,
g^ dan akkoorden en daarna fra g men ten uit het vioolrepertoire. Adembenemend mijn viool in de handen van zo een
meester. Hijl feliciteerde me,^ want hij vond
het eenrachti
gaf me de
p
ginstrument. Hijlg
raad een ietwat hogere
kam
te
maken.
Dan
g
zou de viool nog
gelijk
g beter klinken. EngJ
had hij.
hij. Een andere aanmerkingg was de lak.
De kleur was te fel en te weinig
pa
g transparant. Weer had hij
eli
k
maar
dit
was
J gJ^
moeilijker
op
recepten
te
J
p te lossen. Ik begon
g
p
zoeken en op
p houtenPplankjes
l uit te Probe ren en te experimenteren,
p
- steeds opnieuw.
p
Na een tijd stond heel mijn
mijnappartement
pp
vol met Y o g hurt p
otjes.
gele,
J Rode lak,,g
goudgele, roodbruine, spirituslak,
p, olielak.
Alle mogelijke
combinaties onderzocht ik.
g j
'k Heb in die tijd veel yoghurt
o
gegeten.
e
aYg
gg
ren zoekwerk heeft het meekost
alvorens
g
ik een bevredigend
resultaat verkreeg.
g
g
Mijn
Mijn tweede viool heb ikpas
p in de
jaren tachtig
gebouwd; ik wilde eerst zeker
gg
zijn
l van de lak.
Intussen zijn we meer dan twintig
g
jaar
later.
Ik blijf
l
J verder violen bouwen,
maar heb er toch niet mijn beroep
p vang emaakt. Ik ben vioolleraar en ben daar heel
gelukkig
g
g mee. De vioolbouw is voor de
vrije
vrijetijd,
van
J^ in alle rust,^ zonder tijdsdruk
l
klanten die ongeduldig
g
g wachten. Elke viool
wordt een beetje
J beter dan de vorige.
g En als
je
l bedenkt dat Stradivarius zijn
l beste violen
gemaakt
heeft toen hij
hij vijf en tachtigg was,
g
dan weet ik dat ik nog
bileg heel veel kan bijleMijn
Mijn betrachtingg is het klankprobleem
p
volledigg onder controle te krijgen.
rij lggBeJ
pen waarom de ene viool zo klinkt en de
andere weer totaal anders. Bij
Bi elk nieuw instrument schrijf
schrijf ik nauwkeuriggp
op wat ik
gedaan
heb;
de
dikte
van
de
bladen,
g
, de

MIJN EINDEXAMEN OP MIJN ZELFGEMAAKTE VIOOL

plaatsingg van de klankgaten,
welvin
g^ deP
het luchtvolume van de klankkast, de
eigentoon
van de bladen...En de reeds
g
gemaakte violen kan ik dan onderlingg
met elkaar vergelijken.
gJ
tijd van mijn
Terugg naar de tijd
l eerste
viool. Stilaan brak de datum van mijn eindexamen aan. Ik had net de tijd
J om me het
te maken. De
nieuwe instrument eigen
g
klankmogelijkheden
waren zoveelgroter
g
g J
dan mijn
eerdere
studieviool
en op
p korte
J

IJohan Lommelen, 1990, 111 zijn
1 atelier 111
Weill/mi. (Foto: Alzuill Mutters)

tijd
J is mijn vioolspel
p erdoor veranderd. Ik
deed erg
g mijn
J best om het instrument zo
gelijk te laten klinken en alleen al
g oed mogelijk
hierdoor ontwikkelde mijn toonvorming
g
zich toen razendsnel.Mijn
Mijn eerstepublieke
p
optreden
met de viool werd een succes en
p
vier Jjaar later haalde ik,^ steeds op
P dezelfde
viool, mijn
mijn
Hoger
Diploma.
g
p
Vandaag
spelen sommige
l
g van mijn
gp
viool van mijl en
leerlingen
op
p eengeleende
g
g
mijn zoontje,
binnenkort krijgt
J ^ Joachim,^zijn
J
Jg
eersteviool
een
instrument
dat ik voor
44
hem maakte inzijn
zijngeboortejaar.
J

HERMAN DEWIT

Volksmuziekinstrumentenbouw

H

et is allemaal begonnen
in de
g
jaren 67-68.
Toen
ontstond
7
de nieuwsgierigheid naar en
de aandacht voor de liederen van vorig
vori e eHiermee was dan ook spoedig
p g de
belangstellin gvoor volksmuziekinstrumentenewekt.
Volksliederen werden o pgeno g
men vooral bij oudere
mensen, dansen ging
^
gg
men verzamelen, melodieënin
tegg men oopteDaaruit ontsproot
een
hele
revival
p
van volksmuziek en ontstonden er meer en
meer volksmuziekg
roe p en waarvan som mie
zijn tot op de dagg van vandaag.
g actief zijn
g
We noemenroe
p zoals de Vlier,
g en
't Kliekske, Het Brabants Volksorkest en Jan
Smed. Zij
Zi' waren het die de lont hebben aang estoken voor vele anderen die volgden.
Momenteel zijn er meer dan 120groepen
g P in
Vlaanderen die volksmuziek brengen.
g
Het onderzoek naar volksmuziekinstrumenten kreeg
g mede door de inbrengg van
Hubert Boone die werkzaam was in het Instrumentenmuseum in Brussel en door Wim
Bosmans, eveneens werkzaam in hetzelfde
museum, meer en meer aandacht. Zij
Zi bestudeerden ze en maakten er studies over, terwijl Herman
Dewit ze verzamelde en ging
gg
nabouwen.
Het bouwen van die instrumenten
was anders wel een hele klus. Instrumenten
werden uit museaehaald
of werden verzag
meld van bijl de mensen. Het bleek al gauw
g
dat er heelgrote
verschillen waren qua
q
g
bouw Daar waar het klassieke instrumentarium als luit, klarinet, viool, clavecimbel,
enz. instrumenten waren dieebouwd
wag
ren door heel vakkundige luthiers,
- kreegg
men het fenomeen dat bij
bi de volksinstrumenten deze dikwijls
gebouwd werden door de
lg
man in de straat. Dit ressorteerde in het feit
dat, instrumentbouwkundig,
g,deze van een
veel lager
niveau
waren.
Ze
werden volgens
g
g
die voorbeelden door de nieuwe bouwers
nagebouwd,
nogg
^ met de vele opp dat ogenblik
g
ongekende fouten.
Het
heeft
jaren
geduurd,
J
g
mede doordat ereen
g overleveringg was,
vóór die nieuwe instrumenten een kwalitatief hoog
g niveau bereikten, zodat ze uiteindelijk
toch
t zeergegeerd werden door muzikanten over de hele wereld en de bouwers hier
bestellip gen kregen
g van heinde en verre.
Er is eenroot
verschil tussen de
g

bouw van klassieke instrumenten en de
bouw van volksinstrumenten. BijJ
instrumenten maakt menebruik
van de
g
beste houtsoorten. Men schuwt daarbijJ niet
hetebruik
van exotisch hout, zoals ebbeng
hout ,p
palissander,, rozenhout en noem maar
terwijl
terwijmen voor de bouw van volksinop,
p^
maakte van de houtsoorg
ten die in de streek aanwezig
g waren en dat
waren niet altijd de beste
klankdragers.
Nogg
g
een verschil is dat de rijke
t fantasie van bouwers van bijvoorbeeld
zeer dure draailieren
J
(die in heteval
van de draailier voor de hog
ven van Frankrijk ggemaakt waren),^ gebouwd
g
waren met zeer kostbare materialen die in
het hout ingelegd werden. Het gewone
volk
g
kon zulke instrumenten niet betalen. Deze
mensen hadden niet heteld
g om ringen
g uit
ivoor of zilver aan dei'
P lpen van hun doedelzak te zetten. Dieebruikten
dan in de plaats
g
p
been tin of koehoorn. Volksinstrumenten
werden dus duidelijk
duidelijk met ter plaatse
aanwep
zigen veel soberder materialen gebouwd.
Dit
g
leidde ertoe dat men soms een nogal kitscherigversierd instrument als resultaat bekwam.
bijvoorbeel minderMenebruikte
dan bijvoorbeeld
g
gmateriaal om in het hout te leggen
gg
of versierde het overdadigg met kerfwerk.
Daar waar we in de beginperiode
van de herleving
g van de instrumentenbouw
slechts over enkele bouwers kunnen spreken veranderde dat in de loopp van de jaren
l
o merkelijk. Bovendien verhoogde
opmerkelijk.
g ook de
't Kliekske. V.l.n.r.: Oswald Tahon op
moezelzak (van Herman Dewit), Wilfried
Moonen opp diatonische harmonica (van
Felix Callewaert), Rosita Tahon opp draailier
(van Herman Dewit) en Herman Dewit op
Jef
zak i . (Foto:
Dupin
e Duin)

van de instrumenten dankzij vergege
li'kin
g met collega's
g van
J gen en uitwisselingen
technieken ideeën en materialen. Deze communicatie was er ook met bouwers uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zweden, enz. In
den beginne
werden alleen de eenvoudigste
g
g
instrumenten nagebouwd.
Later waagde
g
g
men zich ook aan de moeilijkere
exemplaren
J
p
zoals doedelzak, draailier, fijferfluit.
Meestal zijn
l bouwers mensen die het
ambacht als een nevenberoep
p uitoefenen,
naast een ander hoofdberoep:
p velen werken
in het onderwijs,
zijn muzikant of werken in
l^ zij
aanverwante sector. Sommigen
g onder
tij behen kregen
opleiding
op
de
in
die
tijd
p
gp
g
stage
g voor traditionele muziek in
Galmaarden later in Gooik of het instrumentenbouwatelier in Galmaarden. Ook werd
een beroep
p andere bestaande inipggedaan op
tiatieven zoals het instrumentenbouwatelier
in Puurs waar men ook, naast het bouwen
van klassieke intrumenten, de bouw van de
hommel in zijn p
programma
had opgenomen.
pg
g
No later kon men ook in de vakschool van
Nog
Boom waar men ook de hommelbouw in het
reguliere
programma
had opgenomen,
een
g
p
pg
g
volksinstrument maken.
Veel sta g^
es cursussen en vorming sweekends werden besteed aan het verbeteren van de bouw van een instrument, zodat
men langzaam
maar zeker kwalitatief veel
g
betere instrumentenin
De
g bespelen.
g p
muzikanten werden zelf ook veeleisender.
Doedelzakken moesten bijvoorbeeld
kunnen
l
overblazen, omdat de muzikanten dat wilden kunnen doen met hun instrument. Dit
leidde ertoe dat men nieuwe technieken aanwendde, zodat men met andere boringen ,
betere rieten, betere materialen, betere imzij eis van
g om aan zijn
Pregnatie ^erin slaagde
te voldoen. Sommige
g bouwers
kleppen toevoegen
gingenpp
ge
g om meer mogeli'kheden
op
hun
instrument
te
hebben.
Men
l
P
zocht naar het maken van draailieren die in
diverse toonaarden konden spelen zodat de
beperktheid
van de aanwezige
g bourdon- en
p
trompetsvaar konden weggewerkt
worden.
gg
Er zij in de loopp van 32
3 )jaar vele tentoonstellin en gehouden
ehouden over dit instrumentarium of over nieuwgebouwde
kopieën
of
p
g
veren
samengestelde
tentoonstellingen
g(met
g
es instrumenten uit verschilschillende types
lende musea). Zo bekwam men tentoonstellingen met de beste elementen uit deze
verschillende musea en kwam men tot een
synthese
Y goede
van een oede draailier. Dat deed
men ook met andere instrumenten. Jammer
genoeg
enige
g
g Vlaamse
p dit ogenblik
g is de op
g
bouwer van harmonica's, Gilbert Houben,
enkele ljaren ggeleden gestopt
g
p met deze activiprachtige
teit. Hijl
g instrumenten. Dit
p
heeft alsevol
g
J kunnen stellen
gdat wij nu
datgeen
enkele harmonicabouwer nogg actief
g
is. Er zijn nog wel enkele
bedrijvig
lmensen
g
met reparities
van beschadigde
g harmonica's.
p
VOLKSINSTRUMENTENBOUW
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Er zijn, met dit nieuwe instrumentarium van oude volksinstrumenten, zeer veel
zij
cd'semaakt
vele
Ook zijn
gg
g
^ concerten gegeven.
heel wat boekeneschreven
over instrumeng
tenbouw, waarvan hierna een lijst
g
J volgt:
Bibliografie
Muziek op hakkebord eis klompviool - Herman Dewit.
Uitgeverij Buma/Stemra, Prof E m
Meyerslaan 3,1183 A V Amstelveen,
Nederland
Muziek voor doedelzak - draailier - hommel - Herman
Dewit Uitgeverij 't Volksmuziekatelier,
Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570
Galmaarden Belgie
Draailierhock - Herman Dewit en Toon Moonen,
Uitgeverij Vereniging voor Huismuziek,
Utrechtsestraat 77, Ijsselstem, 340o A.J ,
Nederland
Op harpen en sitareis -Prof Dr Joseph Robijns, H
Heughebaert, H Dewit, uitg De Nederlanden,
Antwerpen
Maak en bespeel zelf uw m u ziekinstrument - Jack
Botermans, Herman Dewit, Hans Godefroy
Uitgeverij Unieboek, Nederland
Volksmuziekinstrumenten van hij ons - Herman Dewit en
Herman Baeten Uitgeverij Alamire, Peer
Cursus trekzak - Wilfrid Moonen - R. Merckxstraat 37,
1755 Kester.
EHBDO (Eerste Hulp Bij Doedelzakongevallen) Herman Dewit, Jan Soete Uitgave
Volksmuziekgilde, Dorpsstraat 67,1755 Gooik,
Belgie
Discografie met enkele cd's met traditionele Vlaamse
volksmuziek:
– 't Kliekske
- Spelenderwijs (CBS 450877-2)
- De zavelboom (Eufoda 1131)
- In 't staminee (Eufoda 1150)
- Schipper ik wil varen (Eufoda 1204)
- Op de buiten (Eufoda 1240)
- Goe vollek (Dureco 1161232)
- Het Brabants volksorkest
- Flemish Folk Music, (vol 1), 1988 (cd 87043), René
Gailly Int Productions)
- Flemish Folk Music, (vol 2), 1991 (CD 87049 René
Gailly Int Productions)
- Crispijn, 1996 (Auvidis Ethnic B6827)
– Jan Sined
- Muziekskes, JS 1 (eigen beheer), 1989
- Airekes, MW records MWCD 4019,1997
– Michel Terinick
- De wentelsteen - muziek voor hommel - musique
q ppour
épinette,1996 - MT 96001
— Klakkehiisse

- Buskruit ( 1994, Tune records 860058)
- Sterretje, sterretje ( 1995, Tune records 860084)
– Paul Rans
- Die nachtegael in 't wilde, 1979 (Philips 632o 054)
— Dc Kleine Com ^a^=pie
l^

- 18th CenturyY9
Flemish Dance Music, R. Gailly,1 95
(CD 87 117)

Enkele opleidingsmogelijkheden voor bouw van
traditionele instrumenten:
- Centrum voor Muziekinstrumentenbouzv Herman Van
Moortel, Guio Gezellelaan 89, 2870 Puurs, tel
03/889 49 33
- Volksinuziekgilde Ozw, Dorpsstraat 67,1755 Gooik, tel
02/532 28 38
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Terugblikken op 20 jaar

instrumentenbouwonderricht in België

20-ars
j
bestaan van
m het20-jarig
het Centrum voor MuziekO instrumentenbouw te vieren
werd 0P 13^1 4^
en 15 5november 1998 een
feestprogramma
feest ro ramma samengesteld.
Dit Pro g
ramma
omvatte
een
driedaags
g
g festival met
concertreeks waarbij
waarbij optredens verzorgd
g
werden met o.a. Wieland Kuiken
Kaori
J
Uemura, Kristien Verhelst, Geert Claessens,
Roland Broux, enz. Naast de concerten werd
een tentoonstellingg en een ontmoetingg met
gerenommeerde muzikanten voorzien. Om
een blijvende
van het evenement
l
ggetuigenis
g
te hebben, werd een cd opgenomen
met als
pg
uitvoerders o.a. Roel Dieltiens, Robert Kohnen, Wieland Kuijken,
Kuiken Philippe
Y
pP Malfeyt,
Roland Broux, Geert Claessens enz. Tereleg
speelden
zij
zij oop
P
g enheid van deze opnamen
P
instrumenten die door cursisten van het
Centrumemaakt
werden. Het Centrum
g
voor Muziekinstrumentenbouw, of afgekort
g
CMB werd in 1978
en was de eer97 opgericht,
pg
ste opleidingsmogelijkheid tot instrumentenbouwer in de Benelux. Het toenmalig
centrum werd door een handvoledreven
g
muziekliefhebbers en bouwers opgericht
en
pg
geleid.
eleid. De bedoeling
te eree g was een plaats
P
ren waar bouwers en muzikanten zich konden documenteren
en pen in het amverdie
bacht. Deraktische
begeleiding
p
g
g werd als
deel van de documentaire opdracht
gezien.
p
g
De twee bezielers waren Lode Bauwens en
Geert Vermeiren,, twee toenmalige
e
gmedewerkers van het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel dat o dat moment
nog
g
deel uitmaakte van het conservatorium. Zij
zagen
g het centrum als een antwoord opP de
vele vragen
g om informatie die tot hen ge richt werden. Het was voor hen onmogelijk
gJ
g eworden hun opdracht in het museum te
combineren met hun oPdracht als informatieverstrekkers. Door de steun van RayY
mond van Assche en Frans Dehoux van de
culturele raad van deemeente
Puurs kong
den zijJ een initiatief starten. De allereerste
lessen werden in de lokalen van een technische school in Puursg
g e even. Reeds een
jaar
later,^ in 1979
vestigdeg het CMB zich,
979
J
met de hulp
puurs,
in een
P van de gemeente
g
p
oude elektriciteitscentrale, wat nogg steeds
de locatie is. Door deoede samenwerking
g
met het Koninklijk Atheneum van Wille-

TERUGBLIKKEN OP 20 JAAR INSTRUMENTENBOUWONDERRICHT IN BELGIË

Het lijmen
van de tenteloni of
1
verstevl in sblok'es 2s enkel een onderdeel
van de binnenconstructie bij1 een gitaar.
^

broek werd het mogelijk
gl de cursussen uit te
breiden tot volgende specialiteiten:
vioolp
bouw, altviool, cello, contrabas, viola da
gamba,
^ romantische gitaar,
g
- klassieke gitaar,
g
flamenco ggitaar,- steelstring,
g^ solid-body,azz
klavecimbel en klavechord.
g staar,^ basgitaar,
g
Het aantal leerlingen
g steegg in deze 2 0 jaar
l
van 15
5 naar i 70. Als cursist van de eerste
lichting,
ikzelf behoorde,^ kreegg je
g^
l
als eerste opdracht het maken van een trommel. Dan werd overgeschakeld
opp een hom g
mee om dan uiteindelijk
te
beginnen
aan het
J
g
echte werk, namelik
j de bouw van een viola
daamba
of een barokgitaar;
instrumenten
g
g
die helemaal in deeest
van de barokmug
ziekrevival van dearen
zeventigglagen.
l
g
Deze instrumenten waren kopieën
van origip
nelen die zich in het instrumentenmuseum
van Brussel bevonden. Door de flexibiliteit
van de medewerkers evolueerde het aanbod
daarna echter snel huidige
tot de sPecialiteiten. Gelijktijdig
e l g evolueerden deP parallelleactiviteiten: de bibliotheek werd stelselmatig

l

s

aangevuld
met vakliteratuur, er werd ee
een
g
materiaal- enereedscha
g
psvoorraad aa
aangege
led
en de
i
g ten behoeve van de cursisten
leden van de VZW, er werden
w shops
e ork
die
gegeven
even
werden
door
aug eor aniseerd
gg
in hun ontm
ecialiteit.toriteiten
De
oetin p
mbe
tmet
g en of 'Rencontres de Maitres'
faamde musici zoals Wie1and KuiJ ken
Malfeyt,
e Malfe
t Sigiswald Kuijke
pp
ln, Peter
Pieters Barthold Kuiken Roel Dieltiens,
e s,
Wannes Van De Velde, Maurice Aerts, Leo

In

Bij1
handgemaakte
viool wordt de omtrek
%
d.m.v. een mesrecies
gesneden.
p
%

De Neve, Marc Lelange
g en Robert Kohnen
e
aven
een
extra
impulsvoor
de bouwers in
g
g
huidige
e structuur worden de curge. In de huidi
sussen naargelang
g
g de richtingg over vier dagespreid,
geng
g
- namelijk op
g dinsdag,
g, woens dagdonderdaggen zaterdag.
da g Naast de
activiteiten die in en rond de schoola
eorg g
niseerd werden, ging
g g het centrum zich ook
o
engageren in evenementen die buiten de het
vertrouwde nestplaats vonden zoals: in Alden Biesen, Brugge,
Conservatorium
se atorium
gg 15o
5Jjaar C
Mechelen, Gitaar- en viooldagen
Con
g
servatorium Antwerpen,
pg
g ^ Gitaarhappening
g Aalst,
festival Oude Muziek Utrecht, SuperbouwdagNederland, Laus Polyphoniae
Anter
wYg
pen,
en enz. Van 98 7tot 1994
werd het tijd994
J
schrift 'Celesta' uitgegeven. Er werden
e
artikels ing
ad
ge ubliceerd die betrekkingg hadden op
porganolo gie en instrumentenbouw.
ouw
Door toenemende werkdruk op de samenen
stellers werd na'aar
^ jaarbeslist de publikatie
g
ervan stopg te zetten.
De school te Boom
de beginperiode za
zagen
g Lode Bauwens en Geert Vermeiren de noodzaak om
naast de school van socialeromotie
een
g
dagopleidingte beginnen. Ins 982 werd
e dus
aan de Provinciale Technische School in
Boom een begin
g ggemaakt met een opleiding.
Door de aldus verkregen
g uitbreidingg van het
aantal lesuren, maakte het dit voor
beginnende bouwers mogelijk
g J om een intensievere
e ere
opleiding
te
krijgen.
De
eerste
jaren
werden
r
eden
g
JgJ
door organisatorische
problemen
vrijJ moeig
p
zaam opgestart.
Het niveau en de structuur
gg
werdeneïns
door gelijkaardige
g ireerd
p
g)
g op
leidm
leidingen in het buitenland,omdat
om t bij
b J deze
formule hetrootste
aantalpraktijkuren kon
g

gegarandeerd
arandeerd worden. De opleiding
p
g beslaat
een cyclus
van3jaar: het 5de en 6de jaar
en
e
Y
J
hetvan
het
e hoger
) aar
7de specialisatiejaar
p
g beroepsonderwi's.
reeds
l In het eerste jaar
l kan re
ekozen
voor het bouwen
van
eworden
an
een
viool of eengitaar.
Om een goede
kans op
g
g
aranderen is in diteer steaar
gen te garanderen
J een
observatieperiode
voorzien van september
P
p
tot december.
Na deze eerstemaanden
wordt dan
4
eenronds
egevaluatie ingelast.
Leerlingen
g
g
g
die nieteschikt
blijken voor dezee opleiding,
blijken
p
g
zulleneadviseerd worden omen
eenandere
a dere
richting
g te kiezen. Het tweede
l jaar
dan
om zich te bekwamen in dde
g
bouw van eengitaar of een instrument
s
ent van
de vioolfamilie alt cello). Inspheti
ec al isatie'aar kan eventueeleopteerd worden
e voor
oor
een ander type
(folk,^ steelstring,
Yp gitaar
g
g^
menco... of voor historische luit-, gitaar-,
g
, of
vioolbouw. De theoretisch vakken omvatten
technisch tekenen, technologie, akoestiek,
,
muziek, en muziek geschiedenis, naast de algemene vakken die normaal op
P dit niveau
gegeven
even worden. Het doorsnee leeftidsniveau ligt
hoger
g over het algemeen
g
g dan wat
normaal is op dit studieniveau. Vele leerlingen die reeds een diploma van hoger middelbaar hebben, vanen
g de studie aan om
zich daadwerkelijk
daadwerkelijk in het beroep
wa
g te bekmen. De leerlingen
g wordt na het doorlopen
g
van de cyclus
sterk aangeraden
een extra
Y
g
studie of eeneli
g kwaardi
J
ge stageperiode
door te lopen,
het
is
namelijk
g ^
J onmogelijk
zich na deze studie reeds eeneroutineerd
g
instrumentenbouwer te noemen. Tijdens
de
l
opleiding
worden
contactdagen
en
met
be
g
g
g
roepsmusici en bouwers ingelast,
en er -wor g
den studiereizen in het binnen- en buitenland g g
De Frankfurter Messe
het bezoek aanes
ecialiseerde houthandels
gespecialiseerde
in Duitsland, een bezoek aan de instrumentenverzamelingen van het Vleeshuismuseum
in Antwergen en van het Instrumentenmuseum van de Koninklijke
l Musea van Kunst
en Geschiedenis zijn
jaarlijkse
klassiekers.
JJ
J
Eenjury
Eenu die samengesteld
uit
is onafhankeg
lijke
l bouwers van de verschillende specialiDe randinleg
is één van de
% van een gitaar
%
weini%e frivoliteiten die men zich bi'1 de
bouw kan veroorloven.
u

^An^,,v;.:^
.
^ ^uk^P^^l^^\^e
4,^^,

\d^r

^y^A
\
„w^n
: 11
^^ra`^^^^1
^^`\\\1\ a,ln1 y ^„ *n^ ^ „nt^

testen en van de leerkrachten zorgt
g voor een
ob
objectieve
beoordeling
J
g van de studenten
eoop
het einde van een diplomajaar,
dus
n
s
na
het
p
J
7de)
6de ende
jaar. De afdelingg zal in deek omende 2 jaar binnen de school een meer
eonafhankeli
afhankelijke
locatie
toebedeeld
krijgen.
De
l
toegewezen ruimten zullen het ook mogelijk
gJ
maken tegemoet
te komen aan de specifieke
g
p
noden van de opleiding.
vernisp
sg . Een aparte
p
kamer, machineruimte en didactische
c e lokalen
o alen
zijn
l daarbijJ onontbeerlijk.
l

Dejuiste
plaatsing
J
p
% van de stapel
p o ziel, is
medebepalend
voor de klank van de viool.
p

Een algemene beschouwingg
na 20 jaar instrumentenbouwscholen in België.
g
Bijl ggebrek
aan een opleiding
g
g in Nederland werden beide scholen reeds in het
beginstadium
geconfronteerd
met de aang
g
wezeghead van een redelijke
J schare noorderburen. Een vrijlg
groot aantal bleek zich na
hun studie in Nederland te vestsen
g als
handelaar, of als bouwer-reparateur.
Juiste
p
gegevens omtrent het verdere carrièrevergg
looperden
op g
lange
p
g termijn niet bilg ehouden.
Zoals in elkees
oleiggecialiseerde opleidingzijn er velen die zich in het begin
g met
veel enthousiasme op
g de studie werpen.
g
Het vergt
portie
motivatie,
g echter een goede
g
g
doorzicht en eenoede
handelsgeest
om
g
g
zich later te kunnen handhaven als zelfstandsgbouwer. Een deel van de beginnende
g
studenten haakt na nader inzicht in de loop
van het beginjaar
af. Vele afgestudeerden
g J
g
vinden zelfs na de overschakelingg naar een
andere specialiteit
dan diegene
waarvoor ze
g
g
gestudeerd hebben, in de muziekinstrumeng
tensector hun broodwinning.
g De respons
g
die de beide opleidingen van hun afgestudeerden krijgen,
zijn een bewijs
d
lg zijn
)s avan
de
noodzaak van hun bestaan. We zien dat
beide scholen de basis vormen voor een
bloeiende heropleving
p
g van een ambacht dat
in onze streken alsraktisch
uitgestorven
p
g
werdewaand.
Het succes van beide centra
g
is hetevol
van
het initiatief dat 2 0 jaar
g
g
l
eledengenomenwerd
door twee mensen
g
g
dieefascineerd
raakten door het ambacht
g
van luthier en die de noden van dieeriode
p
zeeroed
g hebben aangevoeld.
g
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Vioolbouw in Vlaanderen

Een oud of een nieuw instrument?

(dit is niet noodvraag
g
g naar goede
el 'oud ') instrumenten neemt
zakelijk
Detoe. Recent verklaarde Gidon Krespeelt,
mer, die opp een Guarnerius (1735)
735
p
no dat hij
nog
hijhet is die de klanken produceert
p
en dat hij
hij dus evengoed
op
nieuw
p een goed
g
g
instrument zou kunnen spelen.
Virtuozen,
p
zoals Yehudi Menuhin en Ruggiero
Ricci, die
gg
de mogelijkheid
hebben
gehad
gedurende
g
g
g J
hun hele carrière om de beste antieke instrumenten te bemachtigen
g en te bespelen,hebben naast hun Stradivarius ook een hele collectie hedendaagse
g violen. Waarom verkiest
een muzikant een hedendaags
g instrument?
De jonge
g Duitse muzikant, Christian Tetzlaff,,
die een Stradivarius te leen kree
g, opteerde
toch voor een nieuw instrument, nadat hijl
aan dezag
g
g dat het instrument evengoed
zelfde eisen kan voldoen dan zijn restiieuze Stradivarius. De vioolbouwer kan imgp
mers rekeningg houden met de specifieke
P
wensen van de klant en als het ware een viool op
p maat maken. Daarnaast heeft het bespelen
van een nieuw instrument ookpraktiP
sche voordelen, denk maar aan de lagere
g
kostprijs
g J g met antieke instruPl in vergelijking
menten die, mede door het fenomeen van
investeringg en speculatie,
bijna onbetaalbaar
^J
p
zijn voor de doorsnee muzikant.
zijn
pl
De prijs
van een antiek instrument vanafo
ar
5Jja
oud begint
g bij l1 miljoen,
l
^ maar kan snel o p lopen
miljoen.
Topstukken halenp)
rij p tot 10 miljoen.
p
zen tot 120 miljoen.
De
onzekerheid
over
de
l
authenticiteit speelt
eveneens een rol. In de
p
19de eeuw immers werden bijna
bijna alle strijk)
instrumenten opnieuw
geëtiketteerd,
dit is
p
g
toegeschreven
aan meer prestigieuze
makers
toe
p g
g
en duurdere namen. Via de steeds evoluerende expertise is men nu in staat die instrumenten weer te koppelen
aan hun echte
pp
scheppers.
Door
het
directe
contact
tussen
pp
muzikant en bouwer bijl de aankoopp van een
nieuw instrument vervalt hetrobleem
van
p
de authenticiteit en de vervalsingen.
g
Internationalisatie van de vioolbouw

Vanaf de jaren '70 trokken enthousiaste vioolbouwstudenten vanuit alle windstreken naarp
g es ecialiseerde scholen in
Europa,
g
g
p ^ die voordien weinigg belangstelling
212
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kregen. Sedertdien is het aantal vioolbouwers vervijfvoudigd.
J
g Ze werken ambachtelijk
g basis. De hero p J^ meestal opP zelfstandige
levingvan de vioolbouw is een
internationaal fenomeen: er zijn internatio^forums,
nale wedstrijden,
verenigingen, forums uit)
en
gebreide^
vakliteratuur, tentoonstellingen,
g,
vakbeurzen,... De verbeterde communicatiemogelijkheden
werken niet alleen gezonde
g
g l
concurrentie maar ook veel uitwisselingen
g in
de hand, meestalebaseerd
op een dialoog
p
g
met de instrumenten uit het verleden. Ook
wetenschappelijk
pp l onderzoek verbreedt de
horizonten van menig
g bouwer. Deprofessionele vioolbouw in België
als
g
g was zo goed
verdwenen toen,, nu 20 jaar
ggeleden,, de eerste vioolbouwers van de nieuweeneratie
er
g
zich kwamen vestigen.
Aanvankelijk
Aanvankelij
beg
zij vooral aandacht aan de restaurazij
tie van het oude, erg
g verwaarloosde,
,patrimonium maar vandaag
gletg men zich meer
toe - sommigen
g zelfs uitsluitend - opp de
nieuwbouw.
Vioolkwartetebouwd
voor het
g
Kon. Conservatorium van Brussel door
Thomas Meetwissen. (Foto: H. D'Erbée)

Vioolbouw in Vlaanderen

Men kan bezwaarlijk
bezwaarlijk spreken
over dé
p
vioolbouw in Vlaanderen. Het fenomeen van
de internationalisatie speelt
p elt ook hier. Een t Yp isch Vlaamse school bestaat niet meer. De
bouwers hebben hun opleiding
g vaak in verg
schillende scholengenoten.
Enkele
vioolboug
wers hebben hun debuut g emaakt in de opleidmgscentra van Boom of Puurs en hebben
in een gesp ecialihun opleiding
g
g verdergezet
p
seerde school voor vioolbouw. Er zijn
l in
Europa
gJe scholen: Cremona
p vier belangrijk
Italië Mittenwald(Duitsland),Mirecourt
(Frankrijk)
JTijden
en Newark(Engeland). Tijdens de
die3
van tot jaar
5) duurt, worden
de basis-technieken aangeleerd van restauratie en nieuwbouw. Later wordt men verondersteld een aantal jaren
stage
P in
g te lopen
J
erenommeerde ateliers,^ waar men de mogegerenommeerde
ge
li'kheid
heeft om de verschillende scholen
l
van de oude meesters te bestuderen en waar
eveneens het contact met de muzikant bij-l
draagt
g
gg van de vorming.
g tot de vervollediging
Zo'n lange
gezien de
g is essentieel,,g
g opleiding
p
hoe
g kwaliteitseisen die door muzikanten en
vakmensenesteld
worden aan het metier.
g
We zien dan ook op
p het terrein een evolutie
naar een hogere
graad van specialisatie
in
p
g g
het vak. Waar vroeger
g de bouwers zowat
van alle markten tegelijkertijd
g l
l thuis waren,
kiezen de hedendaagse
vioolbouwers
vaak
g
om één aspect
p eruit te lichten en zich toe te
leggen
gg op
p of nieuwbouw of restauratie, handel en expertise
p strijkstokbouw.
of strijkstokbouw.
Deze speP
cialisatie werkt dan weer kwaliteitsverbeteringn
g de hand.
Het bouwproces
p

De bouw van een kwaliteitsinstrumentebeurt
vollediggambachtelijk,
J^ vanaf
g
het uitkiezen van de materialen tot het moment dat de snaren erop
P worden gespannen.
gp
Gedurende dit heleroces
houdt de vioolp
bouwer controle over de verschillende stapP
g ep en. Het hout wordt verscheideneJ jaren
droo
d: vurenhout voor het bovenblad,
droogd
van zijn
grote elasticizijn licht gewicht,
,g
g
tegetelt en sterkte; esdoorn voor de rug,
g,
zij en
li'kertijd
g moet zijn
J
J sterk en veerkrachtig
slotte ebbenhout voor delen met een
zware mechanische belasting (toets, kinstuk,
,
stemsleutels). Het akoestisch belang
g van het
klankblad is enorm. Men neemt er het hout
van oude bomen voor, die traagg en regelmag
zij uit het ideale
ti groeiden en afkomstiggzijn
tig
Hun jaarringen
p
g moeten dicht opeen
l
zitten en de nerf moet recht zijn.
J Ze moeten
zij en uit
bijl de tweehonderd jaar
oud zijn
J
valleien komen op
g van
p een hoogte
l000 à 150o meter. Ze worden in de winter
zijn en de sapstroo
sa stroom
gekapt, als ze in rust zijn
t.
Ze
worden
dan
in
planken
gezaagd
g g
p
g
en kwartierenes
leten. Als ze zo minstens
gp
vijf jaar ggedroogd
verluchte
g
g zijn,
l^ in een goed
loods komt het hout voor de vioolbouwer in
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aanmerking.
gBijJ alle stappen
pp in de bouw
wordt de voorkeurgegeven
aan natuurlijke
natuurlijk
gg
er wordteli'md
gelijmdmet huid- of
beenderlijm
hars- en
J en in de vernis gaan
g
oliesoorten van de fijnste
kwaliteit. Er worJ
den nog steeds snaren
gebruikt
van schapeng
p en
darm maar daar zijn
J nu ook synthetische
Y
vervan gmaterialen voor verkrijgbaar.
Als het
Jg
naakte instrument af is, wordt het voorbereid voor het vernissen. Er bestaan twee
en van vernissen: vette olie- vernis en
groe
pe
Beide bestaan ze in hoofdzaak
uit natuurlijke
J harssoorten en kleurstoffen,
maar ze vergen
een aangepaste ronderin .
ggrondering.
Ze hebben een verschillende droogtijd.
gJ De
vioolbouwer besteedt vaak ongelooflijk
g
l veel
tijd
J aan het zoeken en uittesten van het
ideale verni
r tpvoor zininstrumenten.
zij
s ece
nagestreefde
kwaliteiten zijn
zij vooral de
g
soepelheid (niet ,
te hard, ook niet te week),
de transparantie, de textuur, de kleur, de bestendigheid enz. De vernis heeft een esthetische functie voor het instrument en ze onderstreept de kwaliteit van het gebruikte
g
hout en van het werk van de vioolbouwer.
Daarnaast heeft ze ook een beschermende
functie. Ook al is de vernis niet
hete
g rote
gheim voor eenoede
klank, ^toch is zij
zij van
g
invloed opP de sonore kwaliteiten.
Gereedschappen
en modellen
pp
Deereedscha
en die gebruikt
g
pp
g
worden bepalen
mede de stijl
stij van het inp
Net zoals de bouwmethodes verschillen ze nauwelijks
t van die van de collegga-vioolbouwers3
oo ljaar
gel
eden.
De
g
bouwer heeft peen
waaralet van
gereedd
g
schappen
nodig
vanwege
de
grote
diversipp
g
g
g
teit van de bewerkingen
hij moet uitg die hij
voeren. Gedurende de ca. vier weken dat
het duurt om een viool te maken,, heeft hij
hij
slecht enkele uren hetzelfdeereedscha
g
p in
handen. Hijl gebruikt
het gereedschap
van
gg
p
de beeldhouwer, de schilder, de timmerman de houthakker, de meubelmaker en
zelfs van de tandarts. Daarnaast heeft hijJ
nog speciaal aangepast gereedschap
g
p nodigg
dat hijl zelf maakt. Voor de modellen wordt
meestal teruggegrepen naar de proporties
p P
en de vormgeving
g g van instrumenten uit de
klassieke vioolbouwtradities die hun degeli'kheid
bewezen hebben.
l

Nieuw ontworpen
elektronische instrumenten in IPEM

Huwelijk tussen een radiostation
en een niversiteit
H et Instituut voor PsYcho-

u

acustica en Elektronische
Muziek IPEM is in 1962
ontstaan uit een samenwerkingg tussen de
Belgische
Radio en Televisie en de Ri'ksunig
l
versiteit Gent, die hiermee een antwoord
brachten op
p de noodzaak dat Vlaanderen
over een degelijk
studio voor
g l ingerichte
g
elektronische muziek zou beschikken, waar
op
g een wetenschappelijk
pp l en artistiek ver antwoorde maniereëx
g perimenteerd zou
kunnen worden. Door de samenwerking
die toen bestond tussen de ingenieur
g
W. Landrieu, de musicoloogg H. Sabbe
en de componisten
L. De Meester en
p
L. Goethals werden de mogelijkheden
van
gJ
de studiopermanent
de eip ermanent aangepast
sen van de muzikaal-stilistische en van de
technologische
evolutie.
g
Van onderzoekslaboratorium tot
productiestudio
p
Prof. ir. H.A. VuYlsteke van het Laboratorium voor Toegepaste Zwakstroom
van de RUG, die medeoprichter
was van
p
het IPEM verrichtte sederto
95 onderzoek

IPEM studio eindaren
zestig:
K
1
Generatorenbank enro
1^ ^^ranlnlator.

naareluids
eneratie
langsg elektronische
g
g
weg. HijJ ontwikkelde een eerste instrument
waarbijg
wgeluiden, bestaande
uit sinus gol^
ven met elektromechanische middeleneg
p roduceerd werden. OpP basis van het in strumentarium dat in zijn
J laboratorium
aanwezig
was,
zou
erapparatuur
ontworpp
g
^
van elektro p en worden voor de productie
p
nische muziek. Ins95
2 bedacht zijn
l n assistent ir. W. Landrieu een nieuw elektronisch
toestel doorgebruik te maken van elektronenbuizen om acht goctavene
eluiden teg nereren die afgeleid waren van één basis-

IPEM studio eindjaren
zeventig:^ componist
Lucien Goethals voor de SYNTHI woo.
1
p

Conclusie

In het algemeen
zien vakmensen de
g
huidige
huidi
e periode als een boeiende periode
p
waarin de vioolbouw in volle ontwikkeling
is. Het vooroordeel dat oude instrumenten
beter zouden zijn
J zwakt af. Men ziet immers in dat de kwaliteit onder andere meer
te maken heeft met het al dan niet frequent
bespelen van een instrument of met een deeli'k onderhoud.
gJ
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frequentie. Door er een klavier, filters en
versterkers aan toe te voegen
g beschikte
men over een soort elektronisch orgel
g dat
konebruikt
worden voor creatieve doelg
einden. Het was deenerator
van dat ing
strument die aan de basis lagg van de eerste
elektronische composities
die in het IPEM
p
g erealiseerd werden.
Pionier in de jaren
jaren zestigg en
zeventig
In 1966
9 werd het IPEM losgemaakt
g
van de Faculteit der Toegepaste Wetenschapp
en en gehecht
aan het toenmalige
g
g
Seminarie voor Muziekgeschiedenis.
In die
g
p eriode bestond het instrumentarium van
het IPEM uit apparatuur
voor klankgenepp
g ene
ratie, -transformatie, -registratie
en -weerg
g ave. De ggeneratoren, die in hoofzaak in
het instituut ontwikkeld werden, waren
toestellen die een elektrische spanning
gro
P
P duceerden die regelbaar
was
in
frequentie
q
g
toonhoogte,g
olfvorm (klankkleur) en
amplitude
(geluidsterkte).
Theoretisch kon
P
g
men meteneratoren
niet alleen alle cong
ventionele instrumenten nabootsen, maar
men kreeg
bron
g tevens een onuitputbare
p
van nieuweeluiden
ter beschikking.
g
g De
componist
had zelf controle over alle p ara P
meters die hij naar willekeur kon wijzigen.
lg
Tot de apparatuur
voor klanktransformatie
pp
behoorden filters en zelfeconstrueerde
g
modulatoren. Het instituut beschikte over
registratie-apparatuur met zeer uiteenlop ende karakteristieken en mogelijkheden
gl
waarmee het basismateriaal opgenomen
en
Pg
verwerkt werd. Een speciaal daarvoor ontworpen
P toestel zorgde
g ervoor dat men de
opname-apparatuurop
o een willekeurig
willekeuri instelbare en continu veranderbare bandsnelheid konebruiken.
Onder leidinggvan ir.
g
W. Landrieu werd er aan het eind van de
jaren zestig
van wat men
g overgeschakeld
g
een klassieke elektronische studio zou kunnen noemen (met noggg
grotendeels manueel
te behandelen apparatuur)
naar semi-autoPp
matiseringppa
(met spanning-gestuurde a
ratuur). De eigen
toestellen, die
g gebouwde
g
opvielen door hun specifieke
sonoriteit,
p
IPEM studio eindjaren
zestig:
J
S
menSp
aneel, echokamer en klankfilter.
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werden zoebruiksvriendelijk
J als mogelijk
gl
g
emaakt zodat de componisten
ze P ro gemaakt,
p
bleemloos zelf konden bedienen. In overlegmet L. Goethals realiseerde W. Landrieu een instrument dat de mogelijkheid
gJ
bood tot sequentiële of aleatorische aftasting
vangeprogrammeerde reeksen van
tijdwaarden
toonhoogten,
g - toonsterken en tijdwaarden.
combinatie vaneneratoren
konden
g
verschillende spanningsverlopen elkaar
wederzijds sturen. Zo had men de mogege

MUSICOLOGIE

lijkheid
reeds vrij
vrij complexe
comPl
klankltaresu
l
ten te vormen. Dit instrument was een
voorloper
sequencer
con P van het bekende se
q
ce t en betekende
een belangrijke stap
op
gl
PP
weg
naar
vollediger
automatisering.
In
g
g
g
s99
6 werd een studio voor klankopname
p
alsook een speciale ruimte voor akoestische sonorisatie ingericht.
In diezelfde
g
P eriode werd er tevens onderzoek verricht
naar de mogelijkheden
van het gebruik
g l
g
van computer voor
muziekanalyse
se en com Y
positie.
Begin
z
2
werd
de
semig 97
p
g eauto matiseerde studio volledig
herbouwd
en
g
met de nieuwstename
g eneratie- en opnameP
apparatuur
van dat moment uitgerust.
Via
pp
g
een mengtafel
met
acht
ingangen
manen
kon
de
d
g
componist
verschillende bronnen mengen
P
g
of er effecten zoals echo, reverberatie en
ringmodulatie
aantoevoegen.
In 1979 werd
g
g
het instrumentarium aangevuld
met een
g
g rote studio s Ynthesizer, de SYNTHI Zoo
van EMS Londen, die de mogelikheid
j
bood verschillende modules met elkaar te
verbinden door middel van een matrix en
pinnen. Sommige
van deze toestellen zijn
n
g
J
no
nogsteeds in gebruik,
g
g werden
^de overige
aan het instrumentenmuseum van Brussel
geschonken.
Geïnteresseerden en nostalg ig
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sche zielen kunnen ze daar vanaf juni
l
aan bekijken.
gaan
l ken

2000

Multimediale infrastructuur
Vandaag
g doet het IPEM aan sPitsonderzoek op
encom g
p het vlak van cognitieve
P Het
puter gebaseerde muziekwetenschap.
instituut beschikt hiertoe over een analoge
g
en een digitale
studio. Er worden belang-g
g
rijke
tgelever
inspanningen eleverd om toondichin contact te brengen
g met de actuele
ontwikkelingen
o vlak van com puter-techg op
pologie. Zo worden er onder meer initiatiecomcursussengjonge
georganiseerd
eor
voor
g
P onisten met interesse in de elektroCom p o akoestische en computermuziek.
p
nisten kunnen een beroep
doen
op
p de
p
aratuur van het instiknowhow en de app
tuut dat een infrastructuur voor multimediatoepassingen uitbouwt. Wie nogg
meer wil weten over het IPEM kan eens
rondklikken in http:/
P www.iPem.ru g.ac.be
of telefoneren naar 099264
2
444125

MONIEK DARGE

Instrumentenbouw bij
Stichting Logos
Foto's: Benn Deceuninck

S inds het ontstaan van Loos
g in
1968
is
instrumentenbouw
een
9
voor de hand ligg
end onderdeel van zijn werking.
g Logos
g staat immers
voor een centrum voor nieuwe en experimentele muziek en de zoektocht naar o.a.
nieuwe klanken en bijgevolg
lgg ook naar
nieuwe instrumenten is dan ook vanzelfsprekend.
p
Reeds vanaf het begin
g van de toste
eeuw realiseerden kunstenaars zich tot wat
voor vreemde situatie het westers muziekleven was vergroeid.
Als een der eersten
g
stelden de Italiaanse futuristen terecht vast,
dat wijl voor onze muziekuitvoeringen
g en aan ou instrug ewezen waren opp uitsluitend oude
menten die wat timbrale mogelijkheden
gJ
betreft,,g
geenszins in staat waren degeluig
den,g
eigen aan de eeuw van de motor,, zelfs
maar van ver te benaderen. Ook voor hen
was het antwoord vanzelfsPrekend: we
moeten
dr ingend werk maken van de research naar en de bouw van nieuwe muziekinstrumenten.
In een hele reeks artikelen lichtte
Dr.Godfried-Willem Raes de instrumentenbouwactiviteiten binnen StichtinggLogos
g
dertl jaren toe.
doorheen de afgelopen derti
wie over internet beschikt, kunnen
Logos-website,
we de uitgebreide
g
g
http: www. p
in g.be lo gos
hiervoor ten zeerste aanraden.
Niet alleen eenroot
g aantal akoestische elektro-akoestische en elektronische
instrumenten, maar ook mechanische muziekinstrumenten, automaten en klanksculpturen
allerhande zagen
g os
p
g in het LogosPiperola

Autosax

atelier voor instrumentenbouw het levenslang
licht en de tocht is nogg
g niet ten einde.
Van de hand van Godfried -Willem Raes alleen al vinden we er monochorden — o.a.
ook een klavemonochord — eigenzinnige
rip gmodulatoren een dodekadent, vc s2000 ,
ritmisator, 'Dudafoon', vorkresonatoren
forgofoon^ een reeks fingerboards
en een op
g
en fingerboxen,
'S nthelogs' of draagbare
g
^Y
g
ynthesizers,^ heuse afstandsgestuurde
sY
g
luidFietsen' digitale
kanonnen
kanonnen, 'Zingende
g
g
prekers of 'Talking
Flames'
het
elektrosp
g
'Hex',
akoestisch computergestuurd orkest 'Hex'
de ondertussen wereldberoemde onzichtbare instrumenten waaronder 'Holosound',
'A Book of Moves' en 'Songbook' verder
de 'Pneumafonen', 'Muscle and Brainwave
Interfaces een pofYmetronoom en een 'Soinstrumenten
nar Ranger', radar gestuurde
g
zoals de 'Virtual Jews Harp', 'Egg' een acceleratie-controller, een digitaal
geautomag
tiseerde Player
Y Piano, een Autosax en een

programmeerbaar
'Barrelorg an' waarvan
rog
p
reeds twee van de tien moduleserealig
seerd zijn,
p
J^ nl.'Vox Humanola' en 'Piperola'.
zijn er vooral de alVan g en hand zijn
ternatieve muziekdozen, die ondeugend
g
poëtisch knipogen naar de historische muziekmechanieken. Maar het meest bizarre
uit de Logos-verzameling
g is toch wel de
g
dollar bill' van Richard Lerman.
'amplified
p
Vooraleer we hier de meest recente
automatische muziekinstrumenten van
Godfried-Willem Raes in meer detail toelichten, laten we hemraa
g geven zelf aan
het woord, teneinde enigg inzicht te krijgen
lg
in het waarom van deze muziekautomaten
en in de eraan tenrondsla
gliggende
ggd
g
ideologie.
g
'Het klassieke instrument bleef
steeds vreemd voorwerpp, aarvan de
vreemdheideen
g door mijJggewilde noch
ezochte vreemdheid was,^ zodat de explogezochte
p lo
tij toch steeds
ratie ervan mijl na vrij korte tijd
onbevredi gd liet. Voor zo'n instrumuziek, en in
ment bestond een bepaalde
p
functie van die muziek werd het instrument min of meereo
Anders
p
g timaliseerd.
mij
van
mijn
muziek
waopzichte
ten
gesteld,
p
g
die instrumenten, en ze zijn het nogg
i onwillend en
steeds, weerbarstig,
g, koppig
onaangepast, terwijl ik er mijlggeenszins toe
J muziek dan maar aan
g eneigd voelde mijn
de instrumenten aan teassen.'
p
'Hoewel de mens het werktuigg uitzij lichamevond om de beperkingen van zijn
blijft
overstijgen,
mechanica
te
kunnen
lg ^ blijf
l
werktuig
g in wezen toch nooit meer dan
eenprothese, omdat het nooit tot een wervan het eigen
keli'k
g lichaam
g
J verlengstuk
kan worden. De automaat is vanuit deze
optiek
depprothese die zich van haar drager
g
p
en een eigen
heeft losgemaakt
g levenggaat
g
leiden: het houten been alleen oppstap.
p De
fascinatie van de mens voor de automaat,
vooral dan wanneer deze taken uitvoert die
normaalezien
niet alleen door mensen
g
worden verricht, maar die bovendien behoren tot het 'intieme'ebied
van de menseg
Vox Hurnanola
l^^ ^\^^ C" 1'^

°a

,

,

^`

f

\11

,.,.^

^'^^"^^ k ^, t ^

^l

^^\^^ t

(

1

^..

,,,, ^^°^^, ;,

^^

^u^^^\\^

INSTRUMENTENBOUW BIJ STICHTING LOGOS

215

lijke
J expressie, is reeds zo oud als de technische mogelijkheden
van de mens zelf.'
gJ
'Constructieve denkers hebben zich
steeds ingezet
voor de verbetering
g van
g
prewerktuigen
en automaten,
^ omdat ze er
g
cies een mogelijkheid
tot
bevrijding
van
de
g
g J
J
mens in zagen. Daarvoor echter is het nodigde macht over de automaat te nemen,
in extremis, door hem naar eigen en maatschappelijke
ee J behoeften te bouwen. Nu heeft
het bouwen en ontwerpen
e van automaten

^

\^J^uT

C t

4

F

A

Vox Humanolai
ppe

in deze tijd een ontwikkeling
g doorgemaakt
g
waarbij het ambacht ervan voor een groot
g
stuk is verschoven van het handvaardig
atelier naar het cerebraal werkstation. Het
ggros der automaten wordt vandaagg als
'software'ebouwd
en geënt
opeeen steeds
g
g
noodzakelijke
J 'machine',^ die in tegenstelg
lis gtot vroeger,
g-steeds minder specifiek
e
wordtebouwd:
de robot. Een ambachteg
lijke
is alleen voor de bouw van
l werkplaats
e
de eersterobot
es van dergelijke
e
Ye
g J robots
nog
nodig.
g
g
'Alleen het zuiver ambachtelijke
J asp ect van het musiceren, dat deel dus dat alleen door motorische inoefeningg kan ver kregen
worden,
g
^ kan totopzekere en ook
beperkte
hoogte,
e
g^ overbodig
g wordeng emaakt zonder iets aan deotentiële
artise
tieke waarde van een vertolkingg in te boeten. Maar,^ ggesteld
dat het J
mogelijk wordt
g
het ambachtelijke
ambachtelijke
as epekt van de muzikale
uitvoeringvollediggaan een automaat over
uitvoerin
te laten, dan blijft
J de eerste voorwaarde uiteraard deraktische
bouw van instrumene
tale robots en een wetenschappelijkgefundeerde codering
g van hun besturing.'
g
'De scheiding
en
g tussen componist
e
musicus zien we afnemen en uiteindelijk
l
via de automatiseringgg
geheel verdwijnen.
verdwijnen
ontstaat eenplaats voor wat we de muziekmaker zijn gaan
noemen. De homo fag
ber,
werkelijke meester van de automaat enerzijds, de homo ludens, de
gebruiker
van de automaat,^ anderzijds.'
g
l ds
'Niets is zo menselijk als de ma216

chine. Immers,
Immers heeft niet de mens het werktuig
uitgevonden
om de vele beperkingen
g
van zijn
lichamelijke
lichamelijk
mechanica te kunnen
J
lgen?'
Vier automatische muziekinstrumenten, ontworpen
in de
g
e en gebouwd
Lo os-ateliers willen we hier graag
Logos-ateliers,
g g kort
voorstellen.
0 de eerste plaats
de Raes-TrimOp
e
in
Player
Piano.
Het
gaat
hier om een
p
Y
g
'gemidificeerde
` emidificeerde' robot, die als 'Vorsetzer'
bovenopde toetsen van quasi
om het even
q
welkeiano
kan worden geplaatst
en deze
e
ge
op
o traditionele wijze
wijze
bespeelt
e
door middel
van 88 elektromagneten
die via een speciale
g
e
besturingscomputer inbeweging
bewein worden
Bij de bouw van deze piano-robot
gebracht.
Bij
g
e
en
Godfried-Willem
Raes uit van een
gg
Trime in-ontwer
heel wat punten
e^ dat op
e
kon worden verbeterd, zodat de automaat
nu bijJ machte is de nuancerisgsmo g
elijkheJ
den van een echteianist
bijna
te
overtrefbijn
e
en ook inzake dynamiek
vroe
vroegere
mo Y
g
dellen overschaduwt, die in eerste instantie
bedacht waren als vervan
vervangeer van de 'barDat
een
dergelijke
piano-robot tal
e
g l e
van nieuwe wegen
opent
spreekt
voor zich:
g e e
door mensenhanden niet te seelen intervalles akkoorden, razendsnelle tempo's, enz.,
,
dat alles komt nu binnen het bereik van de
hedendaagse
g componist.
e
De Autosax is, zoals de naam su gg
g ereert een volautomatisch gestuurde
g
tenorsaxofoon,gg
gegroeid rond een oud
orkestrioninstrument. Voor elke chromatische halve toon heeft de sax wel een klep,
maar manueel bespelen
is uitgesloten
door
e
g
de onmogelijk
te
grijpen
afstanden
tussen
g l
g Je
de kleee
en en door het ontbreken van ving ersteunt'es.
J Het klankmechanisme dat
Godfried-Willem Raes ervoor bedacht, berust ope zuiver akoestische, maar computerg estuurde feedback in het instrument zelf.
0 de plaats
van het mondstuk is een
Op
e
luids
luidsprekermotor
(een hogedrukkamer)
e
g
emonteerd
en
in
de
klankbeker een
g
microfoon. Door sturingg van de versterkingsfactor en door toepassing
e
g van filters
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in het tussen beide opgenomen
elektronisch
pg
vrij
netwerk bleek het mogelijk
alle
tonen vrij
gl
realistisch teroduceren.
Voor
de
automatie
sche sturing
isg gebruik
g van de kleppen
g eee
maakt van elektromagneten
voor een
g
e iano-'Vorsetzer' van de firma Maranz.
Het meestg
g ewaa de en tevens rewaarvan
centsteroject
g
e J is het Barrelorgan,
reeds twee autonome modules klaar zijn.
l
Hetaat
g hier om twee volautomatische,
computergestuurde instrumenten, de Vox

Vox1
1'^es detail
Humanola en de Piperola.
Beide ggebruiken
p

zijJ een register
van een Barok-kerkorgel:
g
g
de eerste een over vijf
J octaven uitgevoerd
g
tongwerk met 244eJe
pijpen ope de onderste rij
rij
en2
pijp
en
op
de
3 eJe
e bovenste, de tweede
combineert voor zijn vier octaven epijpen
le uit
het 'Octavin2' register
met lichtjes
lichtjesg emo di g
ficeerdei'
en uit het Waldfloete register
e le
g
(roerpijp). Bij
Bi' beide instrumenten rusten de
pijpene
rechtstreeks op omgebouwde,
elekg
trisch stuurbare en snelwerkende ventielen
metrote
g doorlaat, ^afkomstigguit de hogege
druktechnologie.
De
bedoeling
is
immers
g
g
dei'e en
Je onder invloed van gemoduleerde
g
luchtstromen rijk geschakeerde geluiden
te
g
latenroduceren
wat
bij traditionele
orgels
e
l
g
ondenkbaar is. Op
e die manier heeft het
'Barrelorgan'
ook
een soort aansla ggevoe g
-ieligheid en door de modulaire opbouw
e
der register
staat op
g
e wielen - kan zelfs spaea
tialiseringtussen de registers
bekomen
g
worden. Via een of twee blaasbalen
g^ die
bij
bi de Vox Humanola tevens als tremulant
wordenebruikt
is
Laukg
^ door geruisloze
g
hufcomeressoren in luchttoevoer voorzien.
Beide modules hebben als extraatje
l ook een
mini-slagwerkmodule. Zo wijzen
wijze ze schalks
het orkestrion, een voorvader van menigmuziekautomaat.

Dichter te gast
PETER THEUNYNCK

EZRA POUND

Geenoema
in zijn
zijnkooi gaat
p
g zo tekeer
als de dichter, de roofschrijver.
J
Heen en weer in de zon die alle zonde
uitwist. Droge
g takken, brandend vel
en ongewassen
vlees.
g

krediet van majoor
majoor C.H. Douglas.
g
Goed voor zorg^
en Ben
snapt
p het niet. Ben snapt
p het damned
niet. Dan toch zo'nenie
g
niet als ze zeggen,
gg ^ Ben. Zal ik het je
l nogg even.

In de legerbroek
geen
riem,
g
g
in de schoeneneen
veters,
van dit leven
g
eet hijl de aangebakken
kant.
g

Ben niet meerezien.
Zoek
g
g was ouwe Ben
nu ook weer niet.
Stilte!

Tussen wolven en hyena's
brandt
Y
zijn
fakkel.
Tussen
het
geknetter
J
g
eneschreeuw
huilt hij
hij uit
g
zijn
kasten van klei.
l rood gerande
g
Clara en Ben, red me, red me als je
l kan.
Licht mij op. Gooi mijn
mijn trossen los. Wrik
de staven open,
^ wrik. Evasion in het landschapp
van Malatesta, mijn
J intellectuele,, immorele ik.

Dit is het einde van het modernisme.
Het heeft zijn lamp
^zijn
zij olie
p uitgewaaid,
g
Het is over de wereldekomen
g
heeft het woord aangenomen
g
op een foute
frequentie,^ meestal twintigg
q
minuten langg tot vijfenveertig.
l
g Toen de kampen
p
uitbraken de zweren, zweegg het nogg niet.
En later heeft het ook nietezwe
g
gen.

Het kan niet zijn
J hun dood verlangen.
g
Ik schreeuw, ik schreeuw: langg leve de hel.
Het zijn die Amerikanen die het niet snappen.
pp
Laat hun koppen
mijn baseballknuppel:
pP rollen voor mijn
pp
home run. Veel heeft een dichter nietnodig .

Dichters zijg
zijnekken Ben. Je vat ze
en lje hebt ze niet. Ook achter hekken haal je
J
geen
profijt
g
P
l uit hen. Een ggedicht van een vis
in een rivier zwemt haastigg van je
je weg.
g
Niets is verloren. Dat is wat je
zegt,
g,
l

Een Remington querty
uert is goed
g - en het lettert als vroeger,
g
zo tikt zijn
zijn hartslagweer. De meester van Ra
allo
Rapall

filosofie.

- Hij
Hij
is g
gek,^ een Siciliaans landlied,, 's nachts.
Dankzij de oude EddyY snapp ik het eindelijk,
- Dankzij
l^ mam.

Griekse wijze:
wijze: 'Het geniaal
waanzinnige
deze
g
g aan d
conversatie is dat hij niet waanzinnigg is.'

Geboortedatum: 1885
beroep
p van vader: waarnemend muntmeester,
ministerie van Financiën in Philadelphia.
p

Aan hetraf:
g
Moeten we dan echt zijn
J arm breken
om hem in zijn
J kist te steken? Waar zwaait
hij
hij naar, opa?
heeft
hij Ben gezien
p Ik denk dat hij
g
en Clara, aan deoort.
Ze zijn
zijn
nog
g warm.
p
HijJ wil ons opp iets wijzen,
jongen.
,J
J
g

Hartstocht:renzen
verleggen,
g
gg
die van het welvoeglijke
gJ het meest.
Maitresses: nog
en al vervangen
g niet afgekoeld
g
g
Wisselstukken: Dorothy
ear.
Shakespear
Y Shakes

Dokter Overholser: 'Als hijJ het dan toch niet
op
wijze wil,^ dan op
groteske.'
p Griekse wijze
pg

Is kunst dan al net zo?

DICHTER TE GAST
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Transit

THE OLD DAYS

You'd dozed in front of the TV
butou
Y
Y hadn't been to bed yet
whenou called.
I was asleep,
P,
or nearly,
the phone
rang.
g
Y^
P
You wanted to tell meou'd
thrown
Y
aart
. And I was missed.
PY
It was like the old days,
you
Y^Y
said and laughed.
g
Dinner was a disaster.
Everybody
Y Y dead drunk byY the time
food hit the table. People
p
were havingga g
good time,^a g
great
time a hell of a time, until
somebody tookY
somebody
else's fiancée upstairs.
Then
p
somebod pulled a knife.
somebod
got
gY
g in front of the guy
as he wasoin
upstairs
p
g g
and talked him down.
Disaster narrowlyY averted,
you said,^ and laughed
again.
Y
g
g ain
You didn't remember much else
of what haPp
ened after that.
People
p got
g into their coats
and bean
g to leave. You
must have dropped
Pp off for a few
minutes in front of the TV
because it was screaming
Y
gat you
toet
g it a drink when you
Y woke up.
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Anyway,
g
Y Y^ Yyou're in Pittsburgh,
and I'm in here in this
little town on the other side
of the country.
Y Most everyone
Y
has cleared out of our lives now.
You wanted to call me upP and sayY hello.
To say you were
thinking
g
about me, and of the old days.
y
To say
YYyou were missingg me.
It was then I remembered
back to those days and how
telephones
used to J
jump
rang.
g
P
p when theyY
And theeo
p le
p who would come
in those early-morning
Y
g hours
toound
on
the
door
in
alarm.
p
Never mind the alarm felt inside.
I remembered that, andrav
g Ydinners.
Knives lying around,
^ waitingg
for trouble. Going
g to bed
and hoping
I wouldn't wake u .
P gp
I loveou
you said.
Y ^Bro, ^Y
And then a sobassed
p
between us. I took hold
of the receiver as if
it were my
Y buddy's
Y arm.
And I wished for us both
I couldut
P my
Y arms
aroundou
Y old friend.
I loveou
Y too, Bro.
I said that, and then we hunggp
up.
RAYMOND CARVER

VROEGER TIJDEN

Je had liggen
gg soezen voor de TV
maar je
J was nog
g niet in bed geweest
g
toen je belde.
Ik sliep,
p,
of bijna
J toch, toen de telefoon rinkelde.
Je wilde me vertellen dat je
je een feestje
feestj
mij hadden zeemist.
gemist
ggeven. En mij
was zoals in vroeger
zei
g tijden,
J
je,
'e en je
l lachte.
Het eten was een ramp.
p
Iedereen stomdronken tegen
tij
g de tijd
de borden neerkwamen opp tafel. De mensen
amuseerden zich, ze amuseerden zich
fantastisch, ze amuseerden zich rot, tot
iemand de verloofde van iemand anders
meenam naar boven. Toen
had iemand een mesetrokken.
g
Maar Jl
jij was voor die kerel ggaan staan
toen hij naar p
boven liep
en je
J had hem naar beneden gepraat.
gp
Ophet nippertje
0
pp J een ramppvermeden,
zei je, en 'e
l lachte weer.
Je herinnerde je niet veel meer
van wat er nadien nogg was gebeurd.
g
De mensen trokken hun jas aan
en begonnen
te vertrekken. Jijl
g
moet in slaapp^
gevallen zijn
zij
de TV, enkele minuten maar,
omdat hijl teen
g ej stond te schreeuwen
om drank toen je wakker werd.

Hoe dan ook,^lJ
jij zit in Pittsburgh,
g
en ik zit hier in deze
kleine stad aan de andere kant
van het land. Bijna
J iedereen
is nu uit ons levenaan
lopen.
P
g
Jiji' wilde me bellen en goedendag
g
gzeggen.
gg
Ze
Zeggen
en dat jel zat te denken
aan mij,
tijden.
g tijden
J^ en aan vroeger
Zeggen
en dat jej me zat te missen.
0 dat moment dacht ik
Op
tij en hoe
terug
g aan die tijd
telefoon toen opsprongals
hij rinkelde.
hij
En de mensen die toen
in die vroege ochtenduren
inaniek
op pde deur kwamen bonken.
p
Deaniek
in onszelf deed er niet toe.
p
aan die verschrikkelijke
verschrikkelijke etentjes.
etentjes.
Daaraan dacht ik terug,
^^
lagen
g messen te wachten
o
opherrie. Ik ging
gg dan naar bed
en hoopte
dat
ik niet wakker zou worden.
P
Ik hou van je,
J^ broer,^ zei je.
J
En toen viel een snik
tussen ons. Ik hield
de hoorn vast alsof
het de arm van mijn beste vriend was.
En ik wenste voor ons beiden
dat ik jou
jouinmij
mijn armen
nemen, oude makker.
Ik hou ook van jou, broer.
Dat zei ik, en toen hingen
we op.
g

Vertaling:
g Joris Iven
Raymond Carver (1939-1988) is geboren in Clatskanie, Oregon, en leefde de laatste jaren van zijn leven in Port Angeles, Washington en Syracuse, New York
Behalve vijf verhalenbundels, twee bundels met essays,
gedichten en verhalenP
publiceerde hij ook zes dichtbundels. In 1996 verscheen zijn verzameld dichtwerk,
Y g
All of Us. In 1983 ontving hij de prestigieuze Mildred and Harold Endowment for the Arts. Hij was lid van de American Academy and Institute of Arts and Letters
en ontving een doctoraat in de letteren aan de universiteit van Hartford (1988).
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Want dit is
lig
Is God terug in de Nederlandse
g Avondmaal had ingesteld:
g
mijn lichaam. Het Boekenweekessay
letteren?
Y van
Niet te ^eloGerrit Komrij heette overigens
Komrij
g
ven. Was God nu terug
HANS WERKMAN
g in de Nederlandse
letteren of niet?
Midden maart 1997
brak de Boekenweek
Tijdens
de Jaarvergadering
997
S van het C.V.K.V. oop
1
S
werkelijk
in Sint-Niklaas hield de heer Hans
6'uni
999
g van
J aan,^ en ik telde in de etalage
1 1999
de dichtstbijzijnde
dichtstbijzijnde boekwinkel
boeken
Werkman een fel gewaardeerde causerie, waar44
met de naam God in de titel. Een van de
van we hier de integrale
tekst afdrukken.
g
meest verkochte was het mooie boek van
De Boekenweek-1997
Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd,
een
dag
vol
boeken
in
hoewel de titel de inhoud nieteheel
dekt.
Eind januari
1
997
g
g
Naast Eengeschiedenis van God van Karen
het Amsterdamse RAI-gebouw.
Overal
g
Armstrongg stond een reclametekst: 'Bijl aanmannen en vrouwenebo
g en
g over tafels
koopontvangt
gratis de bundel De dood
vol boeken, religieus
g ^ want op
p
gug
g
ggebogen,
1' hun
van
God'.
rugg of schouder hangt
een
witte
linnen
tas
g
met de forse opdruk MIJNGOD in rood,
De Boekenweek begon
g met het Boekenbal
in de Stadsschouwburgg van Amsterdam,
geel
en zwart,^ de 0 mystisch
wegwijken
we wijkend
g
Y
voor dezeele
verbouwd tot hemel
overheersendeel
g enheid
g
g licht.
Het was Vers voor de Pers, de halfjaarlijkse
en
hel
met
topless
vrouwelijke
engelen.
Het
vrouwelijke
l
P
g
l
dagg van de nieuwe Nederlandse boekenprogramma
ro g
was voor een deel ontleend
p
aan de doop,
p^ namelijk: onderdompeling
g in
p resentatie deze keer in het teken van de
p
lijde van
komende Boekenweek met het thema 'Mijn
New Age,
g^ en aan de fasen in het lijden
J
God'. In de kramen van de uit gevers wenamelijk:
J een tocht langs
g de veermelde het van religie
met de letters
d
tien literairetinte
statiën,- waar 'lummels
g,o,d,
g
g
in deze volgorde,
er se ook an met het kruis van Uw Zoon rondtrokken'.
g
^ maar niet per
dere formaties konden dat, in dienst van de De laatste bijzin
bijzin citeer ik uit de 'Open
p Brief
uitgever.
aan
God'
door
Antoine
Bodar'.
'Mijn
g
l God',
Deehele
seculiere en min of meer seculieschreef Bodar, 'ik ben naar het Boekenbal
g
reers
op die linnen tas de naam
geweest,
tijdverdrijf bent
P droeg gp
g
- waar U alstijdverdrijf
g evan God met zich mee. Michaël Zeeman
vierd als vermaak en alsj
roectie
en
als
p
van de literatuur-televisie droegg de tas oop
ril.
(...)
Mijn
Heer,
ik
wil
niet
aan
U
doen.
g
l
zijn
Antoine Bodar,
Ik wil met U zijn.
zijn. Ik wil van U zijn.'
J brede rug.
g De priester
p
l
in ambstkledi'J^ had hem aan de hand. De
NRC Handelsblad had een verslag
g van het
light-verse-dichter
drs. P. liet,^ terwijl
terwijl hij
hij
Boekenbal met de kopp 'Vrolijke
'Vrolijk blasfemie
g
zich diep
opbal der ballen'.
P boogg over de tafel van de Arbeidersp
ers ^de tas opp
de grond
hangen.
g
g En de
theoloo H.M. Kuitert? Die liepp geheel
theoloog
zon - Postmodern
g
der tas. Kwijtgeraakt
waarschijnlijk.
waarschijnlijk.
En hiermee zijn
zijn we aangeland
bij depostbij
Jg
g
p
'Mijn
modernistische inslagg van deze aan 'Mijn
'Mij
J God' als boekenweekthema, dat zou
in Nederland in de jaren
zeventigg niet
l
g
l Nederlandse Boekenweek:
denkbaareweest
zijn.
zijn Toen stond God in
een commercieel succes zonder de ernst die
g
literatuur in het algemeen
niet in de
aan het onderwerpeeigen
g
g is. Met een ironigunst.
unst. Maar de golfbeweging
gg van een nieuschelimlach
modieus over God praten,
g
g
p
we tijd
e
zonder kennis van en inzicht in het meest
J benoemde het zoeken naar zin ggevingmet de naam 'God' of het woord
verkochte boek aller tijden.
Het thema verf
'god,
en
daarna
was
het
zover
gekomen
toonde
de
stijl
van
de
lappendeken
waar g ^
g
ppen
dat de naam van de Allerhoogste
van de stukjes
g dienst
l ontvreemd waren aan de nemocht doen opp Boekenweekposters
en -tasp
g entien eeuwen vóór de dood van God
sen. De titel van het Boekenweek geschenk
'picking
g the fruits without the roots'. Het
p
g
van Renate Dorrestein was ontleend aan de
was een Boekenweek over Godebaseerd
g
woorden waarmee Jezus Christus het Heiop
twijfel
twijfel aan God,gevoed
p de ontologische
g
g
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door de theologie
g zelf die (ik citeer de theoloo zonder
christelijk
tas) 'het christelijk ontwerpP
van God' 'een menselijk
menselijk ontwerp'
p noemt,
'een versie van God' terwille van de bevredigg
in van religieuze
behoeften.2
g
Toch een religieuze
Boekenweek dus? Kees
g
zijn
Fens ontkende het in zijn
ergernis.
Hijl vond
g
er slechts een mix in van 'bigotterieën',
die
g
niets maar dan ook niets met religie
g of God
te maken hebben.' 3 Maar als men ieder zoeken naar zingeving
p met 'God'
g g bestempelt
kan men ook deze Boekenweek religieus
g
noemen, individualistisch-religieus,
wel oop
g
zoek naar echtheid, maarostmodernisp
tisch los van de traditie.
God in Nederland
In hetzelfde jaar 1997
van deze Boeken997
week verscheen het rapPort God in Nederonland met de resultaten van eenroot
g
derzoek naar de vraagg in hoeverre Nederlanders nog iets hebben
met God. Het ging
gg
omersoonli'ke
inzichten
en gevoelens,
g
J
P
niet om kerklidmaatschappen.
Het resultaat
pp
leek op
helemaal geen
g
p het eerste gezicht
g
Boekenweek met het thema 'Mijn
J God' te
rechtvaardigen.
Vergeleken
werd vooral
g
g
met een soortgelijk
onderzoek
dertiggljaar
g J
eleden in 1 966. De rooms-katholieken bi-J
geleden,
voorbeeld bleken massaal vrijzinnig
gewor
l
g
den te zijn 1 9
66:8%
orthodox,
1997
nog
38% ^ 997 g
33% orthodox). Ook onder de Nederlandshervormden was het g eloof in eenpersoonp
like
19 66:6%
5 ^1997:
l God sterk afgenomen
g
nog
was
g 31% . Onder degereformeerden
g
deze ontwikkelingg veel sneller gegaan
gg
1997:
39%).
1966:
9494%,
^ 997
39
Niet dat ereen
g overbleef. Die verg religie
een p schoof echterg eloof
vaninheter
soonli'ke
God die zich kenbaargeop en J
baard heeft naar heteloof
in iets-als-eeng
hoere-macht.
Onder de rooms-katholieken
g
bijvoorbeeld
was er niet alleen een beweJ
wèg
gin g
gvan het orthodoxe (van 38% naar
d rich tegelijk
3%),
3^
g g in de
g l een beweging
tingvan geloven
in het-hogere-iets
(van
g
g
35%
% in 1966 naar 58%
5 in 1 997 ). Dit 'iets'
kent alle schakeringen
g tussen rituele g evoe belofte van Redfield.
lens en De Celestijnse
1
Echte atheïsten zijn
g altijd weinigg in
J er nog
driekwart
van de bevolNederland. Bijna
l
kingg
gelooft dat er meer tussen hemel en

me

aarde bestaat dan wij' kunnen zien.
Het rapport
God in Nederland bevestigt
pp
g in
elkeval
dat
er
teen
het
einde
van
de
g
g
2oste eeuw in Nederland aan religie
g gedaan
g
wordt. De mensengeloven
ergens
in.
g
g
Tegelijkgaa
aat de secularisatie verder. 'Het is
situatie,'^ schreef degods• p
g
Hij
dienstsocioloogeerten
ter Borgg4.Hij
g
vroeg
g van het Boeken g zich naar aanleiding
weekthema 'Mijn
l God' af: `Waarom is God
opeens
een hype?'
Met 'God' en 'godsg
p
Yp
hij: de behoefte aan zingedienst' bedoelt hij:
ge
ving/het gevoel
dat er een hogere
g macht is.
g
Hi' komt met de opmerkelijke
Hij
J stelling:
g 'dat
p
de secularisatie de voornaamste oorzaak is
van de herleving
Secug
g van degodsdienst'.
larisatie vat hijJ niet op
verdwijne
p als het verdwijnen
•
religie,
g- maar deggodsdienst wordtg ede-institutionaliseerd raakt los van een bestaande Persoon 'God', los van een normatief Boek `Bijbel'
los van het instituut `kerk'
J
Religiie wordt
met de traditie 'kerkgang'. Reli
is
niet
meer
iets voor
• los verschijnsel,
l
eengemeenschap
van
mensen,
maar
voor
p
g
individuen. Ter Borg:
g 'Religie
g kan als een
eïndividualiseerde religie
geïndividualiseerde
g van de moderne
wereldburger,
overal zijn
er
J n waarden vandaan haalt.' 'Religie werpt
p zich opp de markt
van zekerheidszoekers. Het is eengroeimarkt waaropp
ook depsychotherapie zich
bevindt en de medische wetenschap
p en de
kwakzalverijl en de farmaceutische industrie met haarplacebo's.'
Gerrit Komrij
bij deze
Komrij sluit zich naadloos bij
situatieschets aan
in zijn voor de Boekenweek-1997997 g
schreven essay
Y Niet
teeloven.
geloven. HijJ voert
daar een zekere
Grijphart
o die
Jpp^
het zoekt in 'alternatieven enotenp
ties'. Grijpharts
lp
'nieuweg elovi g
held komt neer op
Gerrit Komrij
een beetje
l pantheïs(Foto: Rineke Dijkstra)
1
beetlY
e oeen
beetj
a een beetje
g/
een
beetje besnijdenis,
een
beetje
koorknaap.
p
^
l
Een scheutje kabbala en een plukje
bijbel.
P l bijbel
een dosis rituele anesthesie om de morele moed erin te houden. En wat air-miles
voor de hemelvaart later.... Wat kan het
nu schelen of iets waarheid is? Dat is toch
niet interessant? Godsdienst moet kunnen!
De moderneelovi
eg wil overal welkom
g
zijn,
zich
bij
niemand
uit de markt prijzen
Pl
l
l^
en alles uitproberen
zolang
g het maargezelp
ligblijft
blijft- hij is op
p de vleesmarktpanseksueel en in de ideeënwinkelanreli
p
gieus. Hijl
is alles, dus niks.'5
Hiermee kenschetste Komrijl de lacherige
g
P seudo-religiositeit van het Boekenbal al

hij daar de voeten van de vloer
voordat hij
g eheven had.
Dit nu heeft m.i.ostmodernistische
trekp
ken. We worden herinnerd aan wat Lyotard
Y
noemde: het afscheid van derotegeloofg g
waardige
g verhalen, het uiteenvallen van de
vertrouwde waarheid. We kunnen ook denken aan wat de Amerikaan Jencks schreef
over derote
keuzemogelijk
g
glheden na onze
bevri'din uit het dwangbuis
van het verlebevrijding
g
individuele m e stelt a titre pers-den.6 Deens
onnel zijn
menu samen aan het
g
l religieuze
keuzebuffet.
De jareng
zeventig
Hoe heeft zich dit vertaald in de moderne
Nederlandse literatuur uit de jaren
jaren
negeng
tig?
g
g
g De ggemiddelde Nederlandse gelovige
is teen
g het einde van de 2oste eeuw een
lappendeken-gelovige. Is hij
hij interessant als
mij
romanfiguur?
Ik heb op
grond van mijn
g
pg
beperkte)
leeservaringg de in(natuurlijk
p
druk van niet.
Maar laat ik voor de contrastwerkingg eerst
even teruggaan
naar de jaren
zeventig,
g^
l
gg
de hoofdstroom van de Nederlandse literatuur met een boogg om God en religie
g heen
in . In de romans van W.F. Hermans en
gg
Harry
een vreemd
g
Y Mulisch was `eloven'
item. BijJ Hermans is een belangrijke
g) chrisgedoemd
snel een
liefde
teli'ke
waarde
als
g
l
ijskoude
dood te sterven. In De aanslag
S van
J
Mulisch is ezuseminimaliseerd
tot een
g
geel,^ kronkelig
lijk, een dood corpus
p aan
gJ^
g
het crucifix van de onwezenlijke
J rooms-katholieke buren. In de jaren zeventigg bevestig
den geloofsafvallers
als Jan Wolkers en
g
Maarten 't Hart in hun romans de afwezigg
heid van God. Maarten 't Hartubliceerde
p
ins1997 het boek Wie God verlaat heeft niets te
vrezen, een eindfase van een jarenlang
g ontl
s roces een postmodern
spel
p met
p
g oddingp
God wiens bestaan hij bestookte met door
hem aan hun context onttrokken 'tegenstri'l dieg teksten' in de Bijbel.
l
Komrij moet in dit verband
Ook Gerrit Komrij
g enoemd worden. In zijn
in
Nederland
zeer
J
veel verkochte bloemlezingg De Nederlandse
p oëzie van de z9de en 2oste eeuw in woo en
nam hijhij
geen
edich
enige
979
g
g
g ggedichten(1979)
ten op
over
wat
hij
noemde
'God,
Neder/
p
hij
land en Oranje'.
hij
Oranje'. Van Gezelle plaatste
p
ggedicht
geen enkel lyrisch-religieus edicht en ook
van dichters die een zeer belangrijke
gl
christelijke
component
in hun poëzie
hadp
P
J
den: De Mérode, Achterberg,Gerhardt,
Gossaert, Van der Graft, Van Wilderode.
Komrijl sneed hen,/ althans in deze bloemlevan hun christelijke
christelijk wortels.
zing,
g^
religieuze
drijfveer was in de jaren
zel
g
ventigin de literatuur verdacht,^ evengoed
g
als `enga gement een vies woord' was constateerdeaapGoede gebuure7 .
Dichters en schrijvers die,^ om zo te zeggen,
gg
'aan God vasthielden', zoals Achterberg,

Ida Gerhardt, Van der Graft, Schulte Nordholt, hadden bovendien voor hun aan de
Bijbel
herinnerende literatuur goeddeels
g
l
verloren voor
het referentiekader bijl
namen en termen als Golgotha,
Jabbok,, eg
pinksteren,/
zus Elia, pasen, bbrood/wijn,p
blijk
vlam. Wie toen op
p de basisschool zat,^ blijkt
ernstigg behoefte te hebben aan basale
lessen Bijbelse
geschiedenis.
Bijbelse
g
Afscheid van God
J blijve
Literatuur zonder God is natuurlijk
blijven
In romans van Voskuil,/ van
J
Krabbé zijn
zijn sporen
P
van God
Meijsing,
l g/
moeilijk
te
vinden.
Er
is
wel
heimwee
naar
J
een sfeer van God, bij Margo Minco, naar
deeur
Van Reen,/ naar de
J
g van God, bij Ton
klank van God, bij Jan Wolkers, maar er bestaateen
God samen te
g
g God, en
/ er is geen
stellen.
Een dichter als Rutg er Kopland wil
bi deze ontkerzich bij
stende literatuur
voegen.
HijJ wenst
g
met zijngedichteng
cyclus
'G' per
p se
Y
niet ingelijfd
' te
worden bijJ de relig
Hij
ieuze dichters.
Hij
bi' zichonderzocht bij
zelf 'de functie van
Rutger Kopland
die vreemde en on(Foto: Rogier Fokke)
bekende dirigent
van je
l leven', maar
^hij
hij heeft
hij benoemt die niet, integendeel,
g
het woord 'God' afgeschaft,
l/ en dat
g hij,
g
^ zegt
'geeft
een
gevoel
van
grote
weemoed
maar
g
g
g
tegelijkertijd ... een root
groot
gevoel van beg
vrijding.' De G-cyclus
stoelt wel op
preli
giY
euze reminiscenties, maar is, zegt
g Kopland,
p
,
mezelf'
mezelf',
'met de plannen'eengesprek
p
g es rek met
maker van mijn leven, met niemand dus.' 8
Kopland
heeft zich laten inspireren
door
p
p
het beroemdeedicht
'De moeder de
g
vrouw'. Nijhoff
Nijhoff eindigde
g over
g met de regels
de vrouw:
ik dat psalmen
p
waren.
Prijs
Prijs God,^ zong
l^ zijn
zij hand zal u
gzij,

En wat zij zong,
g^

Kopland
vond het geen
goed
gedicht.
Hijl
g
g
g
p
verbeterde het en schreef het sonnetzijn
J
eerste en enige
'De moeg
g sonnet overigens)
der het water'. Hijl keert daarin terugg naar
zijn gestorven moeder, hij bezoekt haar in
het verpleeghuis en denkt:
zij als nu Psalmen
misschien zou 'toed
g zijn
lijfj dat daar
Het was mijn moeder,^ het lijfje
stond in 'tras
g alleen haar dunne
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vond

haren
bewogen
l in de wind, als
g nogg een beetje
voer
zij over stille g
waatren naar een oneindig
daar en
later,, haar God. Er is g
geen God,, maar ik
bezwoer
Hem Zijn
l belofte na te komen, haar te
bewaren.9
Van iets naar Iemand

Bij
zijn inauguratie
aan de VU ins99
8 zei
g
lzijn
de literatuurcriticus Carel Peeters: 'In de
hedendaa gse filosofie wordt met masochistische hardnekkigheid
geconstateerd
dat er
g
g
een allesomvattende metafysische
instangeen
Y
tie meer is die alles samenhanggg
geeft en
waar mensen zich aan kunnen optrekken.'
p
'Wel blijft
blijft er,'
^ zei Peeters,^ 'een ggroot heim wee naar zo'n metafysisch
verband' 10 en
Y
volgens hem kan de literatuur als kunst dezij
ze 'metafysische
leegte'
Y
g vullen,^ omdat zij
een ongekend
aantal rustpunten
biedt.
g
P
Het opmerkelijke
P
l is dat de literatuur aan
het einde van de twintigste
g eeuw hier en
daar bezigg is deze stellingg van Peeters te
achterhalen. Er is een ommezwaaiaande.
g
Eenroeiend
aantal schrijvers
schrijver zoekt in het
g
van het nieuwe millennium de zingevingniet in de kunst an sich, maar in de
wijze
zij hun kunst metafysisch
J waarop
pl
Y
vullen namelijk
J weer met het goddelijke.
g
l
In
verlangen
g om een hoger
g root eener
grustzij zich niet bijJ de
P unt te hebben,^leggen
gg zij
onmogelijkheid
van dat verlangen
g J
g neer,
maar ze blijven
zoeken naar Iemand, en dat
J
is meer dan het zoeken naar iets. De metafysische
leegte
Y
g wil bijJ hen ggevuld worden
meteloof
. Er is weer aandacht voor religig
euze ernst in literatuur. Mystiek
lichaam van
y
Kellendonk was in1986 een teken van verandering.
Het nieuwe zoeken van zingeving
g
g in de p o ging
in God te benoemen als overkoepelende
p
macht zie J
ik bij auteurs als Leo Vroman,,
Marcel Moring^Oek de Jong,
Jan
gOtten. ZijJ
'religie'
g niet ironisch
en lacherig,
zoe
g^ bij hen komen serieuze
g odkers voor, hoewel het begrip
'God'
bij
hen
gp
J
christelijk
niet christelijk
ingevuld
wordt,^ behalve bijJ
g
Willem Jan Otten. Ik sta nu kort stil bijJ
Vroman, Oek deong,Marcel Moring en
Willem Jan Otten.
Leo Vroman

Leo Vroman zoekt in zijn Psalmen uit s1995
naar dezelfde 'onbekende dirigent
van je
g
l
leven' waar Kopland
naar zocht. Vroman
p
iets. Hijl noemt het 'Systeem'.
. DaarY
mee neemt hijJ enerzijds
enerzijd afstand van een
God in wie hij
hij een misdadi ger ziet.
Systeem,
God,
Y
^ ik noem U dus geen
g
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g een Heer of ander Woord
waarvan mengave
en gebod
g
g
en wraak wacht en tot wiensenot
g
men volkeren vermoordt.
Anderzijds heeft hij
hijp
wel degelijk positieve
religieuze
reli
gevoelens
bijl het denken aan dat
g
g
wat boven hem is:
ik voel mij
mi diepp door U bereikt
verstrijk
en als daardoor mijn
mijn tijd verstrijkt
•
ik nogg meer van U.
Deze spraakwijze
p
l brengt
g Vroman heel dicht
bi'J een moderne religieuze
mystiek
die hem
g
Y
een vertegenwoordiger maakt van een
nieuwe einde-2oste-eeuwse religie
g met een
onbenoembare macht daarginds,
bog
^ergens
g
ven. Deze mystiek
gaat
samen
met
ethische
Y
g
noties niet afgeleid
van een hogere
keng
g
bron God, maar van zoiets als een van hog erhandgeïnspireerdehumaniteit.
g p
Oek de Jong
Oek deon publiceerde
na langgzwijgen
gp
lg in
s1993 de novelle De inktvis,^ waarin christeli'] ke en oosters-religieuze motieven moeiteloos ineenvloeien. In het klooster van de
Vurige
g Broeders ligt
g een eeuwenoude kruik
van de Moeder Gods begraven,
en ook
g
wordt er ritmisch op
een
blokje
welluidend
blokj
p
•
g gen. In al het werk van Oek de
Jong
naar evenwicht in een
g wordt gestreefd
g
m Ysteek verband,^ een onbeweeglijk
gJ zwe ven. Dit culmineert in De inktvis, waarin
een jonge visser het materialisme loslaat en
tot stilheid, overgave
en belangeloosheid
g
g
komt niet los van het aardse, maar in een
mYstieke verzinkingg in de mensen, de erotiek de dingen.
g
Een belangrijk
gl deel van de literatuurkritiek
ontvin De intkvis honend. Positieve beontving
sprekin gen van JaapP Goedegebuure
en van
g
mijzelf
werden overspoeld
door die van
J
p
T. van Deel ('een mal verhaal vol zweverige
g
onzin' Janet Luis' g
eëxalteerd' en
Doeschka Meijsing
zij
J g ('Oek de Jongg heeft zijn
tongverloren en daarmee zijn
zijn
stijl.').
l De
.
Jong
on zelf schreef deze slechte ontvangst
g toe
aan het onvermogen van critici om een metafYsisch verhaal te omvatten."
Marcel Morin g

De in weinig
joodsg ljaren bekend geworden
g
l
Nederlandse romanschrijver
Marcel Mol
ringei
g in zijnl Abel Herzberg-lezing-1996:
'Ik heb nog
g niet de schaduw van een beeld
van God'. 'Mijn
'Mijn band met het geloof
van
g
mijn
J voorvaderen ... bestaat uit mijn
J n on
voorwaardelijke
aan het verhaal
l overgave
g
de Thora, de talmud, de midras'l en mijn
mij
• p e wens om te geloven, ook al geloof
ik
g
niet.' Moringmaakte een uitspraak
van
P
Kellendonk tot de zijne:
zijne: 'Er is mijl een ruim te waar Godrecies
in past;
ik g
geloof niet
p
p ^

12 Deze
in God, ik wil in Godeloven.'
g
vorm van religie
spoort
geheel
met die in
g
g P
(1997).
i
zijn roman In Babylon
y
Dit zoekend wankelen op
P de rand van onp
ggeloof doet me sterk denken aan de psalm
van Asaf,
in de zeer
, ppsalm77in de Bijbel,
J
adequate
berijming
ade
l
g van Klaas Heeroma:
q
Roepend
om gehoor
te vinden,
p
g
gehoor te vinden,
om bijl
g
roe
roepen smeek ik onverpoosd,
p
maar mijn
g
J ziel blijft ongetroost.
Nu de druk mijl
hef ik tot de Heer mijn
J handen,
maar 'tedenken
is
mij
pijn,
JPl
g
nu ik zonder God moet zijn.
J
Met dit verschil dat Asaf 'de ruimte in zich
waar Godrecies
in ppast (om Moring te
p
variëren) uiteindelijk
J op
p een volstrekt ontraceerbare wijze
l ggevuld wist vanuit God,
kant
terwijl
p
J Moring aan de antropocentrische
mij
een
ruimte
waar
blijft
staan:
'Er
is
in
1
J
Godrecies
in past;
p
p ^ik
ggeloof niet in God, ik
wil in Godeloven.'
g
Hijl verzette zich daarbij overigens
heftigg teg
en
de
moderne
caleidoscopische
reli
p
g iosi g
teit van het fin de siècle. Moringschreef:
'De Celestinse
j
belofte is de Mc Donald's
onder de spirituele
bewegingen. Hetepg
heim van je
leven
doe
je
l in twee weken.'
J
Willem Jan Otten
Ins 99
8 verscheen in de Amsterdamse
grachtengordel
rachten ordel
bij
bi' Van Oorschot de dichtbundel Eindaugustuswind
van Willem Jan
S
Otten. Er komen enkeleedichten
in voor
g
die balanceren op
p de rand van het christelijk
al binnen datg geloof
g J
l ggeloof, eigenlijk
g eland zijn.
l Otten introduceert in deze bundel
het woord 'stribbelen'. BijJ
betekent dat
een tegendraadse
gelovigheid:
nee zeggen,
g
g
g
gg
maar in je
l denken.
l hart ja
Hetedicht
'Man
g
van Gerasa'aat
g
over de man die
zich Legion noemt
en door Jezus bevrijdt
J wordt van
een leioen
boze
g
eesten.
Maar
in
g
hetedicht
weert
g
de man zijn
J bevri'J dip gvooralsnogg af.
'Laat mijn g
nog
g hij teeven,' zegt
Willem Jan Otten
(Foto: Bert Nienhuis)
g en Jezus. Hijl wil
nog
g even bijJ de
zwijnen
zwijn
en blijven.
liefde die altijd
bestaan... hij durft
J zal bestaan...,
die nogg niet aan. Nogg net niet.
.. Ik ben voor stront
niet zo bevreesd als voor
uw onherroep
eli'ke
l troost

Dat stribbelen komt dicht bijl de overgave
g
in hetedicht
'Litanie van een wachter bijl
g
hetraf'.
Het gaat
g
g over twee soldaten die,
zoals het evangelie
vertelt,/de
wac
wacht hielg
den bijJ
graf
van
Jezus.
Ze
ontdekken
g
's morgens
dat het graf
g
g leegg is. Dan pas
p
durven ze elkaar te vertellen welke droom
ze hebbenehad.
'Terstond vertelde mijn
mij
g
zijn
droom
die
van
begin
l
g tot
eind exact de mijne
was...'
l
g groot
De ontreddering
is root want dat kan
niet. Dan moet het meer dan een droomeg
Werkelijkheid En wat hebben
weest zijn.
l Werkelijkheid?
Dit:
g
een man die in zijn
graf zijn
zij windselen
lg
zijn steen wegrolt,
^ zijn
zij wonden bloeden
g
maar kleuren aarde niet, de maan is vol en
wit
maar schaduw werpt
zij niet,^ de dode buigt
p zij
g
zich
over ons en zegt
mijn
mij
g met ongeveer
g
stem:
dit iseen
g droom maar waken evenmin,
dit is wat wordt zo langglje vreest
dat dit bestaat, dit zal bestaan
zodra je vreest dat dit niet kan.
Met mijn
l eigen
g woorden: de vrees dat de
Heer waarlijk is opgestaan,
pg
^ zorgt
g ervoor
dat het voor jou echt gebeurd
is,
en andersg
om: de Heer is waarlijk opgestaan,
pg
^ zodra je
J
vreest dat het niet kan. Het is opnieuw
een
p
te
tegendraads
geloven,
vol van
g
g
^ een geloven
g
dearadoxen
die
aan
het
geloven
eigen
p
g
g
zijn.
)
Tot twee keer toe klinkt in ditedicht
ook
g
hetebed
uit
Daniël
8:18
eerst
voor
de
ene
g
soldaat,/ de ik-figuur:
'ach,
roer
mij
aan
en
g
J
stel mijl op mijn pplaats', en daarna door de
tweede soldaat: 'ach, roer hem aan en stel
hem op
plaats'. Hier wordt klagend
pmijn p
g
aan Godevraa
dg om gelovige
g
g
g echtheid en
hechtheid. In Amsterdamseoëzie
uit 1998
p
is dat heel opmerkelijk.
p
l
De seculiere literatuurkritiek kon er in Nederland niet mee uit de voeten. Rob Schouten schreef in Vrij1 Nederland: 'Ottensg edichten zijn
"bekeerd"
l toch niet opvallend
p
en dat is maaroed
ook.'
En
Maarten
g
Doorman vond in NRC Handelsblad: 'Uiteindelijk
occupatie
er
J doet Ottens religieuze
g
p
weinig
weini toe.' De een wuift de religieuze
g
wendingvan Otten weg,de ander sluit 'het
wendin
beloofde land' inhoudelijk
l maar liever buiten zijn
poëzie.
lp
Hetebeurt
meer dat literatuurcritici in
g
hun verlegenheid
rare sprongen doen als
g
een schrijver
in zijn
met
l
l werk iets positiefs
p
'geloven'
'eloven' heeft. Gelukkigg werden de heren
Schouten en Doorman in NRC Handelsblad
op
door Marjoleine
de
p hun nummer gezet
g
l

Vos. Zijf schreef: 'Bijna
alle kunst uit het verJ
leden die wij
moeite
waard
vinden zit
J
bomvol met zulke zogenaamde zekerheden en er is niemand die haar daarom onverdraaglijk
g l vindt. En het is ook een grote
g
misvatting
misvattin om te veronderstellen dat menzij na te denken, daarmee
sen dieewend
zijn
g
zouden houdenp
op het moment
dat zij
op
zij
zich voor religie
interesseren. Het is
g
g gaan
g een ziekte die de hersens aantast.'
Tussenconclusie
Is God terug
g in de Nederlandse letteren?
Laten we liever constateren dat er in Nederland teen
g het einde van de 2oste eeuw
interesse is in allerlei spirituele
stromingen
p
g
waaruit ieder naar zijn
l individualistische
behoefte zijn
kan samenstellen
l keuzepakket
p
naar het recept
Naar mijn
mij
p van Grijphart.
lp
leeservaring
g relevert dit weinig literaire
flectie op.
negentig
p Wel wil in de jaren
g
g een
aantal schrijvers zich nadrukkelijk
nadrukkelij positief
met jodendom en christendom /p
op zoek naar een geloof
en een God
g
die een lege
gpplek in hen zouden kunnen
vullen.
Christelijke
l literatuur
Mijn betoog
g zou onvollediggzijn,
l/ als ik ook
niet ten slotte die literatuur aan het woord
liet die bewust het adjectief
adjectief christelijk
christelijk
draagt.
g Als de tekenen niet bedriegen,
gleeft de christelijke
l literatuur in Nederland
aan het einde van de 2oste eeuw een zekere
opbloei.
p
Uit de fusie van twee tijdschriften
is vorig
g
ljaar het nieuwe
christelijk
l literaire
tijdschrift Liter ontstaan. Het behoort
in Nederland met
1100 abonnees tot
de middelgrote literaire tijdschriften.
J
Medewerkers zijn
J
o.a. de dichters Willem Barnard, Jaap
Zijlstra,
J
/ Koos
Koos Geerds
Geerds, Lenze Bou(Foto: Martin
wers, Harmen
Kernperman)
Wind, Henk Knol;
de essayisten Ad den,
Besten, Hans Ester,
Kees van der Zwaard, Robert Lemm; de romanschrijvers
Pieter Nouwen,/ Mance ter
J
Andere, Hans Werkman, Ronald Westerbeek. Meer dan de helft van henubliceert
p
ook in het seculiere literaire circuit.
Hetaat
g deze auteurs niet om een opzettep
lijke
christelijk
l literaire bevestiging
gg van het christelijk
Geloofsaspecten slibben als vanzelf
g
mee in hun werk, omdat ze christen zijn.
J Bij
Bij
het merendeel van hen spelen
angst,
p
g ^ twijfel
en het moderne leven een rol, ook in wat ze
schrijven. Het feit dat er opening
schrijven.
p
g mogelijk
g ) is
door heteloof
in
God
en
Jezus
Christus,
g

geeft hun werk een specifiek
Zij
g
pkarakter.
J
bevinden zich op
een
ander
station
dan
dat
p
van het Boekenbal-1997,
op
een
ander
997/
p
station dan dat van Oek deongen Marcel
zijnbelijdende
Moring^het zijn
belijdend christenen midin de wereld waarin ze schrijven.
l
Is God aanwezig
g in hun literatuur? Dat kan
men wel stellen. Twee voorbeelden. Pieter
Nouwenubliceerde
in 1997
de roman Het
997
P
negende
uur,
een
soort
crime-story
g
^
Y rondom
de Mattheus Passion van Bach. In 1994
maakte Koos Geerds indruk met zijn
zijn lange
g
gedicht 'Gods element', een vitaal waterg
g geschreven
eschreven in een
bijna
bijna oudtestamentischebeeldhouwde
toon:
g
Gods naam druipt
p uit het vocht langs
g
slachthuiswanden uit milten, nieren, levers, harten,
blazen,
hijl vult de slang
g waarmee de vloer wordt
schoongespoten,zijn
J Naam spat
de broeksp langs
gs
pijpen
' en omhoog.
g (...)
Hij voedt de walvis, kietelt z'n baleinen,
speelt
met de haren van de deense ze
p
meermin
lokt haringscholen naar
de Urker vissers,
/
schrijft
) liefdesbrieven met een liter inktvisinkt,
doet overal de zon in 't water schijnen.
l
God heeft het land aan de woestijnen,
l
aan droge, saaie, p
humorloze praat,,
aanreken
waar geen
in
p
g letter poëzie
p
staat...13
Is God terug
g in de Nederlandse letteren?
Hij is natuurlijk nooit weggeweest,
Hij
ook al
gg
leek Hij
Hij in deJ jaren zeventig
g en daarna ver dwenen van de Amsterdamseor
g rachten
g del. De ironie wil dat 'Gods element' van
Koos Geerds in 1996
99 ggebundeld werden
aan een van dierachten
bi' de Arbeidersg
/ bij
ers.
God
laat
zich
blijkbaar
niet zomaar uit
p
J
Amsterdam verbannen.
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Het Vlaams 19de-eeuws proza
in kaart gebracht

wijzen de auteurs er terecht op
wijzen
p dat het geen
g
toeval kan zijn
het onderzoek
p
J dat precies
naar de negentiende-eeuwse Vlaamse letterkunde het langst
gopp zich liet wachten.
De letterkunde van de negentiende eeuw tot on$eveer 1885
5 in Noord-Nederland,^ deel 7 van
de GLN verscheen reeds in 1948.
94 Deel 6
over de achttiende eeuw in Noord en Zuid
kwam er in 1975
en in 1 889 verscheen deel
975
10(Van `Arm Vlaanderen' tot 'De voorstad
van de Vlaamse literatuur
p
$ roeit'. De opbloei
van Teirlinck-Stijns
1 tot L.P. Boon). De Vlaam-

GEERT SWAENEPOEL

van Standaard Toen tijdens de bloeiperiode
p
Uitgeverij
Uit
zowat
halfweg
de
jaren
'3o
3 het
l
g
J
g
plan
werd
opgevat
om,
naast
andere
grote
p
pg
^
g
van Guiprojecten
pro
zoals deJubileum-uitgave
$
J
do Gezelle's volledi$e werken en een Geschiedenis van Vlaanderen, ook een Geschiedenis van
de Letterkunde der Nederlanden (GLN) uit te
proggeven kon niemand vermoeden dat dit
zou afgerond
worden.
999
p ^ in 1999
J'ect nu pas,
g
Hoofdstukken uit de geschiedenis van de
Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw,
dat verschijnt
l onder de redactie van Ada
Deprez, Walter ,
Gobbers en Karel Wauters,
maakt een begin
van het
g met het uitgeven
g
langverwachte deel 8 van hogervermeld
g
ro'ect. Hun Hoofdstukken verschijnen
verschijne als
pJ
•
1 in de Reeks 'Studies op
het gebied
p
g
van de moderne Nederlandse Literatuur',
bezorgd
Koninklijk Academie
g door de Koninklijke
Nederlandse Taal- en Letterkunde. De
auteurs noemen het verhaal van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden terecht 'een ware lijdensgeschiedenis'
lijdensgeschiedenis'. In een
'Teneleide'
trachten de auteurs de factog
ren die meegespeeld
mee es eeld hebben bijl het aansleen
van
het GLN-project
in kaart te b ren ro
g
pJ
g en. De Tweede Wereldoorlogg en politieke
p
besognes
van de eerste hoofdredacteur,
g
prof.
rof. Frank Baur,
tijdens de naoorlogse
- tijdens
g p eriode hebben ongetwijfeld
een
rol
gespeeld.
g
l
gP
Ook de financiëleerikelen
van het Stang
daard-consortium halfwegg de jaren
'70
7
l
zorgden
voor de nodige
g
g vertraging. Nadat
Frank Baur in 1958
95 afzag
g van de hoofdrehij voor de negentiende
dactie werd hij
eeuw
g
vervan gen door Ger Schmook(1898-1958),
de hoofdconservator van het Archief en
Museum voor het Vlaams Cultuurleven en
erg
In die
g vertrouwd met bewuste periode.
p
ook verschuivingen
en
P eriode zorgden
g
gbinnen de literatuurwetenschapp voor vertra ingvan het project:
door de verschuivingg
p l
van de aandacht van de auteur naar de
tekst, kwam de literatuurgeschiedenis onder vuur te liggen;
stilgg ^ bovendien groeide
g
aan het besef dat literatuurgeschiedenis
g
teamwerk van specialisten
hoort te zijn.
zijn
p
Vertragend
ende factoren te over alleszins. Toch
IN EN OM DE KUNST

Hoofdstukken
uit de geschiedenis

van de Vlaamse letterkunde
in de 19de eeuw
deel 1

se letterkunde uit de negentiende
eeuw
g
werd nooit hoogg aangeslagen. Dat resulteerde in een achterstand van het wetenschappelijk
pp J onderzoek. Toch raakte ook de
redactie onder leidingg van Ger Schmook
stilaan op
8 werden
p dreef en nog
g in 193
twee inleidende hoofdstukken als voorpublicatie versPreid. Toen Ger Schmook evenwel in 19
zaghet er naar uit dat
95overleed ^
het GLN-project
nooit tot een goed
einde
p l
g
zou wordenan
g ebracht. Dank zij de inspanP
nin gen van de professoren
Deprez,
Gobbers
P
p
en Wauters heeft deel 8 dan alsnogg—zij
zij het
gedeeltelijk
—
het levenslicht
gezien.l
In zijn
n
l
g
'Inleiding
'Inleidin tot de Vlaamse literatuur van de
negentiende
eeuw' schetst Walter Gobbers
g
de socioculturele achtergrond
en het geesteg
lijk
zijn
l en artistiek tijdsklimaat. In zij
Jg edetailleerde enenuanceerde
tekst tekent hij
hij
g
enerzijds
de
tijdsomstandigheden
en
het
J
l
g
milieu waarin de Vlaamse literatoren in de
19de eeuw actief waren en anderzijds
anderzijd de
artistieke context. Gobbers
schetst hoe de Vlaamse auteurs in respectieveli'k
J classicisme, romantiek, Biedermeier, realisme en modernisme zich verhielden

tot hun Europese
vakgenoten.
Het laat hem
g
p
toe te concluderen dat, op
p een enkele uitzonderingls
g Gezelle en misschien ook
Conscience na, de literaireroductie
in
p
Vlaanderen zich internationaalezien
in de
g
achterhoede bevond. Walter Gobbers is
weliswaar niet blind voor de educatieve beschrijver in die
doelingen van de Vlaamse schrijvers
Toch weigert
hij
g ul terecht dat ar
g
P
ment als algemeen
excuus voor de zwakke
g
kwaliteit van hun werk te hanteren. 0 evallend resultaat van zijn
J onderzoek is in elk
schrijver én lezers
ggeval de vaststellingg dat schrijvers
de negentiende
eeuw betrekkelijk
betrekkelij goed
g
opde hoogte
g waren van wat er in het buitenland — vooral wat het aanbod uit het
zuiden betreft — artistiekaande
was. Die
g
kennis heeft echter nieteresulteerd
in de
g
rijkdom
van
assimilatie.
Bekrompenheid,
p
J
morele bezwaren en literaire onmacht hebben — ondanks alle idealisme enoede
beg
doelingen —ggeleid tot een verhaal vang emiste kansen.
Na het wat sombere contextuelelobaalg
beeld dat Walter Gobbers van de Vlaamse
literatuur in de negentiende
eeuw ophangt,
g
gaat Karel Wauters in 'Het Vlaamse fictionele'
proza van Conscience tot Loveling'
dieper in opp de kwaliteiten van de individuele werken en de verdiensten van de
prozaschrijvers
tussen 183o en 18 9o. Karel
l
P
Wauters heeftronde
g
gleeswerk verricht.
Dat laat hem toe zowel bijl hoofdfiguren
als
g
Conscience Sleeckx of de zusters Loveling,
maar ook bijJ
goden als Jan de
g
Laet Pieter Geiregat
en
Gustaaf Segers
de
g
g
licht
lichtpunten
tussen de vele middelmatige
p
g
werken aan te duiden. Hijl
de
denigrerende
uitspraak
van
Lodewijk
Lodewijk
Van
g
p
Deyssel
('Ju,
'
wat
een
grof
volkje')
waare
^u
l^
t
g
J
mee deze de draak steekt met deerin
g ge
artistieke kwaliteiten van de Vlaamse letteren. HijJ toont hoe het fictionele proza
uit
p
dieeriode
—
hoe
stuntelig
soms
ook
—
dan
p
g
toch de aanzetaf
g tot de ontplooiing
P
g van
een volwaardige
g Vlaamse literatuur en bi-J
droegot
de
opbloei
van de Vlaamse Beweg
p
ging.p
`De unieke rol van dit proza lag'
g^ aldus Karel Wauters-J
'juist in zijn
zijn elementair
beschavende functie, als stimulans tot alfabetisatie en leeslust, tot werkzaamheid ook
van de verbeeldinggbijl een in de strijd
strij om
da
rotendeels
af egeli'ks
J bestaan grotendeels
g
stompt
p volk.' De auteur toont doorheen
zijn
J bespreking
p
g van de romantische en de
eerste en tweede realistischeeneratie
aan
g
hoe deze 'dienende' literatuuropvattingeg
leideli'k
l aan werd verlaten en hoe er meer
ruimte kwam voor een verfijnd
l taal- en
vormgebruik.
g
Hoofdstukken uit de geschiedenis van de
Vlaamse Letterkunde in de negentiende eeuw
verschijnt niet bij een grote
uitgeverij.
g
g
J Ook
in de boekhandel zal hetgeen
g prominente
p
plaats
laats innemen. Dat is jammer,
l
- want het is

een belangwekkende
publicatie
ublicatie die in een
leemte voorziet. De lezer die zich daarerp
soonli'k
kan het boek
l wil van vergewissen
g
bestellen bijJ
Koninklijke Academie voor
Koninklijk
Taal- en Letterkunde, Koninstraat
o0o
^9 Gent. De prijs
g
P J bedraagt
g
750 Bfr.
75

SMAK -opening en daarna even
rust
111111111111111111.1111111111111111111=11111

HUGO BRUTIN

De hype
rond de fabelachtige
geboorte van
Ypg
g
het SMAK Gent - diee
gpaard ging
g gmet tal
van nevengebeurtenissen
van diverse aard
g
en allure - is intusseneluwd
stilgevallen.
g
^
g
De stilte is des te meer voelbaar, omdat het
lawaai rond de opening
van
p g alle proporties
PP
redelijkheid
overschreed.
J
In alle mogelijke kranten en tijdschriften
J
verschenen bedenkingen en prognoses;
de
p g
ene dithyrambe
volgde
de andere op.
Y
g
Jan Hoet verscheen er in tal van houdingen
g
enraden
van vermoeienis, ^als waardige
g
g
enrofetische
curator of conservator, als
p
'atleet' die met overtuigin gen zelfzekerheid zijn
g ene Bellone uit
J boksmatch teen
de USA voorbereidde,,p
opdat niet hij
hij maar
de kunst zou overwinnen.
Na hetebeuren
verschenen nogg heel even
g
e
foto's van de match,, van een mollige
gnaakte dame met schaapan
een
massa
die het
p,
beeldende delirium van het jongste
l g decennium - wij
wij willen niet overdrijve
overdrijven-beleefen illustreerde.
Er kwam wat negatieve kritiek omtrent de
architecturale opties
en de lichtinval die het
p
Gentse Casino tot een volwaardig
g museum
voor (en niet meer 'van') hedendaagse
g
kunst zouden omtoveren. Enkelen meenden de wenkbrauwen te moeten fronsen
omtrent de opstellin gvan de kunstwerken.
Als om dat te staven waren enkele VIP's
nog
g voor de officiële opening
g
g
p g erin geslaagd
om eenroot
werk van Ettore Spalletti
serig
P
eus te beschadigen. Een kritische benaderingas
g een al te frêle barricade in een
vloedgolf van enthousiasme en bewondering.
g Dan maar liever even wachten en zie,
inderdaad de stilte is er... tot begin
g decem ber.
Daarna moet wat gebeuren,
g
^ tenzijl Jan Hoet
al eerder zijn
zijn belofte inlost en enkele tijdel
zijJ collectie intelike
g in zijn
J tentoonstellingen
g reert.
Alle verhoudingen
staat
g
g in acht genomen,
het SMAK-gebeuren wel in een schril contrast met dat andere 'Vlaams' evenement
omtrent actuele beeldende kunst of anders
geformuleerd: evenement omtrent actuele
beeldende kunst in Vlaanderen waarvan de
n
1
samenstellingg door de Vlaamse
Gemeenschapwerd toevertrouwd aan Jan Hoet, dat

onder de titel 'Trattenendosi' de Vlaamse
aanwezigheid
opp de Biënale van Venetië
g
moestaranderen
en opP
vrijlongelukkige
g
wijze
aan de overkant van
l werd opgesteld
pg
het Canal Grande opp het eiland Guidecca.
Indien de nabij
en prachtige
rachti e tentoonlg eleg
stellingmtrent
'Het Laatste Oordeel' van
g
AnthonyY Caro,^ die met een reuzenspanp an
doek de aandacht van alle traghetto-vaarders trok, er niet waseweest
g
,dan zou behalve enkele ingewijden
uit Vlaanderen
J
g
niemand de tentoonstellingg hebben bezocht:een
geen enkele
g affiches in de stad, ^g
aanduiding
aanduidin op het eiland zelf. Eenn
spanp
doek was er weleweest
maar de wind
g
had het vlugg meegenomen
en het werd niet
g
Het budget
meer vervangen.
g
g was klaarblijl keli'k
) volledig
g opgesoupeerd door transport,
P
- opstelling
P
g Geen enkele
g en vernissage.
exposant kan trouwens
ex
als een verrassing
g
worden aangezien
met uitzonderingg welg
licht van Jan Imschoot. Altijd
l weer dezelfde
namen. Een mens zou er arrogant van worden. Weggesmeten
centen.
gg
Dateldt
g trouwens ook voor heel watProtserie
die4
48ste Biënnale waar
g rommel opP
de architectuur vaak indrukwekkender is
dan wat erin ondergebracht
wordt vooral
g
dan in de 'intuïtieve' keuze die samensteller Szeemann in de omgevin gen in Arsenale heeft neergepoot.
Terug
g naar de SMAK
Het nieuwe museum biedt inderdaad een
beeld van de 'ontwikkelingg in de internationale kunst vans1945 tot heden en situeert
regio
binnen ditp secde kunst uit de eigen
g
g
trum. De verzamelingg streeft niet naar volledigheid, noch naar consensus. Ze kiest

Thierry
y Decordier, ]Je n'ai absolument rien a
voir avec le XXèrne siècle, 91 88-8
9 (Foto: Dirk
Pauwels)

daarentegen
werken die
g voor specifieke
P
daardoor vaak aberratief lijken,
l
^ en pas
P achteraf een referentieel karakter kri'lgen. Daarmee is veeleze
d en is heel wat negatieve
g g
g
kritiek ontzenuwd.
Jan Hoet heeft zijn
g visie doorgedrukt,
g
J eigen
vaak totrote
g ergernis van een buitenwereld die in veelgevallen
daarna opp haar
g
stappen
terugkeerde.
Ppg
Dato P
zijn
stappen
is trouwens
zijn
g
pp terugkeren
een warm aanbevolen houdingg ten aanzien
van hedendaagse
g kunst,^ zowel bijJ curato-
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Beu s, Wirtschaftswerte, 9
IJoseph
p Beuys
Dirk Pauwels)

ren als bijl verzamelaars,^ belangstellenden
g
en critici. De meest starre en stroperige
houding lijkt ons dieJ,
van de critici te zijn,
rijker vindie meeheulen, hun visie belangl
den dan wat tentoongesteld
wordt, opp alle
g
tonen lof toezwaaien,
g e, de meest futiele
dachte als een diepzinnig
filosofisch
evig
g
p
sualiseerd tractaat benaderen en zelden de
moed hebben om hun vleiendeeschriften
g
te verloochenen of te relativeren.
Beuys,
De SMAK-verzameling,
Y
g^
Broodthaers en Panamarenko tronen, is
zonder de minste twijfel
l uitermate boeiend
briljant
en leerrijk.
Zij
is
een
briljante
'entrée en maJ
l
in de beeldende kunst van vandaag.
g
Meer in die van vandaag
g dan in die van net
vóór vandaag.
g De werken van de jongste
l g
decennia zijn, onafgezien van hun historisch belang,
p
g^ ruimere mate topwerken
dan die van de begin periode van de verzameling.
en die aan andeOp
p enkele uitzonderingen
gna,
re criteria dan aan die van kwaliteit en
kunsthistorisch belang
g beantwoorden, is de
SMAK-verzameling
g een basis voor een verdere zoektocht in de wereld van de actuele
kunst waarin vooralsnogg kaf en koren
evenveel aandacht opeisen
en... verkrijgen.
lg
p
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Individuele &
groepstentoonstellingen
In deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat liet nummer verschijnt. Bij liet 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. 278: nov.-dec. 1999)
3o oktober 1999. Eventueel kunnen de berichten ook via onze
fax 051/40 8164 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Stephan
Balkenhol
P
Houten sculpturen,
Deweer
P

Art GalleryYg
(grote
halle), Tiegemstraat
6A, 8553
Otegem, van 30/10
553
3
g
t/m 19/12/99. Info: tel. 056/6
44 893 en fax
056/647
68
.
5 47 5
Stéphane
Beel
P

Recent werk - architectuur, de Singel,
g Desguinlei
g
25, 2018 Antwerpen,
van7 /10 t/m 1/12, open
P
P
van di t/m zo van 14-18
uur.
Info:
tel.
03/248
28
4
28 en fax 03/248
28 00.
Didier Bour^
uignon & Vladimir Kazan

'Tweestemmige
g herinnering', schilderijen
J en
keramiek, CC 'De Markthallen', Markt 2, 354 0
Herk-de -Stad, nogg tot 10/To, open
op za en zo
P P
van 14-18
4 uur, weekdagen
g van 14-17 uur (eslo
g
ten op
/
163.
Pvrijdag).
J g Info tel. 013554
Gisbert Combaz (1869-1941)

P
3

4

Fin-de-siècle- en art-nouveaukunstenaar, Koninklijke
J Bibliotheek van Belie,
g Nassaukapel,
P.. Kunstber^, i000 Brussel, nog
g tot 30/1o, dagelijks
g l ks (behalve op zo) open van 12-16.45
45 uur.
Info: tel. 02/519
519 71.
595354of59537
Magda
Custermans
g
Schilderijen, Galerij Exelmans, Zandbergerstraat
g
10, 368o Neeroeteren- Maaseik, nogg tot en met
1 / 11, open op za en zo van 14-18
4 uur.

Info: tel. 089/86
9
45 5 8.
Pierre Declerck

'Het licht in
hetg.las', kristalglas,
g Athanor, Wee g
schede 2, 86 1 GI
l verinkhove-Alveringem, nogg
tot en met 16/01/2000, open
P opP do en vr van 1 4 17 uur en oP za van 14-18 uur.
Info: tel. 058/29
5 9 86 64.
Jan Desmarets
5
Bronzen sculpturen, monumentale beelden op
P de
markt en in de Bosstraat (winkelwandelstraat) in
Maaseik, nog
tot en met 1/11.
Info: Galerij ExelgGalerij
mans, Zandbergerstraat
1o, 368o Neeroeteren,
g
tel. 089/86 45 5 8.
Marlene Dumas
j
Schilderijen
en tekeningen,
g MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen,
P nogg tot 16/01/00,
open
P van di t/m zo van 10-177 uur. Info: 03/238
59 6o & fax o3 /216 244 86.
James Ensor
Retrospectieve
met schilderijen,
schilderijen,P
prenten, tekeninP
g en, Kon. Musea voor Schone Kunsten van BelBrussel, nog tot
3
g Ie, Reg entschaPsstraat 3,
13/2/2000,
dagelijks
(behalve ma) van 10-17
3
g 1
7 uur,
opP do v an 10-21 u ur. Info: 02/
5 08
35 98.
9
Jef Geys
Y
Openluchttentoonstelling
metinstallatie
installatie (1
10 te
e e..
kenra
gevat in plexiglas
verspreid
over het
gen
g
P g
P
beelden ark), Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, Middelheimlaan 61, 2000
Antwerpen,
open
in oktober/november van 10-1
10-17
P
P
uur. Info: tel. 03/827
35.
3
715
534 en fax o
3/82
5 28
35
Roger
g Gobron (1899-1985)

Retrospectieve,
Galerij
Galerij Bortier, Mag dalenasteenP
we 55g
, St.-Jansstraat 17-19, 1000 Brussel, nog tot
30/10, open op zo en ma van 11-18 uur en in GalerijJ Mich De
Wilde, Magdalenasteenweg
g
g31,1000
Brussel, nog
tot 30/1o, open
P P op
zo en ma van 11g
18 uur.
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Chantal Grard

Sculpturen,
Art GalleryY De Muelenaere & LefeP
vere, Polderstraat 7 6, 8670 Oostduinkerke, open
P
oP vr, za, zo en feestdagen
g van 14-18 uur, van
7/11
t/m
26/12.
Info:
tel.
en
fax
747 57.
Peter Greenaway

Blackboard Paintings
g1 999 , Galerie Fortlaan 17,
Fortlaan 17,
799000 Gent, nog
g tot
30/ 10, open
P van
wo t/m vr van 14-18
4 uur, za van 10.30-18.3o uur.
Info: tel. 09/222
00 33 en fax o
9
9 /2216
6327.
Arturo Herrera

Recent werk, Zeno X Gallery,
Y L. De Waelplaats
P
16, 2000 Antwerpen,
P nog^ tot 16/10, open
P van wo
t/m za van 14-18
uur.
Info:
tel.
03/21616
26 en
4
fax 03/216
3
9992.
Ingrid
Hoste
g
Schilderijen
J en tekeningen,
g CC Brussel, Oud
St.- Nicolaas, St.-Nicolaasplem
5 ,1120 Brussel,
P
noggP
tot 23/10,
o enP
op di, wo, do, za en zo van
15-18
5 uur. Info: tel. 02/262 004 33.
Modest Huys
Y (1874-1932)

Retrospectieve,
Museum van Deinze en de LeieP
streek, Lucien Matth slaan
3-5, 80o Deinze,g
nog
359
tot/12/
5 , open
99 Pop weekdagen
P
g van 14-17.30
uur, op
P za, zo en feestdagen
g van 10-12 en van 1 4 17 uur (gesloten
op ma). Rondleidingen
g
g mogelijk.
gJ
Info: tel. 09/381 97979
0 en fax 09/381 6 79.

Paul Rink

Overzichtsexpo
Brabantse tache van een vergeten
g
tier,
4
g Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41,
's-Hertogenbosch,
van 16/10 t/m9/1/2000.
Info:
9
g
073/687
78
00.
73 7 7
Dian Ronsmans
Keramiek, Gallerie 'De Pe
Peperbusse',
', Prins BoudeP
wijnstraat
7, 84 00 Oostende, van 29 /10 t/m
7
J
21/11, 0
oP
penopdo&vrvani -18uur,o
za & zo
op
5
van 10.30-12 en van 15-18
uur.
5
8 8o & fax o /80 $83 73.
Info: tel. 059/7012
59
Camiel Van Breedam

Recent werk, CC Hasselt tergrote
rote schouwburg),
3500 Hasselt, van 6/11 t/m
5, 35
g Kunstlaan
330/12, open
P van di tot zo van 10-177 uur, gesloten
g
opP ma en van 244 t/m 27 /12. Info: tel. 011/22 99
31
en
fax
011/22
33.
Nog
tot
14/11
'Associa3
99 33
4
g
ties' in het PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende, dagelijks
(niet
op
di)
van
10-12
& 14-17
47
g
P
uur. Info: 056/50 8118.
Ginette Vandenborre
Schilderijen en keramiek, Galerij van het theater
van
sYchiatrisch
hetus
CentrumSt.-Amandus,
- Aman
Rei99 t/m
i
g erlostraat 1o, 8730 Beernem, van 17/12/99
26/1/2000, open
(o
P van ma t/m vr van 8-177 uur (op
ma en wo tot 20 uur). Info: tel. 050/79
5 79 95 oo (vra
Tijl
. Tijd)
Vrije
g en naar Dienst Vrije
Dorothea Van De Winkel

Meubelontwerpen,
Galerij Theaxus, OmmeOP Galerij
an
nogg
99 o Kluisbergen-Kwaremont,
g straat 36
g
tot 2/11, open
1
P op za, zo en ma tussen 144en19
uur en na afspraak.
Info tel. en fax 055/38 60 .
P53

Wandtapijten
en textiele kunst, Galerij Theaxus,
PJ
an^ straat
Ommeg
3, 99
6 o Kluisber
g en-Kware mont, nog
o en
ope op za, zo en ma tusg tot31/1/00,
14 en 199ax
uur en na afspraak. Info tel. en fax
055/38 6053.

Akif Iskender
Olieverfschilderijen, CC Anto Diez, Bosduivestraat 12, 8450
/ io t/m 31/10,
45 Bredene, van 15
open
-1 uur en
op zo van
P van di t/m za van 149
10. 30-12 en van 14-18
uur. Info: tel.59339
o / 91 91
4
9

Retrospectieve,
PMMK, Romestraat 11, 8400 OosP
tende, van 16/10 t/m 13/2/2000, dagelijks
J (niet
oPdi) van 10-12 en van 147
-1 uur. Info: tel.
056/508118 en 5
o1 9 79.

Michel Ingels

l

en fax 059/33
59 00
33 36.
3

PhiliPP
e Jonneskindt
J
Schilderijen, Art Gallery
Y De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 7 6, 8670 Oostduinkerke, van

l

7/11 t/m
26/12, open opPvr, za, zo en feestdagen
P
g en
van 14-18
uur. Info: tel. & fax058/51 47 57.
4
Fedrico Garcia Lorca (1898-1936)

Retrospectieve
selectie uit het grafisch
werk,
P
g
Ronny
Ronn Van de Velde, IJzerenP oortkaai 3,
3 2000
Antwerpen,
tot 14/11,
o en van di tot zo van
P noggope
uur. Info: tel. 03/216
3
3047
en fax 03/237
25516.
3 37
Aernout Mik

Frits Van den Berghe
g

Paul Van Dongen
g
Overzicht recent werk, schilderien
j (naakten en
portretten), Kleine zaal, Noordbrabants Museum,

erwersstraat1,
van
4 5200
5 BA 's-Hertogenbosch,
^
23 /10/
99 t/m 16/01 /2000, open
P ma t/m vr van
10-1 uur, za, zo en feestdagen
10-17
^ van 12-177 uur.
Info: tel. 073/687
78 00.
73 7 7
Oscar Van Roma
PY& Felix Timmermans
Schilderijen,
Schilderijen, Timmermans-Opsomerhuis
Timmermans -0 somer huis, Nete2 0o Lier, dagelijks
g J (behalve op
P ma en vr)
van 10-12 en van 13.30-17 uur,
nog 3
tot 31/10.
^

Info: tel. 03/48011966 en fax 03/4892654.

Video- installatie, Deweer Art Gallery (bovenzaal), Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, van 30/10
t/m 19/12/99. Info: tel. 056/644 893 en fax
056/647 685.

Gerda Vermoere
Keramiek, GalerijJ Theaxus, Omme^
angstraat 3,
3
9690
van77/11 t/m
99 Kluisbergen-Kwaremont,
g
31/1P
/2000, open op
za,
zo
en
ma
tussen
1
-1
4 9
P
uur en na afspraak.
Info: tel. & fax 055/38 60 .
P53

Panamarenko
Overzicht, Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14,
9831 Deurle, nogg tot 1 2/12, open 0op
493
wo, do en vr van 14-18
za zo en eestda4 uur, opP za,
g en van 10-12 en van 14-18 uur. Info: tel. o9 /282

GROEPSTENTOONSTELLINGEN

51 3
23 & fax o9 /281 o8 53.
5
Roland Pattyn
Y
Beelden, Gallerie `De

Pe
Peperbusse'
erb',
Prins Boude usse
7,
7 8400 Oostende, van 29 /10 t/m
21/11, open
op za en
P opdo en vr van 15-18 uur,-P
zo van 10.30- 12 en van 15-18
5 uur. Info: tel.
059/70288o&faxo5 6/8o883 73.
l

WillYPeeters & Irmine Remue
Sculpturen
en grafisch
werk, Faculty
P
g
Y

club, Groot
Begijnhof 13 ,3000 Leuven, van 99/10 t/m 17/12
elke werkdagg van 10-12 en van 14.30-18.30 uur
opP zo (10,17
, 244e n331 okt.) van 14-18 uur,g esloten opP za. Info: tel. 016/395
2 00.
Thierry
ry
Renard

Collages,
decoupages en objecten, MUHKA, Leu gobjecten
2000 ntwerPen, nog
g g tot 14 / 11, dagelijks
J open
P van 10-177 uur (behalve opP ma).

- Driedimensionale kunstwerken in de voortuinen van de woonwijk
l Haezeldonk in Hoogboom,
^
KaP ellen, nog tot eind okt. 1999 met 42
4 artiesten
uit eigen land en Nederland; start (en einde) van
wandelroute aan het station van Kapellen;
oop
P
zondag extra evenementen (dans, muziek, litera-

tuur, theater). Info: Michel Michielsen, tel. 03/664
3 4
29 77.
- 'Young@AIl.Ag
es', internationalgroepsexpo
met jJonge
g kunstenaars n.a.v. het 20-jarig
l g bestaan
van Deweer Art Gallery,
6A, 88553
Y Tiegemstraat
g
Otegem,
nog
0 6/6
g
g tot 24 /10. Info: tel. 5
44 893
93en
fax 0
685.
5 6/647
- 'Grafiek zonder taalperiek',
Vlaamse & Waalse
P
grafische kunstenaars, Gallerie 'De Peperbusse',
Prins Boudewinstraat
j
7,
7 840o Oostende, van
1/12,0
open op do&Vrvani 5-18 uur,
33/12 t/m31/12,
P
opP za & zo van 10.30-12
en van 15-18 uur. Info:
3
tel. 059/80883 73.

'Matrix' werk van vrouwelijke fotografen uit
Bel ië en Nederland, Prov. Museum voor Fotora ie, Waalse Kaai 47,
47 2000 Antwerpen,
P dagelijks
gl
niet op ma) van 117
uur. Info: tel. 03/242 00 &
793
fax 03/242 93 10.
- 'Elck zijn
zijn waerom. Vrouwelijke
Vrouwelijk kunstenaars in
België
Kon. Museum
g en Nederland,
voor Schone Kunsten, Plaatsnidersstraat
j
2, 2000
Antwerpen,
P van 17/10 t/m 16/01/00. Info: tel.
03/238
8o
09 enfax 03/2480810.
78
- 'Boeddha's' met schilderien
j van Frans Erkelens
en keramiek van BetsyY
Nijs,
J s Galerie Ruach, EiKunst, Pa pestraat
31,
2 53
3 2513
g enti'dse Religieuze
g
P
AV Den Haag,
en op
gnogg tot 20/11/99, oP
P do, vr
en za van 11-17
54.
7 uur, Info: tel. en fax o70/3451654
- 'Hallo Nachbar', Duitse en Nederlandse karikaturen, Noordbrabants Museum, Verwersstraat1
4,
's-Hertogenbosch,
van 22/10 t/m 28/11.
g
Info: 073/687
78 00.
73 7 7
- 'Britse Beeldhouwkunst'. Beelden, tekeningen
g
en schaalmodellen van hedendaa gse Britse beeldhouwers, van 23/10 t/m 16/01/2000, Noordbrabants Museum, VerwersstraatHer
s
41,55200 BA'-to enbosch.
Info: tel. o /68
ax
73
7 778
77en fax
073/687
99.
73 777899
- 'Minimal' [de kunst van het weglaten],
CC
g
ScharPoord, Meerlaan 32,
3 830o Knokke-Heist,
nogg
tot /7 11, dagelijks
open
$
P van 10-199 uur, met
werk van o.m. P. Al aeYs, A. Demeulemeester,1J.
Devriendt, R. Vandebeek, F. Van der Biest, L. Van
der Hallen, bOb Van Reeth, F. en M. Van Severen.
Info: CC tel. o50/630430 of Dienst voor Toerisme
tel. 050/63o3 80.
- Beelden

van Odile Kinart en schilderijen van
Arlette Vereecke en Willie Cools, 't Hof te Puttens, Wichelsestraat 20-22, 934 0 Lede, nog$ tot
10/10, open opP za en zo van 12-22 uur en na afspraak
tel. 53
o /80 5
51330.
P
'Botero en andere belangrijke
g J Meesters' n.a.v. 225
,
aar Stichting
o jaar Meubelcreaties
ljaar
g Veranneman, 51
enaar
75 Emiel Verannemen, StichtinggVeranne man,andevoordeweg
2, 977
9770 Kruishoutem, tot
29/01/2000,
iedere dagg van 14-18 uur (behalve
9
op
Info: tel.87
09/3832 8
g5
P za, ma en feestdagen).
en fax 09/383821
5.
RD

Thematentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het nummer (051) 40 8164.
Berichten voor het volgend nummer (nr. 278, nov.-dec. 1999) kunt
u insturen tot 30 oktober 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
- Architectuur
P
Stéphane
Beel - Recent werk II
p

Deze tentoonstelling
/ 12 en is een
g loot
P no
g tot 1/12
vervolggopP het vroegere
g werk van Beel. Open
P van
di t/m zo van 14-18
4 u.
Info: 'deSingel vzw', Internationaal kunstcentrum, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen,
g
P
tel. 03/24838
8 00, fax 03/248 28 28.

tel. 03/238 7
8 09,
9 fax 03/248 081 0, homepage
htt P: / /www.fine-arts-museum.be
Antwerpen
- Fotografie
P
g

Matrix

Deze tentoonstelling
van7 i /10/
99tot
g loopt
P
16/1/2000 en confronteert fotografische
raktijl g
ken van de eerste en de huidigegeneratie
,e.P vrou
gg
we lijke
in België
l fotografen/kunstenaars
g
g en Nederland. Het opzet
P is relaties zichtbaar te maken
tussen klassieke foto's uit de jaren dertigg en veer tigen actueel beeldend werk. Open:
P ma-zo van
10-17
10-1 u, gesloten
opP ma.
g
Info: 'Museum voor Fotografie',
Waalse Kaai
g
tel. 03/242 20, fax 03/242
47, 2000 Antwerpen,
P93
9310.
Brussels Hof
l"1 kw
o stede
Ge est

West-Vlaanderen
Brugge
gg - Antiek

16de internationale Kunst- en Antiekbeurs
Brugge
1 g9
^8 9

Van0/
3 10 tot /711 looptP deze beurs met de
mooiste stukken van vijftig
Jg internationaal g ere nommeerde kunst- en antiekhandelaars. Bijna
l de
hele EuroPese schilderkunst van de late Middeleeuwen tot en met de romantiek en het impressionisme is vertegenwoordigd. Er zijn vooral
Franse, Engelse
als Nederlandse en Italiaanse
g
meubelen te zien. Open:
1
P weekdagen
g van 144tot19
uur.
Info: '16de internationale Kunst- en Antiekbeurs Brugge
gg1 999 ', Belfort, Brugge,
gg tel. o50/35
40 07,
05 5
87,7e-mail msa@P
ubligil.be,
4
7 fax o50/37
homepage www.P
ubligil.be
Knokke-Heist -Juwelen

Brussel - Vormgeving
g g

kij
Design
S te kijk

Nog
tot330/10 loopt
P deze tentoonstellingg met
nieuw industrieel
enP
e rodu- .
g rafisch werk,
ceerd na de 'Tweede Triënnale voor Vormgeving
g g
in Vlaanderen'. De werken zijn
zijn ontworpen
,P door
23
en 144$
grafici, allen
, 3 industriele vormgevers
$
jonge
Open:
J
g en talentvolle vormgevers.
g
P alle
werkdagen van 9-12
en van 13-16.0
9
3 u.
Info: Dienst vormgeving, ohan
Joha Valcke, Kan19,1000 Brussel, tel. 02/2277 49 6o,
J
fax: 02/217
info@vizo.be, homepage
7 4 612, e-mail, info@vizo.be,
htt P: / /www.vizo.be
Limburg
Sint-Truiden - Varia

Dochters van stilte

Nog tot 23/10
loopt
3
P deze tentoonstellingg waarbij
de historische ontwikkelingg van de vrouwelijke
vrouwelijk
contemplatieve orden van de franciscaanse familie in beeld wordtebracht.
Er wordt eveneens
g
aandachteschonken
aan twee takken van de reg
guliere derde orde nl. de kapucinessen en dePenitenten-recollectinen. Ook het dagelijks
leven
g
van deze orden wordt belicht. Open
P di-zo van
10-12 u en zo van 14-17 u.
Info: Museum Vlaamse Minderbroeders,
Capucinessenstraat
i, 800
3 Sint-Truiden,
P
tel.011/67
011/6 29
9 771.
Tongeren
- Geschiedenis
g

Keizers aan de Nijl
1

Deze tentoonstelling
lootP
no g
tot 6 / 2 / 2000. Vier
g
.
belangrijke
musea uit drie Euro
Europese
landenbunland
g
P
delden de krachten en werken samen met e gYPtoloen
g en papyrologen
P PY g met wereldfaam. Open:
P
ma van 12-177 u; di tot vr van 9-17
97 u; za, zo van
10-18 u.
Info: 'Provinciaal Gallo-Romeins Museum',
Kielenstraat 15,
0o Tongeren,
tel. 012/233 3914,
5 37
g
fax 012/39
10 0,5e-mail gm@limburg.be,
ur
.
39
homepage httP : / / www. imbur
g.be
gallo
Oost-Vlaanderen
Velzeke - Archeologie
Beelden uit de prehistorie
p

Deze tentoonstellingg
loopt
tot 23/1/2000.
Pnogg
Info: 'Provinciaal archeologisch museum',
Paddestraat,7 62o
9 Zotte gem- elzeke,
tel. 093
/ 606 1 6,fax
09/36128 1.
674

Minimal, de kunst van het weglaten
S

Deze designtentoonstelling
loopt
7
g
P nog tot 7/11.
Er worden een aantal meubelen en objecten van
Belgische
ontwerpers
samengebracht
binnen
de
g
g
p
sfeer van het minimalisme. Er is ook ruimte voor
jong,
J g onbekend talent. Open:
P elke daggvan 10-199u.u
Info: 'Cultureel Centrum Schar oord', Meerlaan2,
038o,
3830o Knokke-Heist, tel. 050/630
fax 050/63
3 03
390, e-mail kh-toerisme@unical.be,
5
homepage htt P: / /www.knokke-heist.be
Kortrijk
l - Beeldende kunsten
Kunstenaars geven uitsluitinggeen kans

Nogg tot i / 11 loopt het kunstproject
dat geld
ro
PJ
g in zamelt voor eeno end
P project
P J in Antwerpen:
P
'Uitgeslotenen van deggezondheidszorg'.
g 37beeldende kunstenaars hebben zich verenigd
in
een
g
groepstentoonstelling
roeP
g
g in de gebouwen
g ouwen van Gaselwest-Electrabel. Hetj
P roect richt zich tot het
grote publiek;
er is ook een kunstboek en er zijn
n
P
1
nevenactiviteiten
in de Pentascoop, in het Ringg
P
Shopping
Center
en
in
Limelight.
Open
elke
dag
g
g
P
g
van 9 -12 en van 137
-1 u, za en zo: 1 0-12 e n 13-18 u.
Info en tentoonstelling:
'Studio
Gaselwest',
g
President Kennedypark
Kortrijk
P 12, 8 50o Kortrijk,
056/3693
1,1 5,93
ax 056/3654.
Buitenland
's Hertogenbosch,
Nederland - varia
g

Britse beeldhouwkunst

Van 23/10/99
tot 16/1/2000 worden beelden, tekenin en en schaalmodellen van hedendaagse
g
Britse beeldhouwers getoond.
Info: 'Noord-Brabants Museum, Verwersstraat1,
tel. 73
o /87
4 55200 BA 's Hertogenbosch,
g
77, fax 73
o /87 78
7877
7
7 99.
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. 278 (nov.-dec. 1999)
moeten die berichten ons bereiken vóór 30 oktober 1999.
Met dank voor uzv medewerking.

rp
Antwerpen
- Beeldende kunsten

Elck zijn
1 waerom

Van 17/10/99
tot 16/1/2000 loopt
?
99
., P een tentoon stellingan
l kunstenaars in
„g werk van vrouwelijke
Belië
en Nederland (1500-1950).
Het is
geen
con
frontatie met het vrouwelijk kunstenaarschap.
P
3 0o werken van 160 kunstenaressen worden er
getoond. Het is het resultaat van een nauwe samenwerkingtussen het museum en de gemeen-temusea van Arnhem en de vzw Gynaika.
Info
Y
over deze tentoonstellingg en de nevenactiviteiten
opP dit adres:
Info: 'Koninklijk
t Museum voor Schone Kunsten', Leopold
2000 Antwerpen,
P de Waelplaats,
P
P

Vlaams-Brabant
Leuven - Muziek

Schatkamer van Alamire

Deze tentoonstelling
12 in de Pre g loopt nog
gtot55/12
dikherenkerk: de figuur Petrus Alamire staat centraal. Meer dan00o
4 Vlaamse muziekhandschriften werden samengebracht.
g
Info: 'Davidsfonds/Infodok', Blijde-Inkomstl
straat-81,
Leuven, tel. 016/224
6 , fax
79 000
345
016/299 1 2 15.

Antwerpen
P
Antwerpen
- Beeldende kunsten
P

Laureaten bekendgemaakt

De laureaten van het Hisk van Antwerpen
J
P zijn:
Katleen Vermeir, Peter Weidenbaum en Francis
Denys.
Info: 'Hoger Instituut voor Schone Kunsten Vlaanderen', Lange Leemstraat8,
33 2018 Antweren,
tel. 03/286 840,
0, fax o3 /281 50 26,
P78
e-mail hisk@hisk.edu,
homepage httP://www.hisk.edu.
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Oost - Vlaanderen
Gent — Letterkunde

Nieuw lid en1
1' ri jzen

Hendrik van Gor werd onder
voorzitterschap
P
van prof. dr. G. Geerts verkozen tot lid van de
Academie ter vervanging
P
gg van Jan Deschamps,
binnenlands erelid. Volgende
prijzen
wer
werden toe g
Pl
(Prij
ekend
aan
Reinhild
Vandekerckhove
(Prijs
voor
g
en aan Dorian Cum Ps (Jozef VercoulliePJ
rijs).
Info: Koninklij
Koninklijke
k Academie voor Taal- en
Koningstraat
18, 9000
Gent,
9
g
tel. 09/265
46, fax 09/265
9
5 9349349•
Gent — Varia

Prijsvragen
^ 2000 Koninklijke Academie
1
diverse
ri'Academie schrijft opnieuw
PJ svra
P
gen uit: voor letterkunde, taalkunde voor 2000 en
oven
de volgende
Er
b4
l n zijn
g
J jaren tot en met 2004.
dien acht fondsprijzen
voor 2000.
Pl
Info: Koninklijke
J Academie voor Taal- en
Letterkunde, Koningstraat
18, 9000
Gent,
9
g
tel. 09/265
43, fax o9/26 5 93 49.
9
5 93 43
Vlaams-Brab ant
Leuven — Letterkunde

Besteeu
1 dboek Knokke-Heist

De Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek
2000, de
g
rootste manuscriPten
in
Jg
Prijs
J voor jeugdboeken
het Nederlandse taalgebied,
gaat naar een nogg
g
niet uitgegeven werk voor jongeren
van 12 tot 16
l
jaar.
J aar. De laureaat ontvangt
g een bedragg van een
half miljoen
frank. Wie wil meedingen, stuurt
J
zijn
1 . De
P in voor3 o november 999
J manuscript
prijs
Pl is een samenwerkingg tussen het Cultureel
Centrum Knokke-Heist en uitgeverij
g
J Davidsfonds/Infodok.
Info: 'Davidsfonds/Infodok', Blijde-Inkomststraat-81,
3 Leuven, tel. 016/22 4564, fax
79 000
016/29
9 1215.

Leuven — Letterkunde

WeL-Wedstri1den

—Voor de twaalfde maal schrijft 'WeL'
een essay-Y
van het Leuvens
prijsvraag
P
PJ
g uit, onder auspicien
stadsbestuur. Gevraagd
g wordt één essayYover een
literair of algemeen cultureel onderwerpP (auteur,
stroming,...)
met verwerkte bibliografie.
Uiterste
g
g
datum van inzending:
g
—Wedstrijd
) flitsverhaal-prozagedicht: alle ultrakorte verhalen zijn WeL om d.w.z. sprookjes,
l es fa P
bels,arabels,
verhalende cursiefjes
cursiefje e.d. (voor
P
volwassenubliek).
Inzenden voor 15/12.
P
Info: 'WeL', Universitaire Werkgroep
lt P Literatuur en Media, Kapucijnenvoer
67/15,000
P J3
Leuven, tel. 016/222
93 4.
Leuven — Muziek

Provinciale Prijs1 voor muziekcompositie
11999
^

Jaarlijks organiseert
Jaarlijks
het provinciebestuur
verg
..
schillende culturele wedstrijden.
J den. Per culturele
prijs
rijs ontvangt de laureaat een geldprijs
g Pl die
100.00o frank bedraagt.
Prij
g Voor de Provinciale Prijs
Compositie
1999
komt enkel een onuitge g e 999
P
ven courPositie voor fanfare, harmonie of brassband in aanmerking.
g Partituren indienen voor
en reglement
oop
3 1 / 10. Deelnemingsformulier
^
g
dit adres:
Info: Provincie Vlaams-Brabant, Directie cultuur en onderwijs, dienst cultuur, Diestsesteenweg7
52, 3 010 L euven, tel. 016/26612,
fax 016/2666.
77
West- Vlaanderen
Bruggee — Kunstambacht
Prijs
1 Kunstambachten West-Vlaanderen

De jaarlijkse Provinciale Prijs
^ s voor Kunstambachten en Industriéle Vormgeving
lt
999 voorbegis in 1999
houden aan 'toeristisch souvenir'. Hieronder
wordt verstaan: een voorwerpP dat, al dan niet
verpakt,
door vorm, kleur en inhoud opPbe
P
knopte
wijze een toeristischg gebied/streekillusPwijze
treert. Een totaal bedragg van 250.000
fr. wordt
5
door de Provincie West-Vlaanderen beschikbaar
228

KUNSTEN EN LETTEREN

gesteld
voor het verlenen van PJ
prijs en/of P re g
mies. De inzendingen
oop
g
g dienen binnengebracht
het info-adres opPvrijdag
J g10 december 11999 en za terdag11 december 1 999 . De inschrijving
moet
l
gebeuren.
Het reglement,
voordecember
1999
3
g
999
g
alle verdere
dere inlichde deelnemingformulieren
g
tingen kunnen eveneens bekomen worden opP dit
adres:
Info: Provincie West-Vlaanderen - 'Provinciale Dienst voor Cultuur', Koningg
Leopold
P IIIlaan1,
050/40
8200 Sint-Andries, tel.
435
49.
Brugge
gg — Letterkunde
Provincialeri
pls letterkunde

2000

Dezerijs
Pl staat in het teken van de dramatische
kunst (250.00o
fr.). (0n)gepubliceerde werken
5
moeten voor 15/1/2000
o dit Padres toekomen.
Info en reglement
zijn eveneens te bekomen oop
g
dit adres:
Info: 'Provincie West-Vlaanderern', Dienst
voor Cultuur van het Provinciebestuur WestVlaanderen, Koning^
Leopold
P III-laan 41,
4 8200
1 05.
Sint-Michiels, tel. 050/40 31
5
Brugge
gg — Letterkunde
Pri
Prijs
1 g en kinderboek 1999
1 Jeugd-

Dezerijs
J (i oo.000 frank) ggaat naar Sylvia Van
den Heede (Sint-Kruis voor haar kinderboek 'Vos
en Haas'. Er
werdg
prij
rijsl toegekend voor ongeen
gPubliceerd werk.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, sectie letteren enodiumkunP
sten, Linda Roussel, Brugge,
tel. 050/40 o6.
gg34
Brugge
gg — Muziek
53 ste toernooi voor fanfares, harmonies en
brassbands

De 17de editie zal plaatsvinden
van 133 tot
P
22/10/2000 in de hallen van Kortrijk.
J Marc Duboisblijft
J verbonden aan de Biennale, maar zal
ideeencon
nu iinstaan voor de coordinatie van de
fewedstrijd
J 'Design
g for Europe'
P e en voor de
renties en lezingen opP Interieur 2000.
De 'prijs Geert Bekaert voor Architectuur en Design' wordt voor het eerst toegekend in november 1999.
Info: 'Interieur6',
9 Centrum voor architec37, 8500 Kortrijk,
tuur en design,
J
g Groenin^estraat 37
tel. 056/22
5
95 22, fax o56/21 6o 77,
77
e-mail: interieur@interieur.be
DIRO

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. 278: nov.-dec. 1999) kunt u insturen tot 30 oktober 1999
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p
Antwerpen
P — Letterkunde
Stichting Gerard Walschap

Dit toernooi is bestemd voor korpsen uit de ede
ende
rangschikking
3 afdeling gvan de provinciale
P
g
g
en heeftlaats
opP29
o april
2000. Info en inP 2000
P
9 en 3
schrijvin
sformulieren
op
dit
adres:
J g
P
Info: Provincie West-Vlaanderen - 'Provinciale Dienst voor Cultuur', Koningg
Leopold
P IIIlaan1,
40 344
04,
4 8200 Sint-Andries, tel. o50/ 4
fax 050/40 3105 , e-mail cultuur@west-vlaanderen.be.
Brugge
gg — Muziek
Provincialeri
p 1s voor muziek s1999

Kortrijk — Design
Kortrijk
g
Interieur 2000

.,

In de categorie
g ggemengd
g koor werd deze prijs
P
(100.000 frank) toegekend
aan Jean-Paul Myloo
g
Y
(Geel) voor zijn
werk
'Vijf
'Vij
Gezelleliederen'
voor
l
gemengd
koor
a
capella.
Hij
ontving
J
g
P
g
eveneens derovinciale
prijs
P
P (ioo.000 frank) in
de categorie
gelijkstemmig
koor
voor
zijn
werk
zij
g l
g
g
Jaarkrans'.
Info: Provincie West-Vlaanderen, Proosdij,l
Burgg 2, 8 000 Brugge,
tel.5o 33
0/ o6441, fax o50/33
^g
06 49.
Eernegem
— Letterkunde
g

Poézie1'ri1 s Concept
P

Inzendingen
Inzendin en voor de jaarlijkse
jaarlijkse
poezie prijs
P
P J van
'Concept'
rond het thema 'verlatingsangst
een ver
f.
lies' worden verwacht vóór 15/1/2000
o dit
P
adres: 'Concept', Postbus 1313, NL-1200 Hilversum.
Info en inschrijvingen:
) g 'Concept',
P Kerkhofstraat 2, 8480
tel. 35
o /621 34 62,
4 Eernegem,
g
fax 035/621
42.
35
4
Ieper
P — Heemkunde
Prijs
voor Cultuurhistorische Monografie s
1999

Sinds 1988
Stedelijk Culturele
9 wordt door de Stedelijke
Ieper
jaarlijks
een Mono
e
P jaarlijks
g rafie
PJrijs uit schreven. Voor het verlenen vanrijzen
prijzen en of
premies wordt door het Stadsbestuur een bedrag
vans
De PrijsJ is
5 0.000 fr. beschikbaar gesteld.
g
voorbehouden aan in het Nederlandsestelde
g
studies die handelen over om het even welk facet
van het cultuurhistorisch Ieper.
Reeds
e ubliP
gP
ceerde scripties komen in aanmerking^ maar
slechts iindien deublicatie
ervan na 1 maart
P
1998
99 plaats had. De inzendingen
^ worden tegen
g
uitei ijk
ingewacht
op Pdit adres
999
J 20 december 1999
g
waar ook info kan bekomen worden.
Info: Stedelijke
Stedelijke Culturele RaadIeper,
Ie
P , Romain Vinckier, Vaubanstraat0,
4 8900 Ieper,
P
tel. 057/2013 12.

De recent opgerichte
'Stichting Gerard Walschap'
P
Pgg
vzw wil de studie van leven en werk van Walschapstimuleren en coordineren. Ze vond onderdak in de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius in
Antwerpen
P (UFSIA). Daar zal ook een archief
met materiaal en boeken over Walschap
P worden
aangelegd, dat ter beschikkingl; staat van studenjaa wordt er
ten en andereeinteresseerden.
Elk jaar
g
de UFSIA een studiedaggeorganiseerd.
Als
gg ^
remie
krijgen de leden jaarlijks een afleveringg
J
van een reeks onuitge geven lezingen van Walschap,
in eigen
g
P een fraaie uitgave
g beheer van de
Stichtin . Bovendien krijgen
Stichting.
Jg ze 25% korting aop
boeken van en over Walschap,
P waaronder de
Brieven van Walschap
f en de pas verschenen studie 'Alles is leugen' van dr. Elke Brems over neen romans van Walschap.
P Lidmaatschap van de
Stichting Gerard Walschap kost 1.000 fr1
C Phouders00
opP rekening5 fr) over te schrijven
l
gnummero
8 1-8
4 9- 9594
9 3van de Stichtingg Gerard
Walschap
P vzw, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
P
Info: Stichtingg Gerard Walschap,
P seer. prof.
dr. K. Wauters, Missionarislei 29,
2
0
Schilde,
9 97
tel. 03/3836799 .

Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Brussel — Muziek

Muziekcentrum oIS
1 ericht
Dit steunpunt
'Muziek' voor de promotie
van de
P
P

Vlaamse courPonisten en hun werk is het sluitstuk van het Muziekdecreet van1
3 /3/ 8.
9 Kerntaken zijn:
J Ppromotie voeren voor Vlaamse courPonisten, muziekensembles en het Vlaamse
muziekleven in het algemeen; uitbouw van een
documentatie- en informatiecentrum en eenarP
titurenbibliotheek.
Info: 'Vlaamse regerin ^', Veerle Aendekerk,
woordvoerster van minister Martens, tel. 02/227
@r
29
9 11, e-mail Ppersdienst.martens@vlaanderen.be.
DIRO

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

Ontmoetingsdag van het
C.V.K.V. int.ikla
S N
as
op
6
juni
1999
j
p
jaarlijkse traditie riep
Naar jaarlijkse
p de Raad van
Beheer van het C.V.K.V. de leden samen
jaarlijkse Statutaire Algemene
voor de jaarlijkse
g
Ver
Vergadering
zondag g6 juni
juni1999 en g
g op
alsewoonli'k
g
l maakte men van degeleg
om ook alle abonnees en
g
g enheid gebruik
lezers van 'Vlaanderen' tot die dagg uit te
nodi g^
en zodat het opnieuw
een 'ontmoep
ting
sda g' voor alle sympathisanten werd.
Voor deerfecte
organisatie
van de dagg tep
g
kende de heer Guido van Puyenbroeck
uit
Y
Belsele
Belsele provinciaal secretaris van de
C.V.K.V.-afdelingOost-Vlaanderen.
Ditmaal werd St.-Niklaas als de 'Place-tobe' uitgekozen
en wel met de speciale
beg
p
doelinghulde te brengen
aan
eredeken,
g
wijlen
Anton van Wilderode, voor wie in
J
St.-Niklaas een standbeeld van de hand
van Wilfried Pas werd opg
ericht (en dat
voor deeleenheid
van
zijn
beschutting
g
g zijn
n.a.v. de restauratie van de collegekapel,
werd ontdaan!). Om 9.30 uur werden de
gasten verwelkomd bijl de ingang
g
g g van de
kapel
van
het
college
van
St.-Niklaas,
waar
p
g
superior
Daniël
De
Smet
in
concelebratie
p
met mgr.
g G. Maertens, en de EE.HH. Mark
Delrue en Piet Thomas de mis opdroeg.

1999: gehuldigde C.V.K.V.-leden (Foto: C.V.K.V.)

Tijdens
deze mis werden de (sedert de vol
e
jaarvergadering)
rigl
goverleden C.V.K.V.leden in herinneringgg
gebracht: Anton van
Wilderode St.-Niklaas Marcel Boey
(Brugge),Wilf ried De Boeck (Dilbeek),,
Lucien DebosschereKortrijk
J Dries Van
Coillie(Leuven),Raf van der Linden
Zotteg em ^Mon De Clopper
Wine
J gem
pp
Jules Mestdagh(Waregem),os
Michiels
g

Huldiging van Anton van Wilderode door hoofdredacteur Patrick Lateur (rechts)
en voordrachtkunstenares Chris Torfs (links) (Foto: C.V.K.V.

no
Borg erhout^ Firmin Vandepitte
Kkkep
Heisi en Daniël Verhaegen
(Wezemaal).
g
Om 10.15
5 uur kwamen de aanwezigen
g
samen rond het beeld van Anton van
Wilderode, waar hoofdredacteur Patrick
Lateur hulde bracht aan onze overleden
eredeken en juffrouw Chris Torfs ggedichten
van Anton voordroeg.
g
Om 10.3o
3 uur werd iedereen uitgenodigd
o een koffiebuffet in het restaurant
op
't BeS1
ii'nho en waarna om 11 uur de
plaatsvond
Statutaire Algemene
Vergadering
g
gP
S
(zie verder voor het verslag
g van deze ver. Tijdens
Tijdens deze vergadering
g bracht
g
g adering
Jean Luc Meulemeester, voorzitter van het
en bekroonde
C.V.K.V. hulde aan de jarige
C.V.K.V.-leden: Willy
de
Bleser
uit Ekeren
Y
(65
en
bekroond
met
de
F.
Snellaertprijs
5
pJ
199
8 Jef
^ de Leeuw uit Ekeren 75 Kamiel
D'Hooghe
g
g uit Grimbergen(70),Omer
mgr.
Kyndt
uit Westkerke (70),
Y
7 ^
g Guido
Maertens uit Kortrijk
Kortrijk(70),Edmond
Ottevaere uit Kortrijk
J 7 o^Daniël Ostyn
Y
uit Mortselo7 Hubert Peeters uit St.Genesius-Rode (8o),André Penninck uit
St.-AndriesFlorent
Smet uit Lokeren
75
(85),em. prof.
Piet Thomas uit Belle gem
g
p
o mevr. Ra
monde Vandekerckhove uit
Raymond
7^
7 en mevr. Irena van Goeree uit
Wilrijk.75Vervolgens
kreeg
de g
asts preg
g
ker, de heer Hans Werkman, auteur en
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hoofdredacteur van het tijdschrift 'Liter',
het woord en hijJ on
er
onderhield
de aanwezien met
een fel ggewaardeerde toespraak
raak
P
over 'Is God terugg in de Nederlandse letteren?' (zie verder voor de integrale
tekst
g
van die causerie). Intussen was het tij
tijd evoor het vriendenmaal. Omstreeks
15
5 uur startten twee rondleidingen
g in de
stad St.-Niklaas: de enen bezochten het
Mercatormuseum en de anderen namen
deel aan een historische Stadskernwandeling. Jammer dat de regen die laatste wandeling
g de war stuurde. Dit natuurverschijnsel belette echter niet dat de deelnemers aan de ontmoeting sdagvoldaan huiswaarts keerden.

en deennin
meester
en de beheerders
p
g
krijgen vang
de aanwezige leden ontlastingg
van
hetbeleidgedu
g evoerde financieel
rende 1998.
99
5. De voorzitter brengt
g hulde aan jarige
l g en
vorigel
de - sedert de
vjaarvergadering
g
g -be kroonde C.V.K.V.-leden.
6. De vergadering
g
g wordt om 11.3 o uur
door de heer Jean Luc Meulemeester, voor-

zitter van het C.V.K.V. afgesloten
met een
g
bedankingvoor de penningmeester
voor
p
g
hetegepresteerde
resteerde werk.
Wasetekend:
g
Dirk Rommens Jean Luc Meulemeester
Verbondssecretaris Voorzitter C.V.K.V.
Verslaggever Robert Declerck

Lannoo viert zijn negentigste verjaardag

RD

Verslag
utair
Statutaire
t
e
gvan de Sta
AlgemeneeVergadering
er aderin g van het
C.V.K.V.
Het Christelijk
) Vlaams Kunstenaarsverbond (C.V.K.V.) vzw hield oppl
6 ju
ni
1999
in St.-Niklaas de jaarlijkse
jaarlijkseAlgemene
999
g
Vergadering,waartoe
de leden
waren
uitgenodigd
g
g via een brief die met het nr. 2276
7
van het til dschrift 'Vlaanderen' was meegestuurd.
1. Het Verslag
g van de Algemene
g
Ver
Vergadering
g
g van3 o mei 1998 in Alden
Biesen wordtoed
g gekeurd.
2. De voorzitter deelt mee dat de
Statutenwijziging,door
doorgevoerd
in 1998
g
door de Rechtbank van Eerste Aanleg van
an
Brugge
P 8.0.8
9 9 werd gehomologeerd.
gg op
g
g
3.
e van Daele,
, pennin gmees3 De heer Adiel
ter van het C.V.K.V. licht de jaarrekening
g
1998
toe.
99 en de begroting
999
g
g1999
4.
o e ge eurd
goedgekeurd
4 Beide documenten worden g
Hans Werkman aan het woord
tijdens
tijdens
zijn causerie op
zijn
p de
Ontmoetingsdag
van het
999
g g1999
C.V.K.V. in St.-Niklaas
(Foto: C.V..K.V.

Ongetwijfeld
kent iedere abonnee van ons tijdschrift
dedrukkerij en
' uitgeverij
l Lannoo
Lannoo.
g
J
J
g
Deze ondernemingen
uit
Tielt
voorstellen,
hoeft
eigenlijk
niet.
Ongetwijfeld
staat er oop
g
^
g
l
uw boekenplank
een publicatie
van Lannoo, vele van
a oonze
zeleden
eden laten er hun pennen-P
P
vruchten drukken en van sommigen
g staan hun
literaire teksten tussen de uitgelezen
rijl boeken
g
die door deze uitgeverij
jaarlijks
op
de
markt
g
l
ll
p
wordene
ebracht.
Elk
van
hun
producten
g
p
gv,2
tuitg van een even groot
typografisch vakmang
schap.
p Er is echter meer dan dat. Tussen Lannoo
en het C.V.K.V. bestaat een diepe
p band. Vanaf
het ontstaan van onze vereniging
g g - bijna
l vijftig
l g
ljaar ggeleden - drukt Lannoo met de nodige
g e accuraatheid 'Vlaanderen'. Dit isemakkeli'k
g
l te
verklaren. Lannoo heeft ons niet alleen vanaf de
stichting moreel en soms ook financieel gesteund, maar de idealen die wij nastreven vormen eveneens die van deze uitgeverij en drukkerij: christelijk en Vlaams. Het is ten andere
niet meer zo evident om vandaag nog steeds deze waarden van ons volk uit te dragen. Lannoo
houdt ze nog steeds in haar vaandel, of moeten
we zeggen in haar zeil. Zeil en boot vormen het
logo van deze bloeiende firma. Dit embleem,
dat negentig jaar geleden door Joe English werd
ontworpen, getuigt van een actieve rol in de wereld van uitgaven en drukken. Het schip vaart
door alle stormen heen, met een zeil, bol van de
wind van een blijvende en steeds vernieuwende
activiteit. De nogal realistische voorstelling heeft
langzaam moeten plaatsmaken voor een meer
gestileerd ontwerp, maar de gedachte erachter
blijft duidelijk zichtbaar.
Ook met het vernieuwde logo van de uitgeverij!
Met een noeste trend doorklieft de boot alle
stormen en vaart onherroepelijk verder een fijne
toekomst tegemoet.
We mogen, oprecht en fier - omdat 'Vlaanderen'
ook een stukje van haar werk is - de firma
Lannoo feliciteren met haar negentigste verjaardag. Haar nog veel wind in de zeilen toewensen
en de hoop uitdrukken voor een verdere aangename en kwaliteitsvolle samenwerking ter ere
van onze Vlaamse cultuur.

lannoo

larnioo

JLM

In het Send nummerpubliceren
ubliceren we
ringan
o9jaar
9.9.99.
1 Lannoo opp 9^9^99
S
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feestrede die Gaston Durnezuitsprak
alts rak
tijdens
t^ dens de vie-

J

Bibliotheek

'nieuwe' is bij
deronder75 verscheen. Het epitheton
P
havige uitgave
op zijn Pplaats.
g dan ook volledigg
Die vernieuwingg nu zit hem niet alleen in toevoede uitbreig in van een aantal nieuwe bijdragen,
l
dinggvan het team medewerkers, de nieuwe outdip
fit en nieuwe look van het boek (drie handzame
delen in verschillende kleuren t.o.v. de twee
zwaar-in-de-hand-liggende
zwarte banden van
gg
de EVB), maar vooral in de herschrijving
l g enactualiseringvan de meeste bijdragen
l g uit de vroegere
g
EVB. De verworvenheden van het wetenscha
PPelijk
l onderzoek i.v.m. de Vlaamse Beweging en de
daarbij
daarbij horende nieuwe feiten van de jongste
on gste vijf1
J
entwintigl,
jaar werden immers in de bijdragen
verwerkt. Het feit dat de NEVB geactualiseerd
g
(of leest u liever ` eiiPdated') werd, betekent m.i.
niet dat u nu zo vlugg mogelijk
g l de oude EVB naar
het antiquariaat moet verwijzen. Wel in tegendeel, wieeïnteresseerd is in de evolutie van de
g kijk
kijk
o de feiten die met de Vlaamse
l p
Beweging
zal vaak boeiende
g g verband houden, za
lectuur vinden in de vergelijkingvan de formuleringan
g dezelfde lemmata in beide uitgaven.
g.
Het lemma 'Verzet' is hiervan een overtuigend
g
voorbeeld. Dit bewijst o.m. dat het ideeën goed
g
omtrent de Vlaamse Beweg in
..geveneens aan
evolutie onderhevig is en blijkbaar ook nu niet
'afgesloten'
zal zin.
zijn.
zij ook heel wat
g
J Verder zijn
- niet eerder elderse
g ubliceerde - illustraties toegevoegd, zodat de NEVB in het totaal
meer dan i soo afbeeldingen telt. Dit illustratiemateriaal omvat foto's van (behandelde)ersoP
nen en g ebeurtenissen, spotprenten, afdrukken
van kaften van boeken en periodieken,
kaarten,
P
enz. Het tekstgedeelte
behelst zo eenggoeie35o0
g
artikels, waarin opmerkelijke
J personen,gebeurteP,
nissen, feiten, Ppublicaties allerlei...
ei in verband
met de Vlaamse Beweging
g - heel breed ggenomen
- worden behandeld door ca.55o medewerkers.
Belangrijk zijn
zijn ook de tachtigtal
tachti tal overzichtsartikels waarin de historische,en
eografische thematische
aspecten
van de Vlaamse beweging
uitin
P
,
gg
voert g(er) aan bod komen (vb. en
de taalgrens,
g.
Vlaams-Nationalistische partijen,
sme am p l activisme,
nestie, kerk, muziek,
pers, enz. Via
.. onderwijs,P
25.000 kruisverwijzingen
1 gen helpt
P men de lezer om
zijn wegg te vinden in die massa gegevens
en voor
gg
wie de cd-rom installeert, zal dat raadplegen no
nog
een stuk makkelijker
makkelijke gaan. Met dit werk werd
'monument van eeschiedenis
van de
g
Vlaamse Beweging' ggerealiseerd en met Horatius
weten we dat het een 'monumentum aereerenP
nius' zal blijken!
1

zijn

GESCHIEDENIS
P.J. Reimer
Klassieke oudheid. Namen en begrippen uit de Griekse
en Romeinse oudheid van A tot Z, uitg. Het S ec-

trum/Utrecht, 1999
(16de druk!), verspreid
door
999
p
Standaard Uitgeverij,
g
J Belgielei i 47a , 2018 Antweren,
zoekboek,
200 X 12
125
P reeks Spectrum
P
P
mm, 257
blz., 495 Bfr. - Dit boek verscheen vroe57
er (eerste druk 1959) als Prisma van de klasg959
sieke oudheid' in de reeks 'Prisma Opzoekboek'
P
en van dat boekje
l heb ik er twee 'versleten' edurende mijn humaniorastudie en mijn
mij 'arena s
Latijn! Ik heb het werk aancollega's
colle
g ' klassieke talen en aan vele leerlingen
g die Latijn
l n stu deerden als een 'must' aan g e e rezen. Dit zegt
g alvast dat ik heel ergg o v he t werk gesteld
ben en
g.
dat is g a.altijd
lje iin zo een hand l zo. Eet feit dat
zaam boekje
gegevens
over erso e
1 zo een massa gg
nen, feiten, documenten, voorwerpen
P uit de
Oudheid samenvindt, dat daarbij nogg in een vlot
leesbare taaleschreven
is, blijf
blijfik een heerlijke
heerlijk
g
vinden. In de Spectrum-uitgave is de
•
a
papierkwaliteit
verbeterd (witter en zuiverder
Pp
ggeworden), wat het lezen nogg aangenamer
maakt. De spelling
Boekje
P
g werd aan het Groene Boekje
en voor wat de lemmata betreft werd
•
als reel aan de Latijnse
Latijnse vorm de voorkeur gg
e even (de Griekse variant is in transcriptie
p meestal
toegevoegd). Zo vinden we nu 'Herodotus' i.i.p.v
.v.
vroeger
vroe er ' ero dotos'. Dat zal
de niet klaslezer misschien makkelijker
zijn
zij
• g
• voor de klassiek-geschoolde zal het zekereen
g
hindernis vormen.atuurli'kl zou het boek heel
wat aan aantrekkelijkheid
winnen, mocht het
1
geillustreerd (kunnen) worden (wat meteen voor
ggevolgg zou hebben dat de kostprijs
pJ de hoogte
g in
zou schieten). Mijn
blijf - zowel voor de
l advies blijft
met belangstelling
g
g voor de Grieks-Romeinse
oudheid, als voor de leerlingg oude talen - schaf je1
zo vlug
boekje aan,l je zal hetl nooit
g mogelijk
g l ditboekje
beklagen!
g

nog

RD

Réginald
de Schryver
en vele anderen
g
rY
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, uitg
uit .

1998,geill.
met zw.-w.-foto's, histo99 g
rische documenten en kaarten, 2255x 175
mm,
75
3799 blz., drie banden in cassette (met cd-rom)
495 o Bfr. - BijJ het verschijnen
l nen van een tweede editie van een boek stel je
l je bijna automatisch de
vraag:
was dat wel nodig? aar in dit geval zal
gg
de uitgever
terecht ja
antwoorden,
want eigenlijk
g
l
g
J
gaat het niet om (een aangepaste) herdruk, maar
g,
om een complete herwerking
Yclo
P eg van de 'Enc
die van de Vlaamse Beweging' (EVB)
die in 1
973-

175
mm, 188 blz., gebonden
- Het is voor histo75
g
rici niet nodigg Johan Huizinga voor te stellen.
auteur werd met ziJn
zijn Herfsttij der middeleeuwen, dat voor de iste maal in 1919verscheen wereldberoemd. Ook zijn Nederlands beschavingS in de
17de eeuw is ruim bekend. Dit laatste boek beleeft
nu zijnde
In april
o af J.J Huizinga
7 uitgave.
g
P 19 3g
aan de Sorbonne een aantal colleges over de Nederlandse 17de eeuw. In 1932 hield hij in Keulen
voor het Duits-Nederlands Instituut drie voordrachten over hetzelfde thema. Deze drie voordrachten werden in 1933
in het Duits uitgegeven
933
en vormen derondsla
g
gvoor Nederlands beschavin8 d at in 1941 voor de eerste maal het daglicht
,g
zag.
g De heruitgave van Nederlands beschavingg die
nu voorligt,
overbodige
e
g is beslist geen
g
gheruitbezorgd
gave. Zijl
g door Dr. Anton van der
Lem. In zijn
graag
J colleges maakte J. Huizinga
gg,
gebruik
ebruik van lichtbeelden om zijn
zijn betooggte illustreren. Samen met de uitgever
was Van der Lem
g
bijgevolgan
oordeel dat de uiteenzettingan
lg ,. g
g. de
schrijver
l v door toevoeging
g g van contemporaine
P ora neillustraties voor de modale lezer aan kracht zou
winnen. Daarbij zijn de illustraties bewust zoekozen dat zij
Huizingag
in zijn betoogg
bevestigen.
zij
g
Boeiend is bovendien het korte nawoord door
A. Van der Lem: De idealiseringg van het beeld door
het woord. Hierin wijst
J de auteur opP de ideale
voorstellingg van de 17de-eeuwse
Nederlandse
7
beschavingg door J.
J Huizinga.
g Wanneer men de
ontstaansgeschiedenis
van het boek kent, wij
wij ver g
wijzen
naar de voordrachten in Parijs
Parij en Keulen
l
193o
1, is
93 en 1932 en naar de publicatie in 194
dit uiteraardniet
niet
verwonderen.
te deren. Voor Huizinga
was het Nederlands verleden een te herwinnen
en beslist navolgenswaardig. Hi' had een
JHij
pparadijs
voor de cultuur van zin
zij tijd.
ggrote bezorgdheid
g
het licht van de Duitse bezettingg is de idea iseringan
geg het verleden een vanzelfsprekend
P
volg van eengrote liefde voor het verleden van
and, de mensen en de dingen.
hete
g Ieder recht ggeaard historicus tracht objectief
objectief te zijn.
l J Huizinga
g
was uiteraard
opp de hoogte
g van de laatste weten.
schappelijke
scha
Hij toonde zich im 1? l stand van zaken. Hij
mer kritisch tegenover
de negatieve
facetten van
g
g
deeschiedenis
van Nederland. Maar ieder hisg
toricus is ook een kind van zijn tijd. Deze uitgave
g
van Nederlands beschavingS illustreert dit ten volle.
De bijzonder
goede
keuze van het beeldmateriaal
J
g
door A. van der Lem benadrukt ditop
o een
treffende wijze.
is zeer verzorgd
J Het geheel
g
g uitgegeven.

zijn

RN

RD

Johan Huizinga
Nederlands beschaving8 in
i de zeventiende eeuw. Een
schets, uitg. Contact, Elsbos/1,
33 26 o5 Ede gem,
g

De recencies werdeneschreven
door:
8
RD:
Robert Declerck
RN:
Robert Nouwen

i 99
8, eilg . met kleuren- en zw.-w.-foto's, 245
45x

Een interessant orgel wordt degelijk gemaakt, graag bespeeld

en

goed onderhouden...

PIETER VANHAECKE,
STEMMEN EN ONDERHOUDEN van pijporgels en harmoniums
G.

23/? 1170 Em4444et

02/ó60.20.3D

Een ruime eyvarin9 als iron van kennis en ambacR om uw istorisc of mod ern orgef

6egetijk te onberbou6en en íe stamen.
Kosíenfoze en ôi'tiôe(jke prijsopoave1 zo-ravibige a f werkiny.
BIBLIOTHEEK
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Onze gezinnen... ze doen niets liever

aan de toekomst van hun kinderen, aan
later. Soms zien ze het groot, dan weer

klein. Wij van KBC Bank & Verzekering
staan altijd klaar om hen te begeleiden.

gezinnen, daar hebben we het nu eenmaal

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT
DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

Boekman
cah ier
^^.

kwartaalschrift
voor kunst,

onderzoek en
beleid

—een boek als welkomstgeschenk
—tegen gereduceerd tarief een
abonnement op de Aanwinstendisk
van de bibliotheek van de
Boekmanstichting

recente publicaties,
congressen en bijeenkomsten van

— attendering op

de Boekmanstichting

informatieve a rt ikelen van

Inlichtingen en abonnementen

gerenommeerde onderzoekers en

Boekmanstichting

debutanten

Herengracht 415

kritische recensies

controversiële opinies in de
rubriek Tegendraads 'de
rubrieken Congressen, Column,

Onderwijs en Pas Herlezen

1017 B P Amsterdam
020 - 6243736

UITZONDERLIJK A A N B O D V O O R DE LEZERS V A N ' V L A A N D E R E N '

Volledig Dichtwerk

Hotel

Anton
van Wilderode

" De Moerbei "
van

Anton •
Wilderode
volledig dichtwerk

Wandelen en/of fietsen
in de streek van fruit en kastelen
Gevestigd in een 19e-eeuwse stadswinning in het
centrum van het gravenstadje Borgloon, wil
"De Moerbei" rust en gezelligheid bieden in een
huiselijke sfeer. Het hotel heeft 5 twee-persoonskamers elk met privé-badkamer, TV en telefoon.

N

a de dundrukeditie van het Volledig Dichtwerk van Guido Gezelle werd door Patrick
Lateur nu ook de poëtische erfenis van Anton
van Wilderode samengebracht.
Deze leeseditie brengt voor het eerst een
betrouwbare en volledige leestekst van de ca.
1700 gebundelde gedichten met een uitgebreide
verantwoording.

ca. 1900 blz.
gebonden met stofomslag
1985 fr.
Dit boek is ook verkrijgbaar
in de boekhandel

VOORBEHOUDEN A A N ABONNEES

Naast de vele wandel- en fietsmogelijkheden
(fietsen zijn te huur in het hotel), zijn bezienswaardige steden (zoals Tongeren, Sint-Truiden,
Luik, Hasselt, Maastricht,...) vanuit Borgloon
gemakkelijk bereikbaar.
Gastronomisch arrangement:
9.250 Bf (2 personen)
(2 overnachtingen, 1 *3-gangenmenu,
1 gastronomisch menu
Midweek: 12.600 B f (2 personen)
(4 overnachtingen, 3 betalen - 1 gratis,
4*3-gangenmenu)

V A N HET TIJDSCHRIFT V L A A N D E R E N

U kunt bestellen aan het gunsttarief:
Volledig Dichtwerk aan 1785 fr. i.p.v. 1985 fr.
Stort het verschuldigde bedrag (verzendkosten
gratis) op rekening 467-9351391-96 van C.V.K.V.
v z w , Lindenlaan 18, 8700 Tielt met vermelding Anton van Wilderode. Volledig Dichtwerk. Het
boek wordt u toegestuurd.

l a n n o o

uitgeverij

Kamer & ontbijt: 2.600 B f (2 personen)

Hotel "De Moerbei"
Tongersesteenweg 26 - 3840 Borgloon
Tel.: 012/74 72 82 - Fax: 012/74 51 42
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PIANO'S M A E N E
PIANO'S - ORGELS - KLAVECIMBELS

60 jaar traditie en kwaliteit
VAKMANSCHAP VERLOOCHENT ZICH NIET.
M E T VAKBEKWAAMHEID E N TRADITIE BOUWDE
CHRIS M A E N E EEN AMBACHTELIJK ATELIER UIT.
SOMMIGE VAN DE 30

ENTHOUSIASTE

MEDEWERKERS LEERDEN HET VAK IN HET
M A E N E ATELIER, ANDEREN WERDEN OPGELEID
IN H A M B U R G , BERLIJN,TOKYO OF PARIJS.
Z o IS HET HUIS M A E N E EEN SMELTKROES
VAN KENNIS E N VAKMANSCHAP.
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JULIEN VERMEULEN

Langs de stapsteen sterven
De monoliet als funeraire metafoor
Crosscultureel gebeurt de markering van een graf heel frequent met een sobere stenen plaat of
een monoliet, vaak gepersonaliseerd door enkele verbale of picturale inscripties.

verzoekg
van haar tachtig-jarig
e
moeder
heeft de
l g
Nederlandse kunstenares
Nicole Martinot in 1994
een vrij
vrijludiek
994
grafmonument
gemaakt.
Het
ontwerp
g
g
p is
een lichtgekantelde
kruiwagen
g
g afgedekt
g
met een hardstenenlaat
waaropp de verzen
p
e raveerd zijn:
gg
J 'Weer in de herfstwind
de rode bloemen zijJ is dood die ze wou
plukken'. Boven deze tekst zijn
loI'
J n en
den rozen aangebracht
en de handvaten
g
van de kruiwagen
zijn in brons,^ verguld
g zijn
g
met een afdruk van haar moeders handen.
Dit speelse
element doorbreekt even de
p
g ravitas-gedachte van de dood en voert een
optimistische
toets in. Ook in een ander
p
rafontwer
van
Martinot vinden we een
g
P
speels
motief. Het design
p
g In het licht van de
wolken (1995)s
sobere g ra 995 een bijzonder
J
nieten schaal waarin enkele steentjes
J in het
water liggen:
op
de
rand
van
de
kom
staat
gg
p
de naam van de overledenee
raveerd en
gegraveerd
in het wateroppervlak
weerspiegelen zich
pp
de wolken zoals de titel sugg
ereert. Een ander ludiek concept
draagt
de
naam Carpe
p
g
p
Diem s 995 en bestaat uit tweepalety orNicole Martinot, Weer (1 994)
994

^^^`;,^r
4
KNEW
e,,,^y`^"
^,

mig
ge plaatjes
p J boven elkaar. Op
p de onderste
laat
staat
de
naam
van
de
overledene
en
p
in de bovenste schijf
schijf
zijn de woorden
zijn'carpe
p
diem' uitgezaagd: het wisselende zonlicht
schijnt
schijnt doorheen die letters en werpt
p deze
epicuristische
boodschap
in
een
constante
p
p
beweging
Over dit spel
g g op
p de naamplaat.
p
p
met stenen, licht en water zegt de kunstenares zelf: 'Naast diverse steensoorten, kolas^g
gebruik ik de elementen licht
P er en g
en water in mijn beelden. Op
p elk moment
van de dag-in elk seizoen toont het beeld
zich daardoor anders. Als de zon schijnt
l
spelen
de woorden 'carp
'care diem' over de
p
van de overledene. Wanneer het reent vult het
bassin zich met water. Schijnt
nt
l
de zon, dan verdampt
p het water en komen
de lichtpuntjes
p
J boven.'
Ook in het werk van andere Nederlandse grafontwerpersp
komt het speelsg edurfde element soms op
p de voorgrond.
g rond
Voor een kindergraf
creëerden
Marjo
Marj
g
en Ronald Medema in i 99
6 een minimalistisch werk met de sobere titel Herinneringan
Niels. Het ontwerp
g
p bestond uit
een kleurrijke
kinderbal
gelegen
grind
J
pg
g g op
en afgeschermd
door een vierkant metalen
g
hekwerk. Maart Baanders ontwierpPin1994
1
een bijzonder
eenvoudige,
maar
ook
heel
l
g^
kleurige
opp een betonnen basis
g 'stapsteen':
p
van amper
p 8o bijJ 6o cm schiep
gp hij een inlegwerk van bruinrode, gele
g en blauwe keramischeuzzelstukken.
Baanders' werk vol
p
kleur en licht, met veel keramiek eneschag
keerde leisteen benadrukt niet zozeer het
einde van het leven, maar sugg
ereert veeleer het voortleven van de afgestorvene.
g
Even luchtig
g is het werk van Henny
Y van
der Meer: inrensverle
ende composities
g
gg
p
vanelaste
streepjes
hij een li-J
g
pl staal schept
phij
nenspel dat uitmondt in een soort mand,
een doorkijkbol
of een transparante
koepel.
J
p
P
Ronduit bizar wordt het funerair thema uitgewerkt
door kunstenaars
als F. Gribling
g
of
F. Starik. Gribling
ontwerpt
g
p een 'installatie'
bestaande uit een stoel, een ronde tafel met
daarop
p een bord en een glas
g en biedt dit
aan als eengrafmonument onder de titel
Et in Arcadia Ego
g s 995 . Starik komt op
p het
idee om bijJ de begrafenis
vier kleinepiketg
p
paaltjes
aaltjes (eventueel ggeïllustreerd met fotomateriaal van de overledene) door de nabe-

Nicole Martinot, In het licht van de
wolken 0995)
995

staanden in derond
te laten hameren.
g
Deze recente initiatieven zijn misschiep g edurfd verrassend en verfrissend,
maar het begraven
van een verwante of een
g
vriend is in wezen té ernstigg en té doorleefd om een extreme marge
g vanspelelementen toe te laten. Bovendien is het begrafenisritueel bijzonder
sterk gecanoniseerd
J
g
binnen de verscheidene etnische en sociale
tradities, zodat scherpe
p of abrupte
p zwenkingen in deze cultuurpatronen
weinigg
p
plausibel
stemen
zijn. Binnen alle cultuursystemen
Y
gekoppeld
is een begrafenisgebeuren steeds
eko eld
aan consoliderende factoren zoals sociale
status, overgeleverde
religies
engewoong
g
g
ten zodat een radicaal innoverende tendens moeilijk
J ingangkan vinden. Crosscultureelebeurt
de markeringgvan een graf
g
g
bovendien heel frequent
met een sobere
q
stenenlaat
e ersop of een monoliet,- vaak gp
naliseerd door enkele verbale oficturale
p
inscripties. Griekse stèles, Keltische dolmens Maya-monolieten,
eenvoudige
g
y
Nicole Martinot, Carpe
P Diem (s 995 )

LANGS DE STAPSTEEN STERVEN. DE MONOLIET ALS FUNERAIRE METAFOOR

233

zwerfstenen, neogotische
kruisen,, sobere
g
rechtopstaande
naamplaten
op
gras van
phetg
p
p
een Amerikaanse begraafplaats ofgeiiniformiseerderafzerken
zijn
zijn courante grafaang
duidingen
g die illustreren dat de monoliet
als het ware een funeraire metafooreworg
den is in onze cultuurgeschiedenis.
g
Ook inscripties
op
p
p deze stenen hebben hierbij) een fundamenteel semantische
waarde. Inscripties
opp een grafsteen
hou g
p
den steeds verband met de wens om de beersoon
persoonte identificeren, te indivig

veerde lettervormen en de aangebrachte
g
decoratieve motieven.
Ook de typografie van de gebeitelde
g
tekst is van artistiek belang.
g In een modern
van
desagn zoals Stèle voor Quinten(1994)
994
Nicole Martinot bijvoorbeeld
is
de
naam
l
van de overledene verticaal over de hele
lengte
aangege
g van de rechter steunpoot
p
bracht: zo wordt deze steen stijlvol
en
l
bijzonder discreet gepersonaliseerd.
De
gp
Brugse
Romeinse kapitalen
die de Bru
g schriftp
beeldhouwer Pieter-Hein Boudens opp de

Mark Delrue in zijn
g
J reflectief artikel nagaat
hoe het modernerafontwer
g
pvanuit een
interne christelijke bezieling
g toch intens én
bijzonder
vernieuwend kan zijn.
zijn Robert
J
en Jean Luc Meulemeester schetlijne van
sen in een dubbel luik derote
lijnen
g
g rafg eschiedenis van het westerse
nument. In de bijdrage
g over de grafcultuur
g
J
tijdens
de Gallo-Romeinse tijd
tijd wordt speciJ
fiekefocust
op
het
belang
p
g van de grafstèg
les die met hun rijkversierde
scènes uit het
l
dagelijks
g ) leven en met hun vele antieke o p -

De staande monoliet niet magisch-religieuze inscriptie
inscri ties is een constante metafoor in defuneraire
b er
i. Dolmen met Oud germaanse
runeninscripties,
Moes ^aard, Hej 11
p
g
X, Denemarken.2.. Bas relief o^Meso-Amerikaanse stèle, Mexico. 3.
3 Kingfi Doniert's Stone, Bodmin Moor, Cornwall, U.K
[Foto's: .V..]
I

dualiseren te herdenken en te vereren.
Deze e i grafie
heeft vaak een dubbele dip
mensie: men wil de naam en de faam van
de overledene voor het aardse nageslacht
bewaren en via de oproep
tep p tot een gebed
g
blijven toevertrouwen aan het eeu yens blijvend
begleven. Allerlei wereldse symbolen
Y
roepskentekens heraldische emblemen,, de
tria nomina bijl de Romeinen e.a.) pJ
rojecteren in hetrafmonument
de sociale status
g
van de dode en verraden de zelfverheerli'J
kingvan een bepaalde
sociale klasse. DiP
verse religieuze
symbolen
daarentegen
g
Y
g (de
apocalyptische letters alfa en omega,
g het
Christusmono ram
^de vis,^ het kruis) su gg-ereren
een
spirituele
eeuwigheidsdimeng
p
sie en zien de dood als de dies natalis van
het echte leven. Terzelfder tijd wendt men
soms allerlei symbolen
aan die de ver g an Y
keli'kheid van het aardse leven illustreren:
de afgebroken zuil,
de zeis, de zandloper,
p,
de asurn. Deze driegroepen
picturale
en
icturale attrig
buten zijn elementen die het eigenlijke
g
J grafopschrift,
inclusief
een
eventueel
grafgep
^
g ge
dicht of mogelijke
grafspreuk,
kunnen
g ) g
p
ondersteunen of decoreren. Zo ontstaan
ook op
een semiop sarcofagen
g en grafstenen
g
tische spanning
tussen
de
gekapte
e ra P
g
g P of gg
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kleine monolieten van zijn kindergraven
g
gebruikt,
ebruikt zijn prominenter opp het leesvlak
aanwezig.
als spatiëring,schrijfg Aspecten
p
J
lijn
inkaderinggl
zijn hierbij
hierbij
g
l en algemene
structurerende elementen. De wisselende
lichtinvaleeft
g ook hier een bijkomende,
J
warme schakering
strakg aan de opvallend
p
ke ontwerpen.
p
Deze twee fundamentele componenten van hetrafmonument
(de monoliet en
g
de inscriptie hebben doorheen verschillende cultuurhistorische fasen en vanuit
diverse invalshoeken steeds wisselende
accenten meegekregen. In de christelijke
christelijk
is de opstaande
steen vaak uit ggee
P
werkt in een symbolische
kruisvorm. De
Y
laatste decennia echter is deze christelijke
)
vormentaal aan erosie onderhevigodat
g,

schriften hulde brachten aan deeromanig
seerde elite uit onzeewesten.
In het
g
tweede luik van dit overzicht behandelt
Jean Luc Meulemeester enkele hoogtePunten van de latere historischerafcultuur.
g
De inscripties
op
p
p monolieten en monumenten kregen
g soms ook een literaire
meerwaarde wanneer men in een lovend
gedicht
de overledene bezong. In een afgg
zonderli'k
l hoofdstuk staan we dan ook stil
bijl
opmerkelijk
l en toch verwaarloosd
p
genre
uit de literatuur. De 'ars poëtica'
van
g
p
het epitaaf
of
grafgedicht
heeft
vanuit
de
P
g g
mediterrane beschavingg ook in ons middeleeuws en renaissancistisch erfgoed
duideg
lijk
Marleen Struye
J nagewerkt.
g
Y en Jan
Esther breng^
en vanuit hun betrokkenheid
bij de zorg
voor
het Brugse
erfse
gfuneraire
g

Amerikaanse begraafplaatsen zi1n S
gekenmerkt door hun soberheid: eenvoudige
g monolieten ingeplant in
gras.
Begraafplaats van Amherst, Massachusetts waar de dichteres Emilyy^
Dickinson begraven S
^
[Foto: J.V..]
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goed,^ een boeiend verslagg van de restaura g
tie van een aantal 19de-eeuwse
graven
oop
9
g
de Begraafplaats Steenbru
Steenbruggee in Assebroek Brugge.
variant op
gg Een opvallende
p
p het
monolietthema is het laatclassicistische
grafteken in een ranke spiraalvorm
uit 18
1854
g
p
dat in 1997
gerestaureerd
werd en dat ze
997
g
uitgebreid
beschrijven.
beschrijven. En als architect gaat
g
g
Marc Dubois op zoek naar enkele hedenen
daagse
g facetten van de moderne begraafg
laatsen en hun
integratie
in de landschapg
P
elijke context. Hierbij
Hierbij neemt hij
hij dus het
pl
spanningsveld tussen de stad
enhet landschapals invalshoek. Als testcase staat hij
hij
vooral stil bijl de nieuwe begraafsite
in
g
Kortrijk. Bernardo Secchi's ontwerp
Kortrijk.
p voor
een nieuwe begraafplaatsopo Hoog
Hoo Kortrijk
J
is hierbijl immers normdoorbrekend.
Om deesneuvelden
van beide weg
reldoorlogen te herdenken werden in alle
Vlaamseemeenten
en steden afschuweg
li'ke
gedenktekens
opgericht.
Deze ontwer) g
pen hebben veelal niet de minste artistieke
waarde en versterken onze reputatie
van
p
'lelijkste
'lelijkste land ter wereld'. Deze ong eïnspireerderoducten
houden in het beste geval
p
g
het midden tussen deronkers
ge bombast
p
van een weggedeemsterd
heroïsme en de
gg
logge
lo e profilering
p
gvan mislukte sovjetkunst.
l
Gelukkig
kung toch hebben getalenteerde
g
stenaars af en toe hun inseiratie en vakmanschapten dienste gesteld
van de
g
funeraire kunst. Vooral in het buitenland
hebbenerenommeerde
kunstenaars opvalg
p
lende werkenecreëerd
die necropolen
en
g
p
kerkhoven tot belangwekkende
kunstsites
g
maken. Op
in
p
P het Cimetière Montparnasse
Paris is werk te
vinden
van
o.a.
Hans
Arp,
p,
Constantin Brancusi, Hector Guimard en
Niki de Saint-Phalle. Het Cimetière du Père
Lachaise in Parijs is eveneens een exclusieve staalkaart van artistieke realisaties. En
moderne kunstenaars even verscheiden als
Kathe Kollwitz, Jacob Epstein, Victor
Horta,
,
Paul Klee, Le Corbusier, Ludwigg Mies van
der Rohe, Au gguste Rodin, Henryy Van de
Velde en Ossip
p Zadkine hebben hun talent
aangewend
bij de creatie van bepaalde
p
g
grafmonumenten.
Dichter bijl huis is er het
g
Gentse Campo
p Santo, de kerkhoven van

Laken en Elsene en het Antwer pse Schoonselhof. Op
p deze laatste begraafplaats
werden o.a. ontwerpen
p van Oscar Jespers
p
gerealiseerd.
erealiseerd. Precies over één van deze p ro jecten
handelt Jean-Emiel Driessens in een
J
tijd exemplarisch
benaderingg die terzelfder tijd
p
en vernieuwend is.
Voor de Vlaamse dichter Jotie
T'Hooft was de dood niet meer dan een
sta steen naar een wereld vol licht waarin
stapstee
hij
rein en vrij van
vrij
bederven wilde verschiJ
nen. Dit aantrekkelijke
l doodsbeeld wordt

weliswaar niet door iedereenedeeld
maar
g
de 'stapsteen sterven' is in zijn
zijn eenvoudige
g
vorm vanegp
ersonaliseerde monoliet een
bijzonder sterke funeraire metafoor g ewor den binnen onze leefwereld. Dit nummer
over Funeraire Kunst dat we u hier mogen
g
voorstellen,,pplaatst deze constant terugkein een ruimer
ersecrende componenten
p
p p
tief. De diversiteit van medewerkers,, de verrassende invalshoeken en de overvloed van
ongepubliceerd materiaal staan ongetwijfeld
g
l
garant voor een
boeiende leeservaring.
g
.

Moderne ontwerpen
1 waarbij1 de typografie
en de kalligrafie belangrijkzijn
zin bij
bi het
personaliseren van de steen. i. Nicole
Martinot, Stèle voor Quinten (1994)
994
iiiet discrete aanbrenging van de naam
[Foto: kunstenaar]
o1p de rechter steunpoot
^
2. Schriftbeeldhouwer RH. Boudensebruikt
fi
bi'1 voorkeur Romeinse kapitalen
P
[Foto: kunstenaar]

'4A1, ,vy^^^^^^v
^v
,\
^u\\ ^i\

\\

R\
,,•
^^11\^^\\\^^\ ;u , >\\\ \\ \ y ?:;

\`\

\

`1^\
ti^
\^ \^\^

\\`c ^\'\\\Ha

,

\

1\ 'q

\

^

^\1\

^

\\,

Als correctie op
tomben,,
grootse sarcofagen,
classicistische grafkapellen
of tempeltjes
neer te zetten, ^^
grijpt
gS
1 P men
J
P 1 als statussymbolen
P
P de tendens om imposante
P
y , Washington
Cemetery,
vaak terug
de graven vanJ.F.Kennedy
I
S D.C.
g Cemeter
yen J.I Bouvier Kennedyy Onassis, Arlington
S naar de sobere monoliet. i. Platte naamsteen opP^
[Foto:
Foto:.V.
I ] 2. Am ethist en brons, kunstwerk van Marjo
1 Tdbben en Ronald Medema, s996,1 o4cm [Foto: J. IStoel, Stichting ^Memento Gedenkbeelden].
Erepark
N. [Foto: I.V.]
3 Zwerfkei op
P
P
p^graf van Lode Baekelmans, Schoonselho , Antwerpen,
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MARK DELRUE

Hedendaagse kunst oog in oog met de dood
Beelden en symbolen die in soberheid en eenvoud worden gebracht,
drukken het best onze verhouding tegenover de dood uit: een weefsel van droefheid en hoop tegelijk.

A

ntrop
olo gen tasten de verste
schaduwen van de oude ti'J
den af, op zoek naar
vindlaatsen
van de mens.
De ontdekking
g
van
eengraf is voor hen een confrontatie met
een ondubbelzinnigg teken. Alléén de mens
begraaft
ritueel zij
zijn doden en markeert die
g
met een teken. Begraafplaatsen zijl
pn
het oudsteeheu
en van de mens. Van bijl
g
het begin
al
was
het begraven
van doden
g
g
een heilig
gebeuren. Voor de oermens was
gg
begraven meer dan zomaar een lijk
lij in de
grond
stoppen.
pp
Alles had toen reeds s Y m bolische betekenis, want de mens is de
enige
sterfelijkhei heeft
g die het besef van sterfelijkheid
omgezet
in spirituali eit. De begraafplaats
g
lag
g in een mooi stuk'l natuur, de vorm van
hetraf
g was niet toeva lig.
Oude kerkhoven zijn
J oasen van rust;
plaatsen van melancholie die ruiken naar
klei en aarde. Daar is meer te zien dan op
parkeerplaatsen.g
Ik zag ooit het graf
g van
een toneelspele
toneels eler met schminkdoos en de
van KingJ
Lear. Begraafplaatsen zijn
musea van verbeelding.
gOpp oude bekende
kerkhoven kom ik onder de indruk van de
schoonheid van de tuinaanlegg en de bomen ppracht. Ik mis er evenwel meestal de
kracht die uitgaat
van sobere grafzerken.
g
g
Schoonheid en kracht vergezellen hem, lezen we toch in
Y
c. Opvallende
0 vallende zerken lompe
p dekstenen uit marmer ofgraniet laten de indruk de doden voor immer
ingemetseld
te hebben. De bonte mengeling
g
g g
van kunst en kitschaat
g opponze kerkhoven bijna
broederlijk hand in hand, want
J broederlij
hebben ietsemeen:
de grafzerken
zijn
g
g
l
spore
s oren die de mensen achterlaten in het
landschap
van de herinnering.g Ze zijn
Jg e
denkbeelden. Een dodentuin spreekt
van
p
de 'terra incognita
van
welks
grenzen
geen
g
g
g
reiziger terugkeert'
(Hamlet).
g
Eengrafzerk
Eenrafzerk
roept herinneringen
o
p
g op
die ons doen nadenken en appèl
zijn
voor
Pp zij
nu. Het
wordtedenkteken
in de diepp
ste zin van het woord. Henri Maldiney
schrijft hierover: 'Le mot allemand p
schrijft
pour
monument "Denkmal" le mar que
bien.
Un
q
sine
nestas
pasle rappel
s bolig de pierre
I'
pp Y
que d'unp
souvenir pétrifié. Il est un signe
gne
focal mal.:rec
issant et ras g sêma),^ surgissan
donne a penser - denken.'
qp
- ui
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Neogotisch
eistijl:
fi
^gedenkteken in kap
1
imitatie van venstermaaswerk met elegante
g
spitsbogen; bovenaan gedecoreerd
met
^
versierde fialen en een kruis. Timpaan
p
metedecoreerde
driepas.
R
p Santo,
p Campo
Sint-Amandsber ,18 46. [Foto: I

christelijk p
In christelijk
perspectief
is onze ggrafcultuur
p
te doods.
Hedendaagse
g kunst en
kerkhof esthetiek
De vele debatten over hedendaagse
kunst bijl de millenniumovergang
g g zijn
J bijl talrijk: dit meervoud van geboeid
zonder talrijk:
g
worden door en achterdocht hebben voor
kenschetst de houding
de kunst
gtegenover
g
vandaa g. Dit dubbel gevoel
wordt
nogg sterg
ker bij
bi de confrontatie van kunstenaars met
derote
hun
g levensvragen
g ,bijvoorbeeld
l
omgang
met
de
thematiek
van
de
dood.
g g

HEDENDAAGSE KUNST OOG IN OOG MET DE DOOD

Neoclassicistisch tempeltje
p1 met ionische
zuilen, fries met naamplaat
en timpaan
met
1'
p
figuratiefo
motief. Cam
p Santo, SintAmandsber^^; ook de treurwilSop
p de
achtergrond
is een courante kerkhofboom.
S
[Foto:.V.]
I

Het antwoord opp de vraag:
g kan de kunst
vandaa
vandaagde mensen helpen
p om hun eigen
g
ver
vergankelijkheid
onder oge te zien, is
g
l
complex.
Het is nochtans deze vraagg die
p
ons bezighoudt
in dit artikel. Kan kunst
g
vandaa
vandaagmensen troosten bijl de dood van
huneliefden?
g
Bij het bespelen
van de doodsthemap)
tiek nemen kunstenaars van de 2oste eeuw
ons mee naar derote
leegte. Hun artisg
tieke creaties doorheen de hele eeuweven
g
angst
ggeen antwoord op
p onze diepste
P
g voor
de dood. ZijJ verbeelden onze angst.
g Reeds
in de 'Schreeuw' van E. Munch(1893)taat
93

eengezicht met doodshoofd in een draaikolk van lucht, aarde en water. Met open
p
mond, de handen om de oren, schreeuwt
heteluidloos
in de leegte.
g
g Het beeld van
angst is absoluut. Het staat symbool
voor
Y
de moderne mens voor wie God dood is,
en diegeen troost vindt in het materialisme
op
p de brugg tussen twee werelden. Ook in
de film van Bergman
'Kreten en gefluister'
g
g
(1966)wordt in de slotscène de meid Anna,
een mooie vitale vrouw, door medelijden
J
bewogen.
Zijl neemt de stervende meesteres
g

Heldenhuldezerkje
1 voor de Vlaamse
esneuveldenp
uit W.O. I, naar een ontwerp
vanoe
I English
S (1882-1 918), geinspireerd
S p
op
p Ierse ggrafstenen en voorzien van een
blauwvoetmotie . [Foto: I.V.]

op
p haar schoot en wil van haar vitaliteit
overdragen.
Wellicht heeft de cineast, de
g
zoon van een dominee,g
gedacht aan het
vierde hoofdstuk van het tweede boek der
Koningen.
Daar wekt de oude Eliseus een
g
jonge
jon e man tot leven. Bijl Bergman
lukt het
g
niet. God is afwezig.
Ook
hedendaagse
g
g
kunstenaars bespelen
graag
het grote
taboe
p
g
g g
van onze tijd:
l de dood. Installaties en videomontages creëren vandaagg vaak rituele
ensceneringen die de fascinatie en de weerzin voor sterven ten tonele voeren. Actuele
artiesten tonen aan de toeschouwer wat de
maatschapp
i' weigert
l
g te zien: 'la condition
langzame maar
zekerep
ophumaine'
de
angvan elk mensenleven naar de dood
g
zonder enige
tot rappel.
g mogelijkheid
gJ
pp Dit is
op
o zich een dienst aan de gemeenschap.
g
p De
boeiende boodschap
van
het
christendom
p
inspireert
kunstenaars niet meer voor de
p
ook hoopvolle
beelden van leven doorheen
p
de dood. Het begin
g van de teloorgang
g g van
derafkunst
kan eigenlijk
g l al gesitueerd
g
g
worden aan het einde van de 18de eeuw,
wanneer de christelijke heilsverwachting
g
voor het eerst in twijfel
J wordt getrokken.
g
De angst
g en het morbide overheersen in de
wezenlijk
hedendaa gse kunst. Dit is een wezenlijk
bijJ de thematiek van het artikel.
p
Actuele kunst oogt
g De
g niet rooskleurig.
mens wordt verbeeld met verminkte ledematen en brutale verstoringen.
De christelijke boodschapp is: de
angst
aanvaarden,
deze doorleven en het
g

laatste woord laten aan hoop
p en vreugde.
g
Charles Péguy
heeft
dat
ooit
schitterend
gY
vertolkt. In het laatste deel van 'Leorche
de
p
la deuxième vertu' wijdt hij
hij honderden verzen aan de nacht, de duisternis. Maar in het
laatste vers krijgt
Jg het licht het laatste woord:
'Et les hommes deose ph d'Arimathée
ui déjà
déjà
s'approchaient,
q
pp
Portant le Linceul BLANC'
Onttrokken aan culturele bevoogdingijn
g J de kerkhoven van een onte
g ensprekeli'ke
lelijkheid Overal datzelfde
l lelijkheid.
grijze graniet,
e o
g
^ roze of zwarte marmer,gp
lijst opgeblonken. Grafzerken zijn vandaag
industriële fabricage
g vangestandaardiseerde modellen. Als we smaak afwegen
g
aan wat kerkhoven tonen,g
gaan we er niet
op
p vooruit. Maar nostalgie
g naar het verleden met beelden vol romantiek, illusie en
geenantwoord voor de hegen bieden een
dendaa gse mens. Aandacht voor de architectonische aanleg
g van kerkhoven en artistieke inspiratie
bijJ het ontwerpen
P
p van
zerken werd in onze eeuwoeddeels
met
g
de doden begraven.
Diezelfde eeuw bezat
g
nochtans eenpotentieel
van architecten,
p
f urbangsten en kunstenaars zonder weerga.
g De
situatie isaradoxaal.
Dit fenomeen ontp
hult een diepere wonde.p
De manier waarop
een beschaving
haar
doden
bejegent,
is
g
lg
prekend voor de wijze
wijze waaroppl
zij over het
sP
leven denkt. Cees Nooteboom dicht het zo:
'Markten en kerkhoven, verzamelplaats
p
van levenden en doden — daar leer je een
stad kennen.' De waarde van een maatscha g herken
jeJ aan de wijze
l waaroppzijl
l
met haar doden omgaat.
Het gebrek
aan
g
g
smaak bijJ dodencultuur is symptoom van
een bredere crisis van het westerse denken:
het verlies van vertrouwen in de sacrale
waarde van elk mensenleven over de dood
heen. Deze waarde behoort nochtans tot de
kern van het christen zijn.
blijf er in
J Wat blijft
christelijke visie over aan menselijkheid
menselijkhei
de mens de herkenbaar-menselijke
l
eigenschappen moet loslaten? Wat is dan
wat overblijft?
p verborgen
g kern
J Een diepe
van beminnenswaardigheid,
gewaarborgd
,g
g
g
door de liefde die God deze mens blijft toedragen.
De lijdende
lijdend God heeft zichzelf het
g
zichtbaar en voelbaaremanifesteerd
g
in kwetsbaarheid enebrokenheid.
g
Dit inzicht wordt vandaagg bedreigd
g
door een te vergaande
commerciële aanpak
p
g
van de dodencultuur. Soms speelt men travestie met de dood. Dit showelement dient
meestal voor het inlossenschuld
van gevoelens. Dat is wezenlijk
onchristelijk De dode
J onchristelijk.
als een levende verkleed, in een zetel
gezet
met een glas
g wij
wijn of een boek in de
g
gelijkend
opp een wassen beeld alsof
,g
l
men niet wil dat deze dode dood is.
A. Solzjenitsyn
Y illustreert deze verblindingg
in zijn
l boek 'Im Interesse der Sache': 'van
verre zou men kunnen denken dat ze aan

het bidden waren, maar ze doen alleen
maar ochtendgymnastiek,
dienen alleen het
gY
lichaam en niet de ziel. De dood en de doden hebben in zulk een wereldeen
p
g plaats
en men is er dus bangg voor. Want, wat men
over de dood moet zeggen,
weten we
gg
niet... Dus wegg er mee. Verdwijnt,
l^ lastige
g
mensen,
mensen onder jullie
jullie houten,, beschilderde
g raftekens. Verhindert ons niet te leven.
Want wijJ^ l zullen niet sterven.'
Zoals reeds hierboven vermeld: wijl
verbergen
g onze doden onder granietplaten,
g
p

Ludieke uitwerking
^ van het kruisgegeven:
An angel
never
calls
twice van Nicole
g
Martinot (1 995
995). [Foto: A. Baars]

banaal en anoniem, terwijl
J kunstenaars
toch in staat zijn
J een nieuwe vormentaal te
creëren, die van soberheid en eenvoudeg
tuitg om het verlies van een geliefde
en het
g
vertrouwen in het leven te symboliseren.
Y
Het mankement in funeraire kunst is belanrijker
lijkt.We zijn
zijn bangg de reil dan het lijkt.
aliteit van het doodgaan
onder oge te zien
g
durven haar delaats
niet geven
die
g
p
haar toekomt in de memoria van familie en
wi' de dood verdonkerevrienden. Omdat wij
manen is de hommage
g aan het leven vaak
niets meerg
dan een artificiële zang zonder
diepgang
pg g, verdronken in banaliteit. De
jaarlijkse 'Love-parade'
in Berlijn
jaarlijkse
l en de
p
Techno-arade
in Parijs
Parijs zijn
zij karikatuur
P
vrolijke gekte
feestvieren, omdat de vrolijke
oop
g
inhoud
wordt
zich staateen
en
doore
g
v or
wel eenespiegel
en Ze houden
eevoor
dragen.
van wat zich in de maatschappij
p
pp l afspeelt.
InJapan
p is er een nieuwe kwaal: de kwal
als huisdier. Enkel nog
g een grillige
g g vorm in
huis, die boven de aanwezigheid
van een
g
medemens wordt verkozen. Dit zijn
zij bedenPP
J feiten die een klimaat scheppen
waareen
blijft
blijf om doden te
P
g plaats
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Voor christenen is funeraire kunst
staat
g
ggeen antinoodlot. Een grafmonument
nietarant
voor
onsterfelijkheid,
geen
^g
J
g
noodrem teen
Deze kunst moet
g
g dood aan.
uitingg zijn
g
l van de hoopp dat onze geliefden
mensen fapgenomen worden in de grote
o pg
g
milie in deemeenscha
g
pvan heiligen.
g
bi' deze christelijke
christelijk verbeelGoede smaak bij
gmaakt ons meer vertrouwd met het
onvermijdelijke: 'Der Mensch ist ein Sein
onvermijdelijke:
zum Tode' schreef Heidegger
gg in Sein und
Zeit. Zijn
J we niet allen stervende vanaf het
moment van onzeeboorte?
g
Beelden en sYmbolen die in soberheid en eenvoud wordenebracht
drukg
ken het best onze verhoudinggtegenover
de
g
dood uit: een weefsel van droefheid en
Ymb
hoop
Daarom heeft
sog goede
ptegelijk.
g l
liek op
grafzerken
en
in
columbaria
een
hepg
lende kracht. In vertrouwde tekenen wordt
de ernst van het verlies beaamd, maar ook
een weg ggetoond,^ een beddingg van hoop,
pzoals de aria in de Messiah van Handel met
de woorden van Job laat horen: 'Ik weet dat
mijn
J Verlosser leeft.'
Het is belangrijk
gl voor christenen
nieuwe wegen te bewandelen in de funeraire kunst. Architecten zijn
zijn er al mee bezig.
g
Plastische kunstenaars in mindere mate.
Dat heeft ook zijn
l reden. Dit houdt verband
met een oud zeer: de radicale splitsing,ze
g
maar breuk tussen ambacht en kunst. Waar
zouden steenkappers
hebben
pp het geleerd
g
om bijJ
creatie van een zerk een artistiek
vernieuwende beeldentaal te integreren?
g
Wie heeft
eleerd
het hun om
door vorg
menspel en materialenkeuze mensen te helDoodgaan zo
p en hun doden te gedenken?
g
individueel, zo universeel. Er is echter
meer. Goede smaak enrafzerk
zullen
g
steeds een moeilijk
Jblijven
begrippenpaar blijven.
ligt
g niet voor de hand dat mensen bijl
de dood van huneliefden
kiezen voor
g
kunstvolle ontwerpen
p van eengedenkg
steen. Waarom? Diezelfde mensen worden
in hun dagelijkse
leefstijl
leefstijl meestalged won gJ
g en tot anonieme,^ clichématige,
g^ modische
massaproductie.
p
De kleine culturele ambitie van de
modale mens,^J
zijn vervreemd zijn
zij van de
natuur, zijn
zijn onvermogen
g tot sociale inte g ra tie weerspiegelen zich vaak in monotone en

onpersoonlijke
p
J wooncultuur. Zo is het niet
anders in zijn
zijn laatste woning.
g Het is een
opdracht
om de smaak
bijna onmogelijke
g l
p
van mensen te willen corrigeren
bijJ dit ulg
tieme moment. Ditrobleem
stelt zich niet
p
eerst op
g eg
p het kerkhof. Het is een logisch
volgvan hun levensstijl.
levensstijl Het artistiek niop
liggen
•
g gg
p het kerkhof kan niet hoger
dan dat van het leven van de mensen. Met
deze bedenking
g houg moet men rekening
den wanneer men over de slechte beeldensmaak op
pklaagt
onze begraafplaatsen klaa t.
staan anoniem in het leven, zoals
ze ook anoniem liggen
in de dood:grafgg
stenen naast elkaar als in een kaartenbak.
Geen boodschap
p of aandenken aan de
mens in zijn
J uniciteit: nogg enkel namen en
de
Jjaartallen. Wat dacht,^ deed en geloofde
g
dode? Daar hebben we het raden naar. Op
derafsteen
staat soms enkel nogg een troeg
telnaam: 'Aan mijn
J lieve schat'. Zo heeft
het bijbelwoord:
'Ik heb u bij
l
J uw naam
gezij
roepen'
zijn
kracht
verloren.
p
Inspiratie
vanuit de christelijke
christelijke
P
P

Geboortedag
Een christenelooft
dat dood, ^l
lijden
g
en kwaadeen
blijve
g meesters kunnen blijven
•
de wereld; licht haalt het opp duisternis.
strij
In het diepste
drama,^ in de nacht van strijd
p
• lijden,
Het
J
^ is er een ochtendgloren.
g
evangelie
evan
suggereert
dat het paasgebeuren
g
gg
p g
houvast biedt als het leven een chaos
wordt. De sterfdagg van de eerste christenen
werdezzen
als geboortedag
g
g
g naar nieuw
leven: dies natalis. Stille vreugde
g om een
nieuw begin van leven klinkt in de christelijke
l uitvaart sterker door dan somberheid,
door alle droefheid heen. Doorheen de eeuwen heeft de belofte van Maranatha in onze
dodentuinen het moeten afleggen voor de
angst
g van het Dies irae.
Wenstaal
De Latijnse
Latijnse uitvaartliturgie
g haalt
haar sYmboolkracht uit de wensvorm: deducant te Angeli
te Martyres
–perp
y
S – suscipiant
ducant te – Chorus angelorum
te sucipiat.
Mog
p
en
de
Engelen
u
begeleiden...
eleiden
g
g
g
De wenstaal drukt een hoop
p uit en
aanvaardt de angst.
g Hier ligt
g de zwaarte-

kracht van het voorspreken ten beste. De liturgie is spaarzaam
met het woord hemel.
p
Zi' geeft voorrang
aan
beeldentaal: de tuin
Zij
g
van hetaradi
sl^de hemelse stad Jeruzalem,
p
Abrahams schoot, feestelijk
J licht of deParabels van Jezus. Maar steeds herken je
l het
spanningsveld tussen hoop
hoo en vrees. Als wijl
bidden om het eeuwigg licht zijn
zijnwij
wij
nog
g in
duisternis. Dit is een heilshistorischebeug
ren deels in het verleden: het Pascha van de
Heer, deels in het heden: de dode zelf;I ki'-J
kend naar een toekomst over hetraf
g heen.
Rust en vrede
Requies
(rust) kan je
Het opschrift
q
J
p
Hic
lezen op
g
p heidense grafmonumenten.
uiescit Somno aeternali. De christenen
quiescit,
g ebruikten het woord Pax (vrede): Pax tibi
Spiritus tuns inp
pace. Vanaf de
cum sanctis,^1'
vijfde
eeuw behoren beide woorden tot het
J
christelijk
christelijk taalgebruik.
Het woord^pax werd
g
dus bijJ de christenen vroeger
g ggebruikt dan
aven het woord 'rehet woord q uies. Ze gaven
g uies' echter een nieuwe betekenis die verwijst
pJ naar de zevende dagg uit het schepingsverhaal. Het gaat
hier
niet
om
slaap,
g
p,
voor een
zoals bijl de heidenen. Requies
q
christen betekent een wereld zonder zonde,
zoals God het oorspronkelijk
J bedoelde: 'en
p
Hij
zag
dat
het
heel
goed
was'
(Gen. ^3 1).
Hij
g
g
Ook de voltooiingg van de bijbelse
l
boodscha ligt er in vervat. 'Komt allen tot
boodscha
Mij die afgemat
en belast zijn,
J^ en Ik zal u
g
geven.' (Matt. 11,28). Met het
rust re 9 uies)g
woord Requies wordt Christus de echte sabbat de ware rust van de zevende dagg aan
de overkant van dit leven. Het kerkhof
heeft iets van de tuin vanverrijzenis.
de l
'Op
p de eerste dagg van de week,^ vroegg in de
moren'
g (Joh. 20,1).
Inspiratie
vanuit christelijke
p
iconografie
g
Een oud beeldenarsenaal
Beelden uit de catacomben zijn de
collectieveeloofsbelijdenis
van de eerste
l
g

Duits militair kerkhof van Vladslo: een open
p Sgroene ruimte met eenvoudige
^ merktekens
die lelden naar het Treurend OuderPaar van Kathe Kollzvitz. [Foto's: .V]

,^.

,^^^^
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christenen in het verrijzenis
l
g geloof. Zij
l kozen voor deraven
van
hun
doden
voorg
bijbels taferelen waar
stellingen
a heil
el
g van bijbelse
geschiedt
tegen wanhoopp in: Noach in de
g
zondvloed het offer van Isaak de drie
e Jonelin
en
in
het
vuur,
Daniël
door
de
leeugg
wenes
Suzanne
gered
van valse
g aard
p
^
g
beschuldigingen, ona in de buik van d e
walvis. Dat is niet alleen een vroomebed
g
voor de doden. Het is ook bevestiging
gg van
redding,
binnenstappen
g,
pp in de hemelse
e se
tuin vanoddeli'k
herder
g
l leven. De goede
g

Inhoudelijke herbronning:
ontwerp
$P
van RH. Boudens (1995)
995 [Foto: kunstenaar].

leidt het schaapje
pJ naar de bron van levend
water. De Ichtus beschermt de kleine visjes
J
in het water.
Doden begraven
is voor de christen
g
niet alleen eengeste
van
medemenselijkg
J
heid. Het is teken
vanver
eloof
in de
g
ri'zenis.
De evangeliën,
de brieven,, de
l
g
Apocalyps, het credo,
credo de traditie van de
kerkvaders, de liturgie,
zij deg, alle ademen zij
zelfde taal: 'Ik verwacht de opstanding
p
g van
de doden'. Het is belangrijk
g J bijl hetgedenkg
teken te streven in taal en beeld naar waarachtiheid
die de droefheid niet miskent en
g
hoopt
p verwekt. Jeroen Bosch stelt de hemel
voor als een tunnel waar mensen doorheen
gaan,
aan aangetrokken
door het licht,, begeleid
g
g
door engelen:
'Ten
Paradijze
geleiden U de
l g
g
engelen'.
Licht

Symbolen
spreken
mensen aan in
Y
p
crisissituatie. Ze zijn niet alle gelijk
gl van
orde of rang.
bijl
g Het voornaamste symbool
Y
de dood is het licht. Daaraan heeft de mens
de hoogste nood. Licht biedt uitkomst.
Licht behoedt een mens voor donkere afen liturgie
g rond. Bijbel
g noemen God en
l
Christus Licht. De mandorla, het amandele
schrijnvan licht oppRomaanse t Y m vormigschrijn
panen, omhult de verrezen Christus als
symbool
van Licht der Heerlijkheid.
Heerlijkheid Ook
Y
aureool bijl heiligeen is zinnebeeld van
hemellicht. Niet toevallig
g wordt in dde

iconografie
de dood voorgesteld
als een uitg
g
edoofde fakkel. Aan de ingangsdeur v a
gn
Parijse
k
het Parijse
kerkhof Père Lachaise, staat:
'I
ben het Licht van de wereld' (Joh. 8,12). Als
wijt voor de dode bidden om licht, dan vrag en wijJ dat hijJ God magzien. Licht kan een
verblindend symbool
zijn.
zijn Daarom wordt
Y
suggestieve
taal gesproken
zoals Jesaja
gg
g p
l
doet. HijJ laat de wachter zeggen
gg dat het
nog
no nacht is, ^maar dat de morgen
g komt.
In het laatste bijbelboek
wordt deze
J
toekomst het nieuwe erusalemenoemd.
g

Experimenteren
met een nieuwe vormentaal:
p
Daat'e
4 x 40
4 cm,
1 van Daalen, Licht, 8o x 40
marmer en hardsteen. [Foto: G.C. van
Daalen, Stichtin Memento].

Johannes behelpt zich met beelden die vertellen wat er niet zal zijn:
l het onrecht niet,
de tranen niet, het definitieve afscheid niet.
'Er zaleen
zijnen zij
zij behoeven
g nacht meer zijn
ggeen licht meer van lamp
p of zon, want God
de Heer zal over hen lichten'Ap oc. 21
^5 .
In het boek 'Het einde is het einde
niet' van Marinus Van den Berg
g eindigt
g het
verhaal van Annette met haar dood en uitvaart. Deze laatste werd een vieringg in het
teken van doorgaan. Uit het leven en sterven van deze jonge
l g vrouw was een kracht
uitgegaan die over de dood heen nu verder
gaat. Voor haar noch voor haar naastbestaanden kan het einde niet het einde zijn.
l
'Licht dat blijft' staat er opp haar graf
g te lezen. Een boodschap
p straalt doorheen dit
aangrijpend verhaal: licht voor wie zelf
leeft in de schaduw van de dood; licht voor
verwanten, vrienden en hulpverleners.
Licht voor allen die nadenken over lijden
l
en dood.
Bloemensymboliek
y

De meeste sierlijke
l vruchten der
aarde symboliseren kwetsbaar en vergankelij
lijk leven. Zoals de vlam van een wassen
het opstijgen van wierook,^zijn
zij bloeeen stukje
l levende offerande door hun
broos bestaan. Bewondering
g van deze kortstondege schoonheid kan leiden tot aanbid-

dingan
g de Schepper
pp en tot erkenningg van
afhankelijkheid
van de schepselen.
Zijl ver t
p
tolken onze vergankelijkheid
onze
droefl
heid onze broosheid. Bloemen opp
begraafg
p laatsen die bloeien in het seizoen worden
zelf symbool,
ze worden transcendent aan
Y
zij tolk van een
hun eigen
schoonheid
en zijn
g
m Ysterie. Als bloemen te
pronkerig
ronkers oopgrafzerken staan,getuigen
g g ze
niet meer van deze broosheid. Ze eerberg en het essentiële: de ggedenksteen van een
ggestorvene.
De tuinaanleg
gopp een begraafplaats
verdient onze volle aandacht. Bomen en
struiken worden best aangeplant met het
oog
op hun symbolische
betekenis: teken
gp
Y
van hoopp door het sterven heen. De immer
groene
klimop
g
p staat voor eeuwigg leven, de
treurwilgg voor verdriet,^ de linde symbool
Y
van liefde. De voorkeuran
g aat uit naar
p lten die ook in de wintergroen
blijven,
zoals
g
J
hulst cypres
Yp en buxus.
Teraardebestelling en crematie
Teraardebestellin
Het zou zinvol zin
J indien mensen
in volle aarde konden begraven
worden en
g
niet in betonnen kelders. Het ligt
lij
g in de lijn
de christelijke
J traditie: het lichaam
wordt neergelegd in Gods aarde, zoals de
graankorrel
in de aarde sterft.
g
'Gij hebt met Uw bredegebaren
$
de mensen gestrooid uit Uw hand
en in de seizoenen der Jaren
volmaakt Gij1 de oogst
op Uw land
$ p
En als Gij1
brengt
$ in Uw schuren
ten tijde
1 der eeuwigheid,
$
laat ons het dorsen verduren
waarmee1
onderscheidt.'
$ i' hetgraan
$

Guillaume van der Graft)
Deze rijke symboliek
Y
verdwijnt,
J als
je meemaakt dat men de kist machinaal laat
zakken in de betonnen kelder zonder de
familie en los van het religieus
gebeuren.
g
g
Waar hebben wijl
onze handen voor?
Hoe kunnen wij
wi' zeggen
ze en bi'
bijhet laatste afscheid: wijl ggeven
hen uit handen, wij
wij ver ^
trouwen hen toe aan de aarde? Getuige
g zij
zijn
een open
graf
in
zijn
zijn
harde
werkelijkp g
J
heid is een zware confrontatie. Maar je
J kan
pas
P aanvoelen en vermoeden wat verri'l ze
nis is, als Jje eerst de pJ
pijn van gestorven-zijn
l
g
hebt doorleefd in dit naakteebeuren.
g
Aarde strooien op
p de kist is een Ymbolische handelingg om het graf
g te dichten. Dan
kunnen wijJ echt zeggen:
wijl hebben hen
gg
begraven.
Bloemen strooien in pplaats van
g
aarde is een verbloemdebaar.
g
Welke symbolen
kunnen bij1 crematie
y
woord van leven zijn?
Het scheppingsverhaal, het visioen
van Ezechiël en het 'Gedenk, o mens' van
Aswoensdag
g herhalen ons dat van het
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menselijk lichaam na de dood slechts stof
en as overblijft. Theologische bezwaren tegen crematie zijn er niet. Cultureel-historisch is crematie van heel recente datum. In
de joods-christelijke
joods-christelijke traditie was 'begrafenis' eeuwenlangg de enigg aanvaarde vorm.
Hierdoor bezit de 'teraardebestelling' momenteel nog
rijkere waaier van smbo
Y
g een rijkere
len dan verbranding.
g
De duidingg van het vuur in het creaande betematorium heeft een even diepg
bi' het graf.
Het vuur, tekenis als de aarde bij
g

den als herinnering
g en tevens als sYmbool
van leven dat reikt tot over derenzen
van
g
het sterven. Diteldt
g evenzeer voor de kleinereedenkbeelden
na de crematie als voor
g
derafzerken
na de teraardebestelling.
g
g
Derafcultuur
in België
g mist kracht
g
doorebrek aan eenvoud. Bombastische
doorgebre
gedenkstenen drukken de grootheidswaan
g
van levenden uit. Een sobererafsteen
verg
tolkt meer respect
en
liefde
voor
de
estorg
P
vene. Nederland kent een meer bescheiden
g rafcultuur dan België. De invloed van de
Reformatie ligt
g wellicht hieraan te g ron dslag.
g

talent van de kunstenaar elkaar ontmoeten.
Voor het totaalconcept bij
J de aanlegg
van nieuwe dodentuinen kunnen we naar
kijken De
de militaire begraafplaatsen kijken.
kerkhoven in Vladslo en Langemark
g
zijn
J voorbeelden van kracht en schoonheid,
omdat derafbeelden
beheerste emotie uitg
zijl plaatsen
die met hun estralen. Dit zijn
pg
denkbeelden uitnodigen
g om stil te worden.
wijz dat de
Zij• vertolken op
Zi
p artistieke wijze
ook in zijn
vorm van brutalig
l hoogste
teit niet onzichtbaar magg blijven,
dat de
l

Voorbeelden van vernieuwing

Experimenteren
niet nieuwe materialen:
l
Henny van der Meer, z.t., 7o x 170 x 70 cm,
cortenstaal [Foto: Stichting Meelento].

ken van louterin
g, nodigg uit te bidden dat
de overledene magg verrijzen
verrijze tot nieuw lezoals de feniks uit de as herrijst.
•
J Deze
rijkdom
blijkt
blijk
ook
ten
volle
uit
het
verhaal
J
de drie jongelingen
in de vuuroven,
•
l
het zonnelied van Franciscus.
Gedenkteken

Vormgeving
van de
Y
g g en symboliek
gedenksteen
edenksteen
zijn
zijn markeringen,
g^ versteende
aandachtspunten
voor onze geliefde
doden.
p
g
Gedenkbeelden van christelijke
christelijkesignatuur
g
zijn meer dan herinnering;
g^ze zijnl nook belofte. Deestorvene
leeft niet enkel voort in
g
blijft.Zijn
Zij
heteheu
en
g
g van wie achter blijft.
staategg
rift in de palm
van
Gods
•
p
hand. De christelijke
vertolkt
christelijke symboliek
Y
meer hoop
Inspiratie
p dan vergankelijkheid.
J
p
g
vinden we overvloedig
g in de vroeg-christelijke
De duif met de olijftak,
de
g
J iconografie.
J
vis,
vis het anker, de feniks die uit zijn
l n asherrijst
die zijn
l en de pelikaan
p
zijnjongen
J g voedt
met eigenzijn
bloed zijn
Y
symbolen van eeuwigg
leven. Deedenksteen
is vaak meer gericht
g
g
op
o het troosteloos verdriet van de overlevende dan op
het gedenken
van de overleg
g
g ene. Bij) de voorbereidingg van de uitvaartliturgie
stelt de priester
zich de vraag:
p
g 'hoe
g
christelijke boodschapP in rela vertolk ik de christelijke
tie met het leven van de overledenerg
soon?' De vraagg moet ook meeklinken bijl
het ontwerpen
van het gedenkteken:
'hoe
p
g
kan de kern van heteloof
in steen en
g
woord verbeeld worden in harmonie met
deersoonli
mens?'
p
J• kheid van de gestorven
g
Voor christelijkP
g eins ireerde beeldhouwers is het een boeiende uitdaging
gg om
in hedendaa gse vormentaal, sober en eenvoudighet leven van een dode te verbeel240

tij is de culIn dezeostmoderne
tijd
p
rond de dood aan het veranderen. Het
taboe rond doodgaan
maakt plaats
voor beg
p
en
wustwordingen behoefte aan eigen
ginvullingvan verlooppen ceremonieel. Mensen
kiezen voor eenersoonlijke
p
J manier van
e
vorm ggeg
ggedenken. Ze zoeken naar eigen
vingvoor grafsteen
of afdek
afdekplaa
laat voor co g
bij de identiteit van de
passend bij
,p
overledene. Zegeven
gestalte
aan hun p g
g
soonli'ke
l en unieke herinnering.
g Publicaties
over sterven,l dood en rouw zijn
J nin. Er bestaanes
ecialiseerde tijdschriften,
'DoodJ
gp
ewoon'
bijvoorbeeld.
bijvoorbeeld
g
ook de aandacht voor
g
de esthetische vormgeving
g
gop
p de kerkho ven. Nederland en Duitsland lopen
p vooruit
inopg
in en
tot
vernieuwing.
Eigentijdse
g
g g l
ontwerpen
van achtentwintig
p
g kunstenaars
werden in de zomer vans1997 tentoongege
steld tijdens
de X-Documenta in Kassel in
J
het Zentralinstitut und Museum flir Sep ulkralkultur. De titel was 'Kunst zum
Thema Tod und Verganglichkeit Jenseits
der Norm'.
Er waren ontwerpen
van grafstenen
p
g
waarin eengrote
opening
g
P gte zien was. Je
kon doorheen hetedenkteken
kijken.
kijken Deze
g
symboliek
kan
je
dubbel
interpreteren,
al
Y
J
p
naar
naargelang
elan jeJ
eigen
levensovertuiging.
.
Ofg
gg
wel is het in de leegte
g staren, de absurditeit
van de dood, ofwel is het een doorkijk
J naar
het licht en naar het natuurgroen
doorheen
g
het monument, als teken van hoop. Kunstenaars scheppen
geen nieuwe symbolen.
Dat
pp g
Y
kan ook niet;^Y
symbolen vind je
l niet uit.
Nieuw is de hedendaagse
vormgeving
g
g g die
het symbool
opnieuw
doet spreken.
Y
p
P
Het zou een zinvolle opdracht
zijn
zij
p
het Christelijk
) Vlaams Kunstenaarsverbond en voor de Nederlandse Prof. Dr.
G. Van der Leeuwstichting,
via een
g^
wedstrijd of p
wedstrijd
publicaties de kerkhofsmaak
op
o
hoger
g peil
p te brengen.
g Zijl zouden de
christelijke
gemeenschap
J g
p een kostbare
bij
dienst bewijzen
bi het zoeken naar verf
nieuwde expressievormen
waarin respect
p
p
voor de overledene, liefde van de nabestaanden, christelijke
en
J geloofsbelijdenis
g
J
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Invloed van vreemde culturen. Det Sheets,
Grafs pprei Roze Lotusvijver, kerannek.
Stichting Memento]

dood ook deel uitmaakt van een collectiviteit, een land, een natie. De soberheid van
de militaire kerkhoven ademt de christelijke
gg er als in
l sfeer. De kleine zerken liggen
eenrote
aastuin
de
grote
familie
van lotpaastuin,
g
g
g enoten in de dood,^ wachtend op
p de verre zen Heer. Hier spreekt
eenvoud waar
p
woorden staken.
Het zinvol aanwenden van sYmbolen op
p begraafplaatsen en crematoria hebben een helende kracht. In vertrouwde
tekenen wordt de ernst van het verlies
beaamd en een weg getoond:g
een bedding
van hoop. Een dodentuin hoeft niet steendood te zijn.
plek waar levenden
J Het is de p
zich confronteren met de realiteit van de
dood. 'Het is een tuin waar twee werelden
elkaar met een kus ontmoeten: de wereld
die heengaat
en de toekomstige
g wereld die
g
begint.' (Talmud,^ Ye Bamot s 5:2).
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ROBERT NOUWEN

begrafenis tot grafkunst
Historische aspecten van de grafcultuur in Vlaanderen
van de prehistorie tot het einde
van de Gallo- Romeinse tijd
Van

Het hedendaagse grafmonument in West-Europa vindt zijn wortels in de Romeinse oudheid.

B il de studie van de grafcultuur
g
raakt men één van de meest
fundamentele aspecten
van
p
het mens-zijn, namelijk de dood als uiteindeleJ ke finaliteit van ieder individu. De
mensen zijn
g door
l steeds sterk bewogen
deze onomkeerbare lotsbestemmingg en
staan daar niet onverschilliggtegenover.
g
Het verlies van een dierbare doet
pJi'n. De liefde voor de overledene uit zich
in het rouwen. Hoewel rouw leidt tot aanvaardingan
de mens zijnl overledenen
g
nooit volledigg loslaten. Er is het graf,
de
g
laats waar de herinneringg levend wordt
plaats
het graf
hij
hij een ontmoeo
In he
gehouden.
ehouden.I
g a zoekt
tingp
s laats waar hij lkan mijmeren,
bidden,,
l
liefhebben, de dood overstijgen.
Zorgen
Jgg
menselijk
voor de doden is zo een typisch
menselijk
Yp
Tej
elik wil ieder mens verder
Tegelijk
leven. Voor velen wordt de onsterfelijkheid
J
religieus
ingevuld
en ziet men de ziel als
g
g
een onvergankelijkgegeven
e even. De laatste
scheidingzal leiden tot een weerzien in de
eeuwagheid. Is dit in wezen niet een ontkennen van de eindigheid
van ons fysisch
Y
g
wij o de on bestaan? In heteloof
hopen
p wij
g
sterfelijkheid
van de ziel. In het graf
g sublil
meren wij het verlies van de mensen die
wiJ liefhebben. Het magg dus
d niet verwonderen dat sedert eeuwen de mensen bi'zonl
der veel aandacht aan derafmonumenten
g
van hun doden hebben besteed.
Derehistorie
P
Hetebruik
om de overledenen van
g
de familie te begraven
kwam in Europa
p
g
reeds sporadisch
voor bijl de Neanderthap
lers tijdens
het Midden-Paleolithicum
l
(250.000-35.000jaren
jaren
g eleden . Eeuwenlangg
bleven deraven
uiterst eenvoudig.g Slechts
g
eenl
p aaltje of een steen werden soms aanewend
als herkennis gsteken. Pas sedert
g
73
het Neolithicum dat omstreeks.
00jare
jaren
geleden een aanvangg nam, schonk de mens
meer zorg
p
g
g aan het graf
g als gedenkplaats.
Die zorg
heeft
de
mens
er immers toe aang
gezet
het graf
g te versieren, te tooien,, monu g
menten opp te richten. Opp die wijze
l tracht
hiJ de herinneringg aan de dierbare levend te
houden. Grafmonumenten van enorme steggrafheuvel
nen enrote
langwerpige rafheuvels weropgericht
vanaf de Middellandse Zee
pg

Een cirkelvormige
gggrafheuvel te
Ruddervoorde
[Foto:.I Serney,
y Universiteit Gent, nr. 53.219]

tot in Zuid-Zweden en bleveneneraties
in
g
gebruik. De hunebedden uit de Lage Landen, gebouwd
door de boeren van de trechg
terbekercultuur, zijn hiervan mooie voorbeelden. Het zijn weliswaar geen
graven
in
g
g
de traditionele betekenis van het woord.
Veeleer mag
van ossuaria of
p
g men spreken
knekelhuizen waarin hetebeente
van de
g
overledene werdede
Diezelfde
p
g oneerd.
boeren kenden echter ook individuele vlakgraven met crematie, zelfs grafveldjes.
l Wat
g
de reden voor die ongelijke behandelingg,
is,
weten wij) niet. Omstreeks 2.900 v Chr. verschenen samen met de strijdhamercultuur,
individuele inhumatiegraven al dan niet
met een
me
eeggrafheuvel overdekt. Rond het graf
g
is vaak eengegraven,
waarin soms
g pp
eenalenkrans
is geplaatst.
De overledene
gp
p
kree in het graf
kreeg
g naast bekervormigg aardewerk vaak een doorboorde strijdhamer
of
J
eengrote dolk uit vuursteen mee.
Met de introductie van het brons
van
omstreeks 2.200 v. Chr. en hetebruik
g
bronzen voorwerpen
g de metaalp vangen
tijden
aan. De samenleving
beg
J
g ondergaat
langri lke veranderingen.
Het
bezit
van
g
kostbare metalen leidt tot een sociale stratificatie. De belangrijkste
archeologische
g
g l
bronnen voor het onderzoek van de samenzij
metaaltijden
levingsvormen tijdens
zijn
tijdens de metaaltijden
Sedert de midden-bronstijd
degrafvelden.
)
g
(1.500-1.100
v Chr.) werd crematie of lijkJ
5
verbranden gebruikelijk.
l De omschakelingg
van lijkbegraving
naar
lijkverbranding
g verJ
g
g
J
eiste wel wat tijd.
l werd de as
l Aanvankelijk
no
uitgestrooid.
Doch al
nogin een grafkuil
g
g

poedig
sp
g werden de crematieresten ook in
specifieke
'Hilversum-urnen' bijgezet.
Bop
lg
raf
werd
dikwijls
een
heuvel
op
ven
hetg
getrokken, omgeven
met een cirkelvormige
g
g
of gracht.
In Vlaanderen zijn
greppele
J dergeg
g
li'ke
J ggrafheuvels vooral aan het lichtgekomen met de hulpp van de luchtfotografie.
g
Door omstandigheden
zijn
zij ze immers heleg
weggeërodeerd.
Meestal kwamen
gg
deze monumenten voor inroe
g pen van
terwijl de grootste
drie of viergrafheuvels
terwijl
g
g
rafvelden meer dan io grafheuvels
tellen.
grafvelden
g
Tijdens de late bronstijd
0 V. Chr.)
Tijdens
) 1.100- 75
nam de bevolkingg in Vlaanderen grafgeg ge
bruiken uit Centraal-Europa over. De crematieresten werden dikwijls
l in een urne
aan de aarde
toevertrouwd op uitgestrekte
p
g estrekte
begraafplaatsen. De zogenaamd
zo enaamde urnenvelen doen hun intrede. Het zijn
grafvelden
Jg
met tientallen, soms, zoals in Neerharenbijzettingen
ondergrafer
k e honderden
Rem
J
g
heuvels. Een enkele maal worden zij om ringd door eene
el of een palenkrans.
greppel
p
ijze omstreeks
Met het verschijnen van het ijzer
v Chr. ontwikkelt zich een sociale borijk lieden
. De graven
van deze rijke
enlaag
g
vaak importgoederen. Mooie
hiervan zijn
zij het Keltische vorvoorbeelde
o
raf
van Ei enbilzen en de drie aristoEigenbilzen
•
cratischeraven
oppde begraafplaats van
g
een gehucht
ehucht van Meeuwensha g
)enGruitrode. Onder driegrafheuvels troffen
de archeologen
g hier een bronzen vat aan.
Bi' de ggeribde emmer werden bovendien
Bij
fragmenten
van paardentuig
gevonden.
fra
gg
p
g
De Gallo-Romeinse tijd
l
De veroverin gen van C. Iulius Caebijzonder de regering
sar8-515V. Chr.) en bijzonder
g
g
(31
V.
Chr.-14
van
Augustus
n
g
4 nn. Chr.) bete3
neen
ene ware omwentelingg voor de bekenden
d
lkin
✓o
gvan de Lage
g Landen. Sedertdien
makte deze streek
deel uit van het ontzagg
RijnRomanum.
Langsg de Rijerium
Imperium
1ijk
e
p
l
grens werd een indrukwekkende verin slinie uitgebouwd.
Duizenden
dedegg
g
Talrijke
militairen werden er gekazerneerd.
l
g
)ngeren
werden hier als soldaten voor de
o
r e en
Ri'n
g J werden de
l to
p ingelijfd.
g J Tegelijk
nieuwerovincies
vakkundigor
gg ganip
wegennet
werd aansee rd. Een uitgestrekt
g
g
werden opgedeeld
in
gelegd. De provincies
pg
p
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civitates of bestuursdistricten. Hoofdsteden,
(Tongeren)
en
zoals Atuatuca Tungrorum
g
g
(Cassel),
Castellum Menapiorum
^
gep
sticht. De Romeinse militairen en handelaars brachten nieuwe zeden enewoonten
g
met zich mee. Niet enkel zien wijl langzaam
g
een veranderinggp
optreden in de dagelijkse
gl
Onder impuls
van het
ebruiks g
p
ggebruiksgoederen.
Romeinse bestuur en het romanisering sProces ontwikkelde de inheemse cultuur zich
tot de Gallo-Romeinse.
Deraf
ebruiken en
^ in het bijzonJ
g g

je niet te bebouwen voor de tijd
l dat 1je leeft en1e
kommeren om het huis waarin we veel langer.
8
moeten leven(Petronius, Sat.,71).
7 Vele Romeinen dachten in die richting. Getuigen
g
mo
e
talrijke reusachtige
rafhiervan zijn
gg
J detalrijke
numenten aan de via Appia
Pp in Rome. In
een atmosfeer van stilte, tussen de roerloze
rijze de
pijnbomen
en de cipressen
rijzen
p
p
J
op
in grafparken
en
p
g p
g
wijzevan de grootheid
o die wijze
en
getuigenop
g
de roem van de overledenen. Ook de meer
bescheidenrafstèles
trekken beslist de
g

ment, dat aan de vier zijden kunstig
g met
scènes uit de mythologie en de beroepsactiviteiten van de familie is versierd, kan nog
t eds opp zijn
in Igel
zijn oorspronkelijke
se
p
g
p
l plaats
worden bezocht. OpP de noordoost-necrop ool van Tongeren kan het bestaan van
slechts één mausoleum worden aangetoond. Hiertoe hoorde waarschijnlijk
lJ de
Tijdens het ondersteen met de drie ^^ati. Tijdens
raaf
zoek van de zuidwest-beg
plaats kwamen drie bekroningen
van
een
grafmonug
ment aan het licht. Of deze monumenten

Een van de twee tumuli te Koninksem, ede eeuw [Foto: R. Nouwen].

Het S ra monument van Lucius Poblicius te
Keulen, Rómisch-Germanisches Museum
[Foto: R. Nouwen].

der derafmonumenten
krijgen
g
^
lg met de
komst van de Romeinen een heel ander uitzicht. De Romeinen beschouwden hetraf
g
als een domus aeterna, een huis voor de eeuwi gheid. De overledene leefde hier verder
als anima - ziel in een vreugdeloos
bestaan.
g
Slechts de Parentalia, het zielenfeest voor de
voorouders en overleden bloedverwanten,
bracht soelaas. Indien men kon, zorgde
men reeds tijdens
het leven voor zijn
zij laatste
J
talrijke grafinscripties
leest
plaats. In talrijke
g
p
men VIVUS FECIT — hij1 heeft het tijdens
zij
zijn
Ook de antieke literatuur
g
heeft daarvan eenrachti
p
gvoorbeeld overvan Trimalchio.
g eleverd in depersoon
p
Tijdens
Tijdens een feestmaal zegt
g deze rijk
lg ewor dendarvenu
tegen
het is een
zijngasten:
p
gzijn
g
g rove misvattinSom alleen mooie huizen te
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aandacht. De eenvoudige
g markeringen,
g^ een
houtenaal
p een
^ hegje
gl of een greppel, bleven echter niet bewaard. In Gallia Belgica
g
en Germania Inferior treft men dergelijke
gJ
opvallende
begraafplaatsen aan lans de
plangs
invalswegen van steden en dorpen. Overeenkomstig de leges XII tabularum, de wetten van de 12 tafelen145 o
45v. Chr.),
lagen
zij buiten de stad of de nederzetting.
g zij
g
In Tongeren
zij uitgegroeid tot uitwaren zij
g
gestrekte
begraafplaatsen die samen een
g
oppervlakte
van verscheidene hectaren
pp
besloegen.
Ook in de Gallische en Germaanse
provincies
richtten welgestelden
p
g
g grote
g edenktekens ter nagedachtenis
van
de
afgeg
ge
storvenen op.
p Eén van de meest bekende
grafmonumenten
is dit van de le g ioenve g
teraan Lucius Poblicius,,g
gevonden in Keulen- het voormalige
Colonia
A
g ri
ppinensium.
g
Het werdebouwd
circa o4 n. Chr. Het was
g
15
5 meter hoog
g en telde twee verdiepingen.
Op
0 het voetstuk stond het grafopschrift
g p
waarin naast zijn
zijn dochter Paulla ook zijn
zijn
echtgenote
en zoon werden vermeld. Van
g
hen bleef de naam echter niet bewaard. Op
de verdieping
Pg stonden de standbeelden van
de viergezinsleden.
Nogg indrukwekkender
g
is
rafpl
ijler
deeen
van de Secundinii,
beg
langJ
rijke handelaarsfamilie in Trier (AugusAuusTreverorum). Dit indrukwekkende monu-

vergelijkbaar
waren met de grafpijler
g pJ van
g J
de Secundinii of hetrafmonument
van
g
L. Poblicius weten wij
wi niet. Doch alleszins
zij die zeer welgesteld
wa is duidelijk
J dat zij
g
ren zich door hunraf
prog ook in de RijnJp
vincies van deewone
bevolking
g onderdg
scheidden. Veel dergelijke
g J ggrafmonumenten
werden in Vlaanderen dus niet teruggevonden wel net voldoende aanwijzingen
l g om
aan te tonen dat ook hier de inheemse bevolkingdie typisch
mediterrane traditie
Yp
overnam. Het bijna volledig
g ontbreken van
edenktekens
is in belangmonumentaleg
rijke
wijten aan de zeldzaamheid
l mate te wijte
natuursteen
tere
hergeg
p laatse en het
bruik hiervan met het verstrijken
der
eeuJ
wen. In het noorden van de civitas TunSrorum en bijzonder
in de civitas Treverorum
l
ander beeld waar onder meer
zien wijl
in Namen en in Aarlen talrijke
J fragmenten
g
vanwer
g rafmonumenten met inscripties
p
den weergevonden.
En de brokstukken van
g
funeraire monumenten in Maastricht kunonmiddellijke nabij-l
nen uiteraard door de onmiddellijke
heid van de Maas worden verklaard.
Een bijzondere
vorm van grafarchiJ
tectuur, die hier zeker niet onvermeld mag
is voor het platteland,
blijven
blijven enttypisch
p
Yp
zij
zijn
J de tumuli die zeer karakteristiek zijn
Het
zijn
zij
in
essen de civitas Tungrorum.
$
l
tierafheuvels
opgeworpen
en
over
een
cre
crepg
p
g

matiegraf.
afmetingen
g raf. Hun afinetin
g waren indrukwekkend. Derootste
bereikten een hoogte
g
g
van 8 tot 15
5 meter en een diameter van
meer dan 255 meter. De ggrafinhouden zijn
zij in
algemeen
rijkelijk
rijkelijk zoals onder meer de
g
tumulus van Tienen-Avendoren illustreert.
vooral in de tweede eeuw n.
ZijJ
Chr. opgericht.
Zij liggen meestal aan of in
PgJ gg
de nabijheid
van de Romeinse
wegen,
weeng J
isoleerd of inroe
es van twee of drie. Eén
g pl
vij zoals in Omal
enkele maal lagen
zij met vijf
g zij
bi' Luik. Deze tumuli waren anonieme g ra
bij

les was bijzonder
gevarieerd. ZijJ waren
g
spiegels van het leven die varieerden van
eenvoudige
grafstenen met enkel een buste
gg
van de overledene tot overdadiggebeeldgg
houwde monumenten met kunstzinnigg uitg ewerkte scènes. Deze scènes toonden nu
eens de afgestorvene
ten voeten uit, dan
g
weer terwijlhij
hij aan het dodenmaal aanlag,
g,
of als militair teaard
die de vijand
vijan overP
Er bestaan in de uitwerking
g van deze
taferelen nauwelijks beperkingen. De variatie is bijgevolg
Het is boJgg bijzonder groot.
g

wijze zijn zij één van
afgestorvene.
Op
afg
p die wijze
de belangrijkste
bronnen
voor onze kennis
gJ
van de antieke wereld. Een mooi voorbeeld
hiervan is derafsteen
van Nepos zoon
g
van Silvinus, die in Tongeren
werdgevong
den en waarvan de inscriptie
p door g ev leu Nepo
werd
geflankeerd.
Ne os en
gelde
genii
%
g
g
zijn Romeinse namen. Nepo
Ne os'
Velmada, had net zoals haar vader
Gangusso een naam van Keltische of Germaanse oorsprong. Geen van beiden was
iechter Romeins burger.
g Wel waren zijJ typi-

Ne os Silvini fil(ius) / sibi et Velmadae /
van Nepos. De tekst luidt: D(is) M(anibus) / Nepo
ussonis
fil(iae)
uxori
obitae
v(ivus)
f(ecit)
–
Aan
de goden
en de geesten
van het
^
g
g
zijn
tijdens
hiernamaals. Ne P^
os zoon van Silvinus, heeft
tijdens
zijn leven voor zichzelf en Velmada,
dochter van Gangusso,
opgericht.
^zijn
zijn overleden vrouw, (het grafmonument)
Pg
g
g
ede eeuw. [Foto: Koninklijke
1 Musea voor Kunst en Geschiedenis].

Grasteen van een overleden militair.
De overledene ligt aan het dodenmaal.
De stalknecht leidt zijn paard
voor.
p
ede eeuw, Rómisch-Germanisches Museum
[Foto: R. Nouwen].

ven van rijke landeigenaars
die er in waren
g
geslaagdP
een zekere welstand op te bouwen. Soms kennen wijJ de vermoedelijke
vermoedelijk
van de afgestorvene.
In tumulus 3
g
van Tienen-Grimde vond men een klein
gouden
hulsje met de naam Marcus ProgJ
bius Burrus. En de titulus van Cherain wijst
J
derafheuvel
toe aan de decurio Vitorius
g
Caupius.
p
Veel talrijker
dan de monumentale
l
grafmonumenten
zijn
zijn
de grafstèles
die tot
g
g
de opvallendste tekens van de romaniseringorden
gerekend.
Het kan hier niet
g
g
voldoende worden beklemtoond dat de romaniseringvan de Gallische en Germaanse
provincies een ware revolutie heeft veroorzaakt. De eersterafstenen
werden
g
geïmporteerd.P
Spoedig
echter
ontstonden
g
onder meer in dearnizoenssteden
aan de
g
Rijn,
J eigen ateliers waarin de lokale steenkappers
het Romeinse vormen Ppatrimonium
pp
toePasten. De iconografie
van dezegrafstèg

vendien belangrijk
gl te noteren dat tekst en
beeld een fundamentele eenheid vormen.
Zi vullen elkaar aan waardoor de een niet
Zij
volledig
g begrijpbaar is zonder de ander.
bi Romeinse militaiOnder meer worden bij
ren vaak de decoraties afgebeeld
zonder
g
dat zij
expliciet
in de bijgaande
tekst worzij
Jg
p
den vermeld. Een scène met het dodenmaal
schenkt niet enkel informatie over rituelen
of over tafelgebruiken,
bijg
bij de begrafenis
maar verwijst
l ook naar het Romeinse burgerrecht van de overledene.
Derafmonumenten
en stèles hebg
ben veruit hetrootste
deel
van
de antieke
g
opschriften
geleverd.
Vaak waren deze ing
p
scripties
gekapt
scri
gge
P in mooie en kunstig
p g
vormde lettertekens. De overledenen zijn
l
niet langer
Jg een naam
g anoniem. Zij krijgen
herkenbare
en een identiteit. Zijl
Talrijkeop mensen met herkenbare levens. Talrijke
D(is)
schriften vanen
aan
met
de
formule
g
M(anibus)
en de geesten
r
) - gewijd
g
S 1 aan de goden
S
van de onderwereld. Hetraf
g was hierdoor
heilig
g en onschendbaar. Verder informeren
de inscrieties ons over de naam, de herkomst de leeftijd, familiebanden, het bevan de overledene. Deze o p roep,
p^
schriften herinnerden de voorbijgaande
lg
wandelaars aan het levensverhaal van de

sche vertegenwoordigers van eengeromaniseerde en welvarende stedelijke
l elite. Dit
voorbeeld toont echter ook aan dat dergeli'ke
gglobaalgep
l ggrafstenen met opschriften
nomeneen
samenhangend
beeld
van de
g
g
Gallo-Romeinse maatschappij
pPJopleveren,
p
doch enkel losse flarden uit de dagelijkse
gJ
realiteit. Hoe hoger de status van de overledene hoeroter
zijn kans Pop eeni
zijn
pgrag
fisch overleven. De opschriften
schenken
P
daarnaast veel informatie over het Romeinse leger.
werp
g Duizenden inscripties
den immers teruggevonden
die
de
naam,
gg
aantal dienstde legereenheid, de rang,
g^
j aren enz. van de overleden militair vermelden. Ook l
jongens
uit de civitas Tun%rog
rum en de civitas Nerviorum deden dienst in
bijzonde mooi voorde hulptroepen. Een bijzonder
Tunge Freiois derafsteen
van de Tuner
g
dieo4l
jaren oud, ^na 22 jaren
dienst
l
als ruiter in de cohors I Asturum, stierf in
beeldveld boven het opschrift
Mainz. Het
He bee
is sterk beschadigd.
g Doch de voet en het
schild laten vermoeden dat een ruiter een
gevallen
barbaar neerwerpt.
ZijnpaardenpZijn
g
knecht staat achter hem. Tot besluit lezen
wi'J in talrijke
opschriften
iets in de zin van:
talrijke
p
EX TESTAMENTO H(eres) F(aciendum) C(uravit)
- overeenkomstig
ge^ het testament heeft de er
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naam er voorezor
S
S gd (dat dit grafmonument
van Freiowerde
gplaatst . Het grafopschrift
g p
verus vermeldt T(estamento) F(ieri) I(ussit)
Heres F(aciendum) C(uravit) – Hij1 heeft bi'1
gegeven
e even het S ramonu testament opdracht
p
ment te vervaardigen.
De erenaam
heeft er
^
S
voorezor
d
dat
het
werd
opgericht.
p^
g S
Het vroege
g christendom
De eerste betrouwbare berichten
over het christendom in de civitas Tungrorum dateren uit dede
4 eeuw wanneer het

westoost-richting
name de overwegend
g van
g
deraven
het
ontbreken
van
de
traditiog
en
talrijke kindergraven
nele bijgaven,
g
l g^ de talrijke
leiden tot deze
een ring
g
g met christogram
conclusie. Christelijke
Christelijkegrafmonumenten
g
werden in Tongeren
tot
op heden echter
g
niet weergevonden. Betekent dit dat de eergrafmonumenten of stèste christeneneen
g g
Neen! Talrijke
Talrijke vroeg-christeles oprichtten?
p
li'ke
grafinscripties
zijn
in Germania Prima
zij
p
l g
• Secunda evenals in Belgica Prima en Secunda aan het lichtekomen.
Onder meer
g

nieuwe tijden
hebben daaraan heel eigen
g
J
accenten toegevoegd. Dit vormt het onderbijdrage.
werpan
de volgende
l g
g
p
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Grafplaat van Euttcianus. 5 de eeuw,
Diózesanmuseurn Trier. [Foto: R. Nouwen]

in Maastricht, Keulen en Trier, om slechts
deze steden te vernoemen, werden vele
exemplaren
gevonden. Het zijn
zij vaak eenp
g
•
egrafstenen die met de onderste
gg
helft in de aarde werden ingegraven. HIC
IACET, HICUIESCIT
IN PACE — hier
Q

rust in vrede
luidt vaak de duidelijk
christelijk aan J christelijke
•
vermeldt de
g sformule. De inscriptie
p
naam het beroep
leeftijd
en
de
p
J van de
overledene. Opmerkelijk talrsJ k zijn
J de grafkinderen. Het
p laten voor ljonggestorven
gg

Grafsteen van Freioverus. De tekst luidt:

Freioverus / Veransati f(ilius) / cives
Tun (er) eq(ues)
Tung(er)
ex / coh(orte) I
q
Astur(um) an(norum) / XL
stIp(endlorum) XXII h(ic) s(itus) e(st) /
t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres)
f(aciendum) c(uravit) - Freioverus, zoon
van Veransatus, Tunger, ruiter van de
cohors I Asturum,o
jaren
4Jjaren oud, 22 jare
ligt hier
begraven.
Hij heeft bijJ
l
g
testament opdracht
gegeven
het
P
^g
(rafmonument) te vervaardigen.
(grafmonument)
g De
erf
erfgenaam
heeft er voor g
gezorgd
g
g dat het
werd opgericht.
Flavische periode
Pg
p
[Foto: Landesmuseurn Mainz].

aantal bisschopszetels
zich vermeni g vu lp
dit.
Vermelden
wij
bijzonder
Sint-Servag
ll zon
tius bisschop
p in Tongeren,
g
, maar ook in
Maastricht waar hij
hij omstreeks 384
34 over leed. De archeologische
sporen
van dit
g
p
vroegste
christendom
zijn
n
schaars.
In Tong
l
onderzoek
g eren toonde het archeologisch
g
van eengedeelte
van het noordoost-grafg
g
veld aan dat hier in de late keizertijd
J een
christelijke
J gemeenschap
g
p actief was. Met
2 44

VAN BEGRAFENIS TOT GRAFKUNST

christogram
of het kruisteken met de alfa
g
en de omega vergezellen
de tekst. Ook duig
ven treffen weJ vaak aan. Het is duidelijk:
J
het christendom lijkt
l opp zijn beurt fundamentele veranderingen
te
g in de grafkunst
g
bewerkstelligen.
lijke
Vanaf
nu
lijken
vooral
een g
•
egraven de regel
gg
g te zijn.
J
Samenvattend
Wanneer wijl mogeen stellen dat de
zorg voor de doden zich tijdens
tijdens deprehistorie heeft ontwikkeld en tot ontplooiing
p
g is
gekomen,
dan
kunnen
wij
zonder
twijfel
fel
J
l
ookmo
p oneren dat het hedendaagse
g grafnument in West-Europa
p haar wortels vindt
in de Romeinse oudheid. Met name het steenerzijds
en de
neneenvou
g edenktekenenerzijd
christelijke g
grafplaat
anderzijds zijn
zij
g christelijke
p
•
iedere aandachtige toeschouwer herkenbaar op
p onze hedendaagse
g kerkhoven.
De Romeinse lettertypes
worden
nu nog in
Y pg
talrijke
inscripties
gebruikt. Hierin ligt
J
p
g
g de
bijzondere
bijdrage
van de Romeinse cull
J
tuur en het vroege christendom tot de funeraire kunst vervat. De middeleeuwen en de

Brussel, 1994.
E. Meyer, Emfulirung in die lateiinsche Epigrapluk,
Darmstadt, 1983.
R Nouwen, De Tungri in het Iniperilnn R0111a1111111 tijdens
liet Principaat, doctorale dissertatie,
K U.Leuven, 1993
R. Nouwen, Tongeren en liet land van de Tungri (31 v. Chr284 11 Clir.), Leeuwarden-Mechelen, 1997
T Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn beelden,
Maastricht-Assen, 1996
R. Schindler, Fulirer durch das Landesiliuseurn Trier, Trier,
198o

Sint-Servatius bisschop van Tongeren — Maastricht Het
vroegste Christendom in liet Maasland (Kunst en
Oudheden in Limburg, 28), Borgloon, 1986
H. van Enckevort, Kelten, Germanen en Romeinen religie
en dodenbezorging, in J H F. Bloemers & T van
Dorp, Pre- en protolustorie van de lage landen, De
Haan, 1991, 305-316
L van Impe & G Creemers, Aristocratische graven uit de
5`174de e uwen V. Chr en Romeinse cultusplaats op

de 'Rieten' te Mishagen (gein MeeuwenGrultrode), in Archeologie in Vlaanderen,

1,

1991,

55-73•

Les premiers rites funeralres Bails la province de
Luxembourg. De la Prélustoire au Moyen Age,
Centre de Recherches archéologiques en
Ardenne a.s.b.l , Libramont, 1989.
W Vanvinckenroye, Tongeren Roinemse stad, Tielt,1985.
Judith Viorst, Noodzakelijk verlies De liefdes, deelslee,

afhankelijkheid en irreele verwachtingen due wij
allen moeten opgeven ons te kunnen groeien,
Baarn-Amsterdam, 1988.

JEAN LUC MEULEMEESTER

Over de dood heen. Beschouwingen rond begrafenis,
dood en grafmonumenten vanaf de Middeleeuwen
tot in de negentiende eeuw
Alles wat met de dood te maken heeft, kent een evolutie door de eeuwen heen
die meteen ook de maatschappelijke en sociale veranderingen weerspiegelt.
I s het een bewijs
) van een maat-

J

schapil
elijke
J evolutie? Is de oorzaak het fin-de-sièclegevoel?
Is
g
het een terugkeer
naar de christelijke
g
l waar den? Eigenlijk
g
l weet ik het niet, maar de
laatste jaren
neemt de interesse voor de
J
grafkunst opnieuw
toe. Er verschijnen
p
g
l nen boeken en artikels in verband met dit onderwerp,r
en studiedagen
p worden colloquia
q
g
rond dit themaeor
aniseerd
eïnteresg g
^g
seerden krijgen
rondleidingen opp kerkholgg
ven tentoonstellingen
g vragen
g er aandacht
voor, er komen uitg
estipp
elde wandelroutes met brochures,p
op dodenakkers naar
aangeduide
graven
die om een of andere
g
g
reden als belangrijk
gl worden omschreven
en zelfs heuse verenigingen wordeng esticht om de belangstelling
g
g voor ditpatrimonium aan te wakkeren en het in stand te
houden, te beschermen en te restaureren.
En hedendaagse
zoeken
g steenkalligrafen
g
naar een aangepaste vorm
vormgeving
g g om het
einde van het aardse leven sculpturaal
p
weer teeven.
Psychologen, filosofen en
g
sociologen
over
g beschikken ongetwijfeld
J
g
verklaringen om dit fenomeen uit te legggen. Waar tot voor kort alles wat met de
dood én het lijden
te maken had, als taboe
J
werd ervaren, is er recent eenewi
g
lzigde
positieve
evolutie
merkbaar.
Alleen
de
p
Amerikaanse invloed met hetebruik
van
g
taal betreuren we ten stelligste.
de Engelse
g
g
Zo zagen
g we onlangs
g op
p ceremoniewagens
g
een driehoekig
wimpeltje
g paars
il
p l met de
tekst 'Funeral'.
Dood en leven blijven
blijven
ongetwijfeld
g
l
met elkaar verbonden. Vooral de vraag
'wat na het afsterven' heeft in alle tijden
én
l
in alle culturen velenefascineerd.
De uitg
eindelijke
J kern van de meeste ggodsdiensten
en filosofische strekkingen
g houdt verband
met wat er na de doodebeurt.
Deze integ
resseeko
eld aan het religieuze
aspect
g pp
g
p
komt ook duidelijk tot uiting
in
het
be
g
g rafenisritueel de dodencultus en de monumenten die bijl diegelegenheid
worden o p g g
gericht. Het chronologisch
overzicht hierna
g
g
illustreert dat ten volle en weerspiegelt
meteen de voortdurende bekommernis van
onze voorouders voor alles wat met de
dood te maken had.

Een miniatuur, die omstreeks 1450-1460
voor Folpard
van Amerongen
% uit Utrecht en
p
Geertrui van Kemseke uit Brugge
%% werd
vervaardigd.
% Stilistisch behoort deze
verluchting% tot de school van Jan
I van Eyck.
y
Malibu,.P.
J GettyyMuseum, hs. Ludwig% IX
7, ft 131 v.

De latente invloed van de Oudheid
Voor archeologen
p
g behoren beerputkten, met hun afval, en g
grafvelden,, merkwaarde
genoeg,
tot
de
meest
boeiende
opgg
graving
sterreinen. Merkwaardig?
g
k
gEigenlijk
g l
namelijk
namelijkop
niet, beideeven
g
p hun eigen
g
manier een beeld van een bepaalde maatschapp
i'. iVooral tijdens
de Oudheid werJ
den doden begraven
met allerlei grafgiften
g
g g
die hun tocht naar het hiernamaals moesten
vergemakkelijken:
een obool om de Styx
g
J
Y en
de Acheron over te steken, dagelijkseg ebruiksvoorwerpen met eten en drinken om
tijdens de onbekende tocht te nuttigen
g of
om het 'leven'ewoon
verder
te
kunnen
g
zetten, wapens
voor eventuelegevaren,
p
g
,
symbolen
van macht,^ rijkdom
en waarde gY
J
heid om bijJ
godheid eengrotere
impact
deg
g
p
te hebben... Een dergl
eli'ke manier van be-

Miniatuur, niet de voorstelling% van een
begrafenis, van of uit de omgeving van
Simon Benin %g, zestiende eeuw, Brugge.
%%
Ascha enbur %
, Hofbibliotheek, hs. 9 448v,
die ook de foto leverde.

met de komst
graven
verdween langzaam
g
g
van het christendom. De invloed van deze
in Europa,
godsdienst
p alles wat
g
p^ zeker op
met de dood te maken heeft, is uiteraard
zonder meer fenomenaal te noemen. Voortaan zat een reis naar het hiernamaals er
niet meer in en voor een verblijf
l in de hemel(of de hel) moeten we wachten tot na
het Laatste Oordeel. In dit kaderaste
de
p
van
het
lijk.
Het
verbranden
erbegraving
g
l
g
grosso
van zoals dat in het Romeinse Rijk
lg
modo tot in de derde eeuwebeurde
g
maaktelaats
voor de zgn.
g inhumatie, 'het
p
toevertrouwen aan de aarde'. Dat dit een
rechtstreekse invloed is van het christendom moeten we relativeren. Het overschakelen naar lijkbegraving
g is een langzaam
g
g
dat
in
de
Laat-Romeinse
tijd
proces
p
l startte.
ru
Het christendom stelt natuurlijk
l uitdkkelijk
l de verrijzenis centraal,^ de anastasis oop
het einde der tijden.
De doden zullen dan
l
graf
om
te worden geooruit
het
opstaan
g
p
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deeld. Dit opstaan impliceert meteen de beg rafenis van het levenloze lichaam. Crematieaste
p niet in die filosofie. Ook het tonen
van rijkdom
en macht had geen
zin meer,
g
J
iedereen zou opp een gelijke
g J manier worden
berecht. Het begraven
met voorwerpen
p
g
bleek aldus totaal overbodeg. Dat de traditie van het bijgeven
van gaven nogg wat
Jgg
tij van de
voortduurde lijkt
logisch.
De tijd
lijkt
g
kersteningg is een overgangsfase. De
Merovingers,
hun
g
J
^ begroeven
g ^bijvoorbeeld,
doden nog met
glas, keramiek, sieraden,,
g

verchristelijkte de symbolen. Dit misen verchristelijkt
werd door de Kerk op
p diverse sYnoden (o.a. Hippo,^ 393 en concilies (o.a. Carthago X397 verboden met als reden dat de
Heer heefteze
g 'Neem en eet' en doden
g d:
kunnen noch nemen noch eten. Toch bleef
ditebruik
verder bestaan, want in latere
g
concilies (zoals dit van Auxerre,^5 3 -60 3
werd dit verbod nogmaals
bevestigd.
g Het
g
lijk begraven
met de H. Eucharistie was
lijk
g
ook een middel om demonen af te schrikken of een teken vanostume
verzoening.
g
p

nes deewi'de
g
J dodenkaars. Dit gebruik
g
dook in de veertiende eeuw op.
P Uiteraard
verwijst de kaars hier naar het Eeuwige
g
Licht en naar het doopsel.
Intussen bep
sprenkelde
de p
priester het lichaam
met wiJ
p
water. In de dikte van die kaars werd soms
een munt met de afbeeldingg van een kruis
ingedrukt.
Deze p
zgn. penningkaars
kreegg
g
g
meteen een duivelsbezwerende functie.
Ook 'De opwekking
g zo'n
g van Lazarus',^nog
p
veel voorkomend tafereel uit het Nieuwe
Testament in de miniatuurkunst, werd

`h

^
, ^a ^1 a '
^^,.^.^,^
:,^,^.,,
^ ^^^,' ,^ ,1^\^^
^^^,i^\h^m^n^^^,o\^,.^^^N^1^`1ï^^1^^ . ( 1.nv^.^a^á\^^`

in een raR o Sint-Kruis
nabij Brugge.
Vi'tiende-eeuwse
muurschilderingen
1
^ ontdekt in 1874
74
p
1
^^^4 Deze
afbeeldinggeeft een beeld van de traditionele iconografie met de gekruisigde Christus, 0 -L.-Vrouw
niet het Kindje
en opp de langszijden
en rode kruismotieven.
1
^^
^1 zvierookzwaaiende engelen
1 Jezus

\^°^^^`^;
^^,^,
^
^
^^^
^

Miniatuur stiet de voorstelling van een
re tuenidienst uit het beroemde Rothschildeti denboek. Deze miniatuur werd
g1
uitgevoerd
omstreeks 1510 door Gerard
^
Horenbout voor een Bruis
S klooster.
Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek,
lis. 28 44 ° 28v.

e ewapens
e.a. Ook munten werden mee gg
p
ven. Ze lagen
bij het hoofd, in de mond of
g bij
voorbeelop
en
p de borst. Archeologen
gvonden
den daarvan in Ophoven,
Er
s-Kwer
ps en
p
^ p
Asper. Deze graven
lagen
g
g min of meer in
rijengegroepeerd.
In Beerlegem kregen
g de
J
Merovingische rijken
rijken zelfs een speciale
p
met daarg
P laats in een houten grafkamer
rond die van de armen. Dit wijst
J opp een
sociale maatschappelijke
pp J cultuur.
Een andere illustratie van de latente
invloed van antiekeebruiken
is het feit
g
dat deriester
in de mond van de overleg
dene eeneconsacreerde
hostie legde.
g
g
De idee van de obool bleef dus voortleven.
Tijdens
Tijdens de eerste kersteningg sloot de Kerk
zich somsewilli
en
g
g gemakkelijk
g
J bijJ bestaande tradities aan. Ze namewoon
de
g
manier van begraven
over,
paste
wat
aan
,p
g
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En er zijn
zijn nog
Het
g
g eg andere verklaringen.
ven van de communie in stervensgevaar,
de
g
n. teerspijze,
werd door de eerste christezgn.
p
nen overgenomen
uit heidense culturen en
g
heeftedeelteli'k
J de betekenis van een afg
scheidsmaal. Het beschermde meteen de
dode opp de niet ongevaarlijke
g
g
l reis. Lange
tijd
J werden eveneens munten meegegeven
in de mond of in de hand. Vandaagg leeft in
onze moppen Petrus
als poortwachter nogg
p
steeds verder. Tot in de Middeleeuwen eiste
deze apostel
geld om de hemeldeuren te
g
p
oenen.
Doet dit niet denken aan Charon
p
die veerbelasting aan de schimmen
vroeg
g
om de vermelde Styx
Y over te zetten?
Sarcofaa en grafstèle
behoren evenSarcofaag
g
christelijke monopolie van funemin tot het christelijk
kunst. De Romeinen kenden evengoed
g
soortgelijke
monumenten. En bovendien
gJ
vonden we voor onzerafkunst
opnieuw
p
g
inspiratie in antieke voorbeelden. Zelfs het
afbeelden van de afgestorvene vindt duidelijk
zijn oosprong
p
g in mediterrane culturen.
l zijn
De middeleeuwse
standenverscheidenheid
Verluchtingen in handschriften worden vandaagg terecht als kunst beschouwd.
De rake beelden vormen meteen dikwijls
J
een bron voor de studie van het toenmalige
g
dagelijkse
leven. Ook een aantal facetten in
gl
verband met de dood en het begraven komen erin aan bod. Voor die tijd
J is het niet
uitzonderlijk
g meestal
J dat die voorstellingen
bijbels con geïncorporeerd
werden in een bijbelse
eïncor p
g
'De dood van Maria' is het onderwerp,
eli'kerti'd
maar toont teg
l
l hoe een middeleeuwse vrouw stierf. Omringd door biddende bloedverwanten(apostelen)lag de
stervende in het wit of naakt in bed en
kreeg
g (van de H. Petrus, van de H.Johan-

eveneens naar de middeleeuwse leefwereld
getransponeerd
en toont de toenmalige
g
p
e
blijk dat de
manier van begraven.
Hieruit blijkt
g
met een wit kleed of naakteg
wikkeld in een dito stof, voorzichtigg in een
eenvoudige
g g Het
g houten kist werd gelegd.
uitzicht ervan werd bepaald
door het
p
menselijk
J lichaam: dikwijls schuin o pge g zijde
steldelanken
aan de langste
zijden
P
deksel
of
één
in de vorm
waaropeen plat
p
van een zadeldak. Tijdens
Tijdens de requiemmis
q
stond de kist in het koor onder de katafalk,
waarover eengrote
zwarte ppelder baarg
kleed met kruis hing.
g Rondom brandden
kaarsen en flambouwen. Het aantal ervan
hing
van de overgl
g af van de belangrijkheid
ledene en van het aan de dienstes
g P en deerde bedrag.
Op
een
miniatuur
in het
g p
SPinola-getijdenboek
ca.155
z staat rond
)
een katafalk een houten rek waartegen
g een
hele reeks brandende flambouwen rusten.
Een uitstekend beeld van een dodenwake
voor een rijk iemand krijgen
Jg we oop een an omstreeks 1450-1460
dere verluchting,
g^
voor Folpard
van Amerongen
p
g uit Utrecht
en Geertrui van Kemseke uit Brugge
gg werd
vervaardegd. Twee voorzangers,
g ^ metgeborduurde koorkappen,
Pp leiden het officie en
kri' en hulpp van een grote
schare kanunnikrijgen
g
ken eneesteli'ken
en
g
J in het koorgestoelte
g
van klaagvrouwen
en -mannen in het zwart
g
zie afb.). En er zijn
gg J
g afJ noggelijkaardige
beeldengen aan te wijzen.
wijzen. De opstelling
p
g met
eengrote
katafalk voor het altaar,^ omringd
g
g
door vier of zes brandende kaarsen, bleef
tot omstreeks het Tweede Vaticaans Concilie bestaan. Overleden monniken en monialen lagen
g l
g tijdens de uitvaartmis mogelijk
zonder kist opp een mat in het koor, zoals
uit een afbeelding
o de dodenrol
g uit 1406p
van de Gentse Sint-BaafsabdijJ blijkt.
J De

Hofbibliotheek van Aschaffenburgg bewaart
een miniatuur van of uit de omgeving
g g van
Simon Benin
hoofdzakelijk in het
zesg^ die hoofdzakelij
Brugge
gg werkzaam was, met
de voorstellingg van een begrafenis
(zie
g
afb.. We zien hoe een lijkkist,
na
rede
l
in processie
door een poort
naar
p
q uiemmis^
p
het kerkhof wordtg
g edra en. Een misdienaar met het kruis liepp voorop.
Geestelijke
p Geestelijken
den.
Vooraan,
op
de
miniatuur,
laten
p
g
mannen met touwen een kist in een kuil
neer. Ze behoren waarschijnlijk
waarschijnlijk tot het
g ezelschapvan de bidders. Zijl moesten in o p dracht van de nabestaanden de andere familieden en kennissen van het overlijden
J
op deg
hoogte brengen,
g^ de rouwuitrustingg
bezorgen
assisteren. Ing en bij de begrafenis
g
tussenrevelt
een
geestelijke
wat
gebeden
p
J
g
g
en kwispelt
wijwater Enkel
p vlijtig
Jg met wijwater.
wonen de teraardebestellingg
in g
gee
toen
g bij.l
Rond de bidplaats
kwamen al in de
p
Merovingische periode
begraafplaatsen tot
p
stand. Vanaf de twaalfde eeuw namen ze in
aantal toe door de uitbreidingg van de p a rochies. De dode was niet meer verbannen
naar de rand van de stad, maar kreegg een
a p rochiekerk. De
centralelaats
nabij
nabi zijn
p
was een deel van het dagelijkse
leven
gl
eworden. Het
was
een
duidelijk
christelijk
duidelijk
k
l
verlangen
g l bijJ de mar lt om zo dicht mogelijk
telaren begraven
te worden. Zo bestond er
g
eenrotere
kans dat de overledene onmidg
dellijk
l een Pplaats in de hemel zou verwerven. Meteen zouden heiligen
g over de
doden waken en ze beschermen tot het
Laatste Oordeel. Rond de kerk werd het
gewone
volk begraven. Alleen een sober
gg
in het zwart of bruineschilderd
houten
g
kruis, waarop
beeldj van de
p soms een beeldje
gestorven Christus,^ met een zadeldakje
zadeldakj en
hoopje
aarde
duidden
na
enkele weken
pJ
nog
no
dejuiste
juiste
plaats van het graf
p
g aan. Het
valt niet meer met zekerheid uit te maken
of alle lijken
lijken hier met hun gezicht
naar het
g
oosten naar Jeruzalem werden begraven
g
zodat ze op
p de dagg van het Laatste Oordeel
gewoon
moesten rechtopp zitten om de
g
komst van Christus te aanschouwen. Na
een tijdje
tijdje ontbond het lijk,
J^ verrotte de kist
en zakte de aanltestam pte aarde. Zo bestond de kerkhofbodem uit kuilen en hoogg
ten die met de scheefgetrokken
kruisen een
g
lugubere
en ongeordende
indruk gaven.
lu
g
g
g
Wie het ljoofdse kerkhof in Praagg bezocht,
kan er over meepraten.
P
Rijken en ggeestelijken
Rijken
werden in het
l
de standenkerkgebouw
begraven,
^volgens
gens
g
g
hiërarchie. Hetebeurde
wel meer dat een
g
bestaandraf
voor een
g moest plaatsmaken
p
nieuw van een voornamerersoon.
Enkele
p
stonden na het overlijden
be
begonnen
am J
g
bachtslieden het eigenlijke
raf klaar te maJ graf
g
ken. Veel tij
tijd kregen ze niet, want er verlieam
er
dagen
p een paar
p
p
g tussen dood en

be
begrafenis.
De stenen bevloering
g
g van de
kerk diende opengemaakt, eng
een ene kuil
ggraven waarin een metselaar rondom een
bakstenen muur bouwde. Dit zorgde
g niet
alleen voor een afgesloten
ruimte, maar
g
voorkwam evenzeer instortings gevaar. Vervolens
g werden de stenen met een dunne
witte kalksaus bestreken. De borstelstrepen
p
en de oneffenheid van de achtergrond bleven dikwijls zichtbaar. In die benauwelijke
J
diepte
p daalde de kunstenaar af en beschilderde in kille en moeilijke
moeilijke omstandigheden,
g
met slechts de schijn
J van een flakkerende
kaars of stinkende olielam
p, de muren.
Omdat er vlugg moest worden gewerkt,
g
maakten de uitvoerders soms vooraf in het
atelier afbeeldingen
op papier
g pp
p die dan teen
de
bepleisterde
muren
werden aan g
e
geg
p
bracht. De nog
het
blad
g natte kalk zoog
g
g edeelteli'kp
op waardoor de penseeltekening
p
g
in de bepleistering
p
pg
g werd opgenomen.
Vooral in het ouderaafscha
g
PVlaanderen
(met inbegri pvan Frans- en Zeeuws-Vlaanderen) en op
plaatsen
in Nederp
p
Pbepaalde
land localiseerden kunsthistorici vele dergelijke
Brugge
l beschilderde graven.
g
gge
overtreft hier, zowel op
kwantitatief
als oop
p
kwalitatiefebied.
Soms worden dergelijke
g
gl
beschilderderaven
weleens oppde kerkhog
ven buiten de bidplaats
aangetroffen.
We
p
g
mogen veronderstellen dat er nogg steeds
honderden onbekend zijn.
J In de meeste
middeleeuwsearochiekerken
werden de
p
doden in zulke kelders bi'lgezet. Deze traditie klimt op
p tot de dertiende eeuw en loopt
p
door tot de zeventiende. Over de iconografie ervan kunnen we, omwille vanlaats
p
gebrek niet uitweiden. Toch moeteze
d
g g
worden dat de invloed van de franciscanen
en de dominikanen hier nieterin
g gwas. De
minderbroeders speelden
ten andere tijdens
tijden
P
Middeleeuwen eengrote rol in alles wat
met de dood te maken had.
Voor rijken
rijken en ggeestelijken
werd de
l
requiemdienst
ongetwijfeld
met meer luisJ
q
g
rijker
terevierd.
De pelder
was rijker
o
g
pge
p
smukt, de luxueuste paramenten
waren uitp
waren
g ehaald en de gezangen
g
g en gebeden
g
middeleeuwse
normen
lap ger en volens
g
intenser. Sommige
g families kochten zelfs
voor dergelijke
plechtigheden
nieuwe kerkg l p
g
gewaden
en schonken die aan de bidplaats
laats
P
in kwestie. Terele
lt genheid van de be grafenis van hertoggFilips
6
p de Goede in 147
mocht het volk in het Brugse
g Prinsenhof
eld afhalen als ze zelf
geen rouwkledij
geld
g
konden betalen. De solemnele dienst in de
Sint-Donaaskerk duurde meer dan vier uur.
Heel wat mensen vielen bewusteloos door
de emotie, de bedwelmende wierook en de
warmte van o.a. de honderden brandende
kaarsen. Kroniekschrijvers
vertellen dat
J
zelfs het lood van delasramen
smolt en
g
dat er luchtgaten
in het dak van de bidg
laats g
werden gemaakt,^ zodat rook,,eur
g

en warmte wat verminderden. GehandicaPten en armen maakten van die smartelijke
J
gelegenhedenggebruik om tijdens
de dienst
J
g eld te bedelen. Later namen dismeesters
die functie over en deelden na de uitvaart,
volgens de intentie
van de overledene, p en ,
nipgen uit. Nadat de kist in de grafkelder
g
wasezonken
leden
g kerkfunctionarissen
g
de zwarteelder
met het kruis over de put.
p
p
Errond bleven kaarsen branden. De zware
kandelaars spanden
het doek op. Intussen
p
boden deelovi
en
g
g een brandende kaars

Binnenzicht in het koor van de kerk van
Bron. In het midden staat het bekende
praalgraf
pfi van Philibert van Savooie uit de
eerste helf van de zestiende eeuw.

als offergave
aan. Voor de altaartrappen
pp
g
kusten zeiëteitsvol
de pateen,
trokken in
P
p
aan oor een ceremo processie,
edoor
rocessie voorafgegaan
gg
niemeester, rond het altaar in de absis en
bekwispelden
ten slotte het ggraf met wip
J
water. Met zo'n voorstellingg illustreerde
Gerard Horenbout omstreeks 1510
5 het zgn.
g
Rothschild-g ebedenboek dat sedert 1
946 in
de Nationalbibliothek van Wenen wordt
bewaard. Heteti'denboek
getijdenboekwerd vermoedeli'k
g
g klooster aangemaakt
J voor een Brugs
zie afb.).
Na de zinkingg van de kist werd de
grafkelderg
met stenen afgedekt,^ aarde eropp
en de vloer later dichtgemaakt
geworpeng
met een stenendikwijls
g
t arduin) ofgeelkoeren
laat
of
een
combinatie
van beide.
p
p
In sommige
g streken was brons eveneens in
de mode. Daaropprijkte
de afbeeldingg van
pp l
de overledene, omringd
g door verzen uit de
bijbel
bijbel, een identificatietekst en de wapens
p
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van de voorouders. Soms werd emaileg
bruikt om de heraldische metalen en kleuren weer teeven.
geven.Ook de s Ymbolen van
de evangelisten kwamen in de hoeken veelvuldlgvoor. De aflijvige,in groo
root ornaat,
zo weergegeven alsof die rechtstond,
de benen en voeten evenwi'di
J gnaast elkaar. Hetlooiens
el
van
het
kleed en in
p
p
feite de totale houdingg met de in gebed
g
evouwen handen bewijzen
dit. Onder het
gevouwen
l
hoofd werd een kussen afgebeeld.
g
Wie nog
rijker was,^ kreeg
g rijker
g eengraf-

.

..m.•...

,...

,

Een nieuwe smaak,
maar ook een nieuwe mentaliteit
Die stilistische evolutiein
l
g gtijdens
de Renaissance verder. Het algemene
type
Yp
g
van het middeleeuwserafmonument
g
stijl aangepast. Tradiwerd aan de nieuwe stij
voor die tijd
maakte
de religieuze
g
J
plaats
voor hus Yymboliek langzamerhand
p
g
mane elementen. Putti hielden vruchtenen bloemenguirlandes
vast,^ allegorische
g
g
eleidster
ersona
es
kregen
de
rol
van begeleidster
g
g
g
toebedeeld en engelen,
oop
^ meer gelijkend
g l
g

.

Praalra
p van Gent,
^ van de zevende bisschop
mgr.
$ Antonius Triest (t 1657),

uitgevoerd y
door Hiëronymus du Quesnoyy
in 1652-1654.
Gent, Sint-Baa skathedraal.
[Foto: P. Maey aert]

tombe met aan de zijkanten
meestalPleut
rants en met een driedimensionaleisant
g
(liggend
beeld). De manier van voorstellen,
gg
li
end en toch rechtstaand,
liggend
^ met Ymbolische en heraldische versierselen, met attriweergabuten die functie en waardigheid
ga
g
ven bleef identiek. Zo lag
g aan de voeten
dier: meestal een
dikwijls een symbolisch
Y
trouwe hond voor een vrouw en een stoere
leeuw voor een man. Als dit beest met zijn
J
ogenp
open slaapt
l g
P kan het een verwijzing
zijn
verrijzenis. Over desYmboliJ naar de verrijzenis.
sche inhoud ervan bestaat evenwel discuseen vrouw met
sie. Waarom is bijvoorbeeld
J
een stekelvarken weergegevenop
o een
in de Westminster Abbey in LonpraalgrafY
den? Verwijst dit misschien naar een karaktertrek? De stilistische evolutie
enp ersoon
like
van
l smaak lieten die praalgraven
p
g
elkaar afwijken.
Als materiaal kozen de
J
beeldhouwers of opdrachtgevers meestal
voor een lokale steensoort, brons of koer.
p
Eventueel werden bepaalde
delen met een
p
laa
laagje
'e bladgoud
bedekt.
g
248
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bisschopp van
Praalra
g
^^ van de negende
Gent, mgr.
En ernes Albertus d'Allamont
g Eugeniu
1673),
door Jean
Delcour
J
73 uitgevoerd
g
in 1667-1672.
Gent, Sint-Baa skathedraal
[Foto: P. Maeyaert]

Griekseodinnen
met naakte borsten, hielg
den tekstplaten
vast. Heraldische motieven,
P
ePi rafische
inscripties en genealogische
g
g
gP
evens kwamen steeds meer voor. Indigegevens
viduele trekken kregen
g de bovenhand, alleten opzichte
p
Pp
g orieën werden populairder
van de Middeleeuwen en de dood werd
meer en meer verbonden met de idee van
vergankelijkheid.
Drie ggrafmonumenten in
J
g
de kloosterkerk van de wijk
J Brou in Bour gen-Bresse aan de rand van Bourgondië,
g
,
zijn daar schoolvoorbeelden van. Deze necropool kwam tot stand na een belofte die
uiteindelijk door landvoogdes
Margareta
g
g
van Oostenrijk
J werd volbracht. Om haar
idee meer luister teeven
koos ze o.a. voor
g
een schare Zuid-Nederlandse bouwmeesters, beeldhouwers, schilders... Ook voor
derafmonumenten
die alle in de eerste
g
helft van zestiende eeuw werden uitgevoerd. Het ontwerp
P ervan wordt opp naam
geschreven van de Brusselse schilder Jan

Degisanten in Carrarisch
vanRoomen.
oo
marmer werden gekapt
ma
g p door de uit het
Rijk afkomstige
Duitse
u tse
Y die
g Conrad Met
vooral in Brabant werkzaam was. Het
wandgraf
van Bourbon,
g
g van Margareta
schoonmoeder van Margareta van Oostenrijk
l is het oudste en vertoont rake kenmerken met de laatmiddeleeuwseg rafscul p
tuur. Vooral deleurants
die
aan
het
p
oeuvre van Claus Sluter doen denken, de
gisant en de noggg
gotische ornamentiek beg
wijzen
dit. Centraal in het koor prijkt
)
pl de
vrijstaande
tombe van Philibert, hertog
g van
J
Oostenrij
Savooie, met wie Margareta
van
Oostenrijk
g
huwelij
pi december 1 01
5 haar derde huwelijk
Het benedendeel van ditrafmog
nument dat tussen 1516
en 15 22 werdge5
katp^vertoont een rijke
rijkeversieringg met
flamboyante
traceringen,
lobpl
g ^ bundelpijlers,
Y
ben,p
inakels... en
, met hier en daar een
verwi'zin
naar de komende stijlverandeverwijzing
J
l
ring.
De
putti
erboven, het uitzicht van de
P
g
gisant en de houdingg van de leeuw en de
versierselen behoren al tot de Renaissance.
vrij realistisch
Het liggende
beeld kan als vrij
gg
worden omschreven: molligg met een groot
g
hoofd en dik haar, hangende
wangen
g en
g
mannelijk wilseen uitdrukkingg zonder mannelijke
HijJ draait zijn hoofd naar Margareta
g
van Oostenrijk
aan de
g
l^ wiergrafmonument
bij
noordzijde
Net zoals bij
pg
J staat opgesteld.
en er twee isanten.
gisanten.Het onhaar man liggen
derste stelt de hertogin
g opp haar sterfbed
voor: met lange
loshangende
haren en in
g
g
een eenvoudigg nachtgewaad.
Humane trekg
ken werden niet onbelangrijk.
gl Dit erboven
toont haar als waardige
Deze
g
g landvoogdes.
tegenstelling
tussen
de
akeligheid
van
de
te
g
g
g
dood en de luister van het aardse vinden
we al in enkele laatmiddeleeuwseraftomg
bes terug.
p
g en imposante
g De triomfachtige
bekronin bestaat uit een mengeling
bekroning
g g van
gotische en renaissancistische versieringen.
g
Dit zoeken naar meer realisme en
naar een meer natuurlijke houdingg treffen
we eveneens aan in de voorstellingg van
kanunnik Jan Carondelet, kanselier van
Vlaanderen en aartsbisschopp van Palermo,
op
pzijn ggrafmonument dat omstreeks i 5401550
g
55 door Michiel Serrier voor de Brugse
Sint-Donaaskerk werd vervaardegd. Het albasten beeld - het enige
g
g deel van het graf
dat na de Franse overheersingg in de SintSalvatorskathedraal aldaar bewaard bleef toont deeesteli'ke
houpg
l in half opgerichte
g
g edieg. Zijn linkerhand ondersteuntzijn
zijn
mijterd
hoofd
en
zij
zijn
andere
houdt
een
l
vast. In de latere zestiende en zeventiende eeuw zal deze zoektocht naar een
meer natuurlijke pose
worden verder gezet.
g
p
Doordat de kerkruimte la p gzaam te
klein werd voor al die zerken en monumenten, werden voortaan aan de muren en
zuilen epitafen
opgehangen. Vooral die
g pe
denktekens vertonen funeraire Renaissan-

cemotieven:utti
^zandlopers,
p obelisken,,
beenderen, skeletten, zuilen, doodshoofden frontons,
zeisentie
kwa r ' g uirlandes
ren en blazoenen... Derafschriften
vorg
men hier een essentieel onderdeel en vaak
de basis waarrond het beeldhouwwerk
werd opgebouwd.
De afgestorvene,
met
pg
g
menselijke
J trekken,^ kreeg
g er soms een
plaats als een verkleinde en kniele
knielende
de
figuur biddend tot lafenis van de ziel.
Met een contrareformatorisch elan

Met de Contrareformatie bleef het
verbod om te begraven
in een kerk van
g
a
kracht. Uitzonderingen
g hier
g bevestigen
e
evenwel de reel.
g De besluiten van het
Concilie van Trente hadden daarin voorzien. Vorsten enrelaten
rijken
) en en voor
p
nameeesteli'ken
stichters van de bidg
l
dit
p laats en hun afstammelingenbleven
g
voorrecht krijgen. Vooral bisschoppen
lietenere
g eld
g in en rond het koor, zo dicht
mogelijk
ae
g ) bij) het hoofdaltaar, monumentale
raalgraven construeren. Voorbeelden
p
daarvan vonden we in de meeste Vlaamse
aa se
kathedralen, zeker in Gent en Mechelen.
e
Uit iconografische
bronnen en bewaarde
g
specimen
kunnen we afleiden dat ze een
p
mengeling
g
g vormden van bouw- en beeldhouwkunst. Van enige
g bescheidenheid iis
meer. Terecht spreken
kunstggeen sprake
p
p
historici wel eens van funeraire architectuur.
Al in de Renaissance stellen beeldhouwers de afgestorvene knielend voor.
Eerst statisch en vroom op
p een bidstoel, in
de barok met meerpathos
en dynamiek.
De
P
Y
invloed van de Italiaan Gian Lorenzo Bernini en van de Fransman Antoine CoYsevox
zijn
l hier niet vreemd aan. Van die laatste is
het bekenderafmonument
van kardinaal
g
a
Guilio Mazarin168 9
-16
93 in het Institut
de France in Parijs.
l . De kunstenaar
gebruikte daarvoor verschillende soorten materialen, waaronder wit en zwart marmer
en brons. Zowel in de draaiende bewegin g
van de knielende eerste minister als in het
ma na
n en in de
p looiensPel van de cappa
pp mag
houdingvan het engeltje
met
de
lictorengJ
bundel vinden we de dynamiek
die zotYY
in
p isch is voor de barok. Ook het plaatsen
p
een totaalgeheel
als
een
'gesamtkunstwerk'
g
g
was nieuw voor deze stijl.
l
Die kenmerken vinden we uiteraard
niet alleen in buitenlandserafmonumeng
ten. In Vlaanderen zijn eveneensgelijkaarg
dige tomben aan te tonen, zoals die van abdis Anna Catharina de LambloyYuit 1668
door Artus Quellinus deon gere in de
0.-L.-Vrouwekerk van Hasselt, die van
raadsheer Pieter Roose uit ca. 1673
door
73
Frans Langhemans in de Sint-Michielskathedraal in Brussel en die van bisschop
Carolus van den Bosch uit 1665 door
Gery
Y
Picq
q in de Sint-Baafskathedraal van Gent.

Dit laatste behoort tot de vier exemplaren
p
opgesteld
in het koor van deze hoofdkerk.
pg
Zi alleen al tonen
de evolutie die zich tij-)
dens de barok zelf ontwikkelde. Hetraalp
g raf van mgr.
g Antonius Triest uit 16 52-16 54
is strenger
d'Alg dan dit van mgr.
g Eugenius
g
lamont uit 1667-1672. Het eerste is strikt
symmetrisch
enbestaat uit een evenwich t
tige compositie.
In de nissen staan enerzijds
enerzijd
p
beelden van 0.-L.-Vrouw en anderzijds
l
van Christus. Leuk zijn zeker de putti
met
p
uit
uitgedoofde
fakkel en met zandloper.
g
p In het
praalgrafg
van de vermelde negende Gentse
bisschop
bisscho breekt kunstenaar Jean Delcour
met de frontale symmetrie
en p
plaatst de
Y
beelden in schuin opgestelde
nissen. Een
Pg
beweging
bewe in animeert de sculpturen
tot een
p
dramatischeheel
zeker
door
de
aanweg
zigheid van de dood in de vorm van een
g r1l nzend ggeraamte. Er wordt een toneel
oopg
pgevoerd waarbij
waarbij depprelaat metpathetisch handgebaar
zich naar Maria met de
g
zegende Jezus keert. De engel,
g^ met gedeeltelijk
J ontblote borst,
^ heeft het zwaard
g etrokken en strekt zin
l hand beschermend
over hem uit. Interessant is hier zeker nog
aan te halen dat het kanunnikenkapittel
in
p
1666 het stilistisch 'verouderd'raf
g van
mgr.
g Carolus Maes laat afbreken en voor
dezelfde overledene een nieuw door Rombout Pauwels laat kappen
stij die
pp in een stijl
dit van mgr.
g Triest,^ dat er tegenover
g
rijkt overeenstemt.
plDezerafmonumenten
met monug
mentale beelden vormen stilistisch eigenlijk
g
l
een eindpunt
van een lange
p
g evolutie die in
de twaalfde eeuw begint.
In de loop
g
p van de
achttiende wordeneli'kaardi
e
specimens
g l
g p
uit
uitgevoerd,
e
aan de stilt
^ enkel wat aangepast
gp
listische ontwikkeling
g van laat barok over
rococo naar classicisme, zonder evenwel te
breken met de algehele structuur die zich
in de vorige
g eeuw had ontwikkeld. Drie
voorbeelden in de Sint-Salvatorskathedraal
in Brugge
om de
gg illustreren dit. Het gaat
g
praalgravenpp
van bisschoppen Henricus van
Susteren enan-Baptist de Castillion in rococo beide door Pieter Pulinx uitgevoerd
g
respectievelijk
en 1 875en dit van
747
p
l in 1747
Johannes Caïmo in classicisme door Karel
van Poucke in 1782.
al zijn
zij ze slechts
7
g
l na de Franse troebelen tot ons
gekomen,
bewijst duideg
^ het uitzicht ervan bewijst
l onze stelling.
g
Nieuwe heersers, nieuwe wetten

Het edict van 26uni
1784,uit
l
g evaardi ggd door de Oostenrijkse
Oostenrijks keizer
II,p
speelt in de g
geschiedenis van de
Vlaamse kerkhoven een voorname rol.
Deze verordening
g verbood, omwille 'der
esonthei't
l van onse onderdaenen',^hygiëne
Ygiëne
en om een 'generaele
infectie' te vermijden,
g
)
het begraven
in en rond de kerken binnen
g
een stad of bebouwde kom. Andereroblep

men waren de loslopende honden die beenderen bovenhaalden, het instorten van de
vloeren door verzakkingen
g van de grond
g
we
wegens
de vele dicht bijl elkaar aangeg
ge
brachteraven
de oneffenheid van de
g
vloer door hetlaatsen
van zerkstenen met
p
eventueel beeldhouwwerk of koperen inlegwerk
en de stank die zich door de niet
g
volledig
spleten
in het integ dichtgemaakte
g
p
rieur verspreidde.
Zo zou trouwens de uitp
'rijke stinkers' zijn
spraak 'rijke
zijn ontstaan. Opp zich
was het begraven
buiten het centrum niet
g

Het beroemde kerkhof van Père Lachaise in
Parijs.
genomen in de lente
1 Deze dia werdS
s 999 . [Foto: Hans Soete]

nieuw. Ook de Romeinen begroeven
hun
g
doden of de as ervan buiten de stadskernen
of castella en koningg Lodewijk
l XVI ver bood al in 1776
acht
jaa
r
voor
het edict
77
l
van Jozef II - om nog
g mensen binnen de
steden van Frankrijk
Frankrijk te begraven.
Tijdens
Tijden
g
late achttiende eeuw was het bijzetten
J
van rijken,
l
^ adel en ppriesters in bidplaatsen
p
echter nog
g steeds de normaalste zaak. Dat
de meeste doren
p met het vermelde edict
geen rekening
g hielden,^ kan gemakkelijk
lk
g
worden bewezen, want zelfs vandaagg
blij-l
ven heel wat 'echte' kerkhoven inebruik.
g
Steden konden echter moeilijker
dit bevel)
schrift naast zich neerleggen
gingen
en
galgg en g
dus vlugg over tot de aankoopP van grond
g
buiten de stadswallen waar eenemeeng
schappelijke
begraafplaats voor alle app lp
rochies werd aangelegd. Zo lijkt
l het eropp of
alles van een leien dakje
) liep.
p Niets is minder waar. De Vlaamse bevolkingg kon zich
met dezean
g zaken niet akkoord verg van
klaren en verzette zich ertegen.
gg
g In Brugge
werd tijdens een van de eerste overbrenginoverbren inopJ
g de lijkwagen
l
g in de Katelijnestraat
gehouden,
g
^ omvergeworpen en zelfs in
brandestoken.
Die ontevredenheid kalt
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derde uiteraard in een algemene malaise
naar aanleidingg van verschillende nieuwe
en bekende maatregelen
die de keizer als
g
verlicht despoot
nam.
Hier
en daar werd
p
hetrotest
gesmoord.
De val van Jozef II
g
p
door de Brabantse omwenteling
g en de
daaropevolgende
moeilijkheden
moeilijkhede
met Frankg
verschoven
het
probleem.
Voor
niet
p
l
lam
lang echter. Het decreet van 233 Prairial XII
(12 juni 1804),) ^ tijdens de Franse overheersing^verbood het begraven
binnen de steg
den. Napoleon
hakte
aldus
de knoopp deP

Een voorbeeld van een kerkhof rond
een bidplaats: 's Herenelderen rond de Sintbevinden
Ste anuskerk. In deze bidplaats
P
zich trouwens heel wat grafmonumenten
vanaf de veertiende tot de achttiende eeuw.
[Foto:.L.
J Meulemeester]

finitief door en nu zonderrotest
van de
p
bevolking.
En
obiits
zorgden
ervoor
dat de
g
g
overledene nog
p
g steeds in de kerk plaats
kree en geregeld
kreeg
g g werd herdacht.
In de sfeer van de romantiek
Hoe dan ook, het verplaatsen van de
kerkhoven buiten de stad en het verbieden
om nog
lijken binnen de kerkeng
te berag lijken
ven luidde een nieuw tijdperk voor de
begraafplaatsen in. Voortaan was er ook
en ervan. Archiaandacht voor het aanlegg
tecten deden aan kerkhofurbanisatie. Beeldhouwers kregen opdrachten vanuit een andere visie. Voorgrote
kapitalen
bestelden
g
p
om p
monu nabestaanden dikwijls
dikwijls pompeuze
p
menten die meestal in een wat Engels
g tuinlandschapmet kronkelende wegen
g of langs
g
lam e brede
assen werden geplaatst. VrijJ
gp
centraal werd een kerkhofkaeel en/of kaldodenhuisj ontbrak
varieebouwd.
Een dodenhuisje
g
Minder kapitaalkrachtigen hielden het
biJ smeedijzeren
of houten kruisen al of
J
niet (met koperen)
Christuscorpus.
Hetg ep
p
heel werd een samenspel
van
architectuur,
p
beeldhouwkunst en natuur. Eengrote variatie aan struiken, zoals buxus, varens en
klimop,
g, bomen, zoals treurwilgen,
g , beu ken en linden, verwierven er een vaste
plaats. Mos en verwering
p
g tastten de harde
en rechte kanten van het monument aan.
Romantisch was juist
groei
Jde willekeurige
gg
van de wortels en stammen die aan deze
dodenakkers een eigen karakter, kleur en
vormgaven.
Met zo'n beplanting
g
g kreegg de
p
begraafplaats een parkkarakter,
een
oase
p
250
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van stilte en rust, eenplaats voor meditatie.
Ook het licht speelde
een rol. Doorheen de
p
takken en bladeren kon het licht intens met
zonnevlekken en schaduw een specifieke
p
sfeer oproepen en deinde het mee met het
verloop
p van de seizoenen. Licht en leven,
dood en duisternisin
en er hand in hand.
gingen
Wat het uitzicht van deedenkteg
kens betrof, bleef de Antieke Oudheid een
e etempelachtige
voorname inspiratiebron:
gg
P
p
bouwtjes
bouwtjes, gebroken zuilen,^ wenendegoding
nen,g
gesluierde urnen, omgekeerde
toortg
sen sarcofagen,
soms een piramidale
g
p
constructie... De ouroboros - de slangg die
met zijn bek in de eigen
bij - behoort
g staart bijt
de wijdverbreide
symbolen
die al in
Y
J
te opduiken.
Deze cirkel in dierengeE
Egypte
ge
p
daante belichaamt de eeuwige
terugkeer,
g
g
duidt aan dat elk einde een nieuw begin
g
betekent en is het symbool
van verjonging.
Y
Daarnaast knoopten
andere grafmonumenp
ten duidelijk
christelijk traditie.
J aan bijJ de christelijke
Neogotische
kapelletjes
wisselden af met
g
treurende engelen.
De duif, die zich laaft
g
aan de bron van het eeuwige
ge
g leven,- be gedie
o
leidt de dode en is de zielenvogel
pg
vlietg naar het paradijs.
Het
kruis
met
de
p
l
rozenkrans verwijst
) naar de liefde, schoonheid en het lijden
van Christus. Hart, kruis
J
en anker stellen liefde,,g
geloof en hoopp voor.
Op
een
kussen
liggen
uit
elkaar glijdende
P
gg
gJ
handen of diagonaal
gekruiste
beenderen
g
g
enerzijd
waaro een doodshoofd die ons enerzijds
waarop
de dood van Adam herinneren en an•
derziJ ds aan de vergankelijkheid. Anderen
(vrijmetselaars,
f
-1joden, islamieten,, antikerkeli'ken...
toonden hun gezindheid
eveng
l
eens aan de hand van uiterlijke
tekenen.
De
l
zandloer is al eeuwen het
(gevleugelde)zandlope
symbool
van de vergankelijkheid,
de vluch
t
g
J
tigheid en het voortschrijden
voortschrijde van het leven.
afgeknakte
tak en de verdorde boom
g
. vlinder verroepen
het
afsterven
op.
g
pDe
wist
J naar de gedaanteverwisseling
g
g en de
schoonheid. De zeis maakte onverwacht
een einde aan het leven. De davidster vervingvoor de joden
het kruis. Deze scul p l
turale decoraties maken sowieso een integrerend deel uit van het monument. En de
symbolische
inhoud ervan doet ons mi'memijmeY
• over de zin van het leven, over wat er
na de dood komt over het einde en de eeuwi gheid. Bezoekers kuieren stil en ingetoprevelen een intens
,p
g en tussen de graven,
g
gebed
of brengen
g
g hulde aan hun af g estor venen en bezoekenraven
van bekende
g
schrijvers,
musici,
wetenschappers,
l
^
^
pp ^ com
p onisten filosofen,p
politici... Het kerkhof van
Père Lachaise in Parijs
Parijs kadert volledig
g in
dieedachten
an
en werd een toeristische
g
g g
trekpleister.
Maar ook bijJ ons zijn
zijn dergelijke
p
g l
voorbeelden te vinden: het bekende Cam po
p
Santo in Sint-Amandsberg,
g^ sommig e delen
het Schoonselhof in Antwerp^
en van de
•
Westerbegraafplaats in Gent, van dit van

Laken en van de centrale begraafplaats in
Brugge...
gg
Slotbeschouwingen
g
In alles wat met de dood te maken
heeft, ontdekken we een evolutie door de
eeuwen heen. Die ontwikkelingg weerspiep
Pp l en sog elt meteen ook maatschappelijke
ciale veranderingen.
De dood staat niet los
g
van het leven. Iedereodsdienst
en filosofig
duidelijk
sche strekking
heeft
er
een
duidelijke
band
g
Dit vinden we ook terug
gingrafmonumenten en dodenakkers. Ze vollten de stilistische evolutieengeve
eneven een beeld van de
Een
persoonlijke
l tint ontbreekt
p
J
zelden. Ofwel had de overledene het al
voor zijn
J dood besteld en creëerde mee de
vorm en de sYmboliek ofwel werd het uitgevoerd in opdracht van familie en vrienden die zonder meer het uitzicht hielen
p
esbepalen.
Variatie enggelijkvormigheid,
g
l
p
thetisch verantwoord en kitscherigober
g,
enom
p wisselden voortdurend af.
p eus
Hiereldt
p
g net zoals in de meeste aspecten
et colorivan de maatschappi' J'de gustibus
g
bus non est disputantum'.
p
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JULIEN VERMEULEN

Het grafgedicht:

een verwaarloosd literair genre
Het epitaafgenre was sterk verspreid in de Oudheid,
kende een hoogtepunt in de Nederlandstalige Renaissanceliteratuur
en fascineerde de romantici.

In de moderne Nederlandse literatuur is de eigenlijke
grafpoëzie
g J g
p
een verwaarloosdenre.
Er worg
den weinig
grafgedichten
e
g specifieke
p
g agedichtengschreven de literaire waarde
is vaak
erg
g middelmatig
g en ook de huidige
g e litera tuurwetenschapbesteedt nauwelijks
) aan dacht aan dit teksttype.
oc kan hetepi
Yp Toch
taaf buigen
op
een
rijke
literaire
a
e
traditie
p
g
J
binnen de westerse kunstgeschiedenis.
edenis. Het
g
grafgedicht
edicht was een sterk verspreid g enre
in de mediterrane culturen waarbij het
steeds ingebed
was in een breed cultureel
g
substratum met steunpunten
in de architec p
tuur en de beeldhouwkunst, in de epigrafie
e i rafie
en de kalligrafie,
in de symbolieken
n de
g
heraldiek. Het epitaaf
vormdee in
eerschei p
dene taalg ebieden een niet ode
ten rschatten
schakel in het doodsritueelf
o in de grafcultuur en weerspiegelde als zodanig
g ook de
volkskundige,
en religieuze
g , ideologische
g
g euze
kenmerken van de achterliggende
gge de tijdgeest.
Vooral in de Renaissance kende het Nederlandse grafgedicht een sterkeopbloei,
e
waarbij auteurs als Huygens,
Hooft,
0o t Vondel
Yg
en Visscher opvallend
bijdroegen
P
l
g tot de
op
ulariteit g
van hetgenre.
De devaluatie
p
ace
ti
van het literairerafschrift in de huidige
ge
tijd
w
r
worden
J kan misschien toegeschreven
g
aan de marginalisering
0o scultus
g
g die de doodscultus
vandaagg meemaakt en aan de algemene
g
tendens om overdreven emoties uitons
discours te verbannen. In dezelfde
n
e context
moeten we de inflatie situeren van dodenmaskers, foto's van raalbedde neenmemo rabilia zoals afgeknipte haarlokken. In een
tijd waarin mengefascineerd
tijd
is door
0o het
g
mooie lichaam als een attractie op
pzich
c een
gebiologeerd wordt door een blijvende
J e e
jeugdobsessie
is deze onderwaardering vvan
l g
het epitaaf
best te begrijpen. Ook de
dv
p
van de zakelijk
consumentom
J ingestelde
g
o iin
retorische breedspraa
breeds raak te vervallen, de
postmoderne twijfel aan degrote
heroïsche
g
idealen en de scepsis
dee religieus
eli g
p tegenover
g
onderbouwde eeuwigheidsgedacht e kunnen in deze waardenverschuiving
een rol
r
g ee
spelen.
p
Hetenre
g

In strikte zin is het g
rafg edicht een
literair opschrift
opp
een grafmonument of
p
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Kunstwerk van F. Steyaert
y
pop
^^ ra van Hans
Melen, pseudoniem van Frank Van Doorne.
Als classicus vertaalde hijJ Oedipus
P Koningg
en Antigone
en vanuit zijn
g
1 muzikale
opleiding
en vioolmotief)
p
^ (c r. piano^
integreerde
hij1 muzikale thema's in zijn
S
1
uit de
p oi'zie. De inscriptie
p is een fragment
^
slotverzen van Antigone
(vv. 1348-1349):
g

het belangrijkste
bestanddeel van
^l
heteluk
is bezonnen te zijn.
zijn. Campo
g
p

Veruit

De openingsregels van Luuk Gruwez'
Begrafenis
roepen
op aan het
g
p herinneringen
S p
courante Lati
1 nse pe itaa otie 'Sit tibi terra
levis' (Moge
o li drukken).
S de aarde lichtjes
1 p

op
eeng
gedenkteken waardoor de herinnep
ringg an een overledenpersoon
levende
levendig
p
gehouden
wordt.
Bij
uitbreiding
g
l
g kan ook iedereoëtische
tekst die hiertoe bestemd is
p
als epitaaf
gedefinieerd
worden. Dit tekstp
g
ttype
e is een subgenre
van de funeraire liteg
ratuur en is thematisch verwant aan de eletreurdicht
g, treurdicht,
g ie (nenia, monodia, treurzang,
lijkzang)
J
gen aan deggrafrede epitaphius
lijkrede).
Hetg
genre bevat enkele courante
J
a te
motieven die, afhankelijk
van
cultuur
en
J
tijdperk, kunnen variëren. Volgens
de traditr dig
arse
p oëtica is de tekst vaak
gbouwdo
opeen samenspel
p van loftuitingen
ge
(laus) rouwgevoelens
(luctus)
e
n
tr
tm
oos
o(
g
tieven (consolatio). De inleiding
g vertolkt
soms het zwilgen-of-sreken-dilemma
dat
p
inherent is aan het rouwdicht: hoe kunnen

Santo, Sint-Amandsber^ [Foto: I

we zwijgen
uit droefheid en terzelfder tijd
Jgl
spreken
om
de dode te loven? Inhoudelijk
p
l
wordt de overledene somseprezen
in terg
men van de klassieke hoofddeug den virtutes) terwijl
wordt door
J de stijl meebepaald
p
hetebruik
van
sententiae
(over
de betrekg
keltl kheid van het aardse bivoorbeeld
en
J
het zgn.
g uitvaren teen
g de doodsoorzaak
(vitaperatio). Ook de wens dat de nabestaanden het voorbeeld van de overledene
zouden volgen
g is een vaak terugkerend
g
thema. Varianten op
p de openingsformule,
Siste, Victor!(toef hier, reiziger!)
zijn
g
J n even
eens legio.
Deze
uitdrukking
gaat
teruggoop
g
gg
de Romeinserafstenen
die zich vaak langs
g
g
de weg
g bevonden en waarbijl de voorba l ganger
werdom even halt te houg er verzocht wer
g
den bi'J de rustplaats
van de overledene.
p
Eveneens van Romeinse oorsprong
p g is het
motief Sit tibi terra levis mo ge de aarde
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5

licht op
p u drukken; cfr. Martialis
9, 2
9,11 ,
een van de meest voorkomende ouderafg
schriften die zelfs nog
p
g naleeft in de poëzie
van sommige moderne dichters. Van christeli'ke
is de vaak voorkomende
P
l inspiratie
aans rekin
g
g
gtot God om de dode genadig
te zijn
p p aan de voorbijganger
J of de oproep
om voor de dode te bidden. Zeventiendebijvoorbeeld
eeuwse inscripties
luiden bijvoorbeeld:
p
y
^ er. Got Trost. Die. Siel' of ' Go dt. Zye.
Der I Zielen. Genedich. In. Evwicheyt
y Amen.
Maria. Anna. Bete. Wor. Ons' of 'Bidt. Godt.

Do not stand at my grave and
p,
g weep,
I am not there, I do not sleep.
p
I am a thousand winds that blow;
I am the diamondlints
on snow.
g
I am the sunlight
grain;
g
g on ripened
P
I am theentle
autumn's rain.
g
Whenou
g hush,
Y awaken in the morning's
I am the swift uplifting
p
g rush
Ofuiet
g,
q birds in circled flight,
I am the soft stars that shine at night.
g
Do not stand at my grave
and cry,
Y,
g
I am not there, I did not die.

verwijzing
l g naar het ggraf of naar de begravene niet langer
g essentieel was.

persoon
geschreven
ter herdenkingg van één p
g
en als een soort liber memorialisebung
en
deld. Voor dergelijke
greserg l verzamelingen
Bij
veerde men wel eens de term 'grafzuil'.
Bij
g
het doorbreken van de verlichtingsidealen
g
in de 18de eeuw werd het korte epigram
eenewaardeerd
prototype
Yp van rationele
p
g
en spitsvondige dichtkunst. Later werd dit
genre
meer in de richting
g van het humorisg
tische het cynische
of
het
satirischepuntp
Y
dichtestuurd.
Hierbij
behoorden
Hierbij
paling
dromen raadsels, woordspelingen o p

Acrostichon

Uit de Middeleeuwen zijn
l diverse
grafschriften
tot
ons
gekomen.
Naast
de beg
g
zij vele midwaardebleven
grafplaten
zijn
g p
g
in
pg
pties opgenomen
g
g rafschriftenverzamelingen of epitafenboekenbeschri'vin
gvan Corneille Gaillard uit
J
156o,
5 ^ het fonds A. Merghel
Ynck e.a.) en
hebben eengrote historische en culturele
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Zitgraf
g van Nicole Martinot (s 997).
Inscriptie:
p het bekende Amerikaanse gedicht
^
Do not stand at my grave p
and weep

(Anoniem). Belgisch hardsteen, christallino.
[Foto: StichtingS Memento]

Voor I Die. Ziele'. In een bredere context
werd deze religieuze
component
ook vaak
p
g
opgenomen
als slotmotief van eigenlijke
pg
g l ke
literaire grafschriften.
g
Het ef
itaaf
genre was sterk verspreid
in de Oudheid, ontwikkelde zich
p
verder in de paleo-christelijke cultuur en
kende een hoogtepunt in de Renaissance.
Soms werden verschillenderaf
g gedichten
252

egc

2

t

e-c

,

loopt
zvaarin de
Lut de Blocks bundel Entre deux mers (1997)
997
^
p uit opp een authentiek grafgedicht
liefde,
de
en troost op
manier in de thema's lie
traditioneleenrecom
p
p een heel aparte
%
ponenten lof,^
ontbindingg en versmeltingS
terugkeren.
g

eigennamen
en opp beroepen,
emfatisch
ei
p
g
rijm
J^ onverwachte contrasten en chiasmen
tot het stilistisch arsenaal van de e i gp ramdichter. De stijl
stijl van het epitaaf
evolueerde
p
ondertussen van een sterkebonden
prosog
die die opereerde
tegen
van
g
p
g de achtergrond
een welomschrevenoëtica
in de Oudheid
p
vrijere
versen in de Renaissance naar een
)
vorm die haar literaire waarde ontleende
aan een treffend beeld- of woordgebruik.
Terzelfder tijd werd het eigenlijke
l grafgeg ge
g
dicht meer en meer vervangen
door
ing
waarbij de
memoriam-1Yriek in brede zin waarbij
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literaire
betekenis. We staan hier stil bijl
tekst uit 148o
[of 41 81? die bewaard geble4
ven is op
g koperplaat
p een rechthoekige
(90
x
61
cm)
uit
het
Brugse
St.- anshos
9
p ig
taal. De naam van de overledene zit verborgen
van de verzen:
g
g in de beginletters
Pieter van Muelenbeke, een aanzienlijke
J
poorter g
die de Brugse stadsfinanciën hielpp
beheren en die een tijd
g dismeester was
J lang
hij
van de 0.-L.-Vrouwe p
parochie waardoor hij
ongetwijfeld
een P
speciale inspanning
ge
gp
l
g
daan zal hebben voor de 'aermen zieken
mensche' r.van
het 'helich godshuus'
5
g

zoals het St.- anshos
p itaal hiergenoemd
g
wordt. Hetedicht
wordt
toegeschreven
g
g
aan Anthonis De Roovere,, de Brugse
se
gmetselaar-stadsdichter die om meer dan één reden een typische
rederijker
rederijker ggenoemd kan
Yp
worden.
Peinst om hem allen wien sepulture
p
In dit helichodshuus
es ghelaten
%
%
Ende voor hem die met devocienure
p
Toet hier oyt gaven bi caritaten
Eiken aermen zieken mensche te baten

^^

^.^'• ^

Maer met devocien spreiet
hu ghebede
p
%
Voorwaer god die zal thuwaert stieren
Eere duecht welvaren en zalichede
Lest
noster hier ter stede
y eenpater
p
Elpende de ziellen huut harer noodt
Not mesvoer hij1diet gheerne
dede
%
Betraut dies vrilicken eieen ende groot
Ende vreest deine
p vander hellen doot
Keerd hu van zonden eerhi
j sterven moet
%1
Endeaerdt
hier
de
scat
van
teeuwich
goet.
%
%
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Grafplaat van Pieter van Muelenbeke ineelko
%
per met een acrostichon (1481). Het laatste kwatrijn
7 is
het (in)carnacion of chronogram.
Links ervan een index en een wapenschild
waaropp een uitgeschulpt
%
p
St.-Andrieskruis met een schoofmotiefin de vier kantons herkenbaar is. Rechts het monogram PVM.
Sint-1ans-Gasthuis Brugge,
o x 961 cm. [Foto: K.I.K.]
555
%% B 10555,

Roert bede voor die de zieken antieren
Voor hem ooc die bi eeren bi maten
Alle dies godshuus goet Regieren
Ne laet caritate hu niet ontdieren

Bit voor de ghone die dit hier de maken
Wie hi was staet hier boven verclaert
Ende tcarnacion diet zo gheraken
Wortjuste
hier vonden est wel vergaert.
1
%

Dit epitaaf
voor Van Muelenbeke
p
vertoont diverse rederijkerskenmerken.
J
Het is een acrostichon van 19
9 verzen en
wordt aangevuld
door een chronogram
in
g
g
de vorm van een kwatrijn.
) Het alleenstaande kwatrijn
kwatrijn waarmee het gedicht
afg
gesloten wordt, is bovendien een soort envoi /typisch
voor veel rederijkers
poëzie.
Yp
l
p
Dus zowel de naam van de overledene als
het jaartal van zijn dood zitten opp een t Yf isch ggekunstelde wijze
J ze in de tekst ver scholen. Het chronogram
wordt in regel
g
g 22
het 'tcarnacion'enoemd
d.i. dus een tijdg
J
vers waarvan de (soms kapitaal
gedrukte)
p
g
letters samen ggeteld een jaartal
vormen.
J
Het begrip
'(in)carnacion' aat
et mologpgaat
Y
g isch terug
g op de vleeswordingg van Christus en is m.a.w. een soort anno domini. In
regel
g 20 komen vier i's voor, / één v en één
m: samengeteld
vormen ze het getal
100
1009,
g
g
in reel
g 21 komen twee w's voor (te lezen
als vv en vv, samen dus 20), drie i's, twee
v's, één c Zoo en één 10
5/een totaal van
3. Regel
Re el 22 biedt twee c's en twee i's: samen 202. En regel
20
3 bevat twee w's (20),
g 23
één utwee
v's,
één
1
(50),
één
j
en
5^
^
5
l één i:
samen 87.
de
7 De letter d heeft hier nergens
g
waarde van00.
s De vier verzen samen leiden dus tot een totaal van 1481.
cijfer4
J
werk wijkt hier enigszins af van de klassieke datering
g waarbij men tot het jaartal
l
1 8o komt. Hoe
dan ook: de wijze waaropp
J
een jaartal
via een ingewikkeld
stukje
g
l
J e re
kenwerk in eengedicht verwezen zit, is
een karakteristieke rederijkersconstructie
J
waardoor ook weer duidelijk
J wordt dat
een rederaJ ker in eerste instantie een maker, een factor, een constructeur was van literair werk. Ook de vele bastaardwoorden
(sepulture:
p
ggraf devocien: godsvrucht
g
earitaten: menslievendheid antieren:
hanteren of verplegen regieren: besturen)
en de artificiëlerimdwan
j
g(door een omzettingals 'devocien pure'
of door een
p
wijze
dubbelvorm als 'cleen enderoot')
wijzen
g
de richting vang
de algemene waarderingg
van een artificieelg
l ar on en formele virtuositeiten. Hetraf
bevat tevens
g edicht
g
een uitgesproken moraal. Deze didactische
component
is eveneens een rederi'kersfilil
P
graan. De Roovere stelt: bid een onzevader,/ wend je
l
l af van de zonden voor je
sterft en verzamel de schat van het eeuwig
goed,
want de 'pine vander hellen' is img
mers een bijzonder
grote
straf.
J
g
Enkele andere referenties zijn karakteristiek voor de tijdgJ eest van de late Middeleeuwen. De obsessie voor de dood die
dezeeriode
doordrenkte, vindt alleen een
p
tegengewicht in het religieuze
vertrouwen
g
o
opeen hiernamaals dat effectief als een
de achter'scat'et
gen
Yp wordt. Tegen
g eerd
is de
g rond van deze sterke doodsgedachte
g
reddin
reddingvan de `ziellen huut harer noodt'
hierbi gezien
de enige
g troost. God wordt hierbij
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als de schenker van al hetoede:
'eere
g
duecht, welvaren en zalichede'. Zelfs bijJ
een auteur als De Roovere, die zo vaakeg
roemd werd om zijn satires en hekeldichten neemt de vanitas-thematiek dus een belangril•kelaats
in. In een ander refrein vat
p
dezelfde dichter deze visie treffend samen
in de stokreel:
sonder de
g 'Tes al lijdende
1
mi1•nnengods'
(alles is lijden
en vergankelijk,
^
J
behalve de liefde van God). We hoeven er
hier nauwelijks
J aan te herinneren dat De
Roovere ook de auteur is van het bekende

van een reidans met een skelet werd in
dezeeriode
ook een courant thema in de
p
plastische
kunst.
Voor het taal- en beeldgep
ge
bruik konden auteurs als De Roovere ook
steunen op
p de traditie van de Vado morig edichten een literairenre
waarin monolog
gen van stervenden uit alle standen in Latil•nse disticha uitgewerkt
werden. Tot slot
g
wil ik hier nogg
wijzen op
p een detail: de
p laatsingvan het raf
g binnenin de kerk
(vers 2) wijst
wijst op
de
p
ggewoonte om de stoffelijke
l resten zo dicht mogelijk
g l bijl het altaar

of aptum
(het aanpassen
van de toon aan
p
p
omstandigheden
en publiek).
De doods g
gee
g
p
dachte komt in diverse motieven tot uiting,
zoals in het cupio
p dissolvi('ik verlangg ontbonden te worden', Paulus' Brief aan de Filippenzen
1:23),het memento mori('bedenk
pp
dat je
eens
sterven moet') of de contemptus
l
p
mundi(de verachting
g van het aar
aardse, weer gegeven
e even in de gruwel
van de menselijke
menselijk
g
. De emoties die opgewekt
l
pg
worden bijJ
overlijde
overlijden kunnen tevens
aanleidinggeven
tot het zgn.
g
g Unsa^barkeits -
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Grafschrift van lor. Tesselschade Visscher door Constantijn
(15
Bibliotheek Den Haa .
1Haag
J Huygens
y^
51juli 1649. Koninklijke

Van der Mollenfeeste, eengedicht
waarin dde
g
invloed van het dodendansmotief oevallend is. In datedicht date
een standrevue
genoemd kan worden, biedt hij
hij een dwarsdoorsnede van de verschillende klassen
van de 15de-eeuwse
samenlevingg waarbij
5
ze alleneconfronteerd
worden met de
g
dood en naar het 'lantschapp van den mollen'
(het dodenrijk)
moeten vertrekken. Het
J
o nafwendbare van de dood is trouwensk
00
de g rond gedachte achter de literaire dodendans of la danse de macabré: dit was aanvankelijk
J een soort libretto waarin men in een
reeks onderschriften een sermoen op
een
pe
kerkhof dramatisch uitbeeldde. Hetr
sp eken van de dansers met de Dood of met
e de
doden die hen wegvoeren
en het vormen
g
o en

te begraven,
g
^ omdat dit soms op
p het graf
g
van een heilige
gebouwd
was
en
daardoor
gg
de meest sacralelaats
was. Met de komst
p
van de Renaissance kwamen de aardse
waarden en de humanistische idealen sterterwij ook een beker op
p de voorgrond,
g
^ terwijl
roepgedaan werd oppantieke literaire vor men en beelden.

Lof, klacht en troost
Nagenoeg
rote renaissanceg
g alle grote
dichters hebben het epitaaf
als genre
beoep
g
fend waarbijJ ze voortbouwden opp de klasssieke voorschriften die in het samenspel
p
van lofprijzing,rouwklachten troostar gu
ment een ideaal funerairedicht
zagen,
g
gl
rekening
houdend
ook
met
het
decorum
g
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topos^ namelijk
J een smart die zo intens is
dat ze nieteformuleerd
kan worden. Ang
dere motieven suggereren
soms een optio tigg
visie: de lans mortis(de eervolle
dood van de krijgsman
bijvoorbeeld),de
Jg
bona externa(de referentie aan fortuin, afkomst of eretitels van de overledene),de
locus a simili ( vergeli'kin
l g met het rouw gevoel bijJ anderen),^
arS umentum vita
g
post
mortem
(het
rotsvast
geloof
in een
p
g
eeuwi leven).
eeuwig
HuYgp
ens' epitaaf voor Maria Tesselschade Roemersd. Visscher van 155)juli 16
1649
staat heel duidelijk
in
het
teken
van
lof
en
l
roem. Deze dame was dearage dochter
55l
van Roemer Visscher. Het is bekend hoe ze
aan haar kleurral ke voornaam Tesselschade

gekomen
was: kort voor haar geboorte
g
g
werd het eiland Texeletroffen
door een
g
ggrote storm waarbij veel schepen
p van vader
Visscher vergingen. Haar culturele reputatie werd in de handewerkt
door de laug
datieve verzen die Bredero,, Huygens,
yg
, Barlaeus en Hooft aan haar wijdden.
In het
J
laudatieveedicht
Grafschrift van Io . Tesselg
schade Visscher stelt Huygens
dat niemand
Yg
de waarde van deze vrouw in woorden kan
uitdrukken aangezien
ze zelfs vergelijkbaar
g
g)
is met de zon. Deze variant van het onze gg

selschade zelf een malariapatiënte
was die
p
heel vaak aan zware koortsen leed. Hu Y g ens verwoordt zijn
l visie in de vorm van
een(symbolische)moederdodin
moederdoding die no
nog
versterkt wordt door een chiasme in het
volgende
vers ('tleven %gaf 'tleven nam).
g
Toch verzacht de auteur direct deze schuldvraag,ant
hijhijstelt dat het kind eigenlijk
g^
g
l
g een schuld trof: ` ...) 't was haer' dochter die
haer doodde, En die si ]1 'tleven gaf
% was die haer
'tleven nam. II Maer 'tkind hadd weinigh
schuldsi I De Moeder sagh het sterven,'

beeld in hetedicht
dat Huygens
dertien
g
Yg
vroeger
schreef
naar
aanleiding
g
g van het
afsterven van Tesselschades oudste dochter
Taddaea die opp 28 mei 1634
o negenjarige
34
P
leeftijd
leeftijd overleed. Daags
vag erop
p stierf de
der, wiens dood toegeschreven
wordt
aan
g
het innemen van een kalmerend drankje
l
dat hem door zijn
zijn arts aangeboden
werd.
g
De smart die de moeder meemaakte, wordt
geëvoceerd
in haar `worstlen' met "t eeug
wige beschik'. Toch is ook hier de droefheid in zekere mate beheerst, omdat de

jaar
l
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^ nq^
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^
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De funeraire symbolentaal is steeds tweeledig: de uitdrukking van de vergankelijkheid van het leven wordt gekoppeld aan het verlangen om deze eindigheid te
overstijgen.
Kruisbeeld met lauwerkrans: eeuwi%heids%%
eloo en eerbetuiging. 2.O m ekeerde fakkel (hier in lauwerkrans): het uitdovende leven. 3.3Afgebroken
%
1%
terugkeer. 5.5 Gesluierde asurn: de
zuil: het (jeugdig
o plots) afbreken van het leven. 4.4slang
Ouroboros, de mythologische sla p die zich in de staart bijt:1 de eeuwige%%
7%%p
vergankelijkheid.
6. Twee in elkaar %
geslagen
van de eeuwige%
7 Kussen in steen: knielkussen om te bidden en/of symbool
y
%
1
% handen: het afscheid nemen van de dode. 7.
i 1): uitdrukking %van de wens om blijvend
herdacht te
slaap.
grafconcessie of 'concession àp
er étuité' (afgeschaft
pjuli
door de wet van 20 juli
97
1
p 8. Eeuwigdurende
%
%
worden. [Foto's: .V..]
1

baarheidstopos
p wordt in een imperatief
P
weergegeven: `Dit 's Tesselschades Graf. Laet
niemand sich vermeten I Haer' onwaerdeerlickheit in woorden uijt te meten; I All wat men
vande sonn kan se en gaet haer af.'
In de tweede strofe verwijst
t de dichter naar de doodsoorzaak. Literair-historisch kan deze sti'lfi
J guur als een formele
locus a causa g eduid worden. Biografen
echg
ter menen in het overlijden
van TesselschaJ
des negentienjarige dochter in 1647
een
47
emotionele oorzaak te zien voor de dood
van de moeder twee jaar
l later. Een hypoYpo
these die anderen dan weer in
) trektwijfel
ken omdat het niet uit gesloten is dat Tes-

Hijl looft verder de bewonderde
vrouw die zo voortreffelijk haar
leed droeg,
g,
maar besluit zijn gedicht
toch met de mog
raal dat men zich bijl de uitoefeningg van een
deugd
dus het moediggdragen
g (in dit geval
g
g
van smart) ook moet kunnen mati gen. Vanl den
met bedaar de universele les: 'Leert lyde
'probeer het leed te dragen,
„p
g , maar
j daar zelf niet het slachtoffer van
zorg
g dat je
wordt.
Naast de laus-thematiek, worden we
in dezeraf
uiteraard vaak met
g
g edichten
het luctus-themaeconfronteerd:
de rouw,
g
de klacht, de droefheid de smart zijn
zijlg e
voelsvarianten die in eerste instantie met
de gdoodvoor
eassocieerd worden. Zo
l bi'-

moeder een voorbeeld is van de standvastig heid,lijdzaamheid,
van de van de tonrenaissancedeugd
stantia die als eengrote
g
g
erkend werd. In het funerair werk van
latere dichters als Bilderdi'k
l werd deze
emotionele tendens erg opgeschroefd, zodat bepaalde
grafschriften
ontaardden in
g
p
sentimentele en bombastische retoriek in de
een' traan;
trant van: 'Pleng,andelaar! hier
,
deze asch Het overschot van
%
% e eerbiedigtin
de eer van Nederlands Parnas.' Tussen haakJjes: de indrukwekkende dichteres die hier
al die lof toegezwaaid
krijgt
lg en waarvoor
g
de voorbijgangers een traan moetenplenJuliana de
g
g en is de thans totaal vergeten
Lannoy.
Y
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Tot slot is er de consolatio, de vele
verwijzingen
g
J g naar de troostende gedachten
waarmee de dichter zichzelf en zijn
publiek
lp
moed inspreekt.
Tesselschades zuster Anna
p
Roemersd. Visscher schreef een epitaaf
p
voor Joannes Stalpaert
van der Wiele
P
waarin ze hetraf
als een plaats
gtypeert
Ypp
van rust en waarbij de betreurde
eeuwig
g
leeft in zijn
literair werk. Tussen
J nagelaten
g
deze consolatieve begrippen door wordt de
afgestorvene
verder ook geroemd
om zijn
zijn
g
g
deugd en wordt het dualisme tussen lichaam eneest
scherppgp
geponeerd:
g
'Slet hier delaets
van
rust
p
Van die zyn
y levens lust
Was deucht met vreucht te soecken
Het lichaam leidt
leyd hier dood
ziel in Abrhams schoot
Zyn
geest leeft in zyn
yg
y boecken.'
Eenzelfde thematiek vinden we ook
terugg in de consolatio die Bredero g
gebruikt
voor Karel van Mander,• hij vermeldt de vanitas-edachte
en compenseert
die door een
g
p
contrast in te bouwen met het eeuwigg leven
in het hiernamaals en de blijvende
artisJ
tieke waarde van zijn
1 lichaam is
l werk: 'Sijn
vergaen,zijn
1 beenderen versmeter Dan doch
zijn hooghe ziel die eet nu hemels broot, I En
loet hier nae een Naem so eeuwich, en soroet
g
,
Dat men doer du ysent Iaer sal af te spreken
p
weten'
Zo merken we dat de zeventiendeeeuwse epitaafliteratuur
de motieven laus,
-

Lijck-dichten over 't afsterven des
Lick-dichten/
g ende vermaarden Poeets
Garbrant Adriaensz Brederode.
Met portretgravure
van H(essel) G(errits),
l
^
Amsterdam 1619.
9

3!ijtk-bittCfl/
over'e n f7terven de aardigen emit vermaarden Peut,

GARBRANT ADRIAENSZ;
BREDERODF.
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is 'thier verr van doen? I Want,1,
kick ick
ben soo swack; 'ksel 't niet wel kennenaen.'
g

Kerkho scène:ra
zeis,
p
^ zerk,putti,
doodshoofd... Illustratie van R. Vinkeles
in R. Feits leerdicht Het Graf (1792).
79

luctus en consolatio in een soepel
p netwerk
van beelden en wendingen
g weet te vangen
^
en uit te drukken, zodat de overledene
geroemd en betreurd wordt,^ terwijl
terwij de
g
zich kan troosten met enige
g
'hartzalf', zoals Hooft het treffend typ eerde.

Eiram
Epigram
In dezelfdeeriode
maakte hetPip
ram
ook
een
grote
opgang
g
g
pg g in het Nederlandse taalgebied.
Aanvankelijk waren epiAanvankelijk
g
oop
grammen korte,^ sobere opschriften
p
grafstèles, vaak in de vorm van een distichon of van een kwatrijn.
kwatrijn. Termen alspuntP
dicht of sneldicht deden in het Nederlandse taalgebied hun intrede, vooral
wanneer ditenre
zich losmaakte
van zijn
g
zijn
eigenlijke
funeraire
toepassingsveld
en g lg
bruikt werd voor een kortgedicht waarin
ééngedachte centraal stond. De verdere
evolutie naar een verrassend, geestig
g
g en
spits
oëzie
enre
vol
woordspelingen
p P
g
werkte deo
ulariteit sterk in de hand.
pp
Vooralrafschriften
met een satirische, heg
kelende bedoelingg werden een frequent
beq
oefend subgenre.
Huygens
inspireerde
zich
g
Yg
p
voor zijn
l sneldichten vaak op
p overgeleverd
g
materiaal o.a. op
ofte
p de ap
gmataverzamelingvan Erasmus. Van hem is de definitie
bekend: 'Vraeght
S ghy
h wat Sneldicht voor een
dicht is? I Het is een Dicht dat snel en dicht
is.' Eenzelfde ironiserende stijlspanning
J pg
bouwde hijJ in een grafgedicht
waarvoor hij
hij
g g
zich inspireerde
opp een Engelse
anekdote:
p
g
eenlattelandsdominee
bezoekt een sterp
vendearochiaan
die hij
raad
hijveel goede
p
g
geeft.
eeft.
Op
een
puntige
wijze
wijze
repliceert
de
p
p
g
p
stervende: ik hoop
p dat het paradijs
p
l niet te
ver is, zo zegt
mij zwakke
ghij,
l^ want met mijn
zal ik nooit zo vereaken
. Huy-Y
ens
formuleert
deze
anekdote
epigramg
matisch:
'Men seid' een' siecken Boer, die lid voor lid
hingh sterven,- Hij 1soud' het Hemelrijck
%
1 in
korten tyd
beërven.
0,
seid
hij,
doer
is
'tmooij
y
^
1^
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De toon en sfeer van een dergelijk
gl
epigram is heel anders dan die van de sombere doodslyriek
uit de i5de eeuw of van
Y
de overtrokken laudatieve rouwklachten
die in de Renaissance ookeschreven
werg
den. Zelfs al handelt hetedicht
hier over
g
het overlijden
en het hiernamaals, toch
J
staat de deur opP een kier voor een verfrissend vleu gJ'e humor. Eenzelfde relativerende humor vinden we in enkele van
Huygens'
sneldichten over een (fictieve)
Yg
terechtstelling
waarbij hij zich distantieert
terechtstellin waarbij
van de doodstraf en van de heisa die men
errond maakt: 'Doeiaet
g een man ter dood:
siet hoe menschen loopen;
p^ Is 't sulck'en nieuwe
saeck I Van wonder of vermaeck; Gaen wy niet
self ter dood en dagy
el x met hoopen
hoo en?'
het Grafschrift van een' clappeij
pp 1
wordt het epigram effectief aangeboden
als
g
eenrafo
Maar de satirische stijl
stijl
g schrift.
p
hij
hij de overleden
roddelaarster t Y
eert
maakt
het
gedicht
natuurlijk
natuurlij tot een
p
g
^
van het fictieve, humoristische type
YP graftekst:
g
Hier light
g 'er een' in d'aerd gesteken
g
Die van haer' dagen
g sonder spreken
p
Noijt
en heeft geleeft
elee t:
1 oogenblick
g
ofs' haer' spraeck
not
p
y weer sal krijgen,
1gen
Sykan in 't Graf niet soo veel swijgen
1g
Als s' inde Weerliles
roken heeft.
gesproken
Grafcultus in R. Fertlrs 1 ulia (173
8 ).

l

Na Constantijn Huygens werd het
genre van het
puntdicht
ook beoefend door
r
p
o
epigrammatisten als A. Staring
g 18de
eeuw),P.A. De Genesteti 9de eeuw) en
J. Greshoff toste eeuw). Heel wat dichters
schreven ookrafschriften
voor zichzelf.
g
Hier bereikte de zelfrelativering
d
gende
schampere zelfkritiek
een hoogteo veelal
teg

kreeg
kree de aangebrachte
tekst zelfs ee
een rog
g
teske bijklank. Een Amsterdamseeduwe
weduwe
zag
g haar rolmodel als volgt
g vereeuwigd:
g
'Agneta Deutz laat hier haar liefdee en
Godsdienst blijken.
I Den Armen tot een troost, tot
1
voorbeeld aan den Rijken.' Een ljonggestorven
gg
vrouw die in 1669 in Nieuwe
Niedorp
p
overleed werd om haar kortstondig huw
ee-

uit de velen, maar voorullie
blijf
1
1 ik de hele
wereld' arafrase
H. Verleyen
naar
yedoor
aar
een

Brits militair epitaaf).
Graf cultus
In 1751
dich75 ppubliceerde de Engelse
g
ter Thomas Gray
zijn
gedicht
Elegy
Written
Y l g
%y
in a Countryy Churchyard.
Het gedicht
bey
g

G. Gezelle heeft zijn Kerkhofblommen levenslang
met nieuwe Zielgedichtjes
guitgebreid
g
es edieook 'zerkskes' genoemd werden, 'als of 't' afgedrukte zerksteenen
waren'. In 1892
het oudste bidprentje uzt de verzameling van pastoor
L. Slosse
9 verscheen reeds de zesde editie. In de aantekeningen
% achteraan citeerde hij1%
p
(1842-192o), het tekst1e opent
met een variant op
Latijnse 'Siste
reiziger...).
(
p
p hetLatijnse
% Viator' (Sta,

t

Stae leêzer 1... onder deézen zerk
Ligt
g't puyk
PY der Priest'ren van Gods kerk,
Dieods
dYgantsch
had ia l;eswol gen
g eleerdhe
^
^
Wiens slissing, het>
zeden-vak,
Hoe zeer het ook volsitsen
stak
P
Den bleeken angsteling
g
g volgen
^ggerust mot
g
Maer ah !... die zuyl,
die
hemel-spoor,
Y^
p
Die weldaed noyt
uyt oog^verloár,
YY
Is 't haestig nog van d'aerd geweéken,
Gy,
Y die hem alt Yyd hebt bemind,
Wil voór de ziel van uwen vriend
Een woord byY God ten besten spreeken.
!^

Weest getrouw tot aan de aiood gij /Lilt
an^.ten
de kroon des [evens

R.I.P.
punt. Van de oude, vereenzaamde en verbitterde Vondel is het zwart gallege distichon bekend: 'Hier leit Vondel, zonder rouw,
Hij1is
gestorven van de kouw.' In 1786 schreef
%
Bilderdijk
een epigram waarin hij zich
lhij
rechtstreeks tot de voorbijganger richtte:
'Ga, Wandlaar! 'k Verg
%%geen' traan op
pmijn
1
ontzield gebeent'; Gezegendst is mijn rust, zo
niemand haar beweent.' Beheerster, descriptiever, maar uitlopend
opp een speelse
boutP
p
ade met een ontspannende
rijmtruc
is
Jan
rijmtru
p
Nijlens grafschrift:
'Hij was een stille,
g
zeer bedeesde man, I die hield van bloemen,
dieren en insekten I totdat het warmeras
zijn
S
1
lichaam dekte: I 't is nu gedaan met de heer
Ni'len
(Van).'
1

Ook tientallen anonieme auteurs
waagden
zich in de loop
P der eeuwen aan
g
eenecondenseerd
lapidair
vers om een
g
^p
grafsteen
rafsteen te sieren. Vaak was de poëtische
p
kracht bijzonder
minimaal, meestal betrof
l
het een stroef aaneenschakelen van clichés,
soms leidde derimdwan
j
gtot een haast onmogelijke
gl constructie en een enkele keer

li'ks
als volgt betreurd: 'Maertje
l geluk
g
1 e Costers let
B vele was sytot een
y hier onder,
- y
wonder, I Maegt,
g, bruit en vrouw in dagen
g twee
mael acht I Zo is haer lyk
gebragt.'
y alhier %
% Voor
pastoor Ludovicus van Coquelaere
(t 1816)
p
q
werd ooit het volgende
grafschrift
gemaakt:
g
g
g
'Zie lezer wiet
%J zyt,hier ligt
% d'heere Coqueq ue
laere I Gund hem uw smeek gebeen dat hy ten
hemel vaere.'. Het hoefteen
g betoogg dat men

in Vlaanderen ook bijzonder
bijzonder veel Latijnse
Latijns
Franserafschriften
gebruikte.
Vele
g
g
monumentaleraftombes
en grafkapellen
g
g
p
waren decennialangg de begraafplaats van
Franstalige
g adellijke en burgerlijke
g l families,
een traditie die in de handewerkt
werd
g
door de mogelijkheid
van
een
eeuwi
dueeuwigdug J
vergunning
door de wet
g
g(afgeschaft
g
van 20 Jp
juli 1971). In moderne ontwerpen is
de literaire toets soms aanwezigg in eenvoudie
g karakteriseren gen van de overledene
(le was als kristal',p
project
l van Karen Santen 1993)
of in beheerst-emotionele woor993
den die men in de mond van deestorvene
g
let
g ('Voor de wereld was ik slechts een kind

leefde herdruk op
p herdruk en werd in tientallen talen vertaald. In meer dan één opP
zicht heeft deze bundel de romantiek in de
literatuur helpen
p doorbreken en vormgege
ven. Het cultiveren vanevoelens in het algemeen en van de droevigheid en de melancholie in het bijzonder,
^ het uitgebreid
l
g
verwijlen
verwijlen tussengrafruïnes
in een natuurg
t pla telandsdecor en de aandacht voor
lij
lijk
nachtzijde van de psyche
waren facetten
pY
van een romantisch levensgevoel.
Het
g
lange
gedicht omvat ook een eigenlijk e ig gp
taaf van drie kwatrijnen
dat een centrale
l
positie
inneemt. Een halve eeuw later
P
schreef de Italiaan Ugo
g Foscolo een ander
hoogtepunt van kerkhofliteratuur: Dei segraven) m et degekende
p olcri 1806: O ver de%
g
aanvangsregels: 'In schaduw van cipressen
en
p
in tomben, getroost door tranen, is de slaap
p
des doods daar soms zachter? ...' Hetedicht
is
g
geïnspireerdp
op de g
grootheid van Florence
waar zoveel beroemdheden begraven
lig-g
en
en
biedt
in
deze
zin
een
heroïscher
per-g
spectief dan GrasY
elegie.
g Het was niet te
verwonderen
datroinvloedrijke
p recies deinvloedrijk
dichter W. Wordsworth ook een
drietal essays
Y schreef over het grafgedicht.
g g
In 1810ubliceerde
hij
hij zijn
zijn Essays
Epip
p
y upon
taphs waarbij
waarbij hijhij
uitging
g g van het idee dat de
onsterfelijkheid
van de menselijke
J
l ziel de
diepere
achtergrond
vormde
voor
de eigenp
g
gen
lil
ke ggrafcultuur. Met de nodige
g nostalgie
g
mijmerde
hij over de verloren schoonheid
J
IvnRmin
van o e serafmonumenten
die langs
g
g
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schaduwrijk rivier en
de weg,
g^ nabij een schaduwrijke
p
g
geven door wilde bloemen,^ verpozing
reikonden bieden aan de voorbijtrekkende
l
zier.
Precies
ook
de
aan
ebracht
teksten
g
g
met hun sterke literaire doodsmetaforen
maakten, volgens
Wordsworth, een grote
g
g
indruk opp de voorbijganger: het leven als
het ongeluk
als
een reis, de dood als slaap,
p,
g
eenlotse
storm, de bloem die verwelkt,, de
p
bliksem die inslaat in een boom, enz. En
die trefkracht van hetraf
g gedicht was een
wezenlijke
J literaire waarde, want het
maakteebruik
van een universele taal die
g
de mens dieppinzij
zijn hart trof: 'it should
eak in a tone,
which shall sink into the heart,
uaSe of humanity'.
theeneral
la pg
y Natuur,
S
metafoor en emotie zijn dus drie romantische sleutelelementen in zijn
g Maar
J betoog.
vooral ook het volkse en toegankelijke
J ka g
rakter van hetrafschrift
was voor Wordsg
niet weg-worth essentieel. Het epitaaf zit
g
('not
a
gesloten
in
een
bibliotheek
pproud
g
maar
het is
writing
shut
up
or
the
studious'),
p
S
leesbaar voor allen: voor de wijzen
en de
J
ongevormden voor de ouderen en de kinderen, voor de verwanten en de vreemdeen de armen 'it is
lip gen ^voor de riken
J
concerning
g all, and or all'. Daarom moet de
taal van een waardevolrafschrift
eenvoug
digen direct zijn
zijn en tot het hart van de gewone mens spreken.
In het licht hiervan
p
onderzoekt Wordsworth kritisch enkele
voorbeelden van oudereraf
g gedichten
waarbij hij
hij afstand neemt van iedere vorm
van vervalsende retoriekLYttleton^
Pope,
P,
Chiabrera)
ene
gp leit voor de authentieke
voelsuitdrukking^zoals die oppsommige
g
stenen van landelijke
l kerkhoven te vinden
zijn.
J
In 1792
79 was ook in het Nederlands
een typisch
sentimenteel, funerair werk
Yp
verschenen. Rhijnvis
Feiths cultus van Het
J
een synthese
overgevoeligGraf brengt
Yvang
gg
held, onvrede met het aardse en een dwepen met eenzaamheid temidden van de natuur. Zijn favoriete nacht- en grafdecors,
g
die verwant zijn
l aan scènes uit de Britse
Gothic novels, treden ook op inp
prozawerk,,
Julia.
zoals in zijn
roman
Met
Gezelles
l
Kerkhofblommen uit 1858
5 bereiken we een
nieuwe schakel in de literaire behandeling
,

van het kerkhofmotief. Veel beheerster en
zuiverder dan in Feiths werk wordt de
mortuaire thematiek door de jonge
l g Gezelle
uitgewerkt.
De plaquette
die 728
uit
7 regels
g telt,
p q
g
vangt
van twaalf verg aan met een epitaaf
P
zen waarin de overleden leerling
g Eduard
van de Bussche vergeleken
wordt
met een
g
bloem die hijJ oppp
alle punten overtreft:
'Zoo daar ooit een blomkeroeide
A
over 'tra
grafwaarin gij
SJligt,
S,
of het nogS zoo schoone bloeide:
zuiver als het zonnelicht,
blankeli
'k een Lelie blank is,
SI
vonklende als een roozenhert,
needrig
S als de needre ranke is
van de winde daar m' opp terdt,
riekend, vol van honingnde
g,
Seren van de bie bezocht
nog en waar 't, voor
die U kende,
,
eli'ken mocht!'
geen dat U S1

dood in zijn
p te strikken als 'de zoetJ taalspel
of als 'een
ste de trouwste, de welbespraaktste'
p
wijdvermaarde
bloementuin, I slechts toe anke1
lijk
J g Gruwez
p vreemde uren'. Voor de jonge
1op
kuisere
was het duidelijk: 'er bestaat geen
S
lie de I dan die met de Dood'. In zijn
J later
werk doorkruist de dood van de ouderfiguren meer dan eens zijn
l verzen:
geheugen.
'mijn vader heeft een goed
S
S ^
zelfs dood is hij
hij mij
1 niet vergeten.
S
om alles wat hij1 worden wil,
beveelt hij1 mij1 uit zelfbehoud

Deze lausg edachte wordt dusgedetailleerd uitgediept via de vergelijkende
g l
steunpunten
als een groeiende
bloem die
g
p
zuiver is als het zonnelicht, blank zoals een
lelie, fonkelend als een rozenknop,nederig
g
als een rank van de akkerwinde, geurig
g g en
vol honing.
g van dit
g Maar zoals de slotregel
te kennen geeft,
eeft overtreft de overg
ledene de bloemen in zuiverheid, nederigg
heid en waarde. Meer dan eens heeft
Gezelle derafthematiek
inzijn
zijn werkpge
og
nomen maar ook na hem is dit aspect
p van
blijve voortleven.
de funeraireoëzie
blijven
p
Bloem, M. Nijhoff,
g,
, G. Achterberg,
A. van Wilderode en C. D'Haen hebben het
J wijz
grafmotief
op
wijze in
p een opmerkelijke
P
g
geïntegreerd.
Zelfs
jongere
g
g
J g
p
dichters als E. van Vliet, H. de Coninck,
L. de Block, L. Gruwez, J. T'Hooft en E. Sp inoYontlenen woorden en beelden aan het
betekenisveld van begraafplaatsen: zerken,
cipressen,grafkelders,
berken,g
g
^ vergeelde
taxushagen,
groeven en dergelijke
p g
gJ
g aopen
vinden ook in deze actuele stijlregisters
een
J g
passend
onderkomen.
Een
dichter
als
Luuk
p
Gruwez, in wiensoëzie
de zachte dood
p
nooit veraf is, sloot zijn
J bundel Ach,, wat
zachtelie
1
g oos om een mild verdriet (1977)
zelfs af met een opvallende
cyclus
P
Y g
schriften. Hierinrobeert
hij
hij omzichtigg de
P

Citaten
vrij courante vorm van een liteEen vrij
rair elogium
opp een grafsteen
is een citaat
g
g
uit het werk van een overleden letterkundege- in casu van de auteur zelf die er behet hier
g
g In diverse ggevallengaat
graven ligt.
om een soort arsoëtica
^een visie opp het
p
schrijve in
dichterschap
p die de betreffende schrijver
strofe of eengedicht verwoord heeft.
De met klimop
grafsteen
van
g
g
p overgroeide
se
Nic van Bruggen
pSchoongg op
P het Antwerpse
selhof vertoont het volledige
gggedicht 'Ars
oëtica'
dat
gegraveerd
is
in
een bronzen
p
gg
laat. De eerste strofe geeft
een p roblemati plaat.
g
hij defische visie op
p het dichterschapp dat hij
nieert in termen van stamelen, smachten en
waanzinniggl
zijn:
'Ik ben een moker vanunten
en
p
Komma's. Mijn
1 woorden staan daar tussen.
Ik stameloëzie
naar het einde van
p
waarnaar
ik smachtend zing
Mijn zinnen,
^8
aan de waanzin van dit bestaan.'

{

neer te schrijven.'
zijn hele heengaan
1
g
Dat het eigenlijke
grafgedicht
in
g
g J g
onze literaire cultuur thans nogg zelden beoefend wordt, betekent niet datoëtische
p
inscripties
niet meer voorkomen op
pgrafstep
zijn
nen. Vooral literaire citaten zijn
nogglegio.
g

C. PerHugues
En op
van Hu
g
p het graf
g
nath opp dezelfde begraafplaats staan de ex'Al mijn
1 n liefde verwoor g
p erimentele regels:
dend leef ik verder I In deesel
g van die
zonnetekens waartoe ik behoor.' Ook deze retijdsen
Jti'g
g elsetui
g
g van een getormenteerd
beleven dat mythisch
ggesitueerd is en emo Y
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C. Pernath (1931-1975; slotre els uit Ik treur niet), Paul De Vree (1909-1982; visueelgedicht Revolutie) en
Inscripties
op
graven van Hugues
p
pdeg
ggS
Erepark
R. [Foto's: I.V.]
Schoonselho , Antwerpen,
Herman de Coninck (1944-1997; slotreSels uit Ars poetica).
p
p
P
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!
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tioneel ontgrensd wordt. Anna Blamans
grafsteen draagt
van
g
g de eerste twee regels
g
haaredicht
'Winter'
waarin
duidelijk
duidelij
een
g
toon doorklinkt. Toch zijn
l ook
hier omfloerste woorden enrote
idealen
g
totaal afwezig. In een laconiek understatement stelt ze: 'Ik benestorven
zonder het te
S
wel verzet.'
weten I want anders had ik mij1
Gerrit Achterbergsgraf in Oud-Leusden,
Amersfoort, is een zwerfkei met daarop
p in
bronzen letters het kwatrijn
'Grafschrift'
uit
l
de bundel Osmose. Deeciteerde
tekst verg
raadt een zekereelatenheid
een sobere
g
vereenvoudiging
ggeg g in de dood,^ maar su
reert toch het blijvend karakter van zijn
)
poëzie:
'Van dood in doodgegaan,
SS
^ totdat hij stierf.
De namen afgelegd, die
hij
hij verwierf.
Behoudens deze steen, waaroppg
geschreven:
de dichter van het vers,i dat niet bedierf.'

eeuwigheids gedachte de morbide dodendans en de heroïsche uitvergroting
g van de
g
gestorven ks
rolmodellen passen
nauwelijks
p
l
nog
no in de visie van de moderne mens.
Evenmin kunnen sommigen nog
begrip opggpp
brei gen voor expressionistische
verzen
als
p
die
hun
lijken
als
zaden
in
't
zand'
'hier liggen
lijke
Sg
een
een martiaal-nationalistisch register
g
cc Yyclische boodschapP uitdrukken. Zo is het
een verwaarloosd teksteigenli'ke
P
l epitaaf
postmodernekerkhofe eworden:
type
geworden:de ostmoderne
toerist heeft het moeilijk met de retoriek die
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Eenzelfde dimensie kenmerkt het
fragment
dat
op PG. Buckinx'graf
in Korg
g
wijze wordt in
tessem staat. Op
p een sobere wijz
vrijl vers de spanning
p
g tussen het blij-l leven
vende woord en het verdwijnende
l
opgeroepen:
'wat ik schrijf
1 met deze hand
zal blijven
duren
J
lan nadat deze hand
lang

I { l ^

^

^

l

i I)( /I
a^ ( l^i^^L
,)
^

ll`, I `4A, f^,
I^l) .4^?,,^
l111 /,
„^;,^ ,,^
1,
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^
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tot as is verbrand'

Even sereen, maar met nog
g een grotere wijding
is
het
vers
dat
Ed.
Hoorniks
l
g
graf identificeert. Naast de afbeeldingg van
g
de vis die verwijst naar zijn lange, sterk
autobiografische
gedicht
'De Vis'(waarin
g
g
verblijf
herinneringen aan zijn
l in de con)
de
centratiekampen verwerkt zijn),
l^
verzen voor: '0 dag,
volgende
g^ dek hem toe
g
met'e
g als hij
p ^ zolang
1 vrede Laat hem slapen,
(verzen
20-21
kan'. Dit citaat uit ditedicht
g
maar
suggereert
geen
religieuze
diepte,
p
g
g
gg
blijvend
op een blijvende
verraadt wel de hoop
pp
en de mogelijkheid van een onbezijn.
rensd
ln
g
Deze korte verkenning
g doorheen enkele eeuwen epitaafliteratuur maakt duidelijk dat ook dit funeraireenre
steeds de
g
verschuivingen
van de achterliggende
achterli ende tijdl
g
geest en van de evoluerende vormentaal
weerspiegelt. De kunstenaar is steeds
g efascineerd door de dood, nu eens wordt het
overlijden
overlijden ggezien als een doorgang
g g naar
leven, dan weer als een
een eeuwig-zuiver
g
proces van ontbinding.
huivering wekkendP
g
voor
helse straffen de
Soms zet de angst
g
sterfelijke
l mens aan tot een vroom leven,
een andere keerrobeert
men de overleg
dene met lof, rouw en troost te omkleden.
Zo verschuift de toon van eenp
g e assioneerd eeuwigheidsverlangen via een tremendum-et- ascinosum naar een laudatieve
portrettering
p
g van de dode. De onwrikbare

Een anti- ascistischedicht
van Jan
I Greshoff
g
o het
Albert Pot en
uit 1933
933
p ra van
^
Theophiel Grijp,
p vakbondsIp Antwerpse
mensen die in 1936
93 om het leven gebracht
g
werden door een rechts extremist.
Schoonselho , Antwerpen,
p Erepark
p N.
De tweede strofe:
nij
'Bijeengedreven door hun anS st en nijd
daar in rechte rijen
1 aangetreden
g
De machtslakeien van den nieuwen tijd
1
Die zich in 't zwarte of bruine dwangbuis
g
kleden.'

SELECTIEVE BIBLIOGRAFIE
Acker, J. en L. Van, Een Veurnse Gra fschri ftenverzameling
uit ca 1800, in- 'De Biekorf', 93ste jrg., 1993,
176-186.
Acker, L. Van, Treurgezang over Pastoor van Coquelaere, in:
'Biekorf', 91ste jg., 1991, 132-139
Auman, F., Een ontmoeting met het 19de-eeuwse SintTruiden: het oudste deel van liet kerkhof van
Schurhoven, in. Sint-Truiden ingekaderd 18301914, Tentoonstellingen Sint-Trudofeesten 1998,
Sint-Truiden, 1998, 292-302.
Gruwez, L., Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet,
Brugge, 1977.
Gruwez, L., Een huis om dakloos in te zijn, Antwerpen,
1981.
Gruwez, L., De feestelijke verliezer, Antwerpen, 1985.
Gruwez, L., Dikke mensen. Gedichten, Amsterdam, 1990
Heesen, H., Jansen, H., Schilders, E., Waar ligt Poot1
Over de dood en de laatste rustplaats van
Nederlandse en Vlaamse schrijvers, Baarn, 1997.
Janssens, M., Ten dode opgeschreven De doodsthematiek in
de literatuur, in. Woorden en waarden, BruggeNijmegen, 1980, pp. 126-140.
Kortweg, A., De dood. Een bloemlezing door –, Baarn, 1980.
Mak, J.J., De gedichten van Anthonis de Roovere, Zwolle,
1955.
Meer, T Ter, Snel en dicht Een studie over de epigrammen
van Constantijn Huygens, Amsterdam-Atlanta,
1991.
Nyssen,
J., Kronen en kransen voor ongehuwden op oude
Y
grafkruisen, in: `Volkskundé , 67ste jg., 1966,
178-193.
Petrucci, A., Writing the Dead. Death and Writing
Strategies in the Western Tradition (Transl. by
M Sullivan), Stanford, 1998.
Verleyen, H., Achter de heuvels, achter de wolken
Grafschriften voor kinderen, Brugge, 1995.
Versteegen J., Vroomkoning, V., Een zucht als vluchtig
eerbetoon. Funeraire gedichten uit de moderne
Nederlandse poezie, Antwerpen-Amsterdam,
1995.
Viaene, A , Retoricijnse Grafschriften uit de kring van
Anthonis De Roovere, Brugge 1461-1480, in:
'De Biekorf', 62ste jrg., 1961, 353-359
Vlaanderen, Siste jg., 1982, 188, themanummer Anthonis
de Roovere
Vlaanderen, 44ste jg., 1995, 257, themanummer Letter en
Beeld. Kalligrafie in Vlaanderen
Witstein, S.F., Funeraire poezie in de Nederlandse
renaissance. Enkele funeraire gedichten van
Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen
de achter8rond van de theorie betreffende liet genre.
Assen, 1969.
Wordsworth, W., Essays upon Epitaphs, in: The Prose
Works of — (ed by W. Owen and J Smyser),
Oxford, 1974, vol II, 48-119
Yang,
g 27ste jg., 1991, 2-3, themanummer Kerkhoven.

al te ernstige
g hoofdletterwoorden engedragen metaforen oproepen.
Misschien bieden deostmoderne
p
technieken door hun interactief en vluchtig
karakter hier een semiotische uitweg.
g De
Nederlander Peter Mertens bijvoorbeeld
creëerde een website met als titel 'The Internet is whereou
y start to live orever.'. En het
grafmonument van het popidool
Jim MorPp
g
Parij
rison opp het Père Lachaisekerkhof in Parijs
met alle aangebrachte spuitbusboodschapp
en een toonbeeld van een interactieve tegencultuur. Een anarchistische variant vanrafschennis
of een blinde vorm
g
van idolatrie?
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tijd is een machtige cirkel
Er is geen begin en geen eind
De

De zorg voor het funeraire erfgoed in Brugge.

wordt het stedeIn deze bid
) rage
lijk beleid van de Stad Brugge
gg

l

toegelicht met enkele voorbeelSteenbru e in Asseden op
p de BegraafplaatsSteenbrugg
zijn
twintigg ljaar zij
e. De jongste
broek-Brugge.
J g
die
een
gerealiseerd
een aantalro'ecten
g
p l
tot
geleverd
hebben
aanzienlijke
aanzienlijkebijdrage
g
J g
daadwerkelij
de herwaardering
g en een daadwerkelijk
van het funeraire erfgoed.
oed.
De historiek van de Begraafplaats
Steenbrugge
gg

P

g

emeen
De aanleg
g Kerkg van het 'Algemeen
o het vroehof' buiten de Kateli'ne
l p oort-op
g ere Raapstuk van het Sint-Trudoklooster
was het directeevol
g gvan het edict van
Aanvankelijk
Jozef II. Aanvankelij
1
8
van
26 juni
74
l
het verbod om nog
g verder in de kerken en op
p de kerkhoven binnen de steden
te begraven
felle tegenkantingen van de
g
bevolking.
Brugse
g Na de val vanJozef II
g
sloe
sloegmen deze verbodsbepaling
p g in de
wind. Maar bij decreet van 233 Prairial XII
1804)
(12 juni
4werd het verbod hernieuwd.
l
Het duurde nog
5 vooraleer
p 1805
g tot in april
Kerkhof' werd
opnieuw
op
g
p het 'Algemeen
P
begraven. Pas in 1820 werd de Stad Brugge
gg
van de begraafplaats o
volle eigenaar
gp
Steenbrugge.
gg
Het terrein werd aangelegd volgens
g
een strakeometrisch
assenstelsel, met
g
brede hoofddreven en aan beide zijden
l
dwarsassen. In 1810 kwam het
voortgezette
g
epoortgebouw
tot stand, met kaeenvoudig p
g
en de
p
g voor de kapelaan
p el en woningen
rafmaker. Via het Ppoortgebouw
komt
men
grafmaker.
g
onmiddellijk in de hoofddreef met op
p het
einde het calvariekruis. De huidige
g calvarie
dateert van 1852
5 in vervanging
gg van een
vermoedelijk houten kruis. Hetgietijzeren
vermoedelijk
g J
wedstrijd
uitgevoerd
kruis werd na een wedstrijd
g
door Fran ois Dumon. StadsarchitectJeanBrunon Rudd ontwierp
p de arduinen sokkel.
rond naGegoede families kochtengrond
bi'l de calvarie of aan de hoofddreef, met
een 25-jarige ofwel eeuwige
g vergunning.
Graven van minderge goeden in stadsvijr jaa ontruimd. De
g rond^ werden na vijf
monumentale en rijkversierde
grafteJ
kens zijn
g de hoofdassengesiJ dan ook langs
tueerd waar majestueuze
rode beuken het
J
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Grafinonurnent D'Hauw -Van Wambeke (183o)
3 vóór restauratie.

parkkarakter
domineren.
p
In 1841
werd de begraafplaats uit e4g
breid naar het oosten, in 1864
4 naar het zuiet
den waar in 1864-18655 een kapel
p voor het
van
de
Sint-Salvatorskathedraal
kapittel
p
ook de
werdebouwd
waarin
vanaf 1895
95
^
g
Het oudste deel
zijn bijgezet.
bisschoppen
ppzijn
lg
van deze rustige
g en twee eeuwen oude site,
19desteeds
een overwegend
heeft nog
g
g
eeuws karakter.
Momenteel heeft de Begraafplaats
van 12 ha.
Steenbrugge
gg een oppervlakte
pp
Sinds de fusie van Brugge
gg met de
deelgemeenten
is een nieuwe 'Parkbegraafdeel
g
p laats Blauwe Toren' aangelegd tussen
Brugge
gg en Lissewege,
g ^ waar in 1988 een cre matorium werdebouwd.
g
Oprichting
Stedelijk
p
g van de Stedelijke
voor Graftekens

De wet van 20J juli 1971^waarbij
waarbij eeuzijnafgeschaft,
wi gdurende grafconcessies
zijn
g
g
stelt deemeentebesturen
voor de verantg
woordelijkheid
een oplossing
J
p
g te zoeken
voorraven
waarvan
de
grondconcessie
g
g
reeds meer dan vijftig
J gljaar is verleend en
vernieuwingg is aangewaarvooreen
ge
g
graftekens
vraagd. De niet weggenomen
g
gg
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komen in bezit van deemeenten.
Meteen
g
dient de overheid te zorgen
g voorgraf
numenten waarvan het behoud wenselijk
l
is omwille van de cultuurhistorische, stadslandschappelijke
g waarde.
pp l of heemkundige
Hierdoor ontstond de noodzaak om
een adviesraad samen te stellen, die een selectie zou maken van deraftekens
zonder
g
concessie — en dus eigendom van het stadsbestuur — die in aanmerking
g komen ofwel
voor verwijdering
l
g, ofwel voor behoud en
herstel door de stedelijke
l overheid. Dit
werd aangemoedigd door de toenmalige
g
Rijksdienst
voor Monumenten en Landl
Stedelijke Commissie voor Grafpp en. De Stedelijke
26 april
tekens(SCG) werd opgericht
gp opp
van
de schepen
197
8 ,onder voorzitterschap
p
p
erli'ke
van Burg
J Stand. Zowel stadsambtenarenBe rafenissendienst
, Stadsarchief,
,
Groendienst
en Dienst
Musea,
Stedelijke
l
voor Monumentenzorg)
g als externe raadgevers(Provinciale Dienst voor Cultuur,
Bethunianum en heemkundige
g
g kringen)
maken er deel van uit. De SCG telt momenteel zestien leden. Bijl de oprichting
p
g is een
esteld waarin de selectiecritebasisnota opg
ria voor verwijdering
l n beg of behoud zijn
l
grafteken
aald.
Zowel
de
waarde
van
het
g
p

afzonderlijk, als de waarde van het
et ensem ble het landschappelijk
aspect
en
e
de
be pP J p
langrijkheid
van de figuur
worden
oden in over g l
g
weging
Bijl dekunsthistorische
k
g g genomen.
g
evaluatie worden meerdere aspecten
b ea
n p
derd zoals de ontstaangni
eschiede sde
ontwerpers,
stilistische en
p - de uitvoering,
g^
artistieke kwaliteiten, de typologie en de
epg
i rafische en kalligrafische
aspecten.
De
g
p
aandachtaat
g naar alle stedelijke Brugse
begraafplaatsen, en op de Begraafplaats
Steenbrugge
dat
gg naar het oudstegedeelte
g

De in 1993
gepubliceerde
gids
993
gp
g geeft
g
informatie over de volkskundige- landscha
el Jke en kunsthistorische as p ecten
pp
van de begraafplaats,over de krachtlijnen
Je
van de conservatie van deraftekens.
D
De
g
gids wordt afgesloten
met gegevens
over
r
ge
gg
6i waardevolleraftekens.s
Een overzichtsplan met situatie
van de geïnventariseerde
p
g
ee
monumenten is een gemakkelil ke leidraad
voor deeïnteresseerde
bezoeker.
g

patio's,
werd in 1984 bekroond met de bakp4
steenris
pl voor architectuur.
Het stedelijk
l restauratiebeleid
Sinds 1990
99 worden )jaarlijks
) een aan taleselecteerde
graftekens
in stadsbezit
g
g
gerestaureerd.
erestaureerd. Afgelopen
kg p en decennium re
en
niet
minder
dan
126
graftekens
een
on g
g
derhouds- of restauratiebeurt, niet alleen
op
de Begraafplaats Steenbru e maar ook
pSteenbrugge
andere
stedelijke
stedelijke begraafplaatsen. HierP
voor wordtaarli
l
iks op
p de stadsbegroting
g
g

\\Ot\`t,

Gra teken vanohannes
Pitiou-Seghers
I
S
(18
54) na restauratie.
Grafteken vanac
I ques De Meersseman
(1855-1856) vóór en na restauratie.

door de SCG als een te beschermen site is
aangeduid.
g
Dank zijl de inzet van de SCG kon
het oudsteedeelte
van het kerkhof rond
g
de kerk in Sint-Kruis, een uniek ensemble
93
uit de 19de eeuw,gevrijwaard
blijven.
blijven
g
l
enublicatie
P
beknopte
gids
P g
Reeds voor de oprichting
p
g van de
SCG
wasestart
met
een
inventaris
van
g
99
allee
laatst op
g raftekens geplaatst
p eengrondeergunning
De nogg
g van tenminste vijftig
l g jaar.
l
leesbare teksten — waarvan meerdere sindss
dien onleesbaar — zijn
e gJ op
p steekkaarten
e
zet soms aangevuld
met een foto. Deze
g
steekkaarten vormen een waardevol basisdocument.

Lapidarium
P
In 1983 werd op
P het zogenaamde
g
'Engels kerkhof', teen
g de kerkhof muur
rechts van het p oortgebouw^ een lapidala idaopgericht,
^ bedoeld als steenmuseum,,
om er losse elementen van verdwenenrafg
tekens of zelfs volledige
g zerken en
gieti'l ze
ren kruisen op
P te stellen die niet in situ
konden bewaard blijven.
Ditgroeide
uit tot
l
g
een ppermanentedidactische
tentoonstelling. Tekst- en fotopanelen
bieden de bep
zoeker informatie over verscheidene aspecten van het funeraire erfgoed.
g
Het lapidarium,
als een lap
^opgevat
pg
bYrint met open
gaanderijen
en
rond
binnenp g
l

een budget
goedgeg van 2 miljoen Bfr. g
ge
keurd.
Aanmoediging
g g van hetprivép
initiatief
Sinds december 1996 is een regeling
g g
in voege
g die toelaat restauraties van
waardevolleraftekens
in privé-bezit
te
g
p
subsidiëren. Deremie
aan con p
^ toegekend
g
cessiehouders bedraagtt o%
5 van de restauratiekosten met een maximum van
zoo.000 Bfr. Deze subsidiereg elingkent tot
op
P vandaag
g slechts een bescheiden succes,
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maar in de toekomst kan dit, door bekendmakingn
g sensibilisatie, in toenemende
mate een belangrijke
gl stimulans betekenen
voor hetoede
beheer
van waardevolle
g
grafmonumenten in privé-bezit.
p
g
Hergebruik
van bestaandegrafHer
g
tekens

dit erfgoed,
bijl
^ maar stelt tevens problemen
p
g
het aanbrengen van de naam van de recente overledene (n) op
p bestaandegraftekens. Er zijn
goede voorbeelden aan
J reeds g
te wijzen, waarbij
waarbij de oorspronkelijke
opp
J
schriftenzijng
z geëerbiedigd
g en oppdiscrete
wijze
zijn
J toegevoegd.
p
l nieuwe tekstplaten

Het is niet wenselijk
wenselijk dat allegrafte1 in stadsbekens die sinds de wet van 197
Grafteken familie Windels-Gilbert vóór en na restauratie.

symbolische duidinggg
geeft als
bijkomende
Y
verwi'zin
x.
Styx
verwijzing naar de St
aanleidingg van een nationale
wedstrijd is de site in 1998
verrijk met een
99 verrijkt
beeldhouwwerk van Paul
Perneel uit Jabbeke. Het abstracte kunstwerk Pleroma is vervaardigd
g uit een gesp letenuitgeholde
en opnieuw
verlijmde
verlijmd keip
g
•
g e blok blauwe hardsteen met een
verticale en horizontale doorsnede. Het
verwijst naar het maken en weer losmaken,
het innerlijke
moeilij bereikbare, naar
J en moeilijk
rust en evenwicht, naar het mysbeeld lezen
terie van leven en dood. Bijl
leert
de anwe Dies diem docet(de ene dag
g
dere .
vrijstaand
In deaanderi'
is
g
l oppeen vrijstaande
blaas
niet
de tekst Blaas voorzichtig
•
S
van
Peter
mijn
naam
de
broze
letters
van
weg
1
g
Verhelst, ggekalligrafeerd
door Pieter Boug
dens.
Kleineraftekens
opp de urnezandg
raven
zijn
voorbeelden
van eigentijdse
fug
l
g
neraire kunst, met veel aandacht voor de
i rafische aspecten.
e pg
p
Het onthaal ggebouw

De verdere uitbouw van de
BegraafplaatsSteenbrugg
Steenbru e

alleen de zorg
g voor het oudste
gedeelte van de begraafplaats in Asseg
broek-Brugge,
^ maar ook de uitbreidingg
zit zijn
gekomen,
verder
door
de
overheid
binnen
dezelfde
site verdient de nodige
Jg
g
worden beheerd. Zo zouden de oudsteeaandacht.
Door
deroeiende
vraag
g
g
g tot biJ
deelten van onze begraafplaatsengeleidezettingvan urnen raakte het bestaande colij
lijk evolueren tot funeraire musea, wat niet
lumbarium volzet en was de bouw van een
bedoelingg is. Daarom heeft de SCG een
nieuw columbarium eenprioriteit.
Opp een
P
lijst
opgemaakt van merkwaardige
te
bee
en
nog
ongebruikt
terrein
is
een
columbarium
J pg
g
g g
houdenraftekens
met afscheidsgebouw
opgericht,
rondom
g
-waarvan de g ron dcong
pg
cessie is vervallen en die in aanmerkingg koeen centrale strooiweide, en met een zone
men voor een nieuwegrondconcessi
nieuwerondconcessie voor
voor urnezandgraven
en gedenkplaten
g
g
p
duur van vijftig
Op
rond
de
strooiweide.
Het
ontwerpbureau
J g jaar.
J
p de tien Brugse
g
p
begraafplaatsen zijn tot nu toe 42
van de Dienst Werken zorgde
4 nieuwe
g voor het con concessies verleend voor bestaande waarcept en begeleidde
de uitvoering.
g
g
devolleraftekens.
Respect
en
waardering
De
columbariumelementen
zijn
p
g
) opp
voor dit erfgoed,
gevat als schakelelementen rond een wang
p aren motie^ kostenbesparende
ven^ maar ook een zekere prestigezucht,
delgan gdie de site afbakenen. Ieder eleP
g
kunnen de aanleiding
ment telt zestien nissen, afgewisseld
door
g
g zijn
l voor particulieren tot de aanvraag
van
een
nieuwe
rondeen
verzorgde
groenaanleg
die
de
mono
g
g
g g
g
concessie met een bestaand waardevolraftone wand onderbreken. De nissen zijn
g
l
teken. Ditebeurt meestal
naar aanleiding
trapsgewijs boven elkaar opgesteld,
wat de
g
pg
van een recent overlijden,
mogelijkheid
mo
biedt om opp de smalle hori)
^ waarbij de naastg )
bestaanden al dan niet volgens de wilsbezontale strook voor iedere urnenis kleine
schikkingen
funeraire attributen telaatsen
wat de eig van de overledene, voor een
p
dergelijke
Het komt ook
g J keuze opteren.
p
g enheid van iedere nis en de band met de
voor datarticulieren
deze mogelijkheid
overledene bestendigt.
p
gJ
g
benutten voor eenrondconcessie
met
een
De centrale strooiweide, in helling
g
grafteken.
. hier
De g
aangelegd teen
g een columbariumwand is
Dit kan een oplossing
bereikbaar via een brugje
p
g bieden voor
gl over een kleine
het verdere behoud van eengedeelte van
water
waterpartij,
wat
het
uitstrooiingsritueel
een
p
J^
g
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Naar aanleiding
g van de restauratie
van hetoort
ebouw werd in 1997-1998
P g
aandacht besteed aan de heraanlegg van de
toegangszone van de centrale begraafg
plaats. Links van de hoofddreef is een halfen rond onthaal gebouw
opgetrokken,
open,
pg
g
waar de begrafenisstoet even halt kan houden en de mogelijkheid
wordt geboden
g
g l
voor een afscheidsritueel.
De necropool is als het ware een afspiegelingvan de levende stad. In de dood
is iedereeneli'k.
gl Daarom werd door
schriftbeeldhouwster Maud Bekaert de voloop de
g ende tekst van L. Shuler gebeiteld
g
binnenwand van dit onthaal gebouw:
g
De tijd is een machtige
begin
^
á
8 cirkel. Er isgeen
eneen eind.
engee
deze initiatieven betekenen een
grote
bijdrage
l g tot de herwaarderingg van
g
deze waardevolle begraafplaats, plaat
een laats
cultuur, cultus en ritueel, waarbijJ het
samenspel van bomen, graftekens
en archig
tectuur zo bepalend
is, een oase van rust en
p
meditatie in deze jachtige wereld.
Enkele van dezero'ecten
werden
Pl
toegelicht
op
de
derde
ontmoetingsdag
toe
g g van
g
p
de VZW Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg^met als thema F unerair Erfgoed,
S
i
dielaatsvond
oppzaterdagg 2 0 maart 1999
p
in het Prometheuscentrum in AntwerPenWilri'k.
J
Enkele voorbeelden van restauraties van i 9de-eeuwse graftekens
g

graftekensbevingroken raftekens
den zich op
pSteenbrugge
de Begraafplaats Steenbru e.
g
plaat van de Duinheren werd

tegen de buitenmuur van de kerk in SintKruis aangebracht.
g
Voor de restauraties wordt de volgevolgd.
g ende procedure
p
g g Een bestek om vat de omstandige
l g vandever g beschrijving
scheidene toe teassen
technieken
met een
p
specifiërin gp
per grafteken.
De meest voorg
komende restauratie-ingrepen zijn
zij
ontmanteling,
van funderingen
g^
g
en opnieuw
monteren
p
- voorzichtig
planten en
g reinigen
g om vuil,^P
mossen te verwijderen
(steeds worden
J

restauratiedossiers (momenteel
reeks i t.e.m. 6) zijn
opgemaakt door Marc
l pg
Meulemeester van het ontwerpbureau
van
p
de Dienst Werken.
Grafmonument D'Hauw-Van Wambeke
(1830)
3
Vak oi nr. 1 3
Uitvoering:
g 99 6
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier
Gerard Thienpont,
Eke-Nazareth
p
Het laatclassicistisch arduinenrafg

Uitvoerder: BVBA Kunstatelier
Gerard Thienpont Eke-Nazareth, met medewerkingvan D. van der Loeff, Melle
Baas-timmerman en bouwkundige
g
Johannes Pitiou1800-181
7 bekwam in
1854,
het overlijden van zijn
zij vrouw
54^
Se
Seghers,
hers de toelatingg voor
het oprichten van dit uniek laatclassicistischrafteken
in spiraalvorm.
De vorm alp
g
ludeert opp de stroom des levens, het water
stroomt uit de vier hoeken van de achtzij-l
dieg sokkel. Opp
de spiraal
lezen we:
p
ZIET AEN DAT TREURIG STUK / DIE BY
GEVAL HIER STAET. / BEMERKT DEN STROOM VOL
DRUK / VOOR DAT GY HEINEN GAET / DIE

VLOEYD DE WERELD ROND / AENSCHOUD DIEN
SLIBBER BAEN / DAT IS DEN WAREN GROND,

ZOO KOMEND, HAEST VERGAEN.

De wereldbol met kruis, die despiralerafnaald
bekroonde, was verdwenen.
g
Die werd in koper
gereconstrueerd volgens
g
p g
ontwerptekeoudere foto's en de originele
g
ning-bewaard in het Stadsarchief (Afd. Erediensten en Kerkhoven, Grafvergunningen
1854/12).
Gra teken vanae ues
q De Meersseman
(1855-1856)
Vak 18 nr. 22
Uitvoering:
S 99 2
Uitvoerder: Bouwondernemingg Goe-

Grafmonument Schaeverbeke-Claeys-Van
den Berghe
y
% (einde s 9de eeuw).
Buitenzijde
1 vóór en na restauratie.

voorafroefstalen
ter goedkeuring
g voorgep
g
ge
le ggd)
- steenrestauraties (voor- en naverharden,
verlijmen,
bijwerken en aanvullen van ontl
brekende delen, herfri'nen
hydrofobeJ
,y
ren...)

- herstellen en behandelen van ijzeren elementen
- herstel van beeldhouwwerk
- bijwerken
bijwerken van inschriften,polychromeren
pY
en vergulden
g
- in mindere mate herstel van houtwerk en
pleisterwerk.
p
De aannemer dient vooraf met een
technische camera een aantal kleurenfoto's
te maken van bepaalde
te restaurerengrafp
tekens. Ook worden soms vooraf afdrukken gemaakt
van de inscripties
(frottie).
g
p
Er wordt een beperkte aanbesteding
g
georganiseerd, waarbijl de mededingers
g een
globale
prijs rijs
opgeven
lobale
o even voor ieder grafteken
g
j
afzonderlijk. Er wordt ieder jaar
afzonderlijk
een aanbegehouden voor de restauratie van
gg
een aantaleselecteerde
graftekens,
voor
g
g
2
miljoen
miljoe
Bfr.
een totaal budget
van
ca.
g

teken vaneneraal-majoor
Ferdinand
J
g
D'Hauw1 77
1-18 3bestaat
uit een sarcoo
faagoppleeuwenpoten,
p
^rustend oppeen sokkel met opp het deksel een Romeinse helm
en zwaard rustend opP een kussen. Op
p de
linker zijkant
lezen
we:
l
CI GIT LA MOITIE DE MOI-MEME.
POURSUIS TA ROUTE 0 VOYAGEUR.
ET DEMANDE AU CIEL QUE TON COEUR
NE PERDE JAMAIS CE QU A IL AIME.

De arduinen delen waren opg verscheidenelaatsen
gebarsten.
De loszitg
p
tende delen,, zoals de helm,
, werdengedemonteerd en opnieuw
verlijmd.
verlijmd De
p
met
smeedijzeren
smeedijzeren
hek opp arduig^
nen sokkel, werdedemonteerd
g
, hersteld
en teruggeplaatst. Het bakstenen pad
p rond
hetrafteken
is vernieuwd.
g
Grafteken van Johannes Pitiou-Seghers
(1854)
Vak 16 nr. oi
Uitvoering:
S 1997

tinck Brugge
gg
Bi de opmaak
Bij
van het dossier voor
p
een tweede reeks te restaurerenraftekens
g
werd o.m. hetrafteken
van geneesheer
g
g
Jacques
De Meersseman 1805
-18
ac q
53 g eselecteerd niet alleen omwille van het historisch belang
maar ook omg
g van deze figuur,
wille van de kunsthistorische waarde van
het monument. Na zijn studie geneeskunde
g
in Gent en Parijs
hij een succesvolle
l kende hij
medische en wetenschappelijke
pP l loopbaan,
p
verdienstelijk
in de cholera
verdienstelij
maakte
zich
epidemie
in
18
werd
in
18
2
aangesteld
49^
g
5
P
toteneesheer
van het Sint- anshosPitaal
g
en stierf kort nadien aan tyfus.
Y
Hetrafteken
kwam in 1855-1856 tot
g
stand opp initiatief van zijn
zij vrienden. Het is
vroegg ontwerpp van Jean Baptiste
BetP
protagonist
van
hune1821-1s 94 ^ later de p
g
de katholieke neogotiek
in
België.
Het
werd
g
g
uitgevoerd
door diens leermeester, de Antg
werp
se beeldhouwer Karel
Geerts 180 7
tot
18
65 secretaris
1855).
Bethune,
van
1853
53
^
55
erli'ke
van de Comissie der Burg
l Godshuizen die het Sint- anshos itaal beheerde,
dokter De Meersseheeft dus ongetwi'feld
l
zijn leven gekend.
man opp het einde van zijn
g
Het neogotisch
grafteken ispinakelp
g
g
zadeldakje en
vormig^met twee kruisende zadeldakjes
met een kruis,J
rijk versierd met
rank- en bladwerk. Het vierzijdig
lg voetstuk
is versierd met vierpassen,
waarin
aan de
P
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gegoten

voor- en achterzijde het monogram
van de
g
overledene en aan de overige
g zijde
zijden de wa van Brugge
p
gg en Vlaanderen,- telkens
e
omgeven
door bladmotieven. Het boven ggeg
deelte is aan iedere zijde
l doorbroken door
e
voor een spitsboog
nis^met in de diepe
pnis
aan het borstbeeld van De Meersseman, en
in de vlakke nissen op
p de zijkanten het
grafschrift:
les amis I du docteur'ac
l^ues oliv. mar.
de meersseman I lui ont érigé I ce monument

beeld

op

een

opgevat.
De schuinoplopende zerk,- opP een
pg
laag
voetstuk,
g
^ met opp de hoeken kleine en
e
achteraan iets hogere
g paaltj
p l s waartussen
een ijzeren
ketting
J
g is opgehangen, is enkel
versierd met een kruis, met op de kruising
g
een tekstplaat.
Aan het hoofdeinde is een
p
ovalen zinken doos opgesteld, met
daarin,
,
achterlas
g een witbeschilderd zinken boeket. De doos heeft aan de bovenste ronding
een smeedijzeren
smeedijzeren randversiering.
g Ditgrafteken werd uitgekozen
precies
omwille
van
g
p
de zeldzame doos met zinken bloemen.

eenvoudig

TAVIIEMIEUXIMIMS^^t^^^^^^

Grafmonument Schaeverbeke-Claes-Van
den Berghe
% (einde s 9de eeuw).
y
Interieur vóór en na restauratie.

afin de conserver le souvenir I desualités
de
q
son coeur I de son amourour
la
science
et
de
p
son dévouement I auxauvres
atteints
du
p
choléra Ia bruges
$ en 1849
49 en
souvenez-vous dans vosrières
du
p
docteur'ac
ues
oliv.
mar.
de
meersseman
mé19
dean I de l'hópital St. Jean chevalier de l'ordre
léopold
membre de l'académie de médecine
p
de bel% iq%
ue décédé a bruges victime de son
art le 199 avril 1853
4 ans R.I.P.
53 agé
% de 48
Hetrafteken
in kalkzandsteen
g
werd licht gereinigd, hersteld, en in witsteenkleur beschilderd. Het kruis kon wordenereconstrueerd
oppbasis van bewaarde
g
restanten. De teksten werden bijgewerkt
en
1g
opnieuw ingekleurd.
g
Gra teken familie Windels-Gilbert
(1888)
Vak 3 6 nr. 16
Uitvoering:
%1996
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier
Gerard Thienpont Eke-Nazareth, met medewerkingvan D. van der Loeff, Melle
Dit arduinenrafteken
is vrij
vrij sober
g
264
4

Grafmonument Schaeverbeke-ClaeysVan den Berghe
% (einde i9de eeuw)
Vak 3 8 nr. 33
Uitvoering:
% 99 6
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier
Gerard ThienPont Eke-Nazareth
Het kapelvormig
gebouwtje
P
gg
l onder
leien zadeldak is aan de buitenzijde
buitenzijd been voorzien van imitatievoegen.
p
g en
In het driehoekigg fronton boven de rechthoekige ijzeren toegangsdeur is in gotische
letters het opschrift
aangebracht
Sepulture
p
^
g
de la Famille Schaeverbeke Claes
y Van den
Berghe.
De binnenwanden zijn
l eveneens
bepleisterd.
Teen
p
g de eindwand staat een
neogotische
calvarie met op
g
p het houten en
geschilderde
voetstuk
het
in
hout uit g esne g
den opschrift
Rust in vrede.
p
Het monument bevond zich in erg
verwaarloosde toestand. Toch waren voldoende sporen
aanwezigg om zowel de
p
buitenzijde
l als het interieur in de oorsPronkeli'ke toestand te herstellen. Een vooronderzoek door trapsgewijs vrijmaken
vrijmake van de
en vormde de basis van de nieuwe
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la
p ofYchromie en de reconstructie van de s'bloonversieringen.
bi'l De buitenwanden zijn
J opnieuw
p
beschilderd als imitatie van kalkzandsteen,
met roodingekleurde
voegen
g net als het
g
neogotisch
opschrift
op
het
t m aan.
neo
p
Yp
g
p
Grafmonument Charles Fisher Barham
(1900)
Vak 47nr.07
o
Uitvoering:
% 99 6
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier
Gerard Thienpont,
Eke-Nazareth
p
Dit merkwaardige
grafteken bevindt
gg
zich op
het
Engels
kerkhof
van de Begraafg raa
p
g
plaats Steenbrugge, tegen de kerkhofmuur
aan. Het bestaat uit een met marmerpoeder
p
maar
hoog
g
g
p
arduinen voetstuk, waaropp het opschrift
is
p
aangebracht:
g
In loving% memoryy of Charles Fisher
Barham. Whoassed
a%
e ullyto his rest March
p
8th 1900
aged 3y
63 years.
9 %
0
de plint
Op
P komt de naam van de
uitvoerder Fl. Banckaert voor.
com
De
Positie van het beeldhouwwerk bestaat uit een engel, die, met gevouwen handen, treurend naar de hemel kijkt
en neerzit, of schier neerknielt op
p de treden
voor een zuil bekroond met een rijk versierde urne. Beide vleugels
van de engel
g
g
lagen
g onderaan het voetstuk. Zowel de arduinen sokkel als het marmeren beeld waren erg
gg en herstel verg vervuild. Reiniging
liepen
p voorbeeldig.
g
Gedenkteken van de laatste Duinheren
(1833?)
33•
Ditedenkteken
zit ingewerkt
in de
g
g
rechter zijgevel
van de parochiekerk van de
Jgp
Heili e Kruisverheffingg in Sint-Kruis.
Heilige
Uitvoering:
%1997
Uitvoerder: BVBA Kunstatelier
Gerard Thienpont Eke-Nazareth
De marmerenlaat
p met inschrift is
omvat door een arduinen omlijsting
t
g rustend opp een sokkel.
Onder de wapenschilden
van de
P
Duinenabdijl met devies FAC NECESSITATE VIRTUTEM(Maak van de nood een deugd)
g en
van Ter Doest (doch volledigg verweerd) is
in sierlijke
het volgende
inschrift
g
J kapitelen
p
te lezen:
MEMORIE / VAN DEN ZEER EERWEERDEN HEER / MAURUS DE MOL

LIII PRELAET

DER ABDYE VAN DUYNEN IN BRUGGE / DEN TYD
VAN

6 JAER OVERL. DEN 24 7BER 1 799 /

TOT

ALTDIVA BY HAMBURG EN ALDAER BEGRAVEN
ONDER DEN HOOGALTAER VAN DE R.E C.H
KERKE. / OUD 40 JAER ENDE VAN DE EERWEERDE HEEREN / DER ZELVE ABDYE ALDAER
HIER VOOREN BEGRAVEN / DEN EERW. HEER
MARCUS LOOSVELDT, / PRIOR DEN TYD VAN 40

JAER OUD SI JAER. OVERL. DEN 22 JUNY 1818
HEER STEPHANUS AERTS, ONTFAN OUD

77

JAER OVERL. DEN 17 MEYE 1817. / HEER ANDREAS NOPPE, DISP. OUD 67 JAER OVERL. DEN
15 MEYE i818. / HEER MICHAEL DE REU,
OUD 72 JAER OVERL. DEN 20 JANRY 1821.
HEER NICOLAUS DE ROOVER, OVERL. DEN 23

MAERTE I833 OUD 82 JAER. / HEER GABRIEL
CORDONNIER, OVERL. DEN

13 JANRY 1822

OUD 67 JAER. / HEER ALEXANDER VAN RISSEG-

HEM, / PRESID. PASTOR VAN MEETKERKE 10
JAER, § PASTOR VAN HET PRINSELYK BEGYN-

bewezich, er ontstaat een intergranulaire
g
in . De uitbuiking
g in de hand
g werd nog
gg
De
door de thermische zettingen.
gewerkt
g
g
gedenkplaatg
is trouwens tegen de zuidmuur van de kerke
gPlaatst.
Eerst werden de blauwstenen delen
g edemonteerdr waarna een steunmal werd
plaat, zodat deze
gemaakt op
p de marmerenp
g
kon wordenedemonteerd
en naar het ateg
terugg in
Om deplaat
lier overgebracht.
p
g
vlakke toestand te brengen werd ze in horibelast. Hierzontale stand aan de keerzijde
)

stedelijke begraafplaats te Steenbrugge, in Brugse
Ommeland, jg. 19, 1979, blz. 331-334.
J. Van Cleven, De 19de-eeuwse graftekens en begraafplaatsen
in kunsthistorisch perspectief, in Brugs Ommeland,
jg. 26, 1986, blz. 225-242
plaats van
A. Vandewalle, De egde-eeuwse centrale begraafplaats
Brugge in historisch perspectief, in Brugs

Ommeland, jg. 26, 1986, blz 201-224.
J. Van Vlaenderen-Tuyaerts, De Brugse Stedelijke
Commissie voor Graftekens: een historiek, in Brugs
Ommeland, jg 26, 1986, blz. 251-253
V. Bouckaert, W.P. Dezutter, M. Struye, J. Van Cleven en
J Vandewalle, De centrale begraafplaats te
Assebroek-Brugge Beknopte Gids, in Brugs

Ommeland, jg 33, 1 993, blz. 1-80 (ook
afzonderlijk uitgegeven)
K. Rotsaert, De 'kerkho fkwestie' in liet licht van de clericoliberale strijd te Brugge in de 19de eeuw, in Brugs

Ommeland, lg. 34, 1 994, blz. 149-170.
M. Struye,
Y De centrale begraafplaats te Assebroek-Brugge, in
Epitaaf, jg 8, nr. 24, 1 994, blz. 2-5.

^ ..
^^,
N'^C „

'^'

Grafmonument Charles Fisher Barham
(1900) na restauratie.
HOF IN BRUGGE DEN TYD VAN 11 JAER / OVERL.

DEN 2 JULIUS 1830 OUD 73 JAER. / BROEDER
FRANCISCUS COENE, / OUD 84 JAER OVERL.
DEN

6 JUNI 1819.

Heu,
Daaronder staat deedachtenis
g
nunc Duna cadet,
p
r ni
rqquae stetit secula septum,
Deus omnipotens
ere
^
Satipse mams (Ach,r nu
valt de Duinen, die zeven eeuwen stond,
optenzij God Almachtig
gP
g
g haar eigenhandig
richt).
vermoedelij
De g edenkplaat werd vermoedelijk
d
kort
na
het
overlijden
overlijde
van de
g
duinheer Nicolaas De Roover in
maart 1833.
33
De arduinen sokkel en de omlijsting
g
hadden hun samenhang
g verloren. Degrote
g
marmerenlaat
was volledig
P
guitggebuikt en
de tekst was deels onleesbaar, vooral in de
bovenzone. Het uitbuiken is eengevolg
g
gekend fenomeen bijl wit
van kruip,
p ^ eeng
Carrarisch marmer. Dezelastische
deforp
matie onder belasting
g g eg van het eigen
wicht wordt versneld door een hoge relatieve atmosferische vochtigheid.
De
g
korrelstructuur in de marmer verplaatst
p

Gedenkteken van de laatste Duinheren
(1833?) na restauratie.

door kon de uitbuiking
g
g watgereduceerd
worden. Aan de achterzijde werd de zeer
dunne marmerplaat
uit gedikt
en werden
g
p
Deplaat
vastgelijmd.
bronzen ankerbeugels
g
P
gl
bovenzijd
werdereini
d
en
aan
de
bovenzijde
aang
g
gevuld met een minerale kunststeen. De
werd lichtjes
lichtjes bi'
oppervlakte
l g epolierd en
pp
bi')g
ekaP
t. Ten slotte werd de
de inscripties
p
met een microkristalijne
microkristalijn was behanplaat
g
en met inox bevestigg
in sklemmen in
de herstelde arduinen omlijsting
p
l gopnieuw
bevestigd.
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MARC DUBOIS

Leven en dood
Tussen stad en landschap
De wijze waarop de mens omgaat met de overledenen is een glasheldere spiegel van de maatschappelijke
ontwikkelingen en de visie op leven en dood.

D e Weense architect Adolf
Loos1870-1
) neemt met
933
zijn
geschriften
een centrale
Jg
positie in binnen het architectonisch denzij
ken van de 2oste eeuw. De impact
van zijn
p
'Ornament
und
Verbrechen'
uit
1
908
Y
isroot
geweest.
Zijn
Zijn
duidelijk
duidelij
onderscheid
g
g
de rol van de kunst en de architectuur wordt tot o
opheden in vele discussies
beklemtoond. Voor Loos zijn
J er maar twee
vormen van de architectuur die tot de
kunst te rekenen zijn:
l 'das Denkmal' en
'das Grabmal'. Een monument en eengraftombe maakt de mens niet vanuit functionele bruikbaarheidsmotieven, zij dienen enkel om heteheu
en
g
g en het verleden vast
te houden. Al de rest wat de mens optrekt,
p
behoort volens
g Loos tot de wereld van het
bouwen.
De wijze
wijze waarop
p de mens omgaat
g
met de overledenen is eenlasheldere
spieg
p
g el van de maatschappelijke
pp J ontwikkeling en en de visie opp leven en dood. De per-manente spanning
p
g in de verhoudingg tussen
natuur en stad kan men ook aantreffen op
delaatsen
waar de mens zijn
zij overledenen
p
begraaft.
Een van de indrukwekkendste
g
kerkhoven waar het idee van de 'dodenstad' tot uitingg komt bevindt zich in Buenos Aires. In deze meest Europese
stad van
p
Zuid-Amerika heeft de monumentale beraafp 'La Recoleta' de structuur van
g
een stad,, een configuratie
van straten,, lag
nen enleinen.
Door de grote
concentratie
p
g
van bebouwing en de geringe
aanwezigg g
g
heid vanroen wordt g
een directe binding
gemaakt met de stad van de levenden. Familiegraven zien er uit als grote
stedelijke
stedelijk
g
gen.
In de meeste Europese
steden werd
g
gekozen
g g,
ekozen voor een landschapsbenadering,
eena
root
g
gpark met vaak kronkelende
g den waarin individuelee
zijningeg
g raven zijn
plant. Eenke
aantal van deze grote
stedelijke
g
J
be raaf glaatsen fungeren
zelfs als toeristig
sche bezienswaardigheden
zoals 'Père
g
Lachaise' in Parijs
of
het
'Cimiterio
MonuJ
mentale' in Milaan en Genua. In deze oases
van stilte komt men vooral onder de indruk van de drangg van de 19de-eeuwse
9
burger
zijn verworven maatscha
g omzijn
gge266

Begraafplaats La Recoleta te Buenos Aires.
[Foto: Marc Dubois]

lijke
status in steen vast te houden.
Ook bij
J
J
ons zijn
l er een aantal mooie sites zoals de
Westerbegraafplaats en Camp
Cam o Santo in
Schoonselhof in Antwerpen
p en de
Brusselse kerkhoven van Laken, Ukkel en
Elsene.
Een boeiend aspect
p is ongetwijfeld
g
l
de directe band tussen de aangewende architectuursti'len
in de stad en die van de
l
grafmonumenten.
Op dit gebied
valt nogg
p
g
heel wat onderzoek teebeuren.
Maar
al te
g
vaak kijkt men in de eerste plaats
naar de
p
belan
belangrijkheid
ri
kheid van de p
persoon die er is beg raven en niet naar de artistieke en scul p turale kwaliteiten van derafarchitectuur.
g
Bij
J het bestuderen van ons funerairpatrimonium kan men de verschillende stijlJ in
acht nemen, maar men kan deraven
ook
g
benaderen vanuit typologische categorieën.
g
Stijlkenmerken
hebben ook een directe bint
dinget
g de levensbeschouwingg van de
overledenen. In de 19de-eeuwse
ma
^ on9
niekeraven
zijn
zijn
niet
enkel
de
vri'metseg
l
laarssYmbolen aanwezig,
bij
kiest bij
g^
voorkeur voor Egyptische
stijlkenmerken.
stijlkenmerken
gYg
Bij de katholieken heeft men andereYm
sbo len en heeft de stijlkeuze
een
directe
bint
dinget
degeloofsovertuiging. Onze beg
g raafglaatsen zijn
l dan ook verhelderend
voor de 19de-eeuwse
neogotiek in Vlaande9
ren. De befaamde architect Victor Horta
ontwierp
met een
g een aantal graftomben
g
art nouveau-stijl
J^ een vormentaal die maar
sporadisch
te vinden is opg onze kerkhoven.
g
Een mooi voorbeeld hiervan is hetraf
g
voor de familie Carpentier
uit 1895
o het
g
95g
kerkhof van Ronse. Een identiek exemplaar
g

LEVEN EN DOOD. TUSSEN STAD EN LANDSCHAP

Art Nouveau grafvan pie familic
HuiJ brechts-Col^l^e 1ans.
Victor Horta, 1895.
Campo Santo Gent.
[Foto: Marc Dubois]

van ditraf
g staat opphet Campo
p Santo in
Gent. De elegante
lijnvoering
g
l
g die Horta
wist te bereiken in zijn woningen
g en en meu belen komt hier ook tot uiting
une
fg inl nzijn
raire sculpturen.
Ook tijdens
tijden het Interbelg
ziet men duidelijk
parallellen tussen
Jg
de stijlkeuze in de stad en opg de begraafg
g laatsen. Een uitgesproken voorkeur voor
een asymmetrische
opbouw,
Y
g
^ waarbij de
invloed van de Nederlandse architect
W.M. Dudok vrij
vrij groot
is geweest,
is keng
g
merkend voor veleraven
uit de jaren
g
l
dertig. Het verzet tegen
g de symmetrische
Y
opbouw
van
de
klassieke
bouwkunst resulg
teert in een nieuwe dynamische
compositie.
Y
g
Ook modernistische architecten als Gaston
Eysselinck
en Léon Stynen
maakten mooie
Y
Y
Veel
grote
rote
architecten
met weg
reldfaam hebben in de loop van hun
loopg
baan opdrachten
ontvangen
zoals
bijg
g
l voor
beeld Alvar Aalto,, Gunnar Asplund,
p
, Carlo

Scarp a, Charles Rennie Mackintosh en
Giuseppe
ar hipp Terragni. Jozef Hoffmann, archivan het Palais Stoclet in Brussel, ontwierphet statisch graf
g van Gustav Mahler.
Hetraf
voor
de
componist
Luigi
g
p
g Nono in
Venetië is een ontwerp
van
de
Japanner
p
p
Arata Isozaki. Toen in 1957
de vrouw van
957
Le Corbusier stierf ontwierpphij
ee
J een zeer
bescheidenraf
g op
pde begraafplaatsin
Roquebrune.
Ook vandaag
q
g de dag
g ontwe ren architecten
in Vlaanderen graven. Voor
o0r
g
zijn overleden vader maakte Wim CuYvers

raaf
g
plaatsen valt samen met de typologie
van het huis, rechtean
en,centrale
g g
ruimte, aarde en steen. Alleen in de oudste
vormen van derotten
betekende de cultus
g
van de doden de cultus van de niet-levenden. De dood drukte een staat van overanguit tussen twee condities waarvan
g
derenzen
niet waren afgelijnd. Maar d
gde
Etruskische urnen in de vorm van een huis,
en het Graf van de bakker, geven
voor alg
tijd
l uitdrukkingg aan de relatie tussen het
verlaten huis en het neergelegde werk. Van

San Cataldo kerkhof Modena (Italie).
Aldo Rossi.
Ontwerp
1 1.
P 97
PersP ectie tekenin^.

een uiterst sober ontwerp
p bestaande uit
twee blokken Franse witsteen met daartussen een verticalep
g las laat. Voor dit bescheiden werk kreegg
Cuyvers
in 1995
995 een
ee
Y
vermeldingin deeArchitectuurprijs
vermeldin
chttectuurpJ
rt van de
Provincie Limburg.
g
Kerkhoven van Aldo Rossi en
Carlo Scarpa
p

Wie deeschiedenis
van de mog
derne architectuur doorneemt, zal constateren dat er maar weinigg begraafplaatsen een
plaats kregen
Er zijn
p
g als referentiepunt.
p
l een
en zoals het Woodland
p aar uitzondering^
kerkhof in Stockholm van Asplund en Lewerentz het kerkhof in Lubliana van Jozef
Plecnik het kerkhof Igualada in Barcelona
van Eric Miralles & Carme Pinós de begraafplaats
van de familie Brion in San Vitoo
p
di Altivole van Carlo Scarpa
p en het groot
g
kerkhof in Modena van Aldo Rossi. Alhoewel beide laatstgenoemde Italiaanse kerkhoven zowelua benadering
als qua
g qa
schaal erg
verschillend
zijn,
vormen
zij
zij
g
J^
hoogtepunten in het zoeken naar een zinevin
g
gvan het grafmonument.
g
Geen enkele architect in de toste
eeuw heeft het thema van leven en dood zo
pertinent een plaats
weten te geven
in een
p
p
g
oeuvre als Aldo Rossi193
1-1997 . In 1971
wint Rossi (i.s.m. Gianni Braghieri)
de wed g
strijd
van
het
1
deJ voor de uitbreiding
9
g
eeuws San Cataldo kerkhof van Modena.
De titel van zijn inzendingg was 'L'azzurro
del cielo', het blauw van de hemel. In zijn
J
schrijf Rossi: 'Het kerkhof als
toelichtingg schrijft
gebouw, is het huis van de doden. In oorsprong
onderscheid tussen de
p g is er geen
g
typologie van het huis en van het graf.
g
De typologie van hetgraf
raf en
de be-

San Cataldo kerkhof Modena (Italië).
Aldo Rossi.
Het beeld van het verlaten huis.
[Foto: Marc Dubois]

dan af is de verwijzing
) g naar de begraafg
p laats een verwijzing
l g naar de architectuur
van de begraafplaats, van het huis,, van de
stad'. Voor Rossi is de architectuur van het
kerkhof er niet om de doden in een idYl-

Familiera
S Molteni te Guissano / 1981.
Aldo Rossi.
[Foto: Marc Dubois]

lisch natuurpark
te laten verdwijnen,
maar
p
J
om ze als realiteit aanwezigg te stellen.
De centrale as van het kerkhof van
Modena is net een wervelkolom van een
skeletstructuur. Derafnissen
in het midg
den die de vorm van een driehoek hebben
eneleideli
kl aan hoger
zijn als
g
g worden, ^J
ribben. Op
het
uiteinde
van
de
aslijn
g
l n b evin den zich een kubus en een keelvorm.
De
g
rode kubus heeft de structuur van een huis
zonder dak en verdiepingen. In dit huis
van de doden hebben de raamopeningen
geen vensters, het is het beeld van het ong
voltooide en het verlaten huis. Hiermee
legt
duidelijke relatie met de
g Rossi een duidelijk
De kegelvorm
is als een grote
fag
g
brieksschoorsteen. Hiermee let
g Rossi niet
enkel een visuele band met het industrieel
karakter van deeriferie
hij
^ hijroept
p
P ook het
beeld op
p van het leven dat in rook opgaat.
pg
Anderzijds is het ontwerpp ook schatplichtig
p
g
aan de 18de-eeuwse architectuurontwerpen
p
van Boullée. Gezien de omvang
g van dit
project werd de realisatie in vele fasen uitzij na meer dan twintigJjaar
g evoerd en is zij
nog
g steeds niet afgewerkt.
g
In 1981
9 ontwierp
p Aldo Rossi een
g raf voor de familie Molteni in Guissano.
Het bouwvolume in rode baksteen sluit aan
bij de traditionele typologie de familiebijvan
kroonlijs is onderbroken en
kapellen.
De kroonlijst
p
symboliseert
de breuk. De grafkapel
Y
g
p heeft
onderaan een crypte
die
daglicht
krijgt
Ypg
Jg via
een opening
p g in de vloer. Het dak bezit een

Fanulicgra
^^ Molteni te Guissano / 1981.
Aldo Rossi. Tekening interieur niet de
maquette Porta dei Borsari
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fijne
fijne metalen structuur en is volledigg beg laasd. In het interieur bevindt zich ggeen
altaar of sculptuur,
in
q
p
^ wel een maquette
hout van de Romeinse 'Porta dei Borsari'
van Verona uit de iste eeuw na Chr. Het
prachtig
door
p
g schaalmodel werd gemaakt
g
de vaklieden van het wereldbefaamd meubelbedrijf
J Molteni. De keuze van Rossi voor
de stadspoort
van Verona is fascinerend.
p

sluit bijlp
de typologie van de familiekapellen. De trapsgewijze profilering
p
g van het beton is een oplossing
die
in
het
p
p
g
ggeheleprol'ect wordt herhaald. Het eerste wat men
ziet zijn
zijn de twee in elkaar vattende ringen,
g,
symbool
van de echtelijke
echtelijk liefde en trouw.
Y
het ene uiteinde van de L-vorm staat
een meditatiepaviljoen
in het water; een
p
J
rustplaats
voor de geest.
Aan de andere
g
p

landschap
p komen niet zo vaak voor. Een
sterk ontwerp
p in deze richtingg is het niet
a
uitgevoerd
ontwerp
g van de l jP uit het begin
g
ren tachtig
g van de Italiaanse beeldhouwer
Arnaldo Pomodoro voor de uitbreiding
g van
het kerkhof van Urbino. Zoals in zijnplashij voor uitsnijdingen
tisch werk kiest hij
l
g van
het oppervlak,
g rapp
- in Urbino voor het uit
ven van eengedeelte van de heuvel.

Famille
ra Brion te San Vito Altivole (Treviso)
Carlo Scar a. [Foto's: Marc Dubois]
^^^

Hiermee letg hij lniet enkel een band met
een cruciaal ogenblik in de Romeinse architectuur, maar verbindt hetroces
van de
p
architectuur met de dimensie tijd
J^ leven en
dood. De verbouwingg van de bestaande
stadspoort
uit de iste eeuw voor Chr. die
p
haar functie en betekenis had verloren, betekende een breuk met de classicistische
Romeinse architectuur. De oude vestingarchitectuur werdemaskerd
met een decor
g
dat meer leek op
een paleis
met drie bouwp
p
lagen. Uit protest
teen
p
g het volmaakte
werdekozen
voor het onvolmaakte waarg
door het spannin gsmoment van het 'infinito' ontstaat. De klassieke opbouw
wordt
p
versluierd en verdoezeld. De aanpassing
p
g
van deze stadspoort
lijkt
lijktopp een zinloze
oze on
p
terwijluit het verder verloopP
dernemin terwijl
van
blijkt
blijkt dat deze aanpasg eschiedenis deas
p
singvan cruciaal belanggis g
geweest voor
ontwikkeling
ontwikkelin van de architectuur van de
16de en s7de eeuw in Italië.
Het kerkhof in San Vito voor de
familie Brion is een totaal ander verhaal.
Carlo Scarpa(1906-1978)kree
de o dracht
pkreeg opdrach
een rijke
industrieel om inzijn
zij
J
Jgeboortedorp^
gelegen
in
de
streek
van
de
Veneto,
g g
een familiegraf
te ontwerpen.
Scarpa
g
p
p maakt
van deze uniekeele
enheid gebruik
om
g g
g
één van de meestoëtische
begraafplaatsen
p
te creëren. HetJ
P ro'ect bestaat uit een verg rotingvan het bestaande kerkhof met
2.200 cm2 en dit in een L-vorm. Een schuin
oplopende betonnen muur begrenst
de uitg
breidmgen is als het ware een uitnodiging
gg
voor de vegetatie
om het gebouwde
in te
g
g
palmen.
almen. Er zijn twee toegangen tot het
Brionkerkhof. Op
p de centrale as van het bestaande kerkhof staat een volume dat aan268

kant is er een kapel
p die ook bereikbaar is
via een tweedetoegang
toean langs
gs
de straatzijde.
Deze kapel
voor
l
p wordt ook gebruikt
g
de laatstevan
de kleine bep lechtigheden
raafPlaats. In
het interieur brengt
a
g Scarpa
p
zowel een interpretatie
van
de
barokkoepel
p
p
als de invloeden vanuitP
a an. De sarcofagen van de Brion staan in het midden van
de L-vorm en hellen naar elkaar toe als een
permanente
intieme begroeting.
.
betonp
g
gEen
nen boog
de twee graven,
het is
g overspant
p
g
een 'arcosolium', een begrip
gp uit het vroege
g
christendom. De onderzijde
l is bezet met
Venetiaanse mozaïeken terwijl
terwij aan de bode
vegetatie de kans krijgt
g
Jg de brugg
te begroeien.
Scarpa
g
p wilde een tuin maken
voor de levenden, een onvergetelijke
plek
J p
g
waar het aangenaam
is
om
te
vertoeven.
g
Het is net een compacte
Venetiaanse tuin
p
met aspecten
van een islamitisch paradijs.
p
p
l
De symbolische
betekenis van het water,
Y
bron van het leven, staat zowel in relatie tot
het water in zijn geboortestad
Venetië als
g
wonderlijke aanwending
de wonderlijke
g van het water
in de Alhambra van Granada. Het Brionkerkhof is een werk met een complexe
gelaagdheid, een creatie van Scarpa
p waar
de architectuur de dimensie krijgt
Jg van
verstildeoëzie.
Dat hij
hijzich liet begraven
p
g
in zijn meesterwerk lag
bijna voor de
g bijn
Juist in de binnenste hoek van
de L-vorm, behorend tot de bestaande
hije
begraafplaats, vond hij
een eeuwige
grustp laats. Het is een tuin voor de levenden en
de doden.
In het ontwerpp van Scarpa
p staat het
thema van de tuin centraal en niet het landschap.
p Recente voorbeelden waarbij een
ontwerper zoekt naar
een directe binding
g
met de topografische kenmerken van het
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Nieuw kerkhof van Kortrijk

In de meeste Vlaamseemeenten
g
lag
g de begraafplaats rond de kerk. De
directe bindin gen tussen levenden en overledenen wasroot
en intens. Een acuut
g
tekort aanrond
en zorggvoor de volksg
g ezondheid (edict van keizer Jozef II uit
1784)
74resulteerden in de verplaatsing
p
g van
de begraafplaatsen naar de periferie
en dit
P
liefst zo ver mogelijk.
g
g l Kerkhoven kregen
eeneïsoleerde
positie
die te vergelijken
gJ
g
p
valt met de middeleeuwseesthuizen.
De
p
plaats voor onze doden ligt
g ver van de wep
reld van de levenden. Enige
g reflectie hoe
men deze kerkhoven landschappelijk
pp l kon
inpassen
bleef
compleet
afwezig.
p
g
p
Het nieuwe kerkhof van Kortrijk
l is
vanuit diters
ectief eengrensverleggend
P p
g
gg
ontwerp
0 organi99
p voor Vlaanderen. Ins
seerde het stadsbestuur een stedenbouwkundige wedstrijd voor het gebied
Hoogg
g
Kortrijk,
gelegen
g ten zuiden van
l^ het ggebied g
de autosnelweg waar de universiteitscamus en De Hallen zich bevinden. De Italipus
aan Bernardo Secchi kreeg depJ,
eerste prijs,
omdat zijn benadering
rekeningg
g nauwgezet
g
hield met de topografische kenmerken van

Nieuw kerkhof KKortrijk.
Bernardo Secchi & Paola Vig anó. [Foto:1e B yttebier - het paktij
1
p

de site. Hij kreeg
de opdracht
g vervolgens
g
p
voor de heraanlegg van de Grote Markt en
het nieuwe kerkhof, tweeprojecten die
hij
l
uitwerkte i.s.m. Paola Viganó. Voor de
werfop
volgingwerd een beroeppg
gedaan oop
architect Cnockaert en tuinarchitect RobYn.
De optie
om een landscha
sbefp
P graa
laats
in
te
planten
op
Hoog
Kortrijk
gaf
p
p
p
lg
g
Secchi de mogelikheid
te illustreren hoe
j
een architect kan omgaan
om g
met een landschae. De zachte glooiing
g van het landg
schaPis het uitgangspunt; elf plateau
lateaus
het lange
. Hij
poo
g terrein op
l wil de to p
g rafie aanwenden om zo sereen mogelijk
gJ
een ontwerpp te laten integreren.
greren De betonnen wanden versterken het landschapp en
geleiden de mens. De ceremonieruimte is
ingebed in het terrein en is vanaf de straat
nauwelijks
g werden
J zichtbaar. Bijl de aanleg
de kelderse
laatst met daarboven een
geplaatst
dunne laaggg
grond. Interessant is het voorstel voor de 'grafstenen'.
Het enige
e
g
grichtingg
evend element is het grondvlak
van 6o
g
bi
bij 6o cm. De hoogte
en
de
keuze
van
het
g
materiaal zijn
zijn vrij te bepalen.
BijJ het ontp
wikkelen van dit idee heeft Secchi zeker het
monument voor deesneuvelden
opp het
g
groot
kerkhof
van
Milaan
voor
ogen
g
g gehad,
g
eenoen
openkubusvormige
ontwore
gstructuur
en94
door BBPR
in i 6.0 een intelligente
Op
g ente
wijze
weet
Secchi
een
bindend
element,
dat
l
een zekere ordeningg zal opleveren,
te
comp
bineren met de mogelijkheid
een p
persoon-g J
lijk accent
aan te brengen. Tevens ontwierp
p
g
Secchi stenen zuilen die zullen fungeren
als
g
columbarium. De eenvoud ervan steekt
schril af met de vele columbaria die men
kan vinden in de catalogi van de betonfabrikanten.

Ook de kunstintegratie
sluit perfect
g
p
aan bij de visie van
Secchi. Het ontwerp
P
van de beeldhouwer Paul Van Rafel
Rafelghe
hem is
massieve steen die uit de licht hellende
bodem komt en eindigt
g als een lage
g tafel.
Hiero wordt
het grondplan
g
p van de begraafplaats
raaf laats aan
aangebracht.
ebracht. Het is het samenbrengen
van
de
symboliek
van de stenen
Y
g
tafel met de functie van een zitobject,
het
l
markeren van eenlek
p van rust om in alle
stilte te kunnen verpozen.
p
Sinds de aanleg
g van de Duitse militaire begraafplaatsen in de 'aren
jaren
Jvijftig
g
heeft men in Vlaanderen nauwelijks
e
J na ggedacht hoe de beg
raaf plaatsen in het landschapkunnen worden ingepast. Het uitbreiden van kerkhoven was een opdracht
p
voor landmeters en technische diensten van
neemt o p
steden
eng emeenten. Secchi
nieuw de draad opp die wijl aantreffen in de
schitterende sites van Vladslo, Langemark
g
en/of Hooglede.
Het is een zoeken naar
g
een sfeer van sereniteit waarbij) het landschapen de natuur een fundamentele
rol vervullen. De tijd
^ron
p J van imposante,
p
kerfge g
graven die de maatschappelijke
pp l
positie
van het individu of de familie voor
p
eeuwig moesten
verstenen, is reeds langg
^
voorbij.
patrimonium
voorbij. Dit indrukwekkend P
is eenlasheldere
spiegel van de ambities
g
van de voorbije
generaties. Het is de taak
lg
van deemeenscha
pom de boeiendste
g
voorbeelden van dezerafsites
en tomben
g
te behouden. Anderzijds zij
zijn initiatieven
in Kortrijk van groot
belang
g om de
g
relatie in de ervaring tussen
gewijzigdeg
leven en dood ruimtelijk tot uitdrukking
g
te brengen.
g
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Oscar Jespers en het Schoonselhof

Op de Antwerpse
p begraafg raaf
plaats Schoonselhof is Oscar
Jespers(1887-1970)
pen
verte g woordigd met vier bijzonder
waardevolle
l
beelden uit zijn omvangrijk
gl oeuvre. Drie
hiervan behoren tot de funeraire kunst en
kunnen vanuit artistiek oogil
unt beschouwd worden als de belangrijkste
g rafg l
monumenten binnen hetatrimonium
van
p
necropool.
Het
betreft
hier
de Antwerpse
p
p
vooreerst Engel
2 voor Anaïs Franck
$ van 197
(1882-192),
9 7^ de vrouw van Frans Franck
(1872-1932),voorzitter
van de in 1905
95 0pge 0
richte vereniging
'Kunst
van
Heden
Art
gg
Contemporain',
ook
P
^ waarvan Oscar Jespers
p
lid was en erere
Het
g geld exposeerde.
p
beeld siert hetraf
g van de familie Franck,
gelegenop
o hetP
perk H. Deze Engel
S moet als
een rechtstreekse voorloper
p van het grafmonument voor de dichter Paul van
Oscar Jes^ers, Engel,
(1927).
g
Schoonselhof, Antwerpen,
H,
p Erepark
p
Graf F & A. Franck.
[Foto: Mieke Versées]

Oscares
2). Schoonselhof, Antwerpen,
J 1'ers, De luisterende engel
1
^ Graf P. van Ostaijen.
g (193
[Foto: Mieke Uersées]

Ostaijen(1896-1928)beschouwd
worden,
)
dat zich op
N bevindt.
p het ereperk
P
leggen
Beide engelen
g
ggen het hoofd treurendo
op de schouder,^ maar het wezenlijk
)
verschil ligt
g hierin dat bijl de oudste engel
g
het hoofd asymmetrisch
is wat een su gges Y
tie van onrust opwekt,
terwijl
terwijl
bijl Van
p
^
Ostaijens engel
Ostaijens
g het hoofdgelijkmatig
gl
g ovaal
is, neigend
naar een rechthoek, en hetgeg
laateen
bewogenheid uitdrukt, maar harg
monie. Naast de vroegere
rechtopstaande
g
P
bronzen engel
g van 120 cm hoog,
g^ vertoont
de liggende
hardstenen engel
gg
g van 1655 cm
langgopp Van Ostaijens
Ostaijensgraf
g eengrotere
gelag
denheid en meer innerlijke
spanning.
De
)
engel
en drukt zich tegen
g is neergevallen
g
g
de aarde aan om met zijn
) lichaam als een
grafsteen het ontzielde lichaam af te dekken. 'Pour moi, la sculpture c'est le bloc' zei
Aristide Maillol. Oscarespers beaamde dit
in een meesterwerk voor de dichter van de
zuivere lyriek.
1 2 kapte
In maart en april
Y
p 93
p
hij
hij aan de steen;^ eind )juni 1932
932 was deenDe blokvorm
g el uit de steen bevrijd...
l
symboliseert
de massieve onherroepelijkY
pl
heid van de dood. Omdat het blok tot engel
g
270
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OSCAR JESPERS EN HET SCHOONSELHOF

iseworden
ontneemt het aan de dood het
g
laatste woord.
Een derde werk dateert reeds van
1919. Het betreft het beeld Frieda. Dit79cm
graf van
hoge
p hetg
g bronzen beeldje staat op
-194
8 vermaard
Ridder René Victor 18 97
jurist engrondlegger
jurist
gg van de Vlaamse
g
rechtsliteratuur, verwoed kunstliefhebber
en verzamelaar, en zijn vrouw Frieda de
Zij was het die
Meulemeester1897
-1 82).
9 Zij
tot
ditg
geestig
Oscarespers inspireerde
g
p
kunstwerk. Dit kubistische beeldje
l behoort
werk van de
tot het beste experimenteel
p
opvatting
meester, het vertoontua
g verq p
werken
van
wantschap met vroegere
g
H. Laurens 188 5-1
) alsook met
954
J. Lipchitz
(1891-1
973 wiensgrootsheid
p
g
Jespers
evenaart.
Het kwam reeds spoedig
p g
p
na zijn
l ontstaan in het bezit van René en
Frieda Victor en werd na het overlijden
van
l
René Victor in 94
1984po beidergraf
g g elaatst dat zich op
R bevindt.
plaatst,
p het ereperk
p
Uiteraardaat
g
g tot
g het hier,^ in tegenstelling
gemaakt
beide eng
elfi
p
g
guren die in opdracht
werden, niet om funeraire kunst.
Doch deze drie schitterende werken

van Oscarp
es ers opphet Schoonselhof,
zijn reeds g
genoegzaam
bekend én beschregJ
ven. Volledigheidshalve
dient vermeld te
g
worden dat Oscares ers
p in 1941-1942 een
grafsteen
vervaardigde
g
g voor mevrouw
Maria Magdalena
Burssens-De
Hollander,
g
de vrouw van de dichter Gaston Burssens.
Dit funerair monument in de vorm
van een bas-reliëf bevond zich eveneen
op
p het Schoonselhof, doch is verdwenen.
Zeer waarschijnlijk is het vernietigd
g
of verwijderdl
bij het verstrijken
verstrijke van

en ingetogen. In een lange
g jurk
jurk zit zij
zij met
e
gestrekte
dijen
en
geplooide
onderbenen
oop
J
g
gp
een verhoogde
grafsteen
in
Euville.
Met
de
g g
linkerhand legt
zij een bloementuil opp het
gzij
graf; in de rechterhand houdt zij
zij een roos
en met de rechterarm houdt zijl nogg een tuil
voor haar borst. Dit levensgroot
bronzen
g
beeld bevalligg en sierlijk,
g rechts
l^ draagt
jur de volle
onderaan opP de zoom van de jurk
natuur
Oscar
Jespers.
In
het
kapitaal
P
p
g
naslagwerk van José Boyens
over
Oscar
Y
esPers is dit beeld niet opgenomen
in de
pg

het Schoonselhof. Met betrekking
g tot deze
onbekendees ers
stelde
hij
laconiek:
'Dit
hij
P
monument heeft zo zijnproblemen...'
Inp
derdaad! Doch mijn
in het arl speurwerk
p
chief van het Schoonselhof leverde het volend verrassend
resultaat o : de aanvraagg
p
in
voor hetlaatsen
plaatsen van eengraf
Euville met bronzen beeld voor de familie
Alph. Aerts dateert van 1 mei 91 22 en is
g ezelf. Deze aan
daan door
es p ersOscarvraagordt
door het College
Bur eg van Burgeg
en Schepenen
goedgekeurd.
Als
p
g g

^^^\^^^^ ^`^^l
^^^^

04400,4\0'

.,^

Ael^`^^ ^^^^
.40q4

1 p ers, Frieda (1919).
Schoonselhof, Antwerpen,
R,
p Erepark
p
Graf René Victor en Frieda
de Meulemeester.
[Foto: Mieke Versées]

de concessie, wat te betreuren is.
In 192o
9 maakte Oscar Jespers
p een
ontwerPvoor het graf
van
Herman
van
g
den Reeck1 901-1920 de
^ student die ti'l dens een verboden optocht ter
herdenking
g
van de Guldensporenslag
op
11
juli9
1 20
g p juli
p
door de Antwerpse
politie
dodelijk
dodelij
werd
p p
voor ditgrafmonugetroffen. De opdracht
p
mentin
echter naar een andere beeldgg
houwer en het ontwerp
ginggips
l' werd vernietsgd.
Een onbekend beeld
van Oscarp
es ers
Wanneer men de middendreef van
het Schoonselhof met haareknotte
lindeg
bomen in vroegere
tijden
tijden de Moretusdreef,,
voltg en de ommuurde laat-i6de-eeuwse
hoeve voorbiwandelt
j
komt men aan de
rand van heterk
hetg
graf van
p A. Links opP
zij die ik Het
de familie Alph. Aerts,^ zit zij
Bloemenmeisje
Bloemenmeisje noem,^ liefelijk,
l- vertederend

Antwerpen.
Albert Poels (1903-1984),g ra Renaat Veremans. Schoonselhof, pperk N (Erepark),
p
p
[Foto: F.I . Tas]

kritische enedocumenteerde
catalogus
g
g
van de beeldhouwwerken.
In deze aangele genheid consulteerde ik vooreerst Antoon van Ruyssevelt,
Y
gewezen bibliothecaris van de Stadsbibliotheek van Antwerpen
P en het A.M.V.C., die
alsublicist
over de Antwerpse
p beeldhoup
wers ook reeds vele jaren werkt aan het inventariseren van derafmonumenten
oop
g

tweede zeer belangrijk
gl archiefstuk is de
ontwerptekening
ontwer
p
g in inkt van Oscar Jespers.
p
Het betreft hier twee ruwe schetsen opp één
blad voor hetrafmonument.
Zowel de
g
grafzerk in Euville als het bronzen beeld
zijn van de hand van Oscar Jespers, die
signeert als ontwerper-uitvoerder
van dit
p
funerair monument in zijn totaliteit.
In het dossier van de familie Alph.
EN HET SCHOONSELHOF
OSCARESPERS
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Aerts vinden we administratief het nummer 462
4 terugg op
P de documenten van de
toelating
aanvraag,
g alsook rechts boveng^
aan de ontwerptekening
p
g van Oscar Jespers
p
wat wijst
Hiermee
wijstopp een gelijktijdigheid.
g l l g
bewezen zijn
zij dat het beeld wel
zoumoeten
o
degelijk
door
Oscar
Jespers
is gemaakt
en
g
p
g J
bij het
w el in 1 9
22. Mijn
van bij
Mijn intuïtief gevoel
g
begin
gin dat het hier om een onbekend werk
met de
gaat,t werd bevestigd
g in een gesprek
g p
persoon
in
de
es
meest aangewezen
p ers P
g
ZijJ werkte ggedurende
sstudie,^ José Boyens.
Y
'aren zeer nauw en intensief samen met de
jare
beeldhouwer
bijJ het totstandkomen van de
e
monografie,
maar
kende dit beeld niet.
g
In het kader van zijn artistieke evolutie rond 1922
9 is deze eclectische sculptuur
P
inderdaad bijzonder
bevreemdend, zodat
l
zij resoluut stelde dat dit Bloemenmeisje
zij
1
(bijna)
onmogelijk
kan
p
gJ van Oscar Jespers
l
zijn.
schrijft het eerder toe aan de vader
J Zijl schrijf
Pers 1862-1 918 ondermeer, om dat het zoals in andere beelden van deze
duidelijke
uiterst bekwame vakman,
J invloeden vertoont van de door hem bewon-

werkt beeld dat van zijn vader
zou zijn,
J,
zelf heeft voltooid, zoietsebeurde
vroeger
g
g
no
nogin het atelier aan de Boisotstraat 255 in
Antwerpen.g
Of gaat het om een zeer vroegg
hij
tijd dat hij
werk van Oscares pers uit de tijd
met zijn
vader
samenwerkte?
Het
beeld
l
zou dan later alsrafmonument
verkocht
g
zijn
J aan de familie Alph. Aerts in 1 922. Er
blijven vragen
p
g en nogg een laatste persoonlike
hypothese.
J
Yp
Ik ben de mening
toegedaan
dat Het
g
g
het door l
mij
Bloemenmeisje steunend op
Bloemenmeisje,
P
verzamelde bewijsmateriaal,
wel
degelijk
gJ
J
^
kan toegeschreven worden aan Oscar esHijj heeft in 1922 deze opdracht
o dracht aanp
vaard en een funerair kunstwerk vervaarzij
di ggd naar de wensen of eisen van zijn
denkelijk
uit
financiële
J
overwegg^
in en doch dit laat ik hier in het
midden. Hetebeurde
zeer vaak dat gereg
uteerde
beeldhouwers
tekenden voor o P p
drachten in derafkunst
het mooiste voorg
beeld hiervan is het kerkhof 'Père Lachaise'
in Parijs en evenzo het Schoonselhof in Antwerpen.
De opdrachten
kwamen meestal
p
p
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Stichting Mercator-Plantiln v z w., 1982 ( p. 349,
359, 33 2, 374, 333)
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Oscares
I i'ers, het zgn.
p Graf Familie A. Aerts. [Foto's: J .V.]
1 (1922). Schoonselho , Antwerpen,
8 Bloemenmeisje

derde Franse beeldhouwerJ.B. Carpeaux
p
die zeer ver (1827-1875). Prof. PaulJespers,
es p
trouwd is met het werk van zijn
J vader,
zij
kende het beeld evenmin. HijJ kon in zijn
niets terugvinden
geen
brief
noch
,g
g
énige
van de
p
g verwijzing
J g naar een opdracht
familie Alph
Al h. Aerts, niettemin was voor
deze onbekendees p
ers ook verbazingwekkend. Indien we de redeneringg van
José Boyens
volgen,
blijft er toch de vraagg
g
- blijft
es erszijn
door
zijn volle si ggwaarom
Oscarnatuur deze sculptuur
als
de
zijne
zijn heeft
p
hij dit onafgebenadrukken. TenzijJ hij
272
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OSCAR JESPERS EN HET SCHOONSELHOF

van de zeeregg
oede hogeg burgerij
g J of van
de adel en waren een belangrijke
gJ bron van
inkomsten voor vele beeldhouwers.
Het Bloemenmeisje
Bloemenmeisje heeft hoegenaamd
g
een enkel uitstaans of énige
geen
g referentie naar
het meer moderne en vooral authentieke
espers
omstreeks 1922
werk dat
Oscar22
9kenmerkte als één van de begaafdste beeldhouwers van zijn
zijn tijd
l, zoals 'De Kapmantel'
'Marabou', 'Clown', 'Deon gleur' e.a.
Het raadsel rond dit Bloemenmeisje
1 is
hiermee nogg niet helemaal opgelost,
doch
Pg
wordt vervolgd...
g

Oscar Jespers Zijn beeldhouwwerk met een
van de tekeningen, Antwerpen,

^°,,;,h^^`^\^^^,^ ;a^^`, ^"°^^^`
^,,,,

\^i^a,11,1^^

Dichter te gast
KAREL SERGEN

WINTERWANDELING MET ZUS

KACHEL

voortaan wil ik rijm
mijn woorden
p mij
J op
ijs
l om op
p te kraaien van genot.
g
ik wil warmlopen
p in zwarte bossen,
blossen en buitengekomen,
g
van die blauwe ogen
g hebben staan,
waarmee je
J horizont verlegt.
g

het water zong.
g

voortaan wil ik mezelf vertellen dat ik zing.
g
dat ik vogelpluimen
voelluimen draaggmet een pen
p
die ik kanlukken
als ik schrijf:
schrijf
p
ik mij in een boom verstopte
p
en iedereen wakker floot die nog sliep
p
of woelde of zich verloren hadewaand.
g
ik heb een zus die voor engel
g leerde
en daarin slaagde.
ze is het nu.
g
toch heeft zij
zij zich vanochtend ook gewassen.
g
niemand dringt
zijzelf,
tenzij
l
g in haar, ^tenzij
om opp te lossen en licht te worden
als haar heel reële onbestaan.

eerst bleef alles stom, als wanneer iets afwezigg is.
wij
wij lazen wat, lagen
g in de zetel.
hetemis
begon,
g
g
g -een fluisterend sissen, ^voorzichtig.
bovenophet vuur wou een ketel zich te buiten gaan.
boveno
g
de wind die hijl ons maakte.
wij konden niet anders.
wi
wijJ hadden jaren in een groot
portaal
gestaan
g
P
g
en blauwe blarenekre
en
stuk
es
ron
g
g ^
g p gen lippen.
pp
jij
'i' nipte
P nogg van je
wijn
l glas
g wijn.
liep
p je
l naar mijJ over.
het gebeurde.
het bleef heel stil daarbij.
het water huilde.

SNEEUWPRET
..........111111

SCHENKPAPIER

het heldert omdat het koud is.
gisteren was het er al. dit ultralicht bestaan
dat niet alleen mijn huid tot leer wil trekken,
mijn hele vel doet kraken totdat ik glim
en gloei,
g
g
maar dat vooral de benen in me tikt,
al die met vlees omhangen botten schrikt,
zodat zijl als betrapt
p zich rechten als soldaten.
mij doet dragen.
dit betrouwbare skelet dat mij
g
ik zing als ben
ik jonge
die bangg
l
g maagden
g
verlangen
gaat.
g naar wat met hen gebeuren
g
g
dit zeg
g ik nu,
omdat het koud is en het heldert.
ik zou bijna
bijnamijn
mijneigen
g ogen
g kunnen zien.
elke winter wil ik strak in mijn
geraamte.
lg
daarom valt er sneeuw, soms,
om in te stoeien.

waar woon je
mij bereik
l dat je
l buiten mijn
barsten ziet die kou en reen
g
in vele straten slaat en 's zomers buiten
in het licht de verzen leest die ver tot over
middernacht door zon beschenen zijn
l
waar woon je
J dat je
l lachend kind
J met je
op
g van je
l moeder
p schoot de liedjes nazingt
of dat Jje aan de rotsenzee met water opplje voeten,
moet kraaien van deret
^met verderop
P
de wonderbaarlijk
bovenblijvende
bovenblijvend
boten,
J
ondoorlaatbaar schenkpapier gevouwen
g
waar woon je
l dat ik de neurie van je
J borsten hoor
als ik me meevoer met de oostenwind
neerstrijk
enoed
opPJ
je nest
g verborgen
g neerstrijk
waar jij
mij droomverloren huldigt
mij
11
g
dwarsdoor de ruimtetijd
l
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SAMENSTELLING EDMOND OTTEVAERE EN PIET THOMAS

Transit

In deze rubriek piblicercn we `literaire' vertalingen ui liet Nederla nds vair goede gedichten uit aardere halen Het is o in de bedoeling
het verfalen van gedichten fe stimuleren en daarom kameen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar liet redachesectetai'a ri l
Ieder vertaald gedicht moet vergezeld zoorder van een fotokopie van het ootspronkehdke gedicht en Raai de bibliografische gegeven, zaan
de bundel of fret boek waaruit het genomen werd

WERKEN EN DAGEN (213-253)
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HESIODOS, WERKEN EN DAGEN213-253
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Jij, Perses, schenk het recht gehoor, verban de overmoed,
Overmoed bekomt de kleine man maar slecht; zelfsroten
g
moeilijkenbezwijken
zij gewicht
Dragen
bezwijken onder zijn
g hem moeilijk
ze onheil ontmoeten; beter loop
p je
l langs
g het pad
p
Dat leidt naarerechtl
heid.
Recht is sterker dan hoogmoed
g
g
g
Als het einde komt. Lijden brengt
g ook de dwaas tot inzicht.
Maar wie voor vreemden en burgers
eerlij vonnis vellen
g eerlijk
die nooit de wegg van de gerechtigheid
verlaten,
g
g
Hun stad zaledi'en
g J en 't hele volk zal er bloeien.
Over het land daalt vrede die deeu
J gd in leven laat,
Nooit zendt Zeus,, die in de verte ziet, een wrede oorlog;
g,
Geen hongersnood
komt bijl mensen met eerbied voor het
g
recht,
Geen rampspoed: de vrucht van hun werk brengt
hun
een
g
rijk festijn.
festijn
aarde schenkt hun alles. In de bergen
draagt
g
g de eik
Eikels aan zijn
l takken en bijen
J huizen in zijn
l stam.
De schapen
gebukt onder hun zware wollen vacht;
p gaan
g g
De vrouwen baren zonen die 't beeld zijn
l van hun vader;
Altijd rijker
rijker wordt hun bloei,^ ze moeten niet in scheepvaart
P
Toevlucht zoeken, want de milderond
voedt hen met zijn
zij
g
g
Maar die met hoogmoed
zijn
zij bezield en het kwade stichten,
g
Ophen richt zich de wraak van Zeus, die in de verte ziet.
Vaak weegt
g op
p heel de stad de last van één verdorven man,
Die zich aan onbezonnen wangedrag
g
g te buiten ging.
gg
Dan laat Zeus uit de hemel zware rampen
p hen neer,
p op
Hongersnood
en ziekte tegelijk;
om,
g
g J, mensen komen om
Vrouwen bareneen
kinderen meer,^ huizen worden puin
g
p
Door de wil van Zeus, god van
de Olumpos;
p
- elders nogg
Vernietigt
ghijJ een machtig
gleger,
g ^ sloopt
phijl de wallen
Of laat hijl ter vergelding
opp zee.
g
g schepen
p ondergaan
g
Edele heren, overweegg ook zelf deze werken
Van het recht; want),
heel dichtbij, verborgen
g tussen mensen,,
Kijken
Kijken ggoden toe op
p hen die anderen onrecht doen
Met scheve rechtspraak
en die geen
straf van goden
vrezen.
p
g
g
Ontelbaar hetetal
der
goden
door
Zeus
op
aarde
g
g
P
Neergezonden
als wachters over 't menselijk
menselij geslacht.
g
HERMAN VERDIN

Hesiodos was een Grieks dichter die leefde ca. 700 v. Chr in Beotie Naast een uitvoert
gedicht over de oorsprong
(Theogonie)
kennen we vair
g gedicht
p ^ en de genealogie
g
g van de Griekse godenwereld
^
^
hem o in. Werken en Dagen,
dat duidelijke
zvi1 sheidsliteratuur. Hoofdthema's
zijn
de verplichting tot
g
1 banden heeft
f met de in het Oosten verspreide
p
f
1 de nood aan een rechtvaardi ^ge rechtspraak,
P
hard werk een eerlijk
van de boer in een zveinig vruchtbaar land. Hierbij
) leven en, ten slotte, de aan de) jaarcyclus
/
^^gebonden bezigheden
g
schenkt Hesiodos
c bi) ^cherikt
HE, iodo. minstens
inrn, ttti^ Ez
eiizftl aandacht aan de
evenveel
natuurbeschrijving als aan de praktische raadgevingen. Heteheel
wordt voorgesteld
tot zijn
voorgesteld als gericht
broer Perses.
g
g
1 (al dan roet fictieve)
f
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Een brief van Gezelle uit 1882

a
pp

^1pp , \ \
^ ^1

^

,

1
u

n

^

\^w', .vN^\,^^^^.;^\

^^^r\F

d
w
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ANDRÉ VINCKE

Op
0 de Franstaligeg brief van Guido Gezelle
..:.%."......
, ,,;`
die in mijn bezit is,^ heeft een vroegere
ei ge^ -?.-404-4,
^r++•w
g
ge
,^,
^^`^
,,^-,w
, ^ ^^^
,
; ,
^,, , , \\ \
naar
metotlood
de
volgende
verduideli
•
\
p
^^^
g
J
!
r
kingg
geschreven: 'gekregen van Dr. Cyriel
Y
/4...........- .G.
.4- ^ ^.,.^r+^w^w+r^.
^ ,, ,
Heldenbergh ,p
propriétaire
van het huis
A'
04-.^+w;
yt' 04p
.G....-,y...,.-i- ,d» x
;' ,
waar Gezelle 14
4ljaar ggewoond heeft; (in het
\ ,^
f^^`r
, ^ ^'\ \
huis,,g
gemaakt van zijn bureel)!
I"= ,^
,
) ' In het •J a ^
;^
ry
,^,....,
,
,«!^
^,
nuari-nummer van dit tijdschrift
las ik met
-r
^
l
^^
meer danewone
interesse het artikel van
,
^,^
^^
^»
^
^
g
L.^
/1^
I
l
.^
",
^^
j.
O/4++ ^+
Julien Vermeulen 'Zoo bin als buiten deze
,+a^. -"•^.^ .^,^...^..«»^
\,
\
\
zaal' (blz. 22-2
9^waarin een foto van een
+^k +^--^
4*,
troosteloos mag
azi'nencom
^
,,^^^v
l
plex o pgeno ,/ ^J^',
'a
men is. Toen ik in de commentaar bij
bi' de foNeWft• .4.7.11.1A
to de naam Heldenbergh
^
^^
i
v' ^
g ontmoette, dacht
^
1/Y *c .a.«,
^^
^
ri
^^^
r^+„
\
^
\
,%^ ,
,,vv, v ^ .^
v ,^^tt^v,av v , e ; ,
ik natuurlijk onmiddellijk aan de aantekening
op mijn
p l Gezellebrief.
,.
0 15 5l
januari 1880 vestigde
Op
g Gezelle zich in
de Handbongstraat nr.13,in het leegstaang
de somber-ogende
magazijn van een wijngJ
handelaar, dat voor de onderpastoor
enigsp
g
zins als woninggingericht
werd. Daar was
g
inderdaad op
Adolphe
77
l 1877
p 4juni
p Theodore Heldenbergh
overleden,
wiens
o pg
^
waarschijnlijk
slagplaats
waarschijnlijk ongebruikt
zal
gp
g
g eHandschrift van Gezelles brief aan Félicie Heldenbergh.
In liet doopregister van de Kortrijkse
^1
staan hebben na de dood van de eigenaar.
0.-L.-Vrouwe parochie staat het ongeluk
met de klok als volgt
cecidit ex turn,
g
p
g
S beschreven: 'Campana
De heer Heldenbergh
salvis ibiraesentibus,
ipsis
en
g had zeven kinderen
S
p sonantibus.' (De klok viel lilt de toren, de aanwezigen
g bleven ongedeerd
p
zijzelf
tijdens
de doopplechtigheid voor Clothilde Sabbe op 26.12.1882.
onder wie Cyrille
en Félicité. We bevinden
g
1p
1^gaven ggeluid). Dit gebeurde
Y
ons hier in een aristocratische, Franssprekende conservatief-katholieke familie en
examen sur la langue
Demoiselles sous le Titre du Très-Saint
g allemande.
we weten dat Gezelle zich met alleemak
Nous
avons
eu
aussi
notre fête de Noël,
,
Nom
de
Marie'
waarvan
Gezelle
'onderbeg
ook in die kringen
au
Patronage
S.
Cathérine;
bewoog.
Als
onderpasstierder'
was.
Hier
volgt
de
(on
ecorri
eer
as
g
, crêche,, arbre
g
g
g
g
g
p
toor op
de Noël, etc. Au nom de l'Enfant de Bethparochie had de
de) transcriptie
van de brief:
p de 0.-L.-Vrouwe p
p
lehem nous avons habillé 12 p etits enfants
dichter er zeker dagelijks
gl contact met de
pauvres. Si vous aviez été ici je
geestelijke koster Antonius Jacobus Hel`Ma chere enfant Felicie,
J vous aurais
p
denbergh 181 -1880)
wiens taak het was
priée de me tricoter quel
que chose. Ca sera
J'ai été tres agréablement
surpri
sur ris de votre
7
q q
g
p
pour plus
cloche de N.D.
te zorgen
orde in de kerk,
lettre,^ que
lag
g voor de goede
g
P tard! Et la grosse
q ''ai
l re que
^ hier et pour
p
p
het uitdelen van de communie en het bijde vous remercier.
q ui est tombée,- le Jjour de Noël,^ppendant
l
quelle je
l m'empresse
p
houden van het 'Registrum
Defunctorum'
C'est réellement bienentil
de votre part
qu'on
la sonnait pour
Elle reste enp
g
P et
q
P Vêpres!
g
en zo is Guido Gezelle wellicht bevriend
core fixée dans la voute, audessus de l'enJje suis d'autantpplus contentq que vous
p ageraakt
Braakt met de familie van de
wi'nhdewijnhanderaissez faire desp
droit ou Mélanie (van 't h. haar) a son étap rogrès ra ides. Votre letlaar Theodore Heldenbergh in de Handbli. Cinq
tre est très bien stY
lée,tres bien écrite. Elle
l me trouvais tout
q minutes avant je
it
du
tomber et oil ily a
boogstraat
die
bovendien
rechtover
de
rouve
en
outreque
vous
avez
bon
cceur
juste
là
oil
elle
aura
g
q
J
p
kerk woonde.
maintenant un tas deierres.
C'est un vrai
etu'on
peut
de vous.
p
q
p
p tout espérer
Als Gezelle zijn
Je suis hereux d'apprendre
que
miracleu'il
J Franse brief schrijft
J aan Fépp
q vous vous
q n' aY eu ni tués ni blessés.
licie (officieel heet ze Félicité) is ze achttien
L'épouvante
a étéggrande. Il n'Ya P
pas de
plaisez
à Maestricht et que
p
q vous restez touP
jaar
oud,
is
ze
op
pensionaat
ergens
in
jours
une
bonne
petite
flamande.
Apprenez
pprenez
malades
de
votre
connaissance,
soyez
tran,y
J
^
pp
g
p
Maastricht en is ze wellicht ook lid van de
vous revoir grandie
en toutout ceui
d'apprendre;
g
q est possible
P
pp
^à
quille. J'espère
p
Franstalige 'Con gré gation de Dames et de
te fa^ons et vous bénir de pres
votre retour je
un petit
P comme jel le
l vous ferai passer
P
p
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fais de loin, en me disant votre très devoué
Père et ami enJ.C. Gelobt sei .C.!' Guido
Gezellehandtekening .

Een kweekvijver voor het
kinder- en jeugdboek
GEERT SWAENEPOEL

De brief is nietedateerd
maar daar Gezelg
le verwijst naar het recente ongeluk
met de
g
rote klok
(ze
woog
ongeveer
eveer
g g
00o
kg en viel op
g
p tweede kerstdagg 1882
rond drie uur na de middagg naar beneden),weten we ongeveer wanneer we Gezelles schrijven aan Félicie Heldenbergh
g
moeten situeren. Félicie werdeboren
in
g
Kortrijk opp 2 1 o ktober 1864
4 en overleed er
op
. Ze bleef ongehuwd
en
g
P 26 maart 1933
haar overlijdensbericht
vermeldt
dat
ze
l
'Membre de Congg
ré ation de la Sainte
Vierge
g et Membre du Tiers-Ordre' was. Ze
overleed thuis: Rue Gezelle, 2. Félicie moet
er samengewoond hebben met haar oudere broer Cyriel.
Hijl werd geneesheer
en
Y
g
bleef eveneens ongehuwd.
Hij
g
l werd geboren in Kortrijk opp177 mei 1859
en stierf in
59
zijn
J ggeboortestad opp 2 2 n ovember 1940.
Ook zijn
zijn rouwbericht ispge
in het Frans o steld en vermeldt: 'Docteur en Médecine Membre de la Congg
ré ation de la Ste VierHij is
g e et des Confréries de la Paroisse.' Hij
overleden in de Rue de Groeninghe,
3.
g ^3
De hieregepubliceerde
ubliceerde brief is eens te meer
een duidelijk
duidelijke illustratie van de sociale bevan Gezelle. Enerzijds
Enerzijds wijdde
wijdd
l
gli'kheid
zich met hart
en ziel aan de Katrientjes,
l,
de vereniging
uit de 'Ligg van werkmeisjes
J es
nière de Courtrai', zodat een lezer van de
'Gazette van Kortrijk'
Kortrijk' in de editie van3o
november 1899
schreef: 'Hij
'Hijwas in de
99
avondschole van de fabrieksmeisjes, waar
hij
hij 25 jaar naartoe ging,
vaderlij
vaderlijk geerne
gg^
Anderzijds
hij intens bedrijvig
was hij
vi
Jg
alseesteli'ke
g
l leider van een vereniging
gg
van dames uit het aristocratische Kortrijkse
J
milieu waar Frans de voertaal was. Ook
treedt Gezelle in deze brief naar voren als
een man die zeer veel belangg hechtte aan
het beheersen van vreemde talen en die
ook als een vader waakte over
de-l
g eesteli'
keaafheid
van de kinderen met wie hij
hij in
g
contact kwam.
De ge verNederlandstali
wijzing
wijzin naar 'Mélanie (van 't h. haar)' is
een referentie aan de relikwie van het
H. Haar die in de 0.-L.-Vrouwekerk
bewaard werd. Dat hij
hij in een brief naar
buurmeisj schreef over de
een welgesteld
buurmeisje
g
arme kinderen die ze tijdens
de
J
kerstperiode
nieuwe
kleren
gegeven
e
hadp
gg
den,
den typeert ook zijn
zijn geloof
g
in de waarde
van eenaternalistisch-caritatieve
inzet
p
vanwege
hij bovendien in
g J Dat hij
g de burgerij.
een Franstalige
voor het welzijn
welzij
g tekst pleit
p
'une bonneetite
flamande'
zal
in zijn
zijn
p
opvatting
geklonken
P
g wel niet paradoxaal
p
g
hebben.
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70
7 ljaar Vlaamse Filmpjes
Pl es
Het eerste Vlaamse Filmpje
PJ verscheen als
bijlage
bijla e in Zonneland opp 2 n ovember 1930.
De wondere tocht was de titel; Frans Hammenecker de auteur. HijJ
niet minder
dan 10 van de eerste 155 verhalen voor zijn
zij
rekening. De redactie stond toen onder leidingan
g E.P. L. Dils, norbertijn
J^ die werd
bijgestaan
door
Emiel
van
Hemeldonck,
Jg
die zelf ook onder verschillende schuilnamen heel wat verhalenubliceerde.
Piop
nierswerk want in dieeriode
was er niet
p
p
of nauwelijks
nauwelijks sprake
van het kinder- en
jeugdboek.
jeu
De
Vlaamse
Filmpjes
l g
pJ werden
dan ookreti gelezen:
de oplage bedroeg
ggg
vóór de Tweede Wereldoorlog
g reeds meer
dan 6o.000 exemplaren.
Voor
veel bekende
p
jeugdauteurs
betekenden
en
de
Vlaamse
Film J g
pl es het begin
g van hun schrijversloopbaan.
l
pbaan
Oudere lezers herinneren zich wellicht namen als Richard Dewachter, Paul Kiroel of
T. Lindekruis. Een aparte
vermeldingg ver g
dient natuurlijk
l John Flanders. Onder die
naam leverde Jean RayYl
zijn eerste Vlaamse
Film e af. Het vervloekte land verscheen als
Filmpj
4 in de reeks. Er zouden er in deperiode voor de Tweede Wereldoorlogg
nogg3
38
volgen. Omwille van papierschaarste
werd
pP
de uitgave
in941 2 stopgezet.
ogeng
pg
p 0 datn
g
blik waren er 614
4 nummers verschenen.
In ljanuari 1946 kwam nummer 1 van een
nieuwe reeks op
pde
mar
markt. Ook die naoor logse reeks groeide
uit
tot een kweekvijver
kweekvijve
g
jong
talent. Eeng
greepp
uit de
vele l
g
na
men levert dan ook een ronduit indrukwekkend resultaat op:
p Jos Ghysen,
Y / Bart
Mesotten, Gaston vander Gucht, Cor Ria
Leeman, Julien van Remoortere, Henri van
Daele, Gaston
van Cam aak Christiaens,,
p,
René Swartenbroekx, Gerda van Cleemput,
p,
Jo Briels, Maria Helen Gil vander
Heyy
den Karel Verleen Els Beerten, Gerda
van Erkel, Patrick Bernauw, Katrien Se yy
naeve ,
Detty Verreydt,
Boumaáza
y Nicole
y
,
Joris Denoo, Yan Gout en vele anderen.
Ook in deze reeks schreef John Flanders
niet minder dan 87
7 verhalen. Toen in 1
972

het i000ste naoorlogse
g verhaal verscheen
Prij inwerd een jaarlijkse
John
Flanders Prijs
l
Om
maar
enkele
winnaars
te noeg
men: KarelVerleyen,
Verleen Gerda van Cleemput,
p /
Els Beerten, Patrick Bernauw, Kolet Janssen
en Sylvia
Vanden Heede.
Y
Maar niet alleen voor J
jeugdauteurs
waren
g
de Vlaamse Filmpjes
pl een springplank. Ook
voor heel wat illustratoren zijn
J de Vlaamse
Filmpjes
een
dankbaar
werkterrein.
Namen
pl
als Chris Vandendriessche, Leo de Kort,
Marjolein
Pottie/ Wout Olaerts en André
l

De

Buldog

ell de

Jos Ye[óooec>I

Jakke

,^^^.,
^^

Wachtwoord Ryder
Piet peyNlfefs

Sollie staan dan ookarant
voor kwaliteit.
g
Hoofdredacteur Theo Lenaerts wil vooral
verhalen brengen
plezier
J g
g waaraan jongeren
p
beleven die aanspreken
en bijl de lezer de
P
smaak voor het lezen van een boek trachten op
p te wekken.
Nu zijn de
Vlaamse7l
Filmpjes 70
jaarg
jong
Pl
J
en verschijnt
verschijnt binnenkort het 3000ste ver haal. De oplage schommelt momenteel
rond de 15.00o!
Een niet onaardigg aantal,
5
nu het lectuuraanbod voor de jeugd
l g zo
gevarieerd
is.
g
Naar aanleiding
ileu worden
jub
g van dit jubileum
Vlaamse Filmpjes
in
een
nieuw kleedje
kleedj
pl
papierkwaliteit
de a ierkwaliteit wordt verbeterd de p
luchtiger
maak luchti
er en er komen illustraties binnenin. Ook het kruiswoordraadsel is weer van dearti'.
p
J Er is elke
week een boek te winnen en op
P het einde
van ieder trimester wordt er onder alle
goede inzenders een pakket
bvan tien oe
g
p
ken verloot. Uitgeverij
g
J Averbode zit niet
stil. Samen met Atelier Helen Keller brengt
g
de uitgeverij
1995
januari
de Vlaam 995
l sedert januari
g
se Filmpjes
wekelijks uit op
pl ookwekelijks
p geluidscassette. En sinds vorigg jaar
is Uitgeverij
l
g
J
Averbode met een soortgelijke
gl Franse reeks
g estart: Récits Express. Bovendien wordt
vanaf oktober 1999
ook in Nederland een
999
soortgelijke verhalenreeks opgestart:
Lees pg
beest. Voor de komende feestjaargangzi
zijn
drie speciale
dubbelnummers
waaraan
p
bekende auteurs en illustratoren zoals Els
Pelgrom André Sollie, /Kolet Janssen en Jan
Simoen hun medewerkinggverlenen. Voor
de John Flanders PrijsJ 1999
is er deze keer
999
een volwassenenjury
en
een kinderjury.
JY
Elkeur
bekroont de winnaar met een
lY
Bfr.
7
p rijs
J van o.000

Per Holmer en Vlaanderen
LISETTE KEUSTERMANS

In Gamla Stan, het eeuwenoude hart van

Stockholm, ligt
g op
p een van depittoreske
p
pleintjes
leint'es het eetkroegje
um p en
gl ' ^rntorgsp
Belgian
brasseri' . Het is een soort remake
g
van La mort subite en je
l kunt er alle soorten
Belgisch
bier drinken. De idealep
plek voor
g
eenes
rek
met
Per
Holmer(°1951),de
g p
Zweedse schrijver-vertaler
die houdt van
l
(bijna)
alles wat Belgisch
is,^g
graag
glas
l
g
g eeng
trappist
tra Pp drinkt en zijn
zij hart aan Vlaanderen
verloren.
Per Holmer en de Vlaamse literatuur

De liefde van Per Holmer voor Vlaanderen

begon
coup
g als een regelrechte
g
p de foudre. HijJ
herinnert het zich nogg precies.
Het
gebeurebp
g
de ins 977^ in het najaar,
J ^ toen hij
g eJ na zes

g

l

publiceerde
prozawerken
in een artistieke
p
P
crisis verkeerde en zich van zijn
l writer's
block trachtte te bevrijden
door buitenland)
se romans te lezen. 'Een van de boeken die
in mijn handen viel was de Zweedse vertalmgvan De Kapellekensbaan
van Louis
p
Paul Boon. Meteen sloeg
g de vonk over. Ik
ontdekte een verwante ziel, een arbeidersschrijver,
beetj een
l ^ een bohémien,^ een beetje
rechtlijnige
ijdeltuit en iemand diegeen
g
lg
sociaal-democraat was, maar tedere anarchist. Zijn taal wilde ik leren, zijn
zij boeken
de oorspronkelijke
taal
lezen.
Ik ben
l
p
meteen naar de boekhandelerend
om
g
Teachoursel
Dutch te kopen. En al snel bey
1 in het Nederlands te lezen
g on ik Boontje
met een woordenboek. Ik herinner me nog
welkeroblemen
het preteritum
"kreeg"
p
p
g
opleverde,
dat woord kon ik maar niet vinP
den. En hoe ikenoot
van woorden als
g
"Gentenaar, Bruggeling, le
P erlinB-Brusselaar" magische
woorden.
Voor mijl was dat
g
Vlaamse magie.'
g
Toen Per Holmer tweeaar
l nadien naar
Vlaanderenin
kende
hij
hijal flink wat
g g^
Nederlands. Zelf relativeert hijl die kennis
graag:
toen een soort nep-taal,
g g 'Ik sprak
p
zijn Hollands uitgesproken. 0
Boons op
plp
een blauwe maandag
g had ik aan de universiteit van Stockholm Nederlands
Per Holmer
(Foto: Cato Lein)
gestudeerd, dat wil
g
ze
zegge
en ik had
in het talenpracticum
gezeten
p
g
en de uitspraak
g eP
oefend en die was
Hollands. Ik was
me ervan bewust
dat ikebrekki
g
g
Nederlands sprak.
p
Toen ik in Antweren opeen late
p
middagg bijl uitgege

verf'l
Manteau binnenstapte
en met mijn
p
gekke accent zei "ik kom uit Zweden, ik
ben een Zweedse schrijver
die iets meer
l
over Vlaamse literatuur wil weten", stond
ik dan ook versteld van de hartelijke ontvangst.
P boeken mee en u g Ik kreeg
g stapels
Hij verlien Weverbergh
werd
mijn
mij
gids. Hij
lg
g
schafte me een mooie ingan gin de Vlaamse letterenwereld. Hijl
me mee naar de
Vécu, het toenmalige artiesten-etablissement aan de Stadswaagg in Antwerpen,
p
waar ik Eddy
Y Van Vliet leerde kennen. Hijl
stelde me ook voor aan de zwijgzame,
telg
rugg
etrokken Claude Van de Berge.
g Ik
bleef nadien lang
Ik
g in Vlaanderen hangen.
g
waseconcentreerd
op
p de Vlaamse literalt
tuur, Boon, Claus, Walter Van den Broeck,
Eddy
Y Van Vliet.'
Promotie van Vlaamse literatuur
in Zweden

Na zijn eerste kennismaking
g met Vlaandeop
eigen
houtje de
renin
Per
Holmer
gg
p g houtj
literatuurromoten
in Zweden.
p
De Nederlandse letteren waren terra incognita in zijn
J land. Vier romans van Louis
Paul Boon waren vertaald en ook een aantal werken van Jan Wolkers, maar hun namen waren niet bekend bijl het lezers
publiek en tot welk taalgebied
ze
behoorden
g
wist zogoed als niemand. Daar is sindsgekomen. Per
dien wel wat verandering
ging
Holmer schreef lange
g wervende artikels in
de kranten en trachtte uitgevers te beweg Landen' in hun
g en literatuur uit de 'Lage
hij
aan werd hij
fonds op
g
p te nemen. Langzaam
het gebied
van de Nedereen autoriteit op
g
p
als
landse letteren. Hijl kreegopdrachten
p
consulent en werd een bekend vertaler. De
hij vertaalde konden rekenen
romans die hij
Zweedse
op
gl
p recensies in de belangrijkste
kranten. Kortom, dankzijJ de inzet van Per
Holmer kreeg
g de literatuur uit het Nederlandse taalltebied een plaatsje in het bewustzi Jn van de Zweden.
Maar het was een lange
g weg!
g Het werven
was een hele karwei. Per Holmer: 'In 1982
9
probeerde ik bijl Bonniers(de ggrootste
p
Zweedse uitgeverij)
8 van
g
J De verwondering
ging
niet
zo
Dat
plaatsen.
Hugo
Claus
te
gg
P
g
een
vlot. Ik zorgde
g
g ervoor dat de uitgever
Franse vertalingg kreeg
g en zeurde net zo
langg tot hij die las en mijJ de roman liet
vertalen.' Ins 95
8 verscheen het boek in de
Panache-reeks,, de elite-serie waarin Bonschrijvers
uitgeeft
niersft
g
g rote buitenlandse schrijvers
ten behoeve van literaire fijnproevers.
lP
De laatste jaren neemt Per Holmergeen
g
nieuwe initiatieven. 'Ik heb er niet echt tijd
J
voor en laat het aan anderen over.' Het niet
hij nu meer
zo onverwachteevol
g
gis dat hij
literatuur uit Nederland vertaalt dan uit
Vlaanderen. 'De Nederlanders zijn veel
rofessioneler. Het Nederg er en professioneler.
landse Productiefonds werkt heel effectief.

Zijl voorzien de uitgeverijen
g
l van boeken en
allerlei materiaal. Ze trachten constant belangstelling
g ze ook
g te wekken. Daar slagen
g
in. En dan belt de uit geveri'J me om te vrag en of ik een bepaald Nederlands boek wil
het boek mij aan,-zeg
vertalen. Spreekt
g ik
p
ik
de
naam
van
andere
verja. Andersgeef
g
talers.'
'Jammergenoeg g aat het niet op
p dezelfde
manier voor de schrijvers
uit Vlaanderen.
J
is,
Sinds het literatuurbeleid opgedeeld
pg
aan Brussel. Brussel
zijn
g
Jzij toegewezen
doet heel weinig
g voor hen. Hun beleid is
niet effectief. Tom Lanoye
Y en Leo Pleysier
Y
zij in het Zweeds
zouden al langg vertaald zijn
ze van het Nederlandse Productiefonds
Maar nu komt hun werk niet
afhingen.
g
terecht.' Hier
bi Zweedse uitgevers
eens bij
g
heeft Per Holmer dus toch nog
g een taak?
HijJ is inderdaad langs
g p bijl een uitg gelopen
g en wacht
g everi'l met een Duitse vertaling
nu in spanning.
Schrijver-vertaler
l

vertaler,
Per Holmer, hoe succesrijk ook als ,
zal zich steeds in deeersteplaat
eerstelaats een
blijven
blijven voelen. Hijlvertelt
g graag
g
over het verschil dat er voor hem bestaat
werk:
en herscheppend
tussen scheppend
pp
pP
'Een roman schrijven betekent voor mijJ
deels een zoektocht en deels taalwerk, speontdekkinsSchrijven alsontdekkingslen met de taal. Schrijven
Ik wil iets ontdekken, de vorm, de
inhoud, en ik deel mee wat ik ontdek. Vervoornamelijk omgaan
talen daarentegen is voornamelijk
g
is algemet de taal. De ontdekkingstocht
g
daan door een ander. Ik hoef enkel de uitsporen
te volgen,
gezette
g^ de eigenaardigste
p
g
pareltjesop
vondsten, de kleine'
P een snoer.'
'Maar ik houd de tweegoed uit elkaar. Als
vertaler ben ik een trouwe dienaar. Daarom
vertaal ik enkel werk waar ik van houd en
Anders zou
dat meersoonli'k
p
l aanspreekt.
p
herzijn
zijn om tegaan
de verleiding
g
g
gtegroot
hebben
gevoel
niet
het
schepPen. Ik mag
g
g
"ik ben een betere schrijver
dan ll^
'i'" dat is
J
l Het te vertalen werk moet een
g evaarli'k.
mijn tenengaan
zijn. Ik wil op
uitdaging
g
pmijn
g gzijn.
staan. Maar ik ben als vertaler ookeen
g
fan, er moet een zekere afstand bestaan.'
e positie dat ik het
'Ik zit in de g elukkigp
schrijvers kan volgen
werk van enkele schrijvers
g en
ken.
goed
die
manier
hun
oeuvre
dat ik op
g
p
mij
Als ik Clausa
g vertalen,^ hoef ik mijn
maar aan te trekken,- als ik
Hugo-kostuum
g
Monika Van Paemel vertaal, mijn Monikakostuum. Ik merk hoe integer
g Hugo
g Claus
zij
is in zijn werk. Hoe hij trouw is aan zijn
en tegelijk
gl steeds nieuwe vondsten
doet. Zijn werk is herkenbaar en tegelijk
g j
onvoorsgelbaar. Zo vormen Onvoltooid vereen tweeluik waarvan
leden en Deeruchten
8
het ene het andere weerspie gelt. De boeken van Monika Van Paemel bevatten
t ds verwijzingen
steeds
J g naar elkaar. Bepaalde
p aalde
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elementen - anekdotes enersonen
- worp
den herhaald, maar steeds vanuit een andere hoek bekeken. Als ik verwijzingen
herken,g
ga ik graag
g g controleren hoe ik ze
vroeger
J
g is dat je
g heb vertaald. Het ergste
dan soms merkt dat je
l het toen fout hebt
g edaan...'
De bekende schrijver-vertaler Frans Denissen zei ooit eens troostend dat elke vertaler
fouten maakt, omdat 'iedereen wel eens
blinde vlekken heeft'. Per Holmer: 'En de
bladzijden
van een vertalingg
bladzijden
eerste vijftig
zij nooit
zijn
J steeds een zware klus. Die zijn
'e
moet
daar
achteraf
steeds aan
,J
g
schaven. Net zoals het eerste boek dat je
J
vertaalt, nooit echtgoed is.'
In dat verband noemt Per Holmer de Martinus Nijhoff-prijs
Nederg
p
J
pJ (de prestigieuze
landserijs
voor
vertalingen)
die
hem
in
g
p l
s99
o werd toegekend.
'Te vroeg!
g Ik had
g
toen Het verdriet van België
^ nog
g niet verhuzarenstukje!
taald! En dat is mijn
huzarenstukje!'
In
J
kreeg
hij ins99
8 welverdiend
g hij
de eerste driejaarlijkse Vlaamse Cultuurg en van Nederlandstalip rijs
l voor vertalingen
.
e
literatuur
(de
vroegere
pl De
g Staatsprijs).
g
jur
Van
den
Akker,
jury,bestaande uit Magda
g
Miriam Van hee, Patrick Lateur, Geert Lernout en Bart Vonck, motiveerde haar keuze
als volgt:
g erin zich
g 'Per Holmer slaagt
schijnbaar
moeiteloos
in
te
leven in het
J
werk dat hij
zijneigen
g taal overhij naar zijn
brengt. Dit inlevingsvermogen laat hem
toe nuances in woord en beeld te doorg ronden die de eigenheid uitmaken van de
auteurs die hijJ behandelt'.
Duizeling

Derote
g
gdie Per Holmer
g belangstelling
koestert voor Vlaanderen, heeft er vanzelfsprekend
ook toe geleid
dat het land een
g
p
rol speelt
in
zijn
literair
werk.
Vooral de
zij
p
van Vlaanderen blijken hem
bezig
g
te houden,, zoals de taalstrijd,
), al of niet verbonden met het element sociaal onrecht
Flamliindska beriittelser,9
s 84), en de Eerste
Wereldoorlog
g (Svindel,^s997 ). Deze laatste
bi' Meulenhoff in het Neroman, onlangs
g bij
derlands verschenen onder de titel Duizezich op
lin
p
^^ ^speelt
p
p verschillende plaatsen
in West-Europa
p af en volgt
g de lotgevallen
g
van hoofdpersoon
Herschel Meier, een
p
Duitser van joodse
J
origine,
1
g ^ vanaf 194
tot 1943.
943
Het kostte Per Holmer zeven jaar om
deze roman te
schrijven. Het embrYo ervan was een
novelle die hij wilover
de schrijven
l
jonge
een l
g es p eran tist die in 1914
94 naar
Parijs
gaat.
Het
lg

l
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verhaal verbreedde, verwijdde,
dijde
)
) uit en
werd een roman over een historisch tiJ d Ostaije een rol
perk
waarin o.a. Paul van Ostaijen
p
peelt. De culturele bagage die in het boek
verwerkt zit,- heeft Per Holmer opgebouwd
pg
rote
groteintel'in concentrische cirkels,
lectuele nieuwsgierigheid,drang
een dran naar
kennis. De echte research heb ik met de
hij naar
fietsedaan
of te voet.' Vaak trok hij
g
Berlijn.
hij kon ook g
gesignaleerd
worBerlijn. Maar hij
g
hij langs
den in de buurt van Ieper,
g
p ^ waar hij
de slagvelden
peddelde,
^ of opp de Antp
g
werpse De Keyzerlei
in het café dat Paul
Y
zij vrienden bevan Ostaijen destijds met zijn
•

Per Homers Duizeling
S maakt deel uit van
zij
de realistische,,p
epische traditie. Net als zijn
er werk bestaat
deze
roman
uit
traag
g
vloeiende verhalen die niet naar een echte
climax leiden. 'Als ik schrijf
l^ wil ik niet een
einde bereiken, wel eenpunt,
the point
of
p
p
no return.' Duizeling is in Zweden wel eens
vergeleken
met een groot
fresco of met de
g
g
dichtbevolkte schilderijen
schilderijen van Bruegel.
g
Zelf noemt Per Holmer zijn
l boek 'een
tij en
panorama van een intrigerende
tijd
p
g
tegelijk
g J een Bilduogsroman'.
Hijl ggaat
dan eerst verder in op de historip
scheeriode
waarin het verhaal zich afp
speelt, de Weimarrepubliek en de twee wereldoorlog^tegelijk
en en verklaart te elik de titel
was een duizeling-van zijn roman: 'Het
g
vrijhei en de onwekkende tijd,
omdat
de vrijheid
l^
teroot
waren
en
de democratie
g
niet echt charisma had. Duistere krachten
kondenemakkeli'k
l overwinnen. Daarom
g
heet de roman "Duizeling".
g Maar die titel
gevoelens,
verwijst ook naar bepaalde
g
p
vrijhei met
deels de roes die onbeperkte
vrijheid
p
meebrengt,
•
gJ
g - deels het onbehaaglijke
evoel dat je
onder '
gevoel
je
J krijgt
lg als de bodem
l
voeten wegvalt.
Herschel Meier beleeft het
g
bekijk
hij bekijkt
allemaal van heel dichtbij,l^ maar hij
vanuit zijn
gezichtsveld.
En
g
J beperkte
p
hijJ ggeniet van de duizeling^hij
is
een
overhij
levengskunstenaar.'
Hete
g g rootste ggedeelte van het verhaal is
situeerd in Berlijn,
p
J^ dat toen het middelpunt
was van wervelende vernieuwingen
g in de
kunst. Herschel Meier verzeilt er in de
film- en toneelwereld en isetui
g ge van decadentie intriges
p Per Holmer
g en corruptie.
schildert het als een beeld van de Weimartijd,
g
l g naar onze eigen
l^ niet als een verwijzing
tijd:
panorama van de interbellum) 'Het p
l'aren is niet bedoeld als een metafoor van
onze eigen
tijd Ik wil tonen hoe mensen
g tijd.
gewoon trachten verder te leven, hoe
• Jg
ze veilig
willen leven in de heersende
om
g
standi heden. Het is
dus niet de bedoeling
g
dat je de roman leest met de kennis van de
geschiedenis. Ik wil de lezer verplaatsen
in
p
g
de leefwereld van de mensen van toen, die
niet wisten hoe het allemaalin
g aflopen
g p
en wat Hitler in het begin
betekende.'
g

Daarom dragen
in
g
g de historische figuren
de roman, zoals Hitler, niet hun echte
naam. Per Holmer: 'Hetzijnp
z personages
g
die dicht bijl de historische personen
staan,
p
maa
r er niet mee samenvallen. Dat geeft
g
mijj de gelegenheid om de historische
waarheid als achtergrond
te gebruiken
en
g
g
een beetje
beetje te spelen,
te veranderen,, te verp
draaien. Als een criticus beweert dat mijn
l
hij
beeld van Hitler niet klopt,
p^ dan heeft hij
Blik. Want ik schets ene Braunau die wel
gj
wat opp Hitler lijkt.'
J
Toch is,, zoals een Zweeds criticus opmerkp mer
te Duizeling
g een sleutelroman. Je kunt in
het verhaal, behalve deolitieke
figuren,
p
g
,
ook heel veel kunstenaars ontwaren (Bertolt Brecht,, de kopstukken
van de dadap
beweging). Veel van het leesplezier
hangt
g
p
dan ook af van het kunnen ontcijferen
van
l
de historischeersonen
achter de verzonp
nen namen. De lezer moet bovendien heel
alert zijn. En slechts
een belezen Vlaming
g
zal ontdekken dat ook Paul van Ostaijen
l
en zijn
pseudoniem in de
J vriendin onder p
straten van Berlijn
J rondwaren.
De hoofdpersoon,
Herschel Meier,, is wel
p
een fictiefIn
p ersonag e. diens ontwikkelin heeft Per Holmer
een van de belangg
rijkste
thema's
in
zijn
zij
oeuvre,
het identil
J
teitsprobleem ^
uitgewerkt:
'Herschel Meier
g
is een Duitser van arme joodse
origine, die
g
dankzijJ intellectuele capaciteiten
en een
p
oen
open mind zijn afkomst overstijgt
Jg en in artistieke kringen
komt.
Hij
maakt
dus een
l
g
klassresa, zoals wijl dat in het Zweeds zegg
klasse dan
g
g en^ een reis naar een hogere
hij raakt
die waarinelg
geboren bent. Maar hij
blijve hem hin zijn wortels niet kwijt. Ze blijven
zijn
zij afHij wordt achtervolgd
•
Hij
g door zijn
en krijgt
•
lg een identiteit opgeplakt.
HijJ voelt zich helemaal geen
jood,
maar de
J
g
zijnjood-zijn
jood-zijn oop
buitenwereld vindt dat zijn
esti g zijn ggezicht ggeschreven staat. Hij
l isg
omg ezijn erva
matiseerd door zijn
J afkomst en zijn
eigen
ving.
uit ei
g
p
g Ik ken het probleem
ringik- ben een kind uit de Zweedse arbeidersklasse en in Zweden wordt van me
verwacht dat ik over mijn klasse zal schril
ven -, maar het is ook een meer algemeen
g
tijd Denk maar aan alprobleem van deze tijd.
p
emigranten
en gastarbeiders.
Door van
g
g
Herschel Meier een Jjood te maken in een
werfysiek uitgeschakeld
tijd dat de joden
g
Y
den heb ik hetrobleem
op
de spits
p
p
p gedreven.'
Als we na hetes
p door de smalle
g rek
straatjes
J van Gamla Stan naar de metro loen vertelt Per Holmer hoe leuk het was
p^
om zijn
zij
J Svindel in de Nederlandse vertalingte lezen, ^hoe hijJg
genoot van de oplosp
Meij
singen die vertaalster Bertie van der Meij
gevonden
had. Zelf is hijl onderweg
g naar
g
zijn nieuwe roman,^ naar de vertalingg van
zijn
Monika Van Paemels Rozen op
p1ijs en naar

allerhande spannende,
p
^ voorlopig
pgnog
gg eheime^ vertaalprojecten.
pl
* Per Holmer, Duize li ng, uitg. Meulenhoff, Amsterdam,
1 999, verdeeld door Kritak-J M. Meulenhoff
Vlaanderen, Diestsestraat 249, 3000 Leuven,
225 x 15o mm, 447 blz , paperback 998 Bfr - f 49,90

"t Geluck komt van den druck'
(Hollandse drukker, 18de eeuw)
GASTON DURNEZ

We drukken hierbij1 de integrale
tekst af
^
van de feestrede die Gaston Durnez uitsprak
p
op
jaar Lannoo 0op 9.9.99
p de viering
g van 9o 1
in Izegem.

0 .. mag ik
de negentigste verjaarda
Op
gverjaardag
van 'Lannoo' evoceren in negen minuten.
Ik doe dat
genegenheid
meten
achg rote g
g
ting.
band met dit
g Want ik heb een speciale
p
bedrijf.
l
Zeer waarschijnlijk ben ik de enige
leg overlevende Vlaamse auteur wiens debuut nog
door de stichter Joris Lannooersoonli'k
p
l
werd...ewei
erd.
g
g Op peen mooie dag,
g^
p ik met een vriend-fotoJ'are z956 ^klopte
raaf
bij
hem
aan. Wij
l
J wilden hem eengeg
niaallan
een diep
te-reporta p voorleggen:
gg
e over onze mijnwerkers.
g
J In onze g eest drift voor ons eigen
g werk hadden wijl niet
naar de kalenderekeken.
Joris Lannoo
g
kwam zelf aan de deur. 'Wijl
deze
namiddagg niet,^ zei hij,
l^ 't is zaterdag,
g^maar
kom binnen, wat zal er u believen?' In een
kantoortje
wand, waarg
t met een glazen
drukkerij kon
doorheen hij de rustende drukkerij
zien, luisterde hij
hij naar ons, bekeek de fog Hij
to's enaf
vriendelijk terug.
g ons alles vriendelijk
vond het buitengewoon
interessant,
maar
g
het album waarvan wijl
moest
g rote allure krijg
Jg en dat kon alleen maar
in een internationale coëditie - en daar kon
Joris Lannoo alleen maar van dromen.
hij leefde mee met het lot
Jammer. Want hij
van de sukkelaars in de mijnen.
Het deed
l
hem denken aan de ellende die hij als officier aan het I zerfront had meegemaakt.
En Joris Lannoo begon
g te vertellen over
zijn
l ervaringen
g in 'de modder van de
bloedgrachten',
an den
bloed
g
^bijl 'onze jongens
l g
hij
Izzer'. Het lijden
van ons volk zou hij
J
nooit vergeten zei hij.J
Onze reportage deed hem
beseffen, dat
dit lijdeng
nog
altijd
niet
l
voorbijJ was.
Toen hijl ons
weer naar de
deur hadeg

leid,glimlachten
wij,l^ zoals jongelui
plegen
g
Pg
J g
telimlachen
om
oud-strijders
engrootvaoud-strijders
g
g
ders die zonodigg hun verhaal kwijt
kwij moe Later begreep
g p ik, dat ik de échte Joris
Lannoo had ontmoet, eenglimp
g p hadgezien van deeestzijn
die hem zijn leven langg
heeft bezield.
Joris Lannoo was achttien toen zijn
l vader,
bakker Jozef Lannoo, een oude, stilgevalzij zoon aan het
len drukkerij overnam en zijn
zette. Dat was in het jaar
1909,in de
l
stille leperstraat van het stille provinciestadje
l Tielt. De drukkerswinkel keek door
een smal raam naar buiten, ofergee
ereen bemensen aankwamen die rouwbrie•
ven of santjes
J voor de plechtige
p
g communie
wilden bestellen, of een rentenier met een
bolhoed die zijn
wekelijks nieuwsbode
J wekelijkse
•
halen, om te lezen welke Tieltenaren
er nu weer wareneboren
of getrouwd,
en
g
g
te zien welke huizen er te koopp stonden.
Bakker Jozef was een verstandige
g man.
Dus nam hijJzijn trog
p
g en zijn broodplank
mee naar zijn
l nieuwe huis. Je kon nooit
weten. Voorzichtigheid
is de moeder van
g
de drukkerswinkel. Dat maakte hij duide lijk
zgeestdriftige
g e zoon, die druk t aanzijn
Jg
letters ena ier als
godsgeschenken
zag,
g
g
g,
bestemd om zijn
l Grootse Ideeën uit te
dragen.
g
e
Joris Lannoo had amper
gverlap het college
ten en stond met hart en ziel in de studentenbeweging^die gonsde
van slagzinnen
g
g
over de herlevingg van Volk en Land. Het
was de tijd toen een Vlaams weekblad nog
een titel kon hebben als Ons Volk Ontwaakt
of Hooger
studentenblaadje
g Leven. Op
p studentenblaadjes
het letterkruis dat zovelen in Vlaanwi' weldra in de
deren heeft bezield en dat wij
krant nogg alleen boven overli'densadverl
tenties zullen zien. De eersteedrukte
uitg
ave van Lannoo
werd
dus
een
bundeltje
l
e
jongelui
die in hun gilde
bijJ liederen voor l
g
g
eenkwamen om hun Vlaams gezindheid
te
g
bezin en en hun voorman Rodenbach te
bezinge
'Vliegt
g de Blauwvoet,^ storm oop
zee!' zo luidde de titel. De kreet sloegg in,
het boek sloeg
g bleef staan
g aan. De trog
waar hijJ stond. De trogg smaakte naar nog.
g
Nu negentig
gJjaar later, is de naam Lannoo
g
een begrip
gp voor het hele drukkers- en
boekbedrijf
l in Noord en Zuid. Lannoo en
boeken, het zijn
synoniemen geworden.
JY
g
De drukkerswinkel uit de stille leerstraat
p
heeft van heel West-Vlaanderen een hogedrukgebied
g gemaakt;
emaakt het stille provinciestadje
Tielt
is
nu de drukke hoofdstad van
l
het Boek in Vlaanderen die men ook in
Frankfurt en Bologna
Enkele
gg
g weet liggen.
maandeneleden
rolde daar in Tielt de
g
Nieuwe EncJclo pedie van de Vlaamse Bewe(van de drukpers
en van
ing v an de pers
p
p

de CD-rom-pers)
- een idee dat door een
p
o nge
van de toenmalige
g bezoekers als
g jl
vanzelfsprekend
aan
Lannoo werd voorgep

led.
g In drie lijvige
Jg boekdelen wordt de
herlevin van Vlaanderen (nee, de emanciherleving
bezongen
atie- zeggen
prozaïsch bezon
gg wijl nu) p
g
p
en bekritiseerd). Het is een van de driehonderd boektitels die in de loopp van een
jaar
bijJ Lannoo de winkelbel doen rinkelen,
l
handelend over zowat alle aspecten
van
p
het herleefde Vlaanderen en de Nederlanden, van kunst en 'life stYle' tot sport
en
p
gastronomie,
van
kruisvaart
en
zeevaart
g
tot cruises, van de economische heilsleer
tot de échte relig ie^ van spiritualiteit tot
spiritualiën,
g en zwart (met een
p
^ van geel
De santjes
santje voor de
beetje rood) tot paars.
p
communie hebben hun eigen
g
ge en
imag
erieInternationale
palees gekregen.
g g
albums tonen de wereld the Fair Face of
Flanders.
De J
jonge
uit z956 is nogg vaak in
p
g reporter
Tielt op
g
p bezoek ggekomen. Hij heeft gezien
hoe in en achter en rond het huis van de
vere
Lannoo's,, een bestendige,
g,
menigvuldigg
in van bakstenen plaats
p
heeft. Het bedrijf
groeide ongelooflijk, en
Jg
ook vele niet-Lannoo's kwamen er bijeen,
l
maar het woonhuis bleef vooraan staan.
Want daar klote
p het hart van Joris Lannoo
en rond hem was een virtueel cultureel
centrumegg
roeid. Als jeJ goed
luistert, kun
g
je
daar
nog
de
stemmen
horen
van rondg
t
warende Vlaamse en Nederlandseeesten
g
van Ruusbroec totater
p Stracke en al wie
na hen eeneesteli'k
g
g woordl en een geestig
g
'e
kon
meepraten.
Daar
was
het
ook
dat
p
J
zij
vader Joris klinkende namenaf
g aan zijn
namen als Godelieve en Godfried. Een Vlaamse uitgever
stond toen oop
g
goede voet met Onze Lieve Heer zowel als,
min of meer, met Stijn
J Streuvels. In het culturele centrum van de Lannoo's is men dat
niet vergeten. Twee broers maakten het bekend tot in Haïti.
mensen hebben een
'De dromen van jonge
grote invloed op
g ep van de
p het verloop
g
schiedenis...'. Dat schreef ooit een wijsJ
g eer. Je zou het als motto kunnengebruiken voor eenroot
boek, een album met
g
mooierenten
dat
nog
pg
gniet is
p
^ voorlopig
voorgelegd aan Matthias, de kleinzoon van
Joris Lannoo: een boek waarin de ontvoogding(nee,
van Vlaanderen
^ de emancipatie)
p
g
wordtetekend
aan
de
hand
van een aang
tal typische
families;
families
die elk oop
Yp^
hun manier hebbene
Lage
^
g
gpoogd onze
Landen op
p te tillen. Het zou een indrukwekkend album kunnen worden, vol dromen en daden van jongelui
die bijvoorl
l g
beeld Gevaert heten of Bekaert; het zou
zij van Daensen en Schilteen opdracht
zijn
p
Van Cauwelaerts en Saps, Gezelliaanse Streuvelsen, Lierse Bergmannen
en
g
Lovelingse BuYsses... In dat fraaie album
zouden enkele uit geversfamilies voorkoo nge
men. De overmoedige
g auteur die er
g jl
aan begint,
zal er zeker de dromen,, de king
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deren en kindskinderen, de veleeesteli'ke
J
g
zonen en dochters van Joris Lannoo bijnel
zij almen. Op
p een heel eigen
gwijze hebben zij
le ons bestaanetekend
en kleurgg
gegeven.
g
'Den lande en volkeetrouw'de romantig
sche leuze waarmee Joris Lannoo zijn looppen
waarmee
hij
hij
de
kerkelijke
kerkelijk
baan begon
g
bazen van toen zo ergerde,
• Belgische
is
g
g
negentig
ne g
gljaar later de wapenspreuk van
een zijner zonen, Godfried, die door de
Koningg tot Ridder isgeslagen.
g g en Boekenarbeid adelt, soms. Tussen de studentenleuze
en de ridderspreuk
ligt
periode
p
g een lange
gp
van werken en zakendoen, vaneestelijke
l
g
en technische opbouw,
van kunst en life
p
stYle. Parallel met de herleving
g van een
land dat nooit mag
zij
g vergeten,
g
- hoezeer zijn
geluk voortkomt uit 'den druck'.

als reclamebord, als relatiegeschenk.
De
g
cd-ber neemt dep
proporties
aan van een
cd-berg
p
vulkaanuitbarsting.
g
Ook Radiolaat
zich niet onbetuigd
3
g en is
in vrijl korte tijd
tij - zelfs in muziekmilieus is
nogg niet helemaal doorgedrongen - de
grootste
producent
roducent van klassieke muziekcd's in Vlaandereneworden.
g
areneeden
was er van plaatopnames
g
p
p
door de openbare
omroeppg
geen sprake.
p
p
Toen maakte de radio opnames
voorin
p
principe) eenmalige
g uitzendingen
g waarbijJ

De zilveren vloot van Radio 3
JAAK VAN HOLEN

'Der Ring
- Richard Wagner,
S des Nibelungen
g
S
14cd-box , 3499 Bfr.'. 'Gustav Mahler - The
1
Complete
Symphonies^ 12 cd-box22 50 Bfr.'.
p
'l000'aar
Bfr.'.
5 cd's,^ 1699
99
1 Sacrale muziek,^15
Geen weekaat
er nog
voorbij zonder dat
g
g voorbij
ergens
wel een dergelijk
ereg
g l koopje
pl aan
gp
zen wordt. In een aantal sectoren van onze
economie zou men dat dumpp
rijzen
noeJ
men en zouden er mogelijk
Euro p
ver g t Europese
oordelingen komen. Een handelsoorlog.
g
Bi' dergelijke
Bij
gaat het vaak
g J aanbiedingen
g g
niet om de minderrote
en
p
g platenfirma's
lan
langniet altijd
altijd om uitvoeringen
g en door 'mindereoden'.
Toch wel echte buitenkansjes
buitenkansje
g
voor de muziekliefhebber. Hoewel er
meer aan de hand is natuurlijk. Want de
echte melomaan hééft al een schitterende
uitvoeringg van Brahms' symfonieën,
een
integrale
van Chopin
g
p door een specialist
p
ter zake en eenrachti
p
ge Matthaeiispassie
van Bach op
authentieke instrumenten. Die
p
je
blijf
toch
niet
kopen in steeds weer andel l
re oerdegelijke
g l uitvoeringen
g die slechts in
details van elkaar verschillen? Precies daar
wringt
schoentje. Ten tijde
tijd van de
g het schoentje.
laat
had
gen luis•
33
)je na negen
p
terbeurten van de Negende
een nieuw
g
exemplaar nodig,
stukgespeeld. Kon
g^
ongeveer
negen
je
weer
J
g
g beurten verder. De
cd heeft ditrobleem
magistraal
en finaal
p
g
o pg
pgelost,^ maar zichzelf meteen ookgrotendeels buitenspel
De markt stortte in.
g
p gezet.
Platenproducenten
Platen
roducenten in een recent verleden
uit degrond
geschoten,
• p
g
g
komen nog
g slechts van hun voorraden af
doorri'zenstunts.
pl
Desondanks bieden nog
g steeds nieuwe
avontuurlijke firma's en firmaatjes
firmaatje zich aan
op
de markt. Ieder l
jong ensemble,
ieder g ar
tiest die vooruit wil, maakt in de kortste
keren zijn schijfje.
schijfje. De cd als naamkaartje,
l,
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kwaliteit niet het belangrijkste
criterium
gJ
was. Efficiëntie, snel werken, maximaal
rendement van de druk bezette studio's,
dat wasrimordiaal.
p
Maar nu ook ieder radionet door de economische constellatie verplicht is aan marketing te doen, nu het continue studiowerk
voor radio-uitzendingen
en
g is weggevallen
gg
de opgang
Pg g van het fenomeen cd een nooit
eerdereziene
breedschalige
g
g muziekconsumptie mogelijk
gl heeft ggemaakt, is dat
sterk veranderd. Radio-opnames
worden
p
zeldzamer omdat het draaien van een nauwelijks
verslijten cd-tj
cd-tje uiteraard
J nog
g te verslijten
g
P er is. Het zoeken naar niet
eerder opgenomen
en kwalitatief
degelijk
Pgg
J
repertoire,
p
^ en naar eenggeschikte opnamep name
locatie voor iederro'ect
vraatg bovendien
p l
grote
inspanningen. Aan radio-o
gnames
radio-opnames
nog altij
altijd in allereerste instantie bedoeld
uitzending,
nu ook strengere
g^
g
muzikale en opname-technische
eisengep
steld. Het is slechts een kleine logische
g
stap:
p het degelijk
g l geregistreerde,
g g
^specifieke
p
re p
repertoire
ook meteen op
p cd uitbrengen,
g^ al
behoort het nog
g steeds niet tot de kerntaak
van een openbare
omroep;
p
P- de dotatie is en
blijft immers uitsluitend bestemd voor uitzending.
g
Zo maakt Radionu
eigen
3
g cd's waarvan
de kosten terugverdiend
moeten worden
g
om de dotatie niet te belasten. Je herkent
de cd's van op
geen enkele
p verre afstand:g
zij naam zo
p latenproducent schreeuwt zijn
opzichtig
uit • zo belan
belangrijk
rijk vindt de omg uit;

roephaar eigen
g cd-werk dat in de meeste
plaats meer overblijft voor
evallenggeen P
gevallen
naam van componist!
p
Maar het radionet is ook co pproducent
(werkt samen met Phaedra, met Eufoda
e.a.), stelt techniek en technici ter beschikkingvan andere platenmaatschappijen
p
pp J
en
(bijv.
^ is productiehuis
p
J Megadisc of
d Clas zoekt een
Van g
g ever (zoals Vanguard
sics .
Terwijl veelpplatenfirma's(en concertverTerwijl
enigg
in en focussen op
J
p een of enkele stijlrichtingen,
profileren met eengerichte
g
g ^ zichp
keuze uit hetigigantische
antische muziekaanbod
(en daardoor ook een vaak bitsige uitsluitingp
s olitiek voeren ten aanzien van wat
niet direct in die 'artistieke visie'ast
o Pp
^
teert Radiovoor
een breder spectrum:
al
3
p
onlang suitwat waardevol is (hoewel: de onlan
muziek vanJames Ensor - R
R3
g
98010 - is dat volstrekt niet; een curiositeit e meer niet; was Ensor niet die beroemde
schilder, dan was van zijn muziek niet één
noot bewaardebleven!
en bijl voorkeur
g
werd op
niet eerder uitgebracht
g
p cd komt in
aanmerking.
g Muziek van hier en elders,
vanisteren en vandaag,
g, volks en klassiek,,
ernstigg en soms minder ernstig,
wat
g^
door de markt als niet rendabel wordt afgroot werk
ggedaan. Cd's met één enkelg
De Grote Verzoeking
van
Louis
De Meester
S
- R3
ofg
gewijd
) aan één componist
3998006),^
p
werk voorpianoforte vanJohann Gottfried
Eckhard - ZZT806 o1 ^maar meer nog
ge
gmen ggd samengesteld,
als
een
thematisch
g
concert- of radioprogramma (Music or Sir
Anthony
uit het internatioy m et composities
p
nale repertoire
ten
tijde
tijd
van
Antoon Van
p
Bonjour
ck
R3
o1
•
Monsieur
Ensor
3
99
3^
Y
1
met door Ensoreins
ireerd werk van
g P
Chevreuille, Van Hove, Van der Velden en
Strens - R33 99012).
99
Artistiek onbevooroordeeld, open en ruimdenkend. Eigenzinnig. Verruimend.

Het lichtspel van
Michel Martens
FERNAND BONNEURE

Michel MartensWervicqSud,^F,^ 1921 was
een van de stichters van het Kunstenaarsverbond op
in de Sint951
p 2 0 o ktober 1951
Andriesabdi'l
Zevenkerken nabij
nabij
Brugge.
gg
Hij
Hi' was lid van de redactieraad van het
tijdschrift
tijdschrift 'West-Vlaanderen'{(voorloper
p
van 'Vlaanderen') vanaf het eerste nummer
Jjanuari 1952 en tot einde 196o. Zijn
Jn k
werken werden in het tijdschrift
tijdschrif herhaalen voorgesteld.
Hijzelf
Hijzel
l besproken
g
p
de initiatiefnemer en de samensteller
van het fameuze West-Vlaanderen-nummer over 'Gewijde
'Gewijde Kunst' 1 955 nr.5,se p tember - het losse nummer kostte toen

3o Bfr. - dat zowel naar inhoud als naar
vormgeving
tot zelfs
g g zeer werd opgemerkt,
pg
in het buitenland. Vitaal in deze aflevering
was de levensgrote
vraagg of de toenmalige
g
g
actuele kunst nogg een rol en een plaats
had
P
in de Kerk als instituut en in de kerken als
architectuur. Ideeën uit dit nummergin
gen
gg
een aPart leven leiden. Martens en architect Paul Felix dachten aan eengrote tentoonstellingver
kerkenbouw en religieug
ze kunst in Brugge,
gg ^ maar het plan
p kon aldaareen
g doorgang
g gvinden. Het werd
even later, in1958, gerealiseerd
met medeg
werkingan
prof.
Dondeyne,
Geert
g
p
Y
Bekaert, Karel Elno e.a. in de tentoonstelling'Ars Sacra', met voortreffelijke
J cataloSint-Pieterskerk
gus ^ in de gerestaureerde
g
in Leuven. Het werd een zeer belangrijke
gl
tentoonstelling,et
lange
g
g nasleepp van bedenkingen en commentaren. Een gebeurtenis ook waar
velerenzeng
werden
weggewist en waarover Geert Bekaert toen
schreef 'dat het religieuze
karakter in de
g
kwaliteit van het kunstwerk werd
gezocht'.
Michel Martens is intussen vijftig
l g J jaarglazenier. HijJ werd daarom onlangs
s ehulgg
di ggd door de stad Brugge
gg en wel in zijn
J
opvallende
woningg met atelier en tuin in
p
de Zeeweg
g in Sint-Andries, die intussen
een beschermd monument iseworden
en
g
waarvan de inhoud - kunstwerken, voorstudies, documentatie - integraal bewaard
moet blijven.
blijven. Dit was meteen de gelegeng g en
heid voor deublicatie
van twee boeken
p
over Martens 1 . Ze werdeneschreven
door
g
Zsuzsanna Borocz, een Hongaarse kunsthistorica dieromoveerde
aan de K.U.
p
Leuven; zijJ vormen de eerste uitvoerige,
g,
wetenschappelijke
pp J studie over Martens'
glaskunst.
Waarom in twee boeken is mijl
g
een raadsel, te meer omdat beide boeken
varen onder hetzelfde motto van Martens:
'Licht is mijn
J materie,,gglas mijn
l medium',
Het meisje
i 6,
1 met de engel,
^ 8glas in lood,95
102 x 95

zowat de samenvattingg van zijn
l halve
eeuw kunstzinnige
g arbeid.
Martens' werk wasedurende
jaren
vooral
g
J
bestemd voor kerken en kloosters. Reeds
vroegtijdig
g hij
hij daarvoor de steun en
g J g kreeg
aanmoedigin gvan het internationaal bekende tijdschrift 'L'Art d'Eglise',
e eg
^ uit gg
ven door de Sint-Andriesabdi'.l Naast diverse restauraties na de oorlogoals
in de
g,
hoofdkerk van Oostende of in de Kortri'kl
se Onze-Lieve-Vrouwekerk - waaraan een
monografie
werd gewijd2
g
g l - volgden, vanaf

Haven voor Sheba, spiegelsculptuur, 9
l 86,
300
hoog

de jaren
talrijke opdrachten
voor
l vijftig
g talrijke
p
kerkgebouwen
tot
in
Bukavu,
Congo;
g
^
g^
Napa
pan De inp en Detroit,, V.S.; Osaka, Japan.
lijst werd in de publicatie
drukwekkende lijst
p
opgenomen,
pg
^ in totaal bijna
J zevenduizend
vierkante meterglasramen. Met alleen delijst is het mogelijk
ze lijst
gl Martens' ontwikkeling^ook artistiek en plastisch,
p
^op
p de voet
te volg^
en ook over en na Vaticanum II.
Vanaf 1970,
97 ^ toen kerkbesturen als opdrachtp
g evers nagenoeg
g
g wegvielen, schakelde
Michel Martens over naar hetlas
goppzich,
naar het spiegeleffect en de weer kaatsin ging
g en ervan. Hijlg
g de materie glas
g g ron digbestuderen en uitproberen
en vond een
p
hele serie nieuwe toepassingen zowel van
technische aard als met mogelijkheden
tot
gl
vernieuwende artistieke expressie.
Met
p
in
gglas-in-beton was hij als eerste pionier
p
dit land aan het experimenteren. Glascollages verschenen. Hij realiseerde kunstwerken die een eigen
g soortnaam kregen,
g^ zoals
reflexieven of 'glassreflections'. Frederik
De Buyst
hij de 'tableaux
Y schreef over wat hij
de verre' noemde in 'L'Art d'Eglise':
'Het
g
lijkt
lijkt wel of men hier de ziel van het glas
g
aanraakt, terwijl
J men anderzijds
J alle details van de textuur vooroen
g houdt: de

lichte strepen,
de minusp ^ de kleine barstjes,
l es
cule lichtbelletjes
doen uitstraf die het glas
g
len. (...) Maar het essentiële in dit alles is
toch wel deoëzie
die als het ware uit de
p
diepten
van het glas
p
g naar boven komt'.
Martens realiseerde later nogg reliëfs en ten
slotte bracht hijJ met de meeste zorgg en aan dacht volwaardige
g en heuse glassculpturen
g
p
die hij ook wel eens gekke
spiegels of anti g
sculpturen
wilde noemen.
noemen Honderdéénen p
dertigunstwerken
werdeng
erepertog
rieerd in zijn
zijn woning
en
tuin.
Vanzelfs
g
P rekend viel hil-met werken uit diverse p erio des, in de prijzen,
, zowel te lande als daarpJ
buiten. Hijf werd lid van verschillende beroepsverenigg^
in en zoals 'World Crafts
Council' en hij
d lidJ verkreeg
g het vererende
maatschapvan de Koninklijk
J Academie
voor Wetenschappen,
Literatuur en Schone
pp
Kunsten van België.
Ins
8 vertelde hijl al99
g
daar zijn eigen levensverhaal in een kostbare tekst onder de titel 'Hetlas
l
g uit zijn
3
waarin
zijn
aparte
credo:
zijn
P
loodesla
en'
g
g
'aan het lichtspel
phetprikkelende, absurde
beeld toevoegen'...
g
'In derakti
kl zo
^ schreef hij,l^leek me een
p
ln van een keuglasraam
een
doseringg te zijn
g
ze van kleuren, die volgens
een te bepalen
g
P
formule verdeeld werden over de wand en
vastgehouden
door loodrepen, die buiten
g
hun structurele rol van dra g er^ ook geanimeerd konden worden'. De onderdelen
van deze bepaling
p g heeft de kunstenaar oop
een buitengewone
wijze
gerealiseerd in
g
l g
kunstwerken uit diversees:
p eriod dose'De
ring,formulering,
g
g,structuur, animatie.
,
weefg
gglasramen worden een soort glazen
sel eenordi
nJ,waarvan een deel van de
g
glasdeeltjes het licht doorlaten en een an' zijnl^die de kleuren van de
der spiegeltjes
andere ramen van de omgeving
g g in de
wand opnemen,
o0
oog
g
p
^ zodat het bewegende
van de toeschouwer steeds een ander kleurenweefsel ziet. Het spektakel verandert
dus met de beweende
toeschouwer mee'.
g
Sinds de combinatie vanglas
g en spiegel
heeft de kunstenaar een volstrekt eigen
g
nieuwe weg^een aparte
taalgevonden,
p
grotere
waarbij inderdaad het licht een noggg
aan
spelen
en
de
weerkaatsingen
rol
isen
guig
p
teraardrimordiaal
zijn.
J Zo ontstonden in
p
'aren jaren
geometrisch-abstracte
werde jongste
g
ken die alleen metlas
met spiegelg vooral
las werden gemaakt.
Deze derde dimen glas,
g
sie opende
de wegg
naar nog
meer gl
mogelijkg
p
heden. Hoog reikende g
stèlen die volledig
op
p zichzelf en buiten elke functie om, te
kijk
J staan,^ die zich spiegelden aan zichzelf.
Deze nieuwe sculptuur
zoals Martens ze
p
definieerde en uitvoerde, staat wel degelijk
gJ
volop
g
p in de ruimte,^ maar de omgevende
ruimte staat ook in de sculptuur.
Al wat
P
rond de kunstwerkenebeurt
staat of beg
weetg mee, ^ziet men om en om weerspiep
geld. Ook de beschouwer zelf bekijkt
g
l zichIN EN OM DE KUNST
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zelf dwars door het kunstwerk heen. Er
werkelijke
Y
s montstaat een curieuze
maar
biose tussen de kunstenaar, zijn artefactum
en deenieter
ervan. Deze geheel
aparte
g
p
g
aanpak
aan
g g dat Michel
p heeft er voor gezorgd
Martens in de wereld van delaskunst
een
g
Zijn
unieke verschijning
was
en
is.
Zijn
looppl
g
baan situeerde zich vanuit de religieuze
g
kunst,- die vooral kerkelijk
is g
geweest naar
kerkelijk
een artistiekeositie
die vollediggeigen
g is
p
eweest uitging
van
het
materiaal
oop zich
geweest,
g g
en hiermee de mooiste en bestelaskunst
g
verwezenlijkt
van deze tijd
J heeft verwezenlijkt.

ing . Deze kunoerbeelden van sche
de pp
stenaar doorbreekt de fascinatie, de charme van het voorwerpP om door te stoten
naar wat achter de oppervlakkige verschi'l
nip gschuil gaat:
g 'beyond
Y on the surface'. Alles is voor hem ouverture naar een diepere
p
werkelijkheid,
J
^ naar een andere wereld. HijJ
doorbreekt derenzen.
Daarom verdragen
g
g
zijn
inlijsting,
omsluig
J
g^ geen
g
l werken geen
tingze behoren tot het leven zelf. Diezelfdeeest
g
g vind jeJ teruggin de prachtige
p
'Planches de l'almanach' diehij
hij in 1
970

Zsuzsanna Borocz, Michel Martens - gekke spiegels.
ISBN 9o-74377-92-o, 56 pag. Uitg. Stichting Kunstboek,
Oostkamp, 1999
Zsuzsanna Borocz, Michel Martens - glasramen. ISBN 9074377-9 0 -4, 8o pag. Uitg. VIZO, Brussel & Stichting
Kunstboek, Oostkamp, 1999.
2 Th Herbert-Lefébure & B Herbert, Licht en kleur in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk Kortr ij k De glasramen van Michel
Martens, loo pag Uitg. Westvlaamse Gidsenkring,
Kortrijk, 1990.
3 Michel Martens Over glaskunst en design of Het
glasraam uit zijn lood geslagen, in Academiae Analecta,
jaargang 50, 1989, nr 1. Uitg Paleis der Academien,
Brussel

Tal Coat in de Nationale
Bibliotheek in Parijs
NIIIIIIIIMMIIIIIIINIMIIMII

MARK DELRUE

Tal Coat stierf in 1985. De laatste 155Jjaren
van zijn leven werkte Tal Coat intens samen met eenraveeratelier
in Zwitserland.
g
Een schenking
zij familie en van dit
g van zijn
waren aanleidingg voor een retrospectieve van deze kunstenaar in de Nationale Bibliotheek in Parijs
Parijs 16.02-02.05 .
zij
De eerste tekeningen
g van Tal Coat zijn
verblijf
In 1941
verblijft
deze
kunstenaar
94
Aix-en-Provence in Zuid-Frankrijk
l waar
hij
hij het licht van Cézanne ontdekt. In diezelfde tij
tijd ondergaat
hij
hij invloed van Picasg
Stilaan maakt het herkenbare beeld
plaats voor het pure
p
p vormenspel.
p Hier
komt derote
g kunstenaar aan het licht.
Vissen in een aquarium
wordengemetaq
morfoseerd tot bloemstukken of betoverende inktvlekken. De haartooi van een jonge
J g
vrouw bijl
waterval wordt de rivier
zelf. Het watergolft
als de losgemaakte
g
g
haren.
Als kunstenaar dieefascineerd
is door de
g
hij geen nabootsingg maar
natuur, tekent hij
evoceert hijJ de geheimvolle
krachten van
g
die natuur. Enkel dan ontstaat de hoogste
g
kunstvorm. Zijn kunst wordt uitingg van
zijn
e uurde vormentaal
J tekentalent in uitgp
en het betoverende spel
p van kleuren.
Toch blijft
de
echte
wereld
tegenwoordig.
l
Via alledaagse dingen
g neemt de kunstenaar de kijker
mee naar het niveau van het
J
kosmische, naar natuurelementen, naar
282
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Tal Coat, Vers le haut, 1980,
aquatint
en
9
q
graveernaald

ontwierpp in het atelier in Saint-Prex.
Deze retrosPectieve van Tal Coats tekenkunst kreegg als titel 'L'Energie
g du Blanc'.
De kunstenaar vertrekt vanuit de leegte
g
van het wittea
ier. Oppdit onbeschreven
pp
bladroeien
lijnen
lijne en vormen die bestaan
g
en verlenen aan heta
ppier. De
blanke tussenruimten zijn
zijn geen lacunes. ZijJ
zijn
plastische kunst wat stilte betekent
J in p
in muziek. Wit is voor vorm en kleur wat
stilte is voor klank en stem. Het wit onder
de tekenpen van Tal Coat creëert steeds
ruimte. Het wittea
ier werkt als actieve
pp
afwezigheid. Wit is essentieel en fundamenteel zoals de leegte
g voor de taoïsten.
De kunstenaar legt in zijn oeuvre het accent op
p de energie
g van het wit; dit bewerkstelligt een omkeringg die niet enkel van artistieke orde is, maar ook en op
p de eerste
laats
van
spiritueel
niveau.
Het
wit van
p
p
hetp
p apier respecteren is meer licht en harmonie verlangen.
g
Hijl ontmoette oppJ
zijn levenswegg de filosoof Henri Maldiney.
YHij
l werd een tochtgege
noot voor zijn artistieke inspiratie.
Ze ver p
rikten
elkaars gedachtegoed.
J
g
g
'Kijk
naar
die kei in de rivier' zei Tal Coat
l

en water be.
aan zijn
Y'Kei
J vriend Maldiney.
horen tot eenzelfde wereld. Het licht dat
doorheen het water schijnt
J^ schenkt leven
aan het water en beweging
gg aan de kei.
Hierdoor lijkt
J die steen in het water te leven. Haal die kei uit de stromingg van het
water en deze kei wordt dode steen.'
Maldiney
wezenlijk van de
Y leert hem het wezenlijke
'Ce ne
sont•
g de ra p
p as des images
P el, mais d'a ppel .'
Tijdens
Tijdens hun bezinningg over het leven ontdekt Tal Coat dat de kunstenaar niet
tegeli'kerti'd
g in de
l
J het landschapp en de vogel
vlucht kan waarnemen. De vlucht van de
vogel doorheen
het landschap
is het enig
p
g
reëel-levende beeld. Zij noemen het: 'la vision unitive' en 'le réel en fuite'. Mede onhij
zijn vriend filosoof had hij
der invloed van zijn
aandacht voor de kosmische beweging
van
gg
de wereld zelf. Rilke noemt dit 'Atmen'.
Tal Coat ontmoette ook de dichter André
du Bouchet. Voor hem illustreerthi
hij oëHijl doet het opp zo een wijze
wijz
het gedicht
uniek maakt.
• de tekeningg
g
Dichter en schilder harmoniëren met elkaar in de hoogste
graad opp éénzelfde blad
g g
a ier. Tal Coat benoemt dit samenspel
p als
pp
'Parole commeeinture
peinture comme
,p
p
hand van de
g
p arole'. Door de bewegende
kunstenaar ontstaat opppp
papier een intieme
relatie tussen taalspel
p en beeldtaal, tussen
gedicht en tekening. Er ontstaat een diagg
loogussen
het leesbare en het zichtbare.
g
Het wit tussen de verzen creëert ruimte,
voedt de inspiratie.
De poëtische
tekentaal
P
p
van Tal Coatetui
t van subtiele poëzie
p
g g
waar de witruimte tussen beeld en tekst als
een nieuwgedicht
gaat
g
g klinken.
De kunstenaar Tal Coat maakt van de
kleur niet alleen een vormelement maar hijJ
schept
waarin rite het tot een aanwezigheid
g
me en muziekaan
spelen
(actieve
vorm
p
g
van ritmiek en muzikaal effect).
Tal Coat is een kunstenaar in de diepste
betekenis van het woord. Voor hem telt alleen kunst
inverschi'nin
haars
p uurste
J gvorm. Tal Coat vermijdt
) elke kunststroming.
theorieën
g
gHijl meent dat men geen
kan ontwerpen over de kracht van aanwezigheid van een kunstwerk. Het is er of het
is er niet. Derésence
is onafhankelijk
onafhankelij van
p
theorieën. Kunst is volens
g
hem datgene
wat maakt dat het ene werk
g
uitstralin heeft, het andere niet.
uitstraling
Tal Coat is de schoonzoon van Nicolas de
Staël. Deze kunstenaar schrijft
schrijft in zijn
zij
l 'Lettres': Toute ma vie l''ai eu besoin de penser
P
p einture de voir des tableaux,, de faire de
laeinture
pour
p
p m'aider à vivre, me libérer
de toutes les irapressions toutes les sensations toutes les inquiétudes
auxquelles
je
q
q
l
n'ai jamais
trouvé d'autres issues que
J
q la
p einture.

Nieuw museum in Parijs.
Een installatie van Serge Lask
...........

MARK DELRUE

In het vernieuwde Musée d'art et d'histoire
du Judaïsme stond deze voorbije
l zomer een
installatie: Kaddish van Serge
g Lask. Dit
werk iseïns
ireerd door de toespraak
die
g p
p
Franz Kafka hield op
18
februari
1
12
over
p
9
de Jiddische taal. Daarin beweert hijl dat
het Jiddisch meerpoten
heeft om opp te
p
staan danrammatica
en kennis. Er zijn
zij
g
nogandere krachten actief zoals het aanvoelen van je
J moedertaal. Wanneer kennis
verdwijnt
J overleeft de voeling.
g
Lask maakte een compositie
vang
grote
p
p aeervellen
kalligrafisch
bewerkt
met
p
g
g ou ache en Chinese inkt. Hijl kopieerde
de rop
man Het hof van mijn
^ vader. Herinneringen
gn
aan
een–
jeugd
d (De
Arbeiderspers
1g
p ers
Uitg. Singel
g 262,
^ Schuttershofstraat9,2000
Antwerpen)
van de nobel pJ
prijswinnaar
p
Isaac Bashevis Singer volledig.
gSerge
g Lask
herschreef het lan
langverhaal
e
in de oor pronkeli'ke
J taal van het Jiddisch. HijJ was
ggefascineerd,^zeg
g maar ggeobsedeerd, door
de visuele indruk die de Hebreeuwse lettertekens op
p hem maakten. Een aantal van
die vellen heeft hijJ zwart gebrand,
g
^symbool
Y
van het drama dat het Jiddisch samen met
vele ljoden die deze taal spraken
door de
p
nazi's werd vermoord. Hier en daar werden op
a
papierstroken
foto's aan gep de pp
ge
bracht van verdwenen familieleden als
pijnlijke
herinnering
l J
p
g aan hun deportatie.
p
Serge
Parijs geboren
Ser
e Lask werd in Parijs
in 11937
g
uit een Joods-Poolse familie. Momenteel
werkt en leeft de kunstenaar in het zuidwesten van Frankrijk.
Frankrijk. Als kind bracht hij
hij
zijn Jl jeugd
eu g door in weeshuizen voor kinderen van weggevoerde
joden.
Zijn
Zij vader, die
gg
J
Jiddisch sprak,
p ^ is in deportatie
p
g estorven. Het kleine kind heeft het Jiddisch
van vader niet kunnen leren. Serge
g begrijpt
de taal van zijn
vader
niet.
Dat
complex
J
p
achtervolgthem. Sedert een vijftiental
achtervolt
J
l a'zijn artistieke inspiratieren is dit trauma zijn
p
broneworden.
Hij schreef
boekjes
boekjes uit zijn
zijn
g
l
vroegste
kindertijd
schoolboeken
van
g
J^
spraakkunst
en verhalen uit de bibliotheek
p
van zijn vader,^ alle in het Jiddisch o pge steld - kalligrafisch
over. HijJ componeerde
g
p
dit tot een artistiek-plastisch
geheel.
p
g
Met zijn
zijn jongste
installatie wou hij
hij niet alJg
leen hommage
g brengen
g aan de auteur van
Het hof van mijn
'n vader, maar aan het iddisch zelf. Zijn
Zijn installatie maakt eenpoëtische impressie
en vertolkt de emotie die de
p
Jiddische taal op
p hem maakt.
Jiddisch wordt met Hebreeuwse tekenseg
schreven en is verwant aan het Duits; dus
een soort Duits met Hebreeuwse vormen.
Eenewone
geschreven
tekst vereist keng
g
nis en weten. Maar hier wordt ons een kal-

liggrafieggetoond,
, on^ helemaal onleesbaar,
ontcijferbaar.
Het
wirwartaaltje
staat
los
J
J
van elke redactionele ondersteuningg die
teksten ordent en doorpaginering
pg
g leesbaar
maakt. Wat van de roman overblijft
overblijft ispicturale materie, eenlastisch
kunstwerk.
p
Anderseze
g dg vorm en betekenis maken
plaats voor een schrift zonder begin
p
g of eiude voor een verhaal dat onvoltooid blijft
J
en dus eindeloos lijkt.
l Het kunstwerk laat
aanvoelen hoe de taal van zijn vader bedolven ligt
g op
p de bodem van Serges
g
g
g geheugen.

traditionele thematiek.
Een auditorium biedtlaats
aan 1855 men g
sen metro
rammatie
van
conferenties.
Er
p g
zijn ook ateliers voor kinderen en volwassenen. Het beste joods documentatiecentrum van West-Europa is ook in dit museum ondergebracht.J
Daar heb je ook nogg
een bibliotheek, videotheek en fototheek
als aanvullende informatie en studiemogejoo
li'kheid
van de joodse
ds cultuur. Er is ook
J
eetgelegenheid in een zaal waar zeventiende-eeuwse fresco's bewaard bleven.
Compositie
van
p
details van vier
werken uit het

Musée d'art et
d'histoire du
Judaisme in Paris.
1
V.l.n.r.: El Lissitzky,
y

Had GadYa Kandelaar van
Hanouca - Marc
Chagall, Les

Amoureuxengris
enris van Alfred
Drey us
(Foto: Adam Rzepka)
p

Waarin ligt
g de kracht van dit werk van
Lask? Hijl
zijn installatie Kaddish
zij
op
de wijz
wijze zoals de Jiddische taal behanwerd door de nazi's. ZijJ
het
Jiddisch en de mensen die deze taal spraken beledigd,
g, vermoord, in brand gestoken. Van de opgebrande
taal van vader
pg
cultiveert de zoon nogg enkele vonken van
smeulend vuur. Hij
Hi wil ze nooit, door niemand laten doven. Jiddisch is voor Lask
het sYmbool van elke vermoorde taal
waarvanensters
blijven
blijve smeulen in het
g
van de kinderen in de hoopp dat zij
zij
ooit eens ineestdrif
t weer ontvlamt.
g
Hetrachti
prachtig
vernieuwde museumgeeft
g
een leerrijk
J overzicht van de historische
evolutie van de joodse diasporagemeenschappen
pp vanaf de Middeleeuwen tot de
twintigste
thema's zijn:
zijn het
g eeuw. De grote
g
joods cultuur
p
^ de joodse
de religieuze
tradities. Er gaat
g
g niet alleen aandacht naar de joden J,
in Frankrijk,
maar ook naar de joodse
gemeenschappen
g
l
pp
in West-Europa en Noord-Afrika. De documenten over de affaire Dreyfus
zijn
zij als
Y
pronkstuk tentoongesteld.
Werken van
g
Soutine Chagall,
Modi gliane Lipchitz,
g
,Kip
koïne en andere kunstenaarsgetuigen van
een voorname joodse
aanwezigheid
in de
g
J
kunst van de 2oste eeuw in Frankijk.
J 0 pvallend is wel dat de meeste van deze kunstenaars de nieuwe artistieke vormentaal
hanteren zonder ontrouw aan de joodse

Bi'
Bij een bezoek aan dit indrukwekkend museum vind je
p
l aan het eind van het parcours
een kunstwerk van Christian Boltanski. Hijl
afficheert de namen van joden
die zich
l
schuil hielden in dat huis in 1 939
engedeorteerd werden.
Ernaast kan je
J een lange
g
e
tekst lezen van Primo Levi, Italiaanse jood,
,
nobelprijswinnaar.
pJ
samenvatHier volgt
vrije vertaling
g in vrije
g
tingvan zijn
zijn boodschap
p ` d die nu in
rust kunnen leven, gezellig
julli ver g
g in jullie
huizen, waar de tafel steedseg
dekt staat en vrienden mee aanzitten,, vergeet niet welke ellende de oorlogg met zich
meebracht. Neen, vergeet
dat nooit! Grif
g
het in jullie
hart, bemediteer dit zowel
J
thuis als op
het slapengaan en bi'
p straat, bijlbij
het opstaan,
zeg
het
door
aan jullie
julli kindep
^ g
hoe afschuwelijk oorlogg is.'
Musée d'art et d'histoire du Judaisme, Hotel de SaintAignan 71, rue du Temple, 75003 Paris Tel 01 53 01 86
6o - Fax. 01 4 2 72 97 47 Open van maandag tot vrijdag
van 11-18 uur Op zondag van 10-18 uur.
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Individuele &
groepstentoonstellingen
[n deze rubriek worden enkel tentoonstellingen vermeld die nog
lopen op het moment dat het nummer verschijnt. De tijdslimiet
voor liet afleveren van de kopij aan de drukker is voor het volgend nummer (nr. 279: jan.-feb. 200o) 15 december 1999.
Berichten die ons later bereiken kunnen niet meer opgenomen
worden in dat nummer. Eventueel kunnen de berichten ook via
onze fax 051/40 Si 64 doorgestuurd worden.
Met oprechte dank voor uw medewerking.

Miejef
l Callaert

A qquarellen en pentekeningen,
Galerij van het
P
g Galerij
theater van het PsYchiatrisch Centrum St.-Amandus, Reigerlo
10, 8730 Beernem, van 2/2 t/m
g
24/3/200o, oPen van ma t/m vr van 8-177 uur en
na afspraak
tel. o50/79 95 oo (Dienst Vrije
VrijeTijd).
J
P
Jean Claeys
Y

Sculpturen in brons en metaal, Kunstgalerij
J Erg
nest Verkest, IePerstraat 45
45, 8700 Tielt, nogg tot
19/12/99,
op
o en oP
weekdagen
g(behalve ma en
vr) van 10-12 en van 14-18.30
4 3 uur, opP zo van 10 12.30
en van 15-18.30 uur. Info tel. 051/40
16
333
en fax 50 41/44
0 48.
4
Daniel Clowes / Chris Ware

Dubbeltentoonstellingg met striptekeningen, Museum Zwi'lgershoek,
Regentiestraat 61-6 3, 9100
9
g
St.-Niklaas, nog
g tot 2/1/00, open
P van di tot za
van 9-177 uur, zo van 10-17
op ma).
7 uur (gesloten
g
Info vzw Beeld Beeld, Drinkwaterstraat i ,000
3
Leuven, tel. 016/20 0110, fax 016/899 0168.
Jan de Winter

Retrospectieve
'Homo Sapiens
opPweg',
P
P
g CC
A. SPino
Minderbroedersgang
an 5, 2800 MecheY, Minderbroeders
len, nog
g tot 16/1/00, open
P van di t/m zo van
10-18 uur. Gesloten o 255 en 26/12 en 1 en
2/1/00. Info tel. 015/29
2 40
40 z9.
5
940o en fax 015/294
Elise Delbrassine

Openlucht
sculptuur,
CC Brussel, Oude St.-NicoP
P
St.-Nicolaasplein
laaskerk, St.-Nicolaas
leira, 1120 Brussel, van
tot 21/01/00. Info: tel. 02/262 004 33.
12/02/99
James Ensor (186o-1949)
949

Retrospectieve, Kon. Musea voor Schone Kunsten
van Begie, Regentscha Psstraat ,1000
Brussel,
3
nogg tot 13/2/0o, dagelijks
g l (behalve ma) open
P van
10-17 uur (do tot 21 u ur). Info: tel. 02/ 706 o6 00
10-1
en fax 02/726
7 88 io.
Michael Franke

Schilderijen,
J CC Brussel, Oude St.-Niklaaskerk
Neder-over-Heembeek, St.-Niklaasplein
5,1120
P
Brussel, van 8/1 t/m/43
/00, open
P op
Pdi, wo, do,
za en zo van 15-18
uur, ggesloten van 22/12/99
22/12/
5
t/m/1/00.
Info: tel. 02/262 004 33.
7
Gloria Friedmann

'Brave New World', diverse technieken, Galerie
Fortlaan 17,
, 9000 Gent, nogg tot
7 Fortlaan 179
24/12/99, 0 Pen van wo tot vr van 1 4-18 uur,^0op
za van 10.30-18.3o
33,
3 uur. Info: tel. o9/222 00 33
fax 09/221
6337
27.
9
Jacques
Gorus
q

'Opreis', grafische werken n.a.v. zijn
'0
zij reizen in
buitenland, vzw Kunstkringg
Jacques
1 q Gorus,
Venusstraat2,
p open
5 2000 Antwerpen,
p op
p za &
zo van 14-17 uur, van 23/1
3 t/m 28/2/00. Info:
tel. 03/322838 85
8 en tel. o3/z3 5 71
109.
Peter H. Furst

'Modefotografie', Sted. Modemuseum, Gasthuisstraat 11,0o
tot 0/12/
35 Hasselt, nog
99 ,oen
ope
g 3
di t/m vr van 10-1 luur, opPza, zo en feestdaen van 1 -17uur. In hetzelfde museum (eveng3
eens tot0/12/
).99'Barbie & Mode'.
3
Marie-Jo Lafontaine

'Liquid Crystals',
Galerie Mercator, Mercator &
Y
Noordstar nv, Desguinlei
100, 2018 Antwerpen,
g
P

nog
, open
-17
P opPwerkdagen
gtot30/12/ 99
g van 9
uur en op
opPza).
P zo van 14-17uur (gesloten
g
Pol Lemaire

Beeldhouwwerk, Kruidtuin, CC Antoon SPino
Y,
Minderbroedersgang
Minderbroeders an 5, 280o Mechelen, nogg tot
30/4/00,P
open van zonsoPgan tot -ondergang.
g g.
Info: tel. 015/29
40 29.
5 9440 00, fax 01
5 294
Armand Rassenfosse

Retrospectieve
met^gravures, tekeningen,
P
g en schilderijen
l en affiches, JJ. Bastien Art, Magdalenastraat
g
61,10oo Brussel, nog
o en
opevan di tot
g tot9/1/00,
• van 11-18.3o
3 uur en zo van 11-133 uur. Info: tel.
02/513
25 63 en fax 02/ 5
12 48
38.
5353
43
Rembrandt

'Rembrandt Zelf', zelfportretten, Kon. Kabinet
van Schilderijen Het Mauritshuis, Korte Vijverl ver
1 Den Haag,gnog
berg,
AB
da e53
g tot9/1/00,
g 2513
g
lijks
tot
J van 99-18 uur, op
P do- en vrijdagavond
Jg
22 uur. Info: tel. 070/302 34 35.. -'Rembrandt oop
papier', Museum Bredius, Lange
g 14,
J
g Vijverberg
Den Haag,
gnog
gtot99/1/00, van di t/m zo van
12-17
7 uur (ma gesloten).
g
Peter Rogiers
g

'In Motion,art
P 1', Eve-n & Yet, Vaartstraat3o,
0 en van wo tot
3 000 Leuven, nog
g tot 23/12/99, ope
• van 14-17
tel. 016/2386.
4 7 uur en na afspraak
99
P
Piet Tuijtel

Beelden en tekeningen,
Tuinterras en-galerij
-alert van
g
Noordbrabants Museum, Verwersstraat1,
4 520o
BA's-Herto
's-Hertogenbosch,
van 28/1 t/m 26/3/00.
^
Info: tel. 073/687
78 oo.
73 7 7
Camiel Van Breedam

'Associaties': confrontatie tussen zijn eigen
g werk
en Afrikaanse kunst uit Kon. Museum voor Midden-Afrika, PMMK, Romestraat 11, 840o Oostende, nog
g tot 13 /02/00, dagelij ks (behalve ma)
van 10-18 uur. Info: tel. o 59 5 o 8118 en fax
059/80
56 26.
59

Janine Verdonckt

boekobjecte & col'Relieken van de toste eeuw', boekobjecten
ges, Bibliotheek van de UFSIA, Prinsstraat 9,9
open op
knog totP
8/1/ oo,
2000 Antwerpen,
PP
werken do tot 21 uu r) opP za
dagen
g van 8-18 uur
van 8.30-12.30
99t/m
3
3 uur. Gesloten van 24 /12/
3 /1/00.

Walter Vermin

Grafiek, Congrescentrum
Elzenveld, Sommézaal,
g
Lane
LangeGasthuisstraat 45
45, 2000 Antwerpen,
P en inan B, noggtot99/1/00, open
gang
P van do t/m zo van
12.30-17.30 uur.
Gerda Vermoere

Sculpturale
keramiek, Galerij
Galerij Theaxus, OmmeP
an
nogg
99 o Kluisbergen-Kwaremont,
g
gstraat 36
tot 21/1/00, open
op za, zo en ma van 1
p p
4 -1
9 uur
P53,
Info: tel. 055/38 60 , fax 055/38
en na afspraak.
54 73.
Isabelle Yi-Pei Chang

'When East meets West', diamantcreaties, Prov.
Diamantmuseum, Lange
3 133,
g Herentalsestraat
2018 Antwerpen,
nog
P
g tot 16/1/00.
GROEPSTENTOONSTELLINGEN

o x5
o x5
o, Galerie cum Laude, Achterpad
5
P 12,
2400 Mol, nog
99open
P op do en vr
g tot 20/12/99,
van 14-17 uur, op za en zo van 14-18 uur.
Info tel. en fax 014/310010 of 32
3 23
3 21,
GSM 0477/40
3727.
- Matthieu Gelissen, Wladislaw Garnik en Achiel
Pauwels, sculpturale
keramiek, Galerie Rooyart
Roo art,
P
Hulst 12,8o
EW VenrayY(Ned.), nog^ tot
57
99/1/00, open
P van wo t/m zo van 11-177uur. Info:
tel. 0031/478
8 25
, fax
0031/478
68 082.
9
455

Willy
Y Vandekerckhove

- Made in Hungary
Zij die zijnZij
zijn weggegaan / Zi'
g Y -Zij
dieebleven
zijn,
l foto's, Museum voor otograg
fie, Waalse Kaai,
472000 Antwerpen,
P nogg tot
van 10-17
7 uur,^esloten oop
99/1/00, open
g
P dagelijks
ma, opP 25, 26 en 31 dec. 1999 en 1 en 2 jan.
J 2000.

Frits Van den Berghe
g

45) aar in de schaduw van de Kunst, Orgelpunt,
met werk ca.o4 kunstenaars, CC Brussel, Oude
B russel, nog
St.-Niklaaskerk,1120
$ tot 21/12/99,
5
open
P op di, wo, do, za en zo van 1 5-18 uur. Info
tel. 02/262 04 33.

'Landschappen,
in onze
PP marines, stadsgezichten
g
rovincie Antwerpen',
Prov. Centrum Arenberg,
,
P
g
Arenber gstraat 28, 2000 Antwerpen,
P nogg tot
iedere
werkdag
van
12-18
uur.
7 / 1 /00, open
P
g
Retrospectieve,
PMMK, Romestraat 11, 8 4 0o Oos
P
tende, nog tot 13/02/0o,
dagelijks
3
g l open
P van 10-18
uur (behalve opP ma). Info: tel. 059/50 8118, fax
059/8065 26.
Ginette Vandenborre

Schilderijen en keramiek, Galerie van het theater
van hetY
s chiatrisch Centrum Sint-Amandus,
Reigerlo
10, 8730 Beernem, nogg tot 18/1/00, open
p
g
van ma tot vr van 8-177 uur of na afspraak
tel.
P
O50/79 95 00 (D ien st Vrije
VrijeTijd).
J
Dorothea Van de Winkel

Wandtapijten
Galerij Theaxus,
PJ en textiele kunst, Galerij
Ommegang straat3, 699
o Kluisberg en
-Kwaremont, nog
0 en P
op P
za, zo en ma van
g tot 21/1/00,
14-19
Info: tel. 055/38 60 ,
4 9 uur en n a afspraak.
P53
fax 55
0 /8
3 54 73.
Paul Van Dongen
g

3 o recente naaktschilderingen
g opP papier,
P P ier Noordbrabants Museum, Verwersstraaten
4 1, 's-Hertogeng
bosch, nog
o /68
7877
77.
77
g tot 16/1/00. Info: tel.73
Pierre Van Rompaey
PY

Recent werk, Elzenveld, Sommézaal, 2000 Antwerpen,
o en
opevan do
g tot9/1/00,
g g B, nog
P ingang
zo van 12.30-17.30 uur.
Lieve Van Sta
PPen

'Empty
Kapel
o
St.AmandsY
P Eyes',
P Campo
PSanto
bergGent,
nog
-i
g
g tot 10/1/00, open
P op vr van i49
uur, opP za en zo van 11-199 uur (gesloten
opP 24/12
g
en 1/1/00) en na afspraak
tel.9o /22z3386.
P

- Schilderijen
en beeldhouwwerken, Atelier De
J
Kortrijk,
g tot
GrYse, Gentsesteenwegg4
41, 850o Kortrijk,
nog
24/1/00,
dagelijks
4
g J van 10-199 uur. Info:
httP:/ /www.Artsite.be/AtelierDeGryse.
Y
-'Antwer Pen: de oudste foto's' (1847-1880),
RonnyY Van de Velde, IJ zerenPoortkaai,3
3, 2000 Antweren,
P nogg tot 2 7/2/0o, open
P van di t/m zo van
10-18 uur. Info: tel. 03/216
47, fax 3
o /2
3047
3725516.
3
- Art Gallery
'La Reserve', Elisabetlaan 16o, 8 30o
rY
Knokke, met Muylaert-Hofman (recente gouden
sieraden), Ts'ok
l Dessauvage
g (keramiek), Willem
Vermandere (beelden) en schilderijen
l van Reinold Poot en Marina Mayer,
Y nog
g tot 6/1/00, dageli ljks (behalve opP di) van 10-21 u ur, ggesloten oop
en 1 en 2/1/00. Info: tel. 0 0/62
21 18.
25/12/99
99
5
5
- 'Entre-deux', confrontatie tussen hedendaagse
g
en historische vrouwelijke
in België
J fotografie
g
g en
Nederland, Museum voor Fotografie,
Waalse
g
Kaai,472000 Antwerpen,
P noggtot 16/1 /00, dagege
lijks
7 uur, ggesloten op ma en op 2 5, 26,
l van 10-17
Pars, M. de
331 dec. en 1 & 2l jan., met G. VanParys
J. Pirotte, V. Mannaerts, E. Andriesse,
C. van Balen, E. BesnYo en S. Whettnall. Info:
tel. 03/2429393
20 en fax 03/242 10.
- 'Boodscha ers
P uit de Hemel', beelden van engelen in de handschriften van de Kon. Bibliotheek van België,
^ Nassaukapel,
P Kunstberg,10oo
5ope
Brussel, vant/m
i /1/00,
dagelijks o en van
3
opPzo). Info: tel. 02/519
50 uur (gesloten
5 9 53
g
11 en fax 02/519
5 9 55 33.
RD
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TENTOONSTELLINGEN

Thematentoonstellingen
Gelieve uw berichten voor deze rubriek te sturen aan het Redactiesecretariaat van het tijdschrift 'Vlaanderen', 'Ter Hoogserleie',
Hondstraat 6, 8700 Tielt of te faxen op het nummer (051) 40 8164.
Berichten voor het volgend nummer (nr. 279, jan.-feb. 2000) kunt u
insturen tot 15 december 1999. Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
p

Uden, Nederland – Beeldende kunsten

Kopten
en Ethiopiërs
p
p

Deze tentoonstellingg toont wat 2000 jaar
jaarmystiek
Y
en christendom langs
NijlJl voor de religieuze
g de Nl
g
kunst hebben betekend. Nogg tot 12/3/2000
in het
3/
Museum voor Religieuze Kunst,
Vorstenburg 1,
g,
54 01 AZ Uden. Open van di tot en met vr van 1017 uur en op
van 137
-1 uur.
P za, zo en feestdagen
g
Info: tel. 0413/26 3437
1, fax0413/25o6.
DIRO

Antwerpen
en
P – Fotografie
g

Made in Hun^y
ar

Deze tentoonstelling
gloopt
pnog
gtot9/1/2000.
25o
5 foto's, ggeselecteerd uit de verzamelingg van
het Hongaars
Museum voor Fotografie
bieden
g
g
een evenwichtigg overzicht van de Hongaarse
g
foto
tijdens het Interbellum. Open
fotografie
g
P van
10 tot 17
g
7 uur, ggesloten op
P maandag.
Info: 'Museum voor Fotografie',
Waalse
g
Kaai,
47 2000 Antwerpen,
p tel. 03 /216 22 11,
fax 03/248
2 528.
Fotografie en realisme in de i 9de eeuw

Deze tentoonstelling van de oudste foto's van
Antwerpen
Ploopt
(1847-1880)nog
loot no tot 277 februari
2000. Aan de hand van een cultuurhistorische verkenningvan het Antwerpen
P uit de tweede helft
van de
beginjaren
gin'aren van de
ge eeuw worden de be
foto
fotografie
eëvoceerd. Er gaat ook aandacht naar
g
ggeëvoceerd.
de wisselwerking
isselwerken tussen
fotografie
en schilderg
g
kunst. Open
p van di tot zo van io tot 18 uur.
Info: RonnyY Van de Velde,
IJzeren oortkaai,
3 2000 Antwerpen,
p
tel. 03/216
47, fax 3
o /2
3
3047
3725516.
Limburg
u
Tongeren
– Kri'
g
l^skunst

Godenmacht – Krijgerskracht
1$

De tentoonstellingg 'Keizers aan de Nijl'
l die in het
Gallo-Romeins Museum te bezichtigen
g.is tot
5/2/2000,
/2/2000, is de meest prestigieuze
realisatie van
p
g
dit museum. Er worden meer dan 25o
objecten
5, objecte
gerenommeerde
Europese
g
P collecties getoond.
g
0 Pen ma van 12 tot 177 uur, di tot vr van9tot 117
uur, za, zo, feestdagen
g van io tot 18 uur.
Info: 'Provinciaal Gallo-Romeins Museum',
Kielenstraat 15,
3700 Tongeren,
tel. 012/233 39 14,
i
5 37
g
fax: 012/39
10 0,5e-mail grm@limburg.be,
39
g
g
homepage http: / /www.limburg.be/gallo
g g

Oost - Vlaanderen
Gent – Geschiedenis

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. 279 (jan. feb. 2000)
moeten die berichten ons bereiken vóór 15 december 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Buitenland
's-Hertogenbosch,
Nederland – Beeldende
g
kunsten

Britse beeldhouwkunst

Nog tot 16/1/2000
loot loopt
deze tentoonstellingg
over de Britse beeldhouwkunst. Deze expositie
p
omvat ruim honderd werken - beelden, tekeninen
en
maquettes
die
gelegenheid
bieden
tot
g
q
g g
een kennismakingg met vijfenveertig
l
gBritse beeldhouwers. De nadruk ligt
gopP monumentale beeldhouwkunst.
Info: 'Noord-Brabants Museum', Verwersstraat 41, 5 200 BA 's-Hertogenbosch,
g
tel.o
,faxo73
/8778
99.
73/87 78
7 77,
7 99

Tielt – Heemkunde

ProvincialeJ
p ri js voor volkskunde 2000

Deze)
tweeledl : een voor studies door
P . s is tweeledig:
academischevormden
en een voor niet-acadeg
mischevormden,
telkens goed
g
g voor ioo.000 fr.
Onderwerp
Onderwer is de volkskunde van West-Vlaanderen. Indienen tegen
g 15 /6/2000. Info en reglement:
Info: 'De Roede van Tielt', Stoktmolenstraat
32/3,7
8 0o Tielt, tel. 051/40 18 38.
38
DIRO

Vlaams- Brabant
Averbode – Letterkunde

John
Flandersp1
ri js 1999
en Junior
11999
J
999
l

De 'John Flandersprijs
1 ' voor een onuit
P J 999
g eg even, boeiend verhaal voor kinderen vanaf io jaar
(0.00o
frank) werd voor de 27ste
e
7
7 keer uit geschreven. Dezeprijsgingg
Y
('Mureke Pek'). Er is voor het eerst ook een kinderJuurYdie de John
toekende
] Flandersprijs
]
PJ Junior
aan Piet Reynders
(eveneens 70.000
frank). Ina
7
Y
Vandewijer
J en Gerda van Erkel zijn
l de eervolle
vermeldingen.
Info: Uitgeverij
g
J Averbode - VF-redactie,
John Flandersprijs
i , Théo Lenaerts,
P J & Junior 999
Abdijstraat
1,3271 Averbode, tel. 013/78 01 73,
J
fax 013/77
6837
37, e-mail vf@verbode.be
3 77
Leuven – Letterkunde

Groot Nederlands Dictee

2000

Deze wedstrijd
J met drie formules (voor jongeren,
l g
voor de speelse speller en voor de sP
ellin
g s ecialist) wordt voor de zesde keereor
g ganiseer
door het Davidsfonds. Dereselecties
vinden
P
plaats in Paris,
l Amsterdam en opeen veertigtal
locaties in Vlaanderen opP 26/2/2000. De nationale finale heeft plaats op 18/3/2000.
3
Info: 'Dave sfonds Infodok', Bli'deJ
Inkomststraat-81,
79 000
3 Leuven,
tel. 016/226
45, 4fax 016/2991 2 15.

Geschiedkundige boekenbeurs

Deze tweejaarlijks
tweejaarlijkse
boekenbeurs heeft voor de
l
keerplaats
april
2000.
disciP laats oP i en . ril 2000
zijn vertegenwoordigd,
nieuwe
publicaties
p Tineszijn
g
^
P
worden ereg resenteerd.
Ze staat open voor alle
P.P
verenigingen,
instellingen en auteurs die al dan
. .
niet in eigen
beheer uitgegeven historische ubligP
caties aan te bieden hebben. Deze editie staat in
het teken van het jaar van de volkscultuur.
Info: Konink ike
j Bond der Oost-Vlaamse
Volkskundigen vzw, Kraanlei 65,59
9000 Gent,
tel. 09/225
47,
fax
o9 /2
64
44, e-mail
9 5 47
45 37 44
arnold.eloY
@sk
net.be
Y

nuscript rijs
Het thema is vrij. Wel
P lingesteld.
g
wordt verwacht dat het manuscript bijdraagt
„ tot
de erkenningg van God in deze tijd.
l De prijsl is een
geldsom
eldsom van55
oo gulden (8.21
9 4frank) én de
publicatie
als boek. 'Manuscripten
worden
verf
P
wacht teen
g 1 /8/200o bi' Jhet secretariaat van de
Stichtingg (Avenue Concordia 11 73
, 3062 Rotterdam) waar ook het reglement
te verkrijgen
.g
)g is.
Info: Uitgeverij
J Lannoo nv,^ Kasteelstraat 97,
g
870o
Tielt, tel. 051/42
211, fax051/40
74252,
11 2
e-mail lieven.sercu@lannoo.be, homeP age
www.xs4a1l/-nouwen

West- Vlaanderen
Brugge
e – Taalkunde

Visserneerlandia-p ri'svraa
1
Svoor toneelspel
p

Het hoofdbestuur en het bestuur van de afdelin
West-Vlaanderen van het 'Algemeen-Nederlan s
Verbond', reikten de ANV Visser-Neerlandiap)
rijs
uit aan Frans Debrabandere. Dezerijs
Pl wordt
toegekend
aanpersonen,
ersonen,
groepen
roe en en instellingen
g
g
voor verdiensten opp het gebied van cultuur, welzinswerk
en volksontwikkeling.
J
Info: Algemeen-Nederlands Verbond WestVlaanderen,ur 1g, bus
5 10, 8000 Brugge
gg
Ieper
Ie er – Letterkunde

Essay
y 2000

Millennlumwedstri'd
I voor

Het 'Artistiek Tijdschrift Ambrozijn'
) n en het 'Brabant Cultureel/Brabant Literair' organiseren de
Internationale Millenniumwedstrijd voor
Essay
Y
2000. Afsluitdatum: 1/3/2000.
Het reglement
is
3
g
verplicht aan te vragen
op dit adres:
g P
Info: 'Kulturele Kringg Ambrozijn v.z.w.',
Mevrouw Marleentje
75,
l Nys,
Y Sint- aco sstraat 75
890o
tel. 57
o /20 97 771, fax 57
o /20 97 71.
9 Ieper,
7
p
Lannoo – Letterkunde

Henri Nouwen Manuscript
Prijs
p Prijs

Ter bevordering van het modern en inspirerend
P. .
spirituele
irituele boek g
heeft de Henri Nouwen Stichting
in samenwerkingg met Uitgeverij
everi'l
een magLannoo

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 liet
nummer (051) 40 8164. Berichten voor het volgend nummer
(nr. 279: dan. feb. 2000) kunt u insturen tot 15 december 1999.
Met dank voor uw medewerking.

Antwerpen
Westerlo – Letterkunde

Verzameldeedichten
gedichten van Veulemans

In december verschijnt
J de bundel 'Verzamelde
Gedichten van Jan Veulemans'.Hij,
Hontvinggtweemaal de poëzieprijs
Antwerpen
p
pJ van de provincie
p
en tweemaal de prijs van de Vlaamse Poëzie a8 werd hij llid van de Koninklijke
g en. In 197
) Academie. Bestellen (95o
bij
95 fr. + 8o fr. pportkosten) bij:
Uitgeverij
24,
l Kramat, Hulshoutsesteenweg4
g
226o Westerlo, tel. 016/68 057
87, fax 016/68 o57
87.
West-Vlaanderen
Brugge
e – Muziek

37ste Festival
Musica Antigua
ua
q

De 14de editie (299ljuli tot 12 augustus
2000) van
g
het Festival Musica Antigua
q omvat dertigg internationaleroducties,
recitals, concerten en een
p
tentoonstelling.
g Kaarten bijl de Dienst Toerisme
tel. 050/44
86 86, fax 0/
86 oo. Info en pro-s 44
5 44
g ramma op dit adres:
Info: Festival van Vlaanderen Brugge
gg vzw,
Collaert Mansionstraato,
3 8000 Brugge,
gg
tel.05 0/
204.
33228 3,faxo 50/34 52
Buitenland
Leiden – Letterkunde
Honderd Dichters

Tussen 1975
en 1 809 werden zes bundels 'Hon975
derd Dichters', samengesteld
door Jan Biezen,
g
door Dimensie uitge geven. Stichtingg Internatio naal Forum - waarvan Dimensie deel iss - neemt
zich voor dit project
na twintiggJjaar te herhalen.
P
De ggedichten (Afrikaans, Vlaams, Nederlands,
Fries, Nederduits, Nedersaksisch en door vertalers in het Afrikaans of Nederlands vertaaldeeg
dichten met toevoeging
gg van het originele
g
g edicht) zijn
J welkom om dit adres:
Info: Redactie Honderd Dichters,
t.a.v. Annekoosje
Annekoosje Ming,
g Stichtingg Internationaal
Forum, Paul Krugenstraat
40,
4 2312 ZD Leiden,
g
tel. +31
6 73
0.
3
DIRO
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brengt
g hem ertoe de zuivere liefde steeds o p nieuw te zoeken. Een confronterend boek voor
wijze lezers vanaf 14.
4
DVK

JEUGDLITERATUUR
Anne Provoost

Vallen, uitg.
en De Fong Houtekiet/Antwerpen
P&

tein/Baarn,) 8,
99 verdeeld door Uitgeverij
JWestg
land nv, Theo Van Cauwenberghlei
io1, 2900
g
paperback
Schoten, 210 X 13o
3 mm, 264
4 blz., pp
595 Bfr. - Dit boek kan Jje echt niet zomaar onder
onderbrengen.
de jeugdliteratuur
l
g Het is gewoon
g
een schitterend boek dat zowel door volwassenen en wat oudere tieners met veel smaak kan
Blezen worden.
kt
De stijl
stijl van Anne Provoost lijkt
l
oPhet eerste gezicht ergg sober en zonderpoesP.
as,
maar
toch
vol
sfeer
en
zo
beeldrijk
beeldrijk
dat
je
P
JJ
alles zeeroed
g kunt voorstellen. Lucas brengt
g samen met zijn
zijn moeder de zomer door op
het
P
Platteland in het huis van opa
P die nog
g maar netg estorven is. Langzamerhand
kom je
J er achter dat
g
er wat aan de hand is met zijn
J grootvader. Er
wordt over hem gekletst omwille van zijn oorlogsverleden. Collaboratie, verzet en repressie
P
komen aan bod. Enggeestig
lijd tot
g nationalisme lijdt
gg
gruwel
en
geweld.
Langzamerhand
krijgt
l Lucas
g
g
zijn plaats.
de stukjes
opPzijn
De jonge
J van de puzzel
Jg
P
P
Amerikaanse danseres en vriendinnetje
l van Lucas tijdens
eerdere
vakanties
die
in
het
naburige
J
g
huis verblijft zorgt voor een bevrijdend
bevrijdende catharEenrachti boek
van
een
jonge
schrijfster
schrijfste
l g
g
• terecht alomelauwerd
werd.
g

Andrew Haslam & Barbara Taylor
Y
Het weer. Geografie in de ppraktijk
1 en Oceanen.
Geografie in de ppraktijk,
uitg.
Corona
Ars
Scri1
g

bendi/Haarlem,) 999
, verspreid
gevers
p door Uitgeverscentrum Agora, Capucienenlaan
49, 93 oo Aalst,
P
x 22
225,
5
75
g 275
ggeill. met kleurenfoto's en tekeningen,
48
boekjes vormen
4 blz., ggebonden 555 Bfr. - Beide boekje
met de titels 'Kaarten' en 'Rivieren') een
gedroomde non-fictionreeks op het niveau van
een eersteraad
en zeer
g SO. Vlot geschreven
g
verrijkend
mooieillustreerd
zijn
zijndeze boeken verrijkend,
g
en leerzaam zonder echt belerend of pedant te zijn.
en praktische
J Tal van experimenten
p
projecten
(die, o.i. ook 'klassikaal' heel wat zouPj
den te bieden hebben) verhogen
g voor jonge
J g e men sen die hetraa
willen weten en, bij
bij
g 'allemaal'
g
voorkeur, zelf een en ander willen (uit-) proberen
P
de waarde van deze titels. Een verklarende woordenlijst
verhogen
het
g
g ebruiksg el en een klapper
pP
mak. Dat deze (vertaalde) serie in Groot-Brittannie een stevige
g onderscheidingg in de wacht heeft
gesleept
verwonderlijk Een te over g
P is echt niet verwonderlijk.
voor jongeren
die
g klaas- of kerstgeschenk
g
l g
de sint en de kerstman 'wetenschappelijk'
pP l reeds
voorbijJJ
zijn!
CAW
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DVK

Eric Joris & Paul Mennes
Gerda van Erkel

Rimpels
p en ^^geruis, Davidsfonds/Infodok, BlijdeJ

Inkomststraat-81, 3000 Leuven,999
1 , 220 X 1145
79
mm, 223
3 blz., ggebonden 545 Bfr. - Alle)jeu
gdboeken van Gerda van
van een opvalg
P
. Erkel getuigen
lend goede
kennis van depsychologie van de
g
jongeren.
Het
vage
verlangen
en
naar
het
onbel g
g
g
kende, het zich vermeien in allerlei dromen en
wensen, de spanning
tussen
zich (willen) uits
P
g
P reken en hetantser
van de geslotenheid,
de innerP
g
like
J onrust en het verlangen
g naar geborgenheid,
g
g
het zijn allemaal gevoelens of ervaringen
g die een
grote
rote rol spelen.
Rimpels
en
geruis
roept
de
P
p
8
Pt wereld
van zee en strand op,
J aarzelt
p het terrein waar je
en verlangt om te vertrekken, maar toch nog
grond onder de voet wil. Ruben kan het thuis
niet meer vinden enrobeert
elders mensen te
P
ontmoeten die hem begrijpen. De ontmoetingg
met het meisje
J Lore, op
P een morgen
g opP het
strand, zal het begin
g zij
zijn van een diepere conGerda van Erkel gaat
g de confrontatie
met het diepere
in ons niet uit de
weg.
verf
gwe Haar
halen zijn
l even zovele waardevolle bakens waar
herkennisgp
s unten en zodoende ook
jongeren
g
houvast kunnen bijJ
Het boek is zeker ook
bestemd voor ouders die hunroter
wordende
g
kinderen willen kennen en begrijpen.
DVK

Karel Verleyen &JJan H. Verbanck
Heer Halewijn,
1 uitg.
g Davidsfonds/Infodok, Blijdel

Inkomststraat-81,
1 , 220 X 145
1
79
3000 Leuven,999
9 2 blz., ggebonden 545 Bfr. - Omwille van
een liedekijn.
4
l Het 14de-eeuws
ggedicht over deg eheimzinni ge Heer Halewijn,
Halewijn een snoodaard die
zijn liedjes
f jonge
J e meisjesl lokt om ze te vermoor en, heeft in de versie van Karel Verleen
Y
niets aan fascinatie ingeboet.
Reinhilde, de 16-'g
la
rige dochter van de Heer Cycou
maakt aan de
Y
praktijken
P rakti'ken van die ggriezelige
g maagdenverkrach ter eenewelddadi
eind:
ze hakt de moordenaar
g
g
vrolijk het hoofd af. Ondanks die gruwel
een
g
boek over liefde en de dingen
e
g eromheen. In na ggenoegalle boeken van Verleyen
de vrouw
Y speelt
P
Blijkt
de hoofdrol. Blikt
l dat als een vrouw wat wil, ze
het ook kan, zegt Verleen
Y zelf. Wie geen
g risico's
durft nemen in het leven, zal nooit de kracht van
de liefde kennen. Maar derijs
zijn
PJ kan hooggzijn.
• verhaal stelt vragen
g over liefde en over de
krankzinnige hangg naar het absolute, er wordt
gezocht naar motieven en de karakters worden
psychologischg
uitgediept. Aan de basis ligt de
wreedheid die Halewijn
1 zelf meemaakte en dat
mm,
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g. Ni'
Nijgh
h & Van Ditmar/Amsterdam,
1999,
door Singel
999 verspreid
g 262 Uitgeverijen,
P
g
l
Schuttershofstraatr en kleuren
9 , 2000 Antwerpen,
,P
illustr., 36o x 260 mm, 644 blz., spiraalband
1.1.999
P
Bfr. - Dante's Divina commedia is natuurlijk
l een
mijlpaal
in de (Westerse) literatuurgeschiedenis.
l pg
Reeds vele eeuwen overleeft dit hoogtepunt
moeiteloos elke mode of stroming en blijft
blijf het
gelden als lichtend voorbeeld van een uniek samen
mengaan
aan tussen vorm en inhoud. Hier had het
kunnen o. phouden ware er niet de belamgrijkste
literaire sampler van de lage
J
g landen:
Paul Mennes. Hijlnam als uitgangsboek het In
erno uit de Divina Commedia en liet Dante en Verilius hun helletocht nog
g
eensver
dunnetjes og
doen (het hele boek beslaat amper
6o blz.,
P
illustraties inbegrepen). Mennes verplaatst
het decor
p
wel naar een Kaufhaus - meteen ook de titel van
het boek - eneeft
g het een nieuwe en frisse lezing.
g Niet alleen is het een verbazend leesboek,
maar bovendien ook zonder meer een boeiend
kijkboek. Samen met de illustraties (foto's, schetsen, tekeningen,
g computercollages) van de hand
van Eric Joris maakt Mennes van dit boek een
postmodern
samplebook van tekst en beeld. Een
Pp
gelukkige vondst. De auteur componeerde
een
P
heel eigen versie van het verhaal, zonder de herkenbaarheid voor wie een beetje
l vertrouwd is
met de klassieke letteren te schaden. Naast de
reeds hoger vermelde figuren van Dante en Verilius komen we ook de StYx tegen, de hond Cererus, de veerman Charon e.a. Maar ook zeer
moderne elementen
Mennesgrapra
. door wordenmet een duidelijke
duidelijke
knipoog
P g naar
P igaangebracht
g
vroeger: 'BC' wordt in dit boek 'Before Computer'; de stenen tafelen van Mozes worden siliciumlaten
met deprincipes
P P van het binaire stelsel
P
Peen
erop
uitgelegd; Ver
g ilius - ee comPuters pecialist -looptP voortdurend opP
zin
laptop
zijnl
p Pte tokkelen en krijgt
hulpP
van de HAL 9 00ocomu
-lg nog
g
ter uit Kubricks 2001 A Space
p odessey.
)
y Natuurlijk
mogen
en. de fout niet maken deze Spielerei
-..
P
gwe
meer is het o.i. niet - te vergelijken
met het origig J
neel dat ook nu weer de imitatie
]
mijlenver
overtreft. Mennes zal dat ook wel beseft hebben tijdens de redactie. Al dan niet bewust legtt hij de
niet te hoog en wil hi
hijJ zijn verhaal in het Kaufhaus vooral vlot, snel enoed
g leesbaar houden.
De taal van het Dante-personage is weliswaar
poëtisch
en gezwollen,
maar Vergilius
spreekt
reekt
g
g
p
een snel slap gtaaltje dat perfect in ditp.
ostmodern werkstuk kadert. Het geheel
van dit opzet
g
P
deed ons een beetje
J denken aan een cd-rom die jeJ
Kaufhaus,

naar eigen
g ggoeddunken in dit virtuele Kaufhaus
laat rondwandelen. Voor ons was het een aangename ontdekking.
g
FT

Piet Joostens

Aladdin in Brussel, Manteau/Antwerpen,
99 8,
p

verspreid
door Standaard Uitgeverij,
l Belgielei
g
g
P
blz.,
147
a, 2018 Antwerpen,
5 mm, 175
75
P 200 x 125
paperback 65o Bfr. - Opp de achterflapp van dit decut lezen we dat Brussel een stad is 'die verhalen nodigg heeft'. We willen deze idee geenszins
g
betwijfelen maar we zijn
J evenmin zeker of onze
hoofdstad wel het soort verhaal nodig heeft dat
kri' en.
we in Aladdin in Brussel voorgeschoteld krijgen
de verhalen van Fool Nacht lootP Aladdin met
zijn
J wonderlampP van de ene verrukkingg in de an dere totroot
vertier
g
van de lezer. In onderhavege roman kent het
.11)(3,'1'1: \,^
ook
hoofdpersonage
ei enaardi ebelewel eigenaardige
venissen maar echt
beklijvend
zijn ze
J
geenszins. Oordeel
zelf: Aladdin is een
kunstschilder zonder
succes en woont samen met een wat vaag
getekende vriend Brahim die overigens
vrij
g
vlug uit het verhaal
verdwijnt.P
Op een dagg
vindt Aladdin als bijl
toeval in het souterrain van eenpakhuis
een eindeloos langg verhaal
P
-'Laerte'
- waarin nauwgezet
het leg
P genaamd
g
ven van Constant Delun beschreven wordt. Na
een onwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke
wandelingg ontmoet Alad..
din tijdens
een plas
J
P l pauze een man die achteraf
Constant Delun blijkt te zijn.
zin. Die neemt Aladdin
mee naar het souterrain waar hijJ hem 'LaPerte'
laat zien. Het is in zijn
waardeloos werk
J ogeneen
.
zij nieuwe
en intussen is hij
hil reeds in de ban van zijn
de holofonische uniteitsdetector waarmee Delun inrote
g exactheid het leven van BrusEven later springt de waterleisel wil registreren.
g
dimgin het souterrain en verdrinkt Delun.
Aladdin is
i verbaasd en neemt van de weeromstuit een baantje
J aan als souffleur in een theater.
Even later knoopt
t hijp kennis
hij
aan met Faroek en filosofeert hij met de architecte Elsje over de verloederingvan Brussel.
Tot zover het erg
g vreemde verhaal. Ofwel wil de
auteur enkel maar een bizar verhaal vertellen.
Maar daarna valt deplo
delot te licht uit. Ofwel heeft
schrijver
gduidel en
ggetracht diepere
P bedoelingen
lijk te maken. Maar dan stelt zich een ander probleem. Literatuur die volgesta peld zit met allerlei
symboliek,
verwijzingen
l g allerhande en verborgen
g
Y
ijzersterk
betekenissen moet steunen opP een ijzersterke
die vlot leest en voortdurend appelleert
aan
p
de nieuwsgierigheid van de lezer. Als het even
kan wordt zo'n tekst ook nogg best verrijkt
verrijk met
frisse taal die de lectuur aangenaam maakt.
Helaas ook hier faalt het boek.g
er ens wordt
duidelijk waar de auteur naartoe wil met zijn
l
verhaal ofrij
t het de lezer bij lzijn
zij nekvel.
g lP
Spijtig.
g•

ALADDIN

FB

Pol Hoste

De lucht naar Mirabel. Carnet, uitg.
g Prometheus,

Amsterdam,)
aar Uitverdeeld door Standaard
, 999, ver
,
, Bel Mei 147a, 2018 Antwerpen,
125
g everi)g
P 200 X 12
mm, io8 blz.,a
P erback 595 fr. - In De lucht naar
Mirabel is een . schrijver
uit Gent aan boord van
l
een KLM-boemgopP
weg
Tijden
g naar Montreal. Tijdens
vlucht maakt hij ..
en in een carnet.
Geconcentreerd schrijven
l ven aan boord van een
vlie
vliegtuig
tui is niet gemakkelijk.
J De man wordt
voortdurend onderbroken, zodat hijJ niet verder
lijkt te komen dan wat losse notities,gedachtenlijkt
g
flarden. Het fragmentair
karakter van de tekst
g
wordt nogg benadrukt, doordat Pol Hoste zijn
tekst nogg verder verbrokkelt door de vele Franse,
n.,
Engelse
en Duitse zinsneden.
Dat levert fra g men g
ten opP als 'I am Bel gier! Sage
g ich schliesslich.
"Belgier! Sagt
Deutsch. Just leave it
p
g er. Er spricht

to me, will jou? S etwas wie "Hai!" sagt
g er. Oder
"Heil!" It sounds verYAmerican like "Hi!" but a
bit shorter. We nemen afscheid.' Hoste noemt zijn
J
hoofdpersonage Passant.g
Een bewust gekozen
naam: vanopPhij
vlieghoogte ziet hij de wereld als
het ware'passeren' en geeft er zijn
J indrukken
van weer. Het is alsof Hoste met die versni Pe ring wil zeggen
dat de tijd
tij van de Grote Verhalen
g
definitief achter de rug ligt, dat er in de complexiteit van de werkelijkheid geen absolute zekerheden te ontdekken vallen. Hoste speelt
met
p
de taal en slaagt
d lezer
^ erin terzelfdertijd
J voor de
de samenhang van de wereld
door taal, kunst,
,
politiek, enz. te ontsluiten. In De lucht naar Mirabel neemt Pol Hoste ons opP een wonderlijke
wonderlijk reis
de tijd, de taal en de continenten. Zijn
Zijn
schrijfstijlis ggeestig-ironiserend
schrijfstijl
en poëtisch
te ggeg
P
lijk. De auteurlaatst
zich in de rij
rij van auteurs
P
als Ivo Michiels en Daniël Robberechts. Zijn
J tekst
stelt eisen aan de lezer en vraagt een aandachtige
g
lezing.
g Enkel wie.. de auteur volgt
g op
p dat moeilijke
van de tekst ontdekken.
l ppad zal de rijkdom
l
Gs

Hugo
g Claus

Verhalen, uitg.
^11999,
g De Bezige
g Bij-Amsterdam,
J

verdeeld door Uitg.
Singel
g
g 262, Schuttershofstraat
9, 2000 Antwerpen, 220 X 140
552 blz.,
4 mm, 55
gebonden 1700 Bfr. - Voor alle duidelijkheid, Verhalen is niet de verzamelde verhalen van Hugo
g
Claus. Achter de wat droge
g titel gaat wél een
mooie staalkaart schuil van wat literaire duizendvoorbij halve eeuw aan
ppoot Claus tijdens de voorbije
opp de markt heeft gebracht. Helaas ontbreekt een echte bronvermelding. Claus beperkt
p
zich tot de mededeling dat de verhalen in een
eerste versie o.a. verschenen in tijdschriften
als
J
Ruimte, De Gids, Tijd en Mens, Playboy...
, 'Naar
aloudebruik
heb ik de verhalen hier en daar
g
wat bijgeschaafd.',
voegt de auteur er nogg droogJgg
gwe.gaan toe. Geef toe, van een boek met een
prijskaartje
ri skaartje van 1700 frank er aan zou je
J beter
verwachten. Vooral omdat driekwart van de hier
gebundelde verhalen reeds eerder in boekvorm
verschenen zijn.
l Toch is dit een bundel om te
koesteren. Het boek opent immers met de inteltrale weergave
van de bundel 'De zwarte keigp
zer' uit 1958.
95 Met ppareltjes
J als 'Het huis in de
struiken', 'Suiker', 'De afbraak' en 'In de rue
Monsieur le Prince' blijft
dit één vang
de hoogteJ
punten. De selecties uit de bundels 'Natuurgetrouwer' (1969) en 'De mensen hiernaast'
(1985)zijn
zijn niet altijd
altijd even sterk,^ terwij
terwijl 'De ver ' (1981),
de monoloog van de oude non
9
Mechtild, en het boekenweekgeschenk
uit i989,
g
'De zwaardvis', voor mij
mi' dan weer tot de uitschieters van deze bundel behoren. Dieptepunt is
wellicht 'Chateau Migraine' (197
8) het
^ relaas van
het uitsta
uitstapj' e van een ordrechtse buurtverenide Dagen
van de Kunst in Gent. Hooggg
tes en laates
g dus. Maar ook het brede stilistisch
palet van Claus wordt in deze bundel overvloedigeillustreerd:
realistische verhalen wisselen af
gg
metrotesken
of satiren; de taal is virtuoos en
g
zinnelijk
l zoals alleen Claus dat kan. Het fraai uite even Verhalen is een waardiggg
geschenk voor
gg
de0arege auteur.
7l
GS

Peter Verhelst

TonSkat. Een verhalenbordeel, uitg.
g Prometheus,

Amsterdam,.. i999
, verdeeld door Standaard
aar Uiti a, 2018 Antwerpen,
1
geveri',
g iëlei 47
p 2155x135
l Bel
mm,blz.,
paperback
^
344
795 fr. - Ze bestaan wel
degelijk, verschrikkelijkeboeken
die een lezer
J
van literatuur doen walgen.
g Tot dergelijke
gl cateorie boeken behoort de roman Tonskat, een veralenbordeel van Peter Verhelst. Na meer dan
driehonderd bladzijden
bladzijden
zwoegen,
g zuchten en
vloeken is het de lezer allerminst
) waarduidelijk
over de roman gaat. Flarden zijn te begrijpen. Af
en toe zijn
zijn er enkelepg
pagina's die een e zijn.
) In
Tongkat vertellen acht figuren, onder wie een ikvuur achter zijn
zijn tanguur, Prometheus die
den bewaart, het Meisje
J met het Rode Haar, een
kamerjongen van de prins
en de prins die later
p
koning
konin wordt, hun verhaal. Op e vraaggwelk
verhaal ze vertellen, is nauwe iks
j een antwoord
teeven.
Het eerste verhaal, dat van de ik-figuur,
g
g ,

is nogg het gemakkelijkst
g
l te reconstrueren. Een
land wordteteisterd
door zo'n strenge
g
g winter
dat zelfs het bloed in de aders bevriest. Velen
sterven. Slechts een minderheid slaat
g erin zich
te verwarmen onder meer dooras
honp gedode
g
den tegen
gen
het lichaam te houden. Ook de ik-fiuur weet de kou van zich af te schudden. Hij
Hij
g
verliest wel zijn broer en zijn
zijn ouders. Op
p z'n
zwerftocht doorheen het vrieslandschapP ontmoet
hij een kamerjongen
g van de koning.
g De koningg
zijn
verbiedt
zin
1 volk om nog woorden als 'warmte'
en 'hitte' uit te spreken.
De bevolkingg neemt dit
P
niet en revolteert. De ik-figuur
komt in een soort
onderwereld terecht, van waaruit de kamerjongen zich oefent in de kunst van het terrorisme. In
die onderwereld is wel nogg warmte te vinden. De
andere verhalen zouden moeten vertellen wat er
aan die revolutie is voorafgegaan. Wat is er dan
wel te verstaan? Dat er nog
g andere bizarre fi
guren zijn,
J zoals de centauren, half jongen
Jong half mo torfiets, de moeder van Prometheus die in een
muur woont, Japetos,
de bloeddorstige
P
g vader van
Prometheus en een jongen die op een eiland vol
rozen en aardbeien leeft. De verhalen - eigenlijk
g l
zijn het mislukte moderne sprookjes
p
) en mythen
Y en die uiteindelijk één verhaal zouden moeten veronderstellen, etaleren een wereld van chaos. Het
lijkt erop dat Peter Verhelst zich amuseert om die
chaos al schrijvend
- met veel verwijzingen
J
l g en onder meer naar het Belgisch
Koningshuis
en de
g
g
Duitse terroriste Ulrike Mainhof - tot leven te
doen,
hijg
oen maar mis. gen. Datmag
..a ghgerust
scheen moet hijl daar een lezer niet mee lastigg val len. Tongkat had bijl mijJ toch één therapeutisch
rep
sultaat: ik zocht zo snel mogelijk
g J.,een echte roman
met een plot
p en personages.
I?
g Er zijn
l nogg goede
g
boeken, zuchtte ik.
JDD

Geert van Maele

De vier seizoenen van Mary,
rJuitg.
g Davidsfonds/

Clauwaert, Blijde-Inkomststraat
79-81,
LeuJ
79 ^000
3
ven, 1999, 220 X 150 mm, 272
7 blz., ggebonden 795
Bfr. - Het debuut van Geert Van Maele isesitug
eerdoophet einde van de achttiende eeuw in
Brugg
e. Het bewind van de keizer-koster Jozef
II
1
staat onder zware druk; de verlichte ideeën die
even later naar de Franse Revolutie zullen leiden
dringen
door.
g , geleidelijk
g
J in de Vlaamse gewesten
g
SSpporadisch brengt
en
g de auteur gebeurtenissen
g
'
beschrijvingen
van bepaalde
toestanden die de
p
oproerigheid van onze streken in die periode
illup
streren in zijn verhaal binnen. Simon ten Hooghe,
g
de intellectueelg
stads rifgevormde en verfijnde
1
fier heeft die nieuwe denkbeelden in zichpge
onomen maar is te bangg om ze voluit te pro
a e
p pagepg
ren. Hij
Hi is een goede
kennis van de familie van
g
Out ve, een g
brouwers geslacht dat door naarstigg
werken tot welstandi sekomen.
Benedict van
g
vraagt
aan Simon om m
voor
zijn
zijnwis pelYve vt
..
weinigverantwoordelijke
turf e weini
J zoon Philippe
ppe
een leraar Engels te zoeken, zodat zijn
zorgen- ..
J
kind zich in Engeland
kan gaan vervolmaken bijl
g
vermaarde Engelse
bierbrouwers. Simon heeft in
g
Brugge
Bru e contacten met het strenge
gEn
gels Klooster
waar rijke
en Vlaamse Jjuffrouwen een
g
1 Engelse
exclusieve,eïsoleerde
Na enig
Jgg
... vorminggkrijgen.
aarzelen en financiële waarborgen
g staat de abdis
toe dat deas
aangekomen jonge
g
p uit Engeland
l g
sister MaryY met de lesopdracht
belast wordt. Het
p
gevolg
evol laat zich raden: de jonge
e
e
J gonstuimige
gPhiipp
e verleidt het mooie zustertje dat echter ook
zo
ggecharmeerd wordt door de voor haar geest
g
aan
aangename
gesprekken
met de verstandige
g
p
g Simon. Alsof eroblemen
zo nog nietggrootg ep
zijn,vormt de figuur
noeg
zijn,
g van de ziekelijk bazige
g
abdis een supplementaire factor diedeplo
deot van
verhaal alleen maar verzwaart. De afloopg vertellen zou niet fatsoenlijk zijn - het boek magge
g
rust gelezen worden - maar af en toe zal de modale lezer toch fronsend vragen
bij het
g stellen bij
onwaarschijnlijke ofschoon als realistisch voorgege
stelde verloopp van de geschiedenis.
g
Wat echter meer ontgoochelt
is de vrij
vrij oppervlakpperv
g
kie uitwerkinggvan de karakters. Van Maele vertelt welgoed,
maar diept
g
p zelden uit. Net zoals de
reeds boven aan
g situering in een
. gehaalde magere
uit
uitgewerkte
historische context, zijn
zij ook de
g
p
ges te één-dimensionaal om te

overleven. Deze tekorten doen het boek aan het
einde, ondanks de keurige taal en de verdienstevertelstijl van de auteur, toch met een licht
like
J vertelstijl
dicht klappen.
g
PP
FT

Stefan van den Bossche

De adem van Mistral, uitg.
g Atlas/Amsterdam,

1999
, verspreid
Groep,p Santp door Veen Uitgevers
g
voortbeekstraat 21-25,
met
5 2100 Deurne, geill.
g
kleurenfoto's, 210 x 135
mm, 27 2 blz.,
blz. paperback
35
pp
g is het enkel een rit oop
995 Bfr. - Voor sommigen
de snelweg oppweg
g naar de vakantiebestemmingg
in Spanje
j Voor anderen is het een land met een
S ane.
haast mythische
bijklank:
bijklank de Provence. Dit land
Y
zijn
l onovertroffen variatie aan natuurschoon,
altijd wisselend licht en z'n eeuwigeplamet z'n altijd
tanen, met de tijdloze
schoonheid van kerken en
l
abdijen,
blijft een bron van fascinatie voor kunl blijf
van alle tijden.
Niet voor niets is de ProJ
vence het land van Petrarca en Van Goh,
g van
Cézanne en Giono. In De adem van Mistral neemt
Stefan van den Bossche de lezer mee opp - zoals
de ondertitel van zijn
- 'Een reis
J boek het noemt
..
door de geschreven Provence'. Hij laat de koers
van zijn reis bepalen
door schrijvers
en hun
p
,
werk. Franse auteurs natuurlijk zoals Albert Camus, Alphonse Daudet, Frédéric Mistral en de
andere feden van de Félibrig e-bewegg
in ... Stefan
van den Bossche kiest echter vooral voor Nederlandstalige auteurs die oppéén of andere manier
een speciale band hadden of hebben met de Provence. Sommigen
g hebben er hun verblijfplaats
p
zoals Ivo Michiels. Anderen ruimen in hun werk
nadrukkelijk
plaats
voor
de
streek,
zoals
Johan
1
J
Daisne met Als kantwerk aan de kim of Daniel Robberechts met Aankomen in Avi8non. Relaas. De auteur ként de streek en heeft er duidelijk hart voor.
Le Barroux, Mont Ventoux, Avignon
en Arles...
g
Les Baux, Saint-Michel de Frigolet, Fontaine de
Vaucluse, Sénanque... Ménerbes, Manos que, Aixen-Provence... De namen vormen eengedicht
oop
g
zichzelf. Stefan van den Bossche trekt vanlaats
p
totlaats
meekijke naar de Provence
p en laat ons meekijken
de ogen
Buysse, Louis Couperus,
g van Cyriel
Y
p
Luuk Gruwez, Hubert vanerrewe hen,
Stefan
g
Hertmans en vele anderen. Doorheen hun werk
krijgt
bijkomend glans. De adem van
lg de Provence bijkomende
etuigt van liefde voor de letteren en belezenheid. Het is bovendien vloteschreven
én
g
doet verlangen
g naar andere boeken. Reizen en lezen vormen in De adem van Mistral complementaire bezigheden. Dat Stefan van den Bossche
auteursas André de Richaud, Renè Char of Robberechts (opnieuw)
p .. onder onze aandacht brengt
g
en doet teruggrijpen
gg lpen naar hun werk, is wellicht
nog
de grootste
verdienste
van
zin
boek.
zijn
g
l
GS

Alberto Manguel

Eengeschiedenis van het lezen, uitg.
g Ambo/Am-

ster am, 1999
, verspreid
p door uitgeverij
g
lWestland nv, Th. van Cauwenberghlei
101, 2900
g
Schoten, vertalingg van Tinke Davids, met zw.-w.illustraties, 245
x 165 5mm, 416 blz., gebonden
45
.
g
1490
niet mag
49 Bfr. - Als één boekniet
g ontbreken in de
'Bibliotheek' dan is het toch wel Eengeschiedenis
van het lezen, waarvoor
Alberto Manuel
.
.99
g in 1998
de Prix Medici voor essayY kreeg. De auteur is van
af aan een gepassioneerd
lezer. Dat hij
hill
zi
n
zijn
gp
boek 'Eengeschiedenis
(...) en niet 'De geschieg
denis (...)' noemtetui tgvan bescheidenheid,
maar ook van het besef van de omvangg en comp lexiteit van het fenomeen lezen... Manguel benadert het lezen op de eniggmogelijke,
g ke, de enig
ggep aste manier: als amateur, als dilettant. Die
woorden bevatten elk duidelijk
l de notie 'houden
van'. Ruim vierhonderd bladzijden langg verwent
de auteur de lezer met eenes aa gde melange
g
van allerlei wetenswaardigheden
over lezen en
g
schrijven,
afgewisseld
met persoonlijke
J
g
p
J leeservaringen.
g Manuel
g heeft het over de geschiedenis
g
van het schrift (en dus van het lezen), over de betekenis van illustraties vanaf de Middeleeuwen
tot heden, over voorlezen - Alberto Manuel was
trouwens een tijdlang
J
g voorlezer voor de bejaarde
)
blinde Borges
g -, over de vormgeving
g g van boeken,
over bibliofilie, over uit de hand g elopen verzamelingen, over het stelen van boeken, over biBIBLIOTHEEK
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bliotheken, overevaarlijke
g
l boeken en boekverbrandingen... Dat alles samen maakt van Een geschiedenis van het lezen een ongemeen
boeiende
g
van het leescollage
g over alle denkbare aspecten
P
synthese, maar een. tekst om
P roces. Geen strenge
gY
in te ggrasduinen. Albert Manguel stelt eindelijk
eindelij
diegene
in het literaire wereldjel e centraal
g
voor alle boekeneschreven
worden: de lezer.
g
Zijn
voor wie
J boek is dan ook een écht geschenk
g
van lezen houdt. 'Deeschiedenis
van het lezen
g
heeftelukki
geen
einde.', stelt de auteur aan
g
g
begin
van zin
zijn
g van de laatste paragraaf
P g
J boek.
Manguel
Man uel heeft de lezer met zijn
zijn publicatie
P.
een
eigenzinnige inleiding
inleidin én navigatieinstrument
g
bezorgd. LeesbevorderinggPJ
op zijn best!
GS

KLASSIEKE LETTERKUNDE
Plato, Vergilius,
Ovidius e.a.
g

Oud geluk. Over liefde, lust en leven, uitg. M. Mun-

tin a bv, Amsterdam, 1999
, reeks Rainbow Pocket deken nr.149
, verspreid
p door Uitgeverij
g
] Kritak, Diestsestraat 249,
10
49 3000 Leuven, 175x105
mm, 2077 b lz., PP
paperback 2 98 Bfr. - Je
zijn
1 kan op zij
zeggen
gg dat bloemlezingen
g allerhande oop
dit ogenblik
bijzonder
populair zijn.
zijn Dit geldt zeg
PP
voor auteurs uit de klassieke oudheid. Het
prettige
is dat dergelijke
en
g daarbij
l bloemlezingen
g
vanuit verscheidene invalshoeken de literaire nalatenschaPbenaderen en zo aan de lezer telkens
een ander en soms verrassend spectrum
P
. hiervan
laten zien. De voorliggende
gaat opP
gbloemlezing
g zijn
zoek naar het geluk.
Dit onderwerp werd in ziJ
g
verschillende variaties door talrijke
ke dichters, filosofen,eschiedschri'vers
en romanciers behang
J
deld. En geluk mag dan wel een universeel begrip
individueel
g P zijn,
J het is tegelijk
g ] een uiterst in
gevoelen en beleven. De wegen
g naar het geluk
g
unnen dan ook zeer verschillend zijn.
]
In het boekje
worden
de
teksten
over
vier
hoofd)
stukken verdeeld: Leven, Leer, Lessen en Liefde en
lust. Het eerste hoofdstuk laat zien hoe veelomvattendeluk
g is. In het tweede hoofdstuk geven
g
Griekse en Romeinse filosofen hun visie over het
geluk.
Dat
zij
het
geluk
vaak
in
de
filosofie
zelf
g
l
g
zoeken ligt daarbi lj voor de hand. Het derde
hoofdstuk geeft
via een treffende geschiedenis
of
g
g
eenedenkwaardi voorbeeld
levenslessen mee.
g
Liefde en lust mogen
g als essentieel onderdeel van
heteluk
g uiteraard niet ontbreken. Over het ongeluk in de liefde ten slotte werden de mooiste
teksteneschreven.
OpPdie wijze
wijz wordt de verg
van de lezer een beetje gestuurd, wordt
het voor hememakkeli
wat naar zijn g
gading
l kerlg
te lezen. Het aanbod aan teksten in deze bloemlezing,
g die tot de heidense oudheid beperkt bleven,
is dan ook zeer gevarieerd. Zij zijn telkens voorzien van een korte en heldere inleiding. Het
bij-J
zondere voordeel van dergelijke
J bloemlezingen
g is
bovendien dat de modale belangstellende
hierin
g
ere
eregeld
moeilij bereikbare teksten
g voor hem moeilijk
ontdekken. In het voorliggende
boekje
gg
l e ver
wij slechts naar Ovidius, Lust overd
wijzen
a^^, ver t
taald door M. d'Hane-Scheltema engepubliceerd
in Hermeneus of Pervi ilium Veneris: een lentelied,
vertaald door P. Lateur (uitgeveri' lP, Leuven).
Het resultaat is eenretti gen lezenswaardigg
boekje. Het thema iis universeel. Moet dit nog
wordeng
eze d? Hoe Grieken en Romeinen het
g
begrippggeluk invulden blijkt
blijk voor de lezer die
zich hiervoor openstelt, toch web.v.een hoog
g actuahteitsgehalte te hebben. Of is b. de les van Solon dat rijkdom zelf niet gelukkig
maakt, zo mooi
g
verhaald door Herodotos, achterhaald? Het verlangen naar deeliefde
zoals Sappho
Sa ho of Catullus
g
dit hebben verwoord, is nogg steeds bijzonder herkenbaar. De samenstellers hoen
P dat de lezer er
enkele uren leesgenot
kent. ZijJ
en gerust
zijn.
zijn.
g
g
g
opdracht
is geslaagd.
P
g
g
RN

Paulus Diaconus

De ^^ eschiedenis van de Langobarden,
en uit . AtheA

naeum-Polak & Van Gennep,
997,
P Amster am,1
verdeeld door Singel
g 262 Uitgeverijen,
g
J en Schuttershofstraat,
met 2 kaartjes,
9 2000 Antwerpen,
P geill.
g
l
220 X 145
mm, 2 31 blz., gebonden
1339
Bfr. - In
45
g
339
288
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476 kwam er een einde aan het West-Romeinse
Rijk.
] De Germaanse huursoldaten van Romulus
Augustulus
hadden hun jonge
g
l g keizer aan de kant
ggeschoven en hun aanvoerder Odoaker uit g eroe 5
Pen tot koningg van de Germanen in Italië. In 568
vielen de Langobarden,
een Germaans volk, na
g
lap ge omzwervingen
Italië
binnen.
Gedurende
g
twee eeuwen zouden zijlg
grote delen van het
schiereiland beheersen en de cultuur hiervan
diepgaand
beinvloeden.
g
Ine fraaie Baskerville-serie verschijnt
verschijn met benu een
bijbijzongtot deze gebeurtenissen
1.
dere vertaling.Het
. gaat
van
g om een geschiedenis
g
de Langobar en door de Italiaanseschrijver,
schrijver,
g eleerde en monnik Paulus Diakonus (ca.2
- 8),
7579
zelf van Langobardische
afkomst. In zes boeken
g
wordt de ontstaansgeschiedenis, de omzwervinen in Europa
P en hun heerschappij
PP l over Italië be andeld. Het verhaal eindigt in het jaar
744,wan l 744
neer hun koningg Liutprand
stierf. Deze vorst
P
maakte met hulpP van de Franken een einde aan
de BY zantijJ nse heerschappij
heerscha ij in Italië. De kerstenin gvan de Langobarden
loo-Dt
g
r als een rode
draad door het boek. Aanvankelijk waren zijl een
op
P drift ggeraakt Germaans volkat vanuit Scandinavië vechtend door Europa
P trok. Sedert de
zesde eeuw kwamen zijJ onder Christelijke
Christelijk in•
enin
uiteindelijkals opvolgers
g zich
., uiteindelijk
g ,en
van de Christelijke
keizers edral laat-Romeinse
je
g van de stof zou
l diteg en. In de behandeling
schrift in zekere zin een cultuurgeschiedeniskunnen noemen.
De Geschiedenis van de Lan^obarden is het belangg
rijkste
l werk van Paulus Diakonus. Daarvoor had
hij reeds een Romeinse geschiedenisgeschreven. In
het voorliggende
geschrift
wenste hij die g esc hie gg
g
denis tot in de eigen tijd
tij door te trekken.
en Klaarg g niet volledigg tevreden over
hil nog
• 1 1 was hij
het resultaat. De Geschiedenis van de Lan obarden
eindigt vrij Pplots bij
bij de dood van koning LiutDrand in 744. De ggroeiende macht van de Fran<en en het verval van de Langobardische
eer
hg
schaPP
i', Jhetgeen
744
g overeenkomt met de jaren
)
tot,774
laat hij hij
echter onbesproken.
Doch niets
P
hij
wijst
er
op
dat
hij
dit
opzettelijk
zou
hebben
J
P
P
J
g edaan. Veeleer lijkt het er op
hi zijn werk om
P dat hij
• of andere reden - ziekte of dood? - niet heeft
kunnen beeindigen.
De voorliggende
vertaling met beknopte
gg
P com mentaar werd verzorgd door twee eminente vorsers, met name Ted en Fik Meijer.
J De publicatie
P
bezit bijgevolg
Jgg de kwaliteiten en het niveau die
men magg verwachten. Het is bovendien een
goede zaak dat
ook aan de vertaling van Latijnse
g
1 nse
teksten uit de vroege
g Middeleeuwen ruimere
aandacht wordt besteed. Samen met de vertaling
van Einhard, Het leven van Karel de Grote door
P. de Rynck,
lijkt
lijkt het ons dat op dat vlak een
Y
mooie voorzet ise
ggeven.
RN

Vergilius
g

Aeneis, uitg.
g Em. Querido's Uitgeverij,
g
l Amster-

dam, 1999
, verdeeld door Singel
Uitgeverijen,
J
g
g
Schuttershofstraat,
9 2000 Antwerpen,
p vertaald
door M.A. Schwartz, reeks 'Salamander Klassiek', 175X 120 mm, 390
gebonden 359 Bfr. 39 blz., g
De dichter P. Vergilius
Maro (70-199..v. Chr.) is een
g
veel vertaald auteur. Het feit dat hijl tot de 'klassieken' van de Latijnse
letterkunde wordt erekend is daar zeker ]niet vreemd aan. Zin
Zijn
l meestde
bekende werk bijl het grote
publiek
is beslist
g
P
.
Aeneis, het prachtige
hij de
P
g heldendicht, waarin hij
grootheid
en
de
oorsprong
van
Rome
bezingt.
g
P g
gt
Vergilius
begon
in 299v.
g
g zijn werk te redigeren
g
Chr., slechts luttele )jaren na Augustus'
overwing
nin gbij lActium in 31
3 v. Chr. Het epos
p verhaalt de
lot
Trojaa
lotgevallen
van de Trojaanse
ns held Aeneas die na
g
• verwoestingg van Troje
Troje en talrijkeg
gevechten in
Italie een nieuwe stad stichtte: Rome! De leende
g
van Aeneas, de stichter van Rome en de stamvader van het Iulischeeslacht
waartoe ook
g
Augustus
hoorde, bezongg in zekere zin ook de
g
overwinnaar van Actium die de rust in Rome liet
weerkeren. Het dichtwerk vermengde de mYthologi
lo ie met geschiedenis en werd zoet nationale
• os van de Romeinen.
Een jaar
Hij bel werkte Vergilius aan dit epos. Hij
schouwde het niet als voltooid. Vlak voor zijn
J

dood uitte hij
nogg de wens dat deze in zijn
hij
] oge
geschriften zouden worden vernietigd. Gelukkigg is dit niet gebeurd.
Beroemd zijn
g
l
delist
d
van
Troje en de
P assages over de val van Troje
het houten paard
evenals
de
tragische
liefdesgeP
g
g
schiedenis van Dido en Aeneas. Het werk heeft
als dusdanigg een enorme invloed uitgeoefend op
kunstenaars, componisten
en schri
schrijvers.
be.
P
J Met
trekkingtot de Nederlandse literatuur verwijzen
verwijze
J hier uiteraard naar de vertalingg van Anton.
Van Wilderode. Deze auteur beperkte
zich duideP
lijk
J niet tot het vertalen van dit magistrale epos,
maar
g zelf al zijn energie
. legde
g in ieder woord en
creeerde zo een nieuw dichtwerk.
Voor ons ligt
van de P rozaver g nu de heruitgave
g
talmgvan M.A. Schwartz. Deze beleefde zijn
l n eer
ste druk reeds in 1959
bij Teen
959
J TjeeWillink, werd her•
in de Baskerville Serie (Athenaeum-Pollak
& Van Gennep)
P en vindt nu zijn bestemminggin.
Salamander Klassiek (Querido). Uiteraard kan jeJ
dezerozavertalin
niet
P
g vergelijken
gl met deze
van A. van Wilderode. Doch zij] heeft beslist haar
kwaliteiten waarvan de talril ke herdrukken trouwens het bewijs leveren. De vertalingg van
..
Schwartz blijft
J bovendien, ondanks haar leeftijd,
l
nogsteeds vrij
vrij
no
toegankelijk
voor
de
hedendaagse
g
g
lezer. Hoewel de reeks Salamander Klassiek
goedkopeg
heruit
heruitgaven aanbiedt, zijn
zij deze boeken
verzorgd
en met een harde kaft uitgegeven.
g.
Voor wie Vergilius
nog
g
g niet in huis heeft, is er dus
de boekhanggeen reden meer om niet even langs
gs
del teaan.
g
RN

POËZIE
Jef Rademakers

Vurige tongen, uitg. Icarus, 1

verdeeld door
Standaard Uitgeverij
g
l n.v., Bel$celei 147A, 2018
Antwerpen,
p 250 X 13 0 mm,77blz., gebonden
g
Bfr. - In linnen
gebonden en met stofomslag
g
in kleuren. Een wel izonder
j
mooi omhulsel
voor een minderwaardige
g inhoud. De auteur is
bijna
schrijft volgens
de flaptekst
bijnavijftig
l gJjaar, schrijft
g
P
sop gteksten en televisie-kritiek
en is regisseur
bij
bij
g
.
de Nederlandse televisie. Onder motto's vanJulio Iglesias
en Charles Aznavour laat hij
hij zijn
zijn'gege
g
dichten' uitstromen in dit mooie boekje.
boekje. Hij
Hij heeft
in zijn
moeite met alles, met
l poëzie ongeveer
g
God allereerst, over wie hijJ niet zwijgen
Jg kan, met
woonwijken,
Publieke vrouwen, klasgenoten,
g
1 ken
Antwer Pen, afscheid en vooral met zichzelf kenneli'k.
mijn mislukking mee,/ het
P ik
mij
l 'Trots sleep
al hijlgend in de zak./ (p. 26). Zelfs het be•
vonk is in deze bundel niet
g in van eenpoetische
P
te vinden.
FB

Tine Ruysschaert/Dirk
Brossé
Y

Luister Moeder, dichters spreken overjou.
3o Moeder)
boekje 120 x
ágedichten, uitg. Lannoo/Tielt, 999 , boekj

mm,848blz., eniet
en cd, 495 Bfr. - Een selecg
tie van dertig gekende
en allicht ook iets minder
g
gekende
ekende Nederlandstalige
moe
ver g e moedergedichten,
zameld door Tine Ruysschaert
en door haar op
Y
een cd ingesproken. Hetgeheel
eheel wordt bovendien
verfraaid
door begeleidende
vleugjes
g,
gl Piano mu
.
ziek van Dirk Brossé. Het is een aansPrekende selectie waarin zowel de tederheid voor de moederfiuur
g tot uitdrukkin gkomt, alsook de smart
om haar afwezigheid
en ook wel de spanning
g
P
tussen moeder en kind, vooral de zoon, een dualiteit die eigen is aan de wereld van het kind in
zijn relatie tot de moeder. In een tweetalgedichten is een relativerende, een zelf relativerende
spanning tussen de ambities, de verlap gens van
de moeder en haar zorgg voor het kind voelbaar.
De voordracht van Tine Ruysschaert
is rustigg en
Y
gedragen,
g beheerst en doorvoeld. De intonatie en
zij spreekt is opP een ingeleefde
kleur waarmee zij
g
wijze
wijze afgestemd
op
ervaringen
g
P de uitgedrukte
g
g
van de verschillendeedichten.
Op
enkele
o g en g
P
blikken is er een lichte afwijking
van
de
oorl g
s ronkeli'ke
altij zo
J tekst. Het is bovendien nogg altijd
in haar voordracht enkele fenomenen, in het
bijzonder
de korte a en i, niet zeer zuiver zijn.
J
GC

Elisabeth Eybers

Em. Querido's Uitgeverij,
g
l^ Amsterdam, 1999
, verspreid
g
) Singel
g
p door de Uitgeverijen
262, Schuttershofstraat,
9 2000 Antwerpen,
p^ 210 x
120 mm, 55 blz . g
genaaid 65o Bfr. - Een surplus
p in
de winter van het leven, een surplus dat naar het
verledenrij
t, naar de eenvoud van wat werd
g lp
voorgedaan,
voorgezongen. En dat is voor haar
g
een waarde, die toch relativerend wordt ervaren:
'Voorgaande
is veelal / fantasmagorie
/ en kom
g
g
on
ongeveer
neer / op
fg
p verlaat m
Ynog
g nie.' Deun
damentele inspiratie van deze bundel vind ik in
de erkenningg van het goede
en het mooie, de ing
nerli'ke sterkte om te relativeren en de vaak onderhuidse, toch onmiskenbare trillip g,van een
onrust. Maar die dringt
g de dichteres zeker niet
o . Och wat zou ze: 'te oud vir ophef
p of lawaai'.
Ze voelt de nieuwe zomer nogg aankomen en ze
verheugt
zij
g zich daarin, maar weet ook dat na zijn
'dit behoedsaam vervaagg / tot 'n sediger tint, iets bedaag'.
•
g Een schitterende belijdenis!
J
Zeker als ze verbonden wordt met het steeds onbestemder vervloeien van 'die verskil / tussen ater
g en vóór jou
l - verlede en toekoms'. Ze weet
dat ze een zekere voleinding heeft benaderd,
maar voelt telkens weer toch derikkel
van een
p
nieuw gemis,
'met gevolg
g
g g dat die lewe nooit kan
en klaar afgerond is'. Of is de fundamentele inspiratie van deze bundel dan toch niet over alles
heen de volle aanvaardingg van wat het leven,
wanneer dan ook, brengt en biedt. 'Solank jij
ll nog
,
sekere sp
ierg
roep
e kan beweeg',g doe jel mee, al is
dat wel eens 'krampgg
a ti '. Gedichten waarin
de ernst altijd
limlach van verworl de glimlach
ven wijsheid priemt.
maskeert misg
.. Die glimlach
schien wel wat pijn
p en eenzaamheid en soms een
gevoelen van verlorenheid, maar is zeker niet
wrang,
Een
g zoals opp de achterflapp wordt gesteld.
g
bundel in de lijn
poezie,
maar waarin
l van Eybers'
Y
p
ze opnieuw
sterker,p
op de voorgrond
komt met
p
g
de nadruk opp het eigen
maar dat,
g ervaringsleven
g
hoe dan ook, nooit los staat van een algemeenmenselijke
Ook hier wendt ze
l ervaringswereld.
g
een vrije
J versvorm aan maar die, misschien meer
dan ooit tevoren,econdenseerd
wordt tot het esg
sentièle in de uitdrukking.
g De bundel geeft van
elkedicht
de Zuid-Afrikaanse en de Engelse
g
g
versie, beide door de dichtereserealiseerd.
Geen
g
vertalingen
g in de strikte zin van het woord, maar
gedichten
edichten die een eendere ervaringg anders ver woorden en vaak ook met g
ervarin s geg evens. De lezerkrijgt
kri' t telkens twee edichten die opP een eendere én andere wijze
wijz haar
ervaringen
en ZuidAfrig vorm geven. Krijgen
lgde
kaanse verzen 'Elk was in die war omdat jy
l /
elke slag effens anders lyk
Y / as wat ek onthou' in
de Engelse versie geen
afstandelijker,
g
l
ggeen neu traler, een minder uitgesprokenpersoonsgeb on den kleur: 'I wasuzzle
because you
p
Y looked
different / from what I remembered. Each time /
you appeared,
the less real you
Y
pp
Y became'?
Winter-surplus,
^

Gc

Armando
De naam in een kamer. Eengedicht,
uitg.
g De Bezige
g
8

Bij/Amsterdam, 1998,
door Uitgeve99 verspreid
g
p
rijen
g 262, Schuttershofstraat 9,
9 2000 Antl Singel
weren,
paperback 6 9o Bfr.
5 mm, 87
7 blz., pp
p 200 X 125
- Een lap
lange
poëtische
vertellingg in negengeledin e
van een jeugdgebeuren
g en die de geschiedenis
g
J gg
re-evoceren; eengebeuren waaraan de auteur
zich blijkbaar moeilij
moeilijk kan onttrekken, die een
impact
p, heeft. Dat magg blijken uit de
beheerst emotionele verbeelding
verbeeldin . Ze heeft betrekking ope het boosaardige
g huis waarover machthebbers zeggenschap
verwerven, waaruit geen
gg
g
uitweg mog)
eli'k is. De radeloosheid van het verleden lost zich nooit en nergens
volkomen opp in
g
aanvaarding,
g in begripp voor het bedreven kwaad,
ook nu nogg niet in het heden. De daders kunnen
er zich niet op
zijn omdat
p beroepen
p onschuldiggtezij
• bevelen involgden 'endeplich
delicht / we moesten
wat weeg aan hebben / de tucht / we deden wat we moesten doen.' Wat kan de dichter
van hen verwachten? 'Wat wilt u toch van mij
mi /
ik ben een kruimel ik ben een kleine / schakel ik
ben een deel van het raderwerk / ik ben de trage
g
tredmolen van de toekomst / is mij
mi vanuit de
hoogste
gezegd'.
Maar ookzijzij worden
g hoogte
g g
g
g e-

of niet van bovenaf
ovena wer g ze
p laad door de vraag
denedro en.
g Dat neemt niet weggdat de dichter
vermoedt dat ze het kwade met wellust bedreven. De herinneringg voedt telkens weer het verlanen de doden opnieuw
tot leven te wekken.
p
Ze kunnen echter niet meer worden benaderd.
'Hijl komt de doden niet nader / kan de doden
niet bereiken / niet aanraken / tot leven wekken
ofschoon de doden / hardopp bestaan... / ze leven luider dan ooit.' Eenedachteloo
die in verg
helderende, aansfrekende, intens verbeelde verzen wordt verwoord. Vooral ook de ritmisch
gedrageng
en allitererende herhaling van woord
en beeld intensifiëren het beaugstagende, benadrukken het verla p gen te ontgroeien aan dat wat
het leven blijvend
bezwaart. Een sterk doorlol
van menselijke
p end gedicht
g
l onmacht en van
verlangen
zou
g naar wat zuiver en opgehelderd
pg
kunnen worden.
GG

wordt bepaald
door
p
.. de nuchterheidszin, door de
belevingg van traditionele waarden,,g
gebruiken en
rituelen, door onderlip ge samenhang en solidariteit. Een verbeelding
g die de eenvou van het leven tekent in enkele markante kleuren: 'de levens
met hun ingekeerde
kracht, / de grenzeloze
een g
g
voud van hun kleuren, / van
hunebaren,
hou.
dingen'. Het geloof
in die 'ingekeerde
kracht', in
g
g
deg
ra ende waarde ervan, is of als een onderstroom of als een bepalende
kracht altijd
altij voelbaar
p
aanwezig: 'alleen Gods licht heerst / en de nacht
dag.
/ als in
ie
pel
g / Nogg zien wijl in een spiegel,
raadselen, / maar straks van aangezic t / tot
Aangezicht'. Een wereld die niet meer bestaat?
Allicht in deze vormen niet, maar beslist wel in
de spanningen, verlangens
en houdingen
g
g die in
het leven van elke mens doorheen zowat alle tij-)
den waarneembaar is. De verhoudingg tussen tijd
l
en tijdloosheid
is daarin de overheersende factor.
l
cc

Paul Éluard
Wereld met ogen enaeum
van sneeuw, uitg.
g Athenaeum -

Polak & Van Gennep, Amsterdam,
8, 99i ver
spreid
p reid door Uitgeverijen
g
J Singel
g 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, 220 X 145
1277 blz.,
4mm,
5
ebondenBfr.
999 - De vertaler geeft
.g zelf, aan dat
ijij de aanleiding voor de vertalingg van Eluards
g liederen van Poulenc op tekvon in
ggedichten vond
sten van deze dichter. De door Poulence
g ozen
g edichten vulde hij aan met een ruime keuze uit
de eerste en uit de latereeriode.
Het resultaat is
p
een representatief
beeld van
p
.. Paul Eluards poëzie.
In de uitgave
staan de origineel
Franse gedichten
g
g
ge
naast de vertalingen. Mooie en mooi vertaalde
ggedichten van een dichter die bijl de surrealisten
wordt gerangschikt,
maar die de agressieve
g g
g
princi es ervan nooit volkomen was toegedaan; al
blijft hijJ ook de dichter van het verzet. Hijl evolu eert echter duidelijk
l tot een dichter die het
schone nastreeft, tot een dichter van de liefde in
de zichtbare wereld. Dierondhoudin
gwordt
g
vrijwel altijd
altijd doordrongen
g door zijn
l verlangen
g
naaroëtische
communicatie. Zijn
Zij fundamentele
p
bedoelingverwoordde hijzelf
als
'le
poète
est
l
p
profondément enfoncé dans la vie des autres
hommes'. Opvallend, ook in deze keuze, is het
gegeven dat hijJ zich vaak liet inspireren
door
p
eeldende kunstenaars als Max Ernst, Salvador
Dali, Pablo Picasso, Georges
g Braque,
.q Juan Miró,
Marc Chagall... Een fraaie en rijke
rijk dichtkunst,
J van vorm, eufonisch (ook in de vertaling),
g
ritmisch, beeld- en klankrijk. Gedichten over de
liefde en de droom die vanuit de persoonlijke
l erp
varingg
grijpen
lp naar het universele. Enkele verzen
van het laatsteedicht
in deze bloemlezingg mo g
'ik houd van 'je
g
g en daarvan een indruk geven:
)
om alle vrouwen die ik niet hebekend
/ ik
g
tijdendat ik niet heb geleefd
houd vanel om alle tijden
g
/ ... / ik houd van jel om lief te hebben / ... Wie
anders spiegelt mi
mij dan jij
jij zelf zie ik mij
mij amper
p /
Zonder ou zie ik enkel een verlaten vlakte / Tussen vroeger
g en vandaag'.
g
j

GG

Koos Geerds
Sta^horst, uitg.
/ Amsterdam,
g De Arbeiderspers
1?

199Singe
8, verdeeld door Uitgeverijen Sin el 262,
9 2000 Antwerpen,
p 200 x 200
mm,blz.,
genaaid
55
599 Bfr. - Een bundelg eg
schreven als een herinneringg aan het ooit bekende (of mediatiek bekendgemaakte)
ge) RouveenStaphorst waar Koos Geerds van zijn
zij zesde tot
l heeft ggewoond als zoon van het
hoofd van de gereformeerde lagere
g school. Met
scher omlijnde
scherp
ensee
soms
som licht over l
ppenseeltrekken,
dadag, tekent de auteur het dorpsleven
en de
p
dorpsmens
in
i beelden
p
die naar de realiteit
grijpen. De verzen
g)
staan direct en zonder
veel omhaal gericht
oop
g
essentialia van het leven, het leven in dit
dorp met zijn
zijneigeng
heid en in en door die
eigenheid ook ruimer
het algemeen menselijke.
) Die realiteit

Koos G ee

rdsStap

horst

Gerrit Kouwenaar
Eenlas
Querido/Amsterdam,
8 om te breken, uitg.
g Q
..

1998,
99 verdeeld door Uitgeverijen
g
) en Singel
g 262,
Schuttershofstraat,
9 2000 Antwerpen,
P 25o X 200
mm, io blz., speciale
uitvoeringg 599 Bfr.-Koup
wenaarsedichten
blijven
g
l niet gemakkelijk
g
l toegedichten reikt Kouweg ankelijk
l en ook in deze g.
naar niet verder dan het eigen
menselijk en
g menselijke
sterfelijke perspectief.
Ze blijven
'aards'. Je
J
p
l
krijgt
hij in deze achtgedichlg zelfs de indruk dat hij
ten opnieuw
teruggrijpt
naar
een
uitgesproken
gg,Jp
p
anekdotiek. Of ontstijgt
die anekdotiek aan zichlg..
zelf? Verruimt ze zich in algemener menselijke
akkoorden? Alleszinsoëzie
die in de lijn
p
l ligt
g van
de laatste van Kouwenaars bundels: het streven
naar coherentie, de intense betrokkenheid van
beelden opp elkaar en de relativerende kracht van
woorden en beelden die wel eens verglijdt naar
vormen van cynisme. Het achtste en laatsteeg
dicht is wellicht illustratief voor de andere zeven.
'Liggend
in
zwart
in
de
helderste
kamer...
vult
gg
zijn
gedwee
zin
1 inhoud met leegte'.
g
g En komt dat
dan neer opp 'uren
herhalen zich zonder begin.,
g
nen'? Vergelijkbare
g ) kbare beelden komen trouwens ook
in de andere gedichten voor: 'een klok die niet
loopt', 'een ijlbrief bevlekt in de keuken'... Poëzie
voor de lezer die zich in verlatenheid buit
g naar
of zich koestert in een desolaat, zo al niet ontwrichtend tekort.
GG

Nachoem M.
Winber
j
g
Alvast. Gedichten, uitg. De Bezige Bil /Amsterdam,

1998,
Singe
el 262,
99 verdeeld doorUitgeverijen Sin
125
9 2000 Antwerpen, 200 x 12
mm, 6o blz.,a
erback 6 o9 Bfr. - Een dichtkunst
pp
• haar bewogen
nietvlot vrij
vri geeft.
g , boodschapp niet
• zit geborgen
beelg,g in soms wat bevreemdende
.
den en interacties van beelden, in scherpe tegenstellingen en zelfs in een wat uitdagende tegenspreke i'ke
l verbeelding.
g Ze spant alleszins een
verwachtingscurve
naar een beter, een voller leg
ven dat de ervaringg van een ggemis zou kunnen
overstijgen.
De laatste strofe van het laatsteelgg
dicht bevraagt evocerend dat fundamentele verwachten: 'Zitten / wat later / nodigg is / roepen?'
Doorheen die ervaringgp
priemt toch ook, allicht
vluchti
vluchtigen labiel, de ervaringg van eigenwaarde.
g
Die wordt trouwens niet enkele
rolecteerd in
geprojecteerd
het eigen
Een
g
.g ik maar ook op anderen gericht.
poëzie
oëzie die zich niet in de eerste pplaats waarmaakt
door een fraaie verwoording, door de euforie van
vloeiende
verzen,
vrij
maar veel-eer door een vrij
.
die mede wordt be
bepaald
pprozaïsche versopbouw
p
p
door een beschouwende invalshoek. Het mag
verwonderingg en allicht ook bewonderingg wekken dat het formeelroza-achti
e dep
poëtische
p
g
waarde van deze gedichten niet ontkracht. Een
bijzondere
g e alerte en aan J
ppoëzie die de ggeduldige,
dachtige lezer kan aanspreken.
P
GG

Luuk Gruwez
Het land van de wangen,
8 uitg.
g De Arbeiderspers/
P

Amsterdam, 1998, verdeeld door Uitgeverijen
Singel 262, Schuttershofstraat,
9 2000 Antwerpen,
p
195x 1155mm, 2277
rees Privé-domein nr. 226,1
)g blz.,enaaid
799 Bfr. - Luuk Gruwez (1 953e
g
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niet vooral bekendheid als dichter, maarrofip
leerde zich de laatste Jjaren ook alsprozaïst.
Er
P
dat
hij
samen
met
zijn
zij
was het Siamees dagboek
S
Eriek Verpale
P schreef, en - recenter - de
oed onthaalde en bekroonde verhalenbundel
Het bal van opa
reeks
p Bing.
^ In de prestigieuze
P g
Privé-domein' van uitgeverij
P is
lDe Arbeiderspers
g
een vlot lezend
er dan nu Het land van de wanen:
8
en intrigerend
privé-document,
autobiografische
P
g
g
notities zegg maar, in verschillende toonaarden en
tekstsoorten. Soms nemen ze de vorm aan van
brieven, dan weer zijn
l het dagboekfragmenten of
louterroza
P waarin de verschillende tekstdelen
naar mekaar toe worden geschreven. Deersonap
g es zijn veelal familiaal: de ouders en grootou ders, deeliefde
Tippetoje,
enkele
vrienden,
een
g
PP j
Provençaals ex-liefje
J van de schrijver.
J ver Zoals eer tijds
l in Gruwez' Ppoëzie, spelen ook in dezeg eschriften dood en vergan elijkheid,
en de ontroeJ
rende schoonheid ervan, een wezenlijke
J rol. De
ziekte van Tippetoje,
daarbij de eiPP l de onmacht daarbij,
schrijver. Gegevens
die in hun
^ ziekte van de schrijver.
g.
menselijkheid en zelfs schoonheid worden benaderd. De dood van enkele figuren in het boek
loopt
l maar dreigende
g
P dan ook als een menselijke,
schaduwmee met de vertelling.
g Het land van de
wanen is op
wangen
verschillende
plaatsen
heerlijk
heerlij
hu p
P
ook, en daardoor vaak ook tragikomisch van aard, en doortrokken van de wetenschaPdat alles tijdelijk
tijdelijkis en voorbijgaat.
Jg Een en
ander wordteg laatst
tegen
die
P
g een achtergrond
g
Grieks is of Zuid-Frans, en dateeft
g dit boek een
soort tweede, zuidelijker
niveau,
J ingekleurd
g
waartegen
g het eerste, het dagdagelijkse van familie, huis en omgeving, bijwijlen
bi'wi eng
grauw afsteekt.
Het is een schitterend boekeworden,
zoveel is
g
zeker. Een stand van zaken, met alle motieven en
bekommernissen van de auteur erin vervat tot indringend
relaas, vertederend, weemoedig,
g
g soms
ironisch maar altijd
J liefkozend. Het land van de
wanen
bij de beS is een essentieel document bij
schouwingan
g de figuur
g en van het werk van
Luuk Gruwez, en wat mij
mi betreft een nieuw
zij oeuvre.
hoogtepunt in zijn
Hans Renders

Zo meen ik dat ookjij
11 bent. Biografie van IJan Hanlo,

uitg. De Arbeiderspers/Amsterdam,
998,ver P
deeld door Uitgeveri'en
l Singel
g 262, Schuttershofstraat,92000 Antwerpen,
eill. met zw.-w.-foto's,
P g
205
1 mm, 677
blz., gebonden
1 00
5 x45
77
5 Bfr. - Het
g
genre van de literaire biografie
groeit
en bloeit.
g
g
e ondersteuningg van het Biog rafieénbudget van
het Nederlands Fonds voor de Letteren en de literaireroductiesteun
van het ministerie van de
P
Vlaamse Gemeenschap maken dat een belangrijk
gl
deel van de Nederlandstaligeschrijvers
schrijvers
op
pa
pier kon worden vastgelegd: recentelijk
recentelij waren
• onder anderen de gezusters Loveling,
g Hans
Andreus, Stijn
J Streuvels, JJ.J. Slauerhof, en binnenkort volgen
Y Buysse,
g Richard Minne, Cyriel
Y
Johan Daisne, om slechts die te noemen. In de
fraaie biografieënreeks
'0 P Domein' van uit'Open
g
g everi' de Arbeiderspers
P, verscheen
. Zo meen ik dat
ook1jij bent - d e biografie
van de dichter Jan
g
Han o (1912-1969). De dichter van het veelbes roken klankgedicht
'Oote oote boe' was een
g
ramatisch figuur.
Heel zijn
zijn leven worstelde hij
hij
g
met zijn
JPpedofiele ggeaardheid: het bracht hem in
een vrijwel
s chiaJ
Ppermanente aanrakingg met PY
ters, rechters en strafinrichtingen. Zijn
l roekeloos
rijgedrag
was een ander pprobleem:
rob ee een reeks van
lg
ongevallen waren zijn deel, en uiteindelijk
uiteindelij was
ook dat laatste, fatale motorongeluk
dat hem
g
het leven heeft g ekost. Al de bijhorendepolitiel
P
verslagen,
onuitgegeven
g medische rapporten,
p
dagboeken
en uiteraard en vooral de gedichten
g
g
van Hanlo zelf vormen het veelkleurige materiaal voor deze schitterende auteursbiografie. Ook
blijkt
dat, tijdensl
zin leven, een
zijn
J overtuigend
g
aanzienlijk
zij persoon onderbelicht is
J deel van zijn
Een bijkomen
e bestaansreden voor
g
l
dit boek. De werkelijkheid
werkelijkheid
grilliger
is rille er d
dan
de fictie, zo staat het in de flaptekst.
Het moetgezegd
P
,
dat Hans Renders zijn onderwerp vakkundig
g
heeft benaderd, en dat dit werk overan
J Hanlo
zich metlezier,
maar tegelijk
P
gl ook een soort van
medelijden,
laat lezen. De auteur heeft niets aan
l
290
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het toeval overgelaten: alles wat kon worden onderzocht, werd daadwerkelijk
daadwerkelij onderzocht. Geen opgespoord en ondervraagd, locaties begg
zocht. Het werd dan ook een lijvig
J boekwerk,
uitermate vloteschreven,
en zoals steeds, aarg
digg
eillustreerd. Een waardige opvolger voor de
Slauerhoff-biogl
rafie. Daarbij. komt dat ik deze
doorzettende en goed
schrijvende
Hans Renders
g
J
zon meteen al durf signaleren als een
van de bijzonl
derste beoefenaars van hetenre
der literaire
g
biografie.
g
SVDB

Rien Vroegindeweij
g

Eerst varen, dan leven. Gedichten, uit g. L.J.
J Veen/

Amsterdam, 199
8, verdeeld door Veen Uitgeversg evers
Santvoortbeeklaan 21-2 , 2100 Deurne, 200
groep,5
x 125
5 mm, 464 blz.,
P aP erback 495 Bfr. - Dit
is de tweede of derde
bundel van deze talentvolle auteur. Hijl
bevat vier delen, die
weinig relaties hebben
met elkaar. Na een
zeer kort eerste deel
'In de lift' volgt een
substantiëlere afdeling
onder een motto van
Plutarchus 'Navigare
necesse est, vivere non
est necesse', waaraan
blijkbaar
ook de titel
J
van deehele
bundel
g
is ontleend. Het beste
gedicht
is hier 'Erasg
musbru gJ
' (in Rotterdam) met drieregelige bijna
aforistische bedenkingen,
als 'Terwijl
g
J de brug
ge
gbouwd wordt / groeit de campanula uit het /
van mijn
min
l kelder'. u en dan klinkt
de taal van de dichter wat ironisch, zoals in de
vier veertienregelige 'Lotharin gse sonnetten'. En
inn de 'Enkele verzen voor vrienden' leest men:
'Daar staat mijn fiets / een zwarte Calvinist met
brede banden. / Aan zo'n velo heb je in de Ardennen niets, / Dat is een voertuigg voor de Lage
Landen.' Een aantrekkelijke,
l vlot leesbare bundel
pittige
ggeschreven in een P
g taal, waarachter, denk
ik, somtijds
J meer wordt weggeborgen dan er
staat.
FB

Johan Anthierens

pijn, Uitg.
ac9ues Brel. Deppassie en dein,
I
g L.J. Veen/

Amsterdam,) 99
8, verdeeld door Veen Uitgeversg evers
groep,5
Santvoortbeeklaan 21-2 , 2100 Deurne,
g 210 x 1 3 0
g eill . met zw.-w.-foto's en tekeningen,
mm, 2855 blz., Ppaperback 700
7 Bfr. - Meer dan
twintig
jaarggeleden, p9
op oktober 1978, stierf
g1
Jacques
Brel. Hijl was voor velen de belangrijkste
q
gJ
Franstalige
g liedjeszanger
g van diegeneratie. Ook
voor Johan Anthierens was dat zo: niet alleen het
feit dat ook Brel een Brusselaar was, bond hem
met de zap ger, maar ook het tweetal exclusieve
interviews die Anthierens met hem voerde. De
biografie
Jacques
Brel. De ppassie en de pJ
pijn is het
q
g
resultaat van de innige
g band tussen zanger en
schrijver.
Het boek werd verlucht met illustraties
l
en liedteksten, maar is vooral origineel
in zijn
zijnoP ^
zet: via interviews,P
ges rekken, relazen van mensen die Brel van nabijl hebben ggekend wordt een
beeld van de zanger
g opgehangen. Anthierens
maakte er eenrimatisch
werk van, met veel
P
soorten teksten. Een laatste, in dit werkeinteg..
reerde tekst
is het reisverslag dat de schrijver
g
l ver
maakte bij zijn bezoek aan het eiland Hiva Oa in
de Stille Zuidzee, waar Brel begraven
ligt
g
g op
P het
kerkhof van de hoofdplaats
Atuona, waar zich
P
ook de laatste rustplaats
bevindt van schilder
P
Paul Gauguin.
Het boek begint
g met het verhaal
g
van Marieke, die Brel had leren kennen in het casino van Knokke, waar hij
hij optrad tussen het rinkelen van bestekken van eet usti en. Marieke
ging zich na het concert namens het publiek bij
gg
de zanger
g verontschuldigen.
g Sedertdien ging de
vrouw steevast naar ieder optreden
van Brel. Ze
p
leerde hem steeds beter kennen, en opP een beaald moment herinnerden ze zich dat ze samen
kind wareneweest in het
West-Vlaamse dorp
P

Stalhille. ac ues Brel is een aardig
g boekgeworbij-l
kwaarde goed
en bi
den, merkwaardig
g gedocumenteerd
g
zonderoed
Kortom, zoals van
g geschreven.
g
JJohan Anthierens mocht worden verwacht.
SVDB

Kristien Hemmerechts

8,ver Taal zonder mij,
t uitg. Atlas/Amsterdam,)99

roeP , Santvoortbeekit
deeld door Veengeversg
en,g
eill. met
laan 21-25,
5 2100 Deurne/Antwerpen,
P
135
mm,1 05 blz.,
handschriftfra mepten, 2255x 35
gebonden
800 Bfr. - De datum is een deel g ewor g
den van ons literair erfgoed:
22 mei997
1 , want
g
dan overleed onverwachts de dichter Herman de
Coninck, hoofdredacteur van het Nieuw WereldHet gebeurde
in Lissabon, en hij
hij was
tijdschrift.
1
g
onderweg naarP
de opening van een literair conres. Zijn vrouw, de schrijfster
schri' ster Kristien HemmegJ
rechts, nam opnieuw
zij
zijnpoëzie ter hand en
P
ze in het licht van de autobiografische
ver•
g
Uiteindelij
wijzin
wijzingen
en in verschillende gedichten.
Uiteindelijk
g
zij
Herman de Coninck
pas nu echt
be ri' zij
.g
1
die
• en. De herinneringen
en Hemmerechts in dit
boek heefteschreven,
zullen menigeen
dierbaar
g
g
zijn.
J De Coninck zat op
P het centrum van ons litera.ir bestel, of hijJ dat nu wou of niet. Reputaties in
spe
Het was
P moesten vaak langs
g hem passeren.
p
in die zin dat Kristien Hemmerechts hem voor
het eerst ontmoette, in een café, met haar eerste
verhalen in de buurt, en met de brandende vraag
wat hijJ er wel in zag. Het relaas van de dood van
Herman de Coninck, de uitvaartplechtigheid in
Antwerpen,
l n laatste dichte de voltooiingg van zijn
bundel in het Proven^aalse dorpje
l Vauvenargues,
zijnood, in maart
Vingerafdrukken, vlak voorzij
. Alles wordt geïllustreerd
met verschillende
997
g
van de bijzonder
fraaie brieven die De Coninck
l
moeiteloos uit zijn
J mouw schudde. Dat moet
overi
overigens ook maar eens gebeuren, zo'n bundezijn
gvan zin
J brieven, dat bleek al in het artikel
van Piet PirYns in het aan De Coninck gewijde
g ld
themanummer. Dit boek moesteschreven
worg
den, zoveel is zeker. Alleen al omdat de feiten en
feitjes,
of
feitjes, voor ze zouden worden geinterpreteerd
g
P
herschreven, beter eerst op papier
p ier kunnen wordenezet,
en liefst door e meest bevoorrechte
g
bijzonder fraai document
ggetuige.
g Het is eenbijzonder
g eworden waar, wat mij
mi betreft, niet het minste
vraagteken
achter kan worden geplaatst.
Het
gP
g
leest als een trein, en balanceert opf het verbluffende evenwicht vanoezie
en proza.
P
p
Kortom: een hoogtepunt in de literaire productie
P
van 199
8. Een must voor iedere literatuurliefhebber.
SVDB

Federico Garcia Lorca

8, ver Suites, uitg.
g Meulenhoff/Amsterdam,)99

deeld door Kritak - J.M. Meulenhoff Vlaanderen,
Diestsestraat 249,
000
49
3 Leuven, vertaald en van
een nawoord en aantekeningen
g voorzien door
Bart Vonck, 215
798
5 x41 0 mm,191 blz., genaaid
79
g
Bfr. - Van 1920-1923heeft Garcia Lorca intens aan
zijn 'suites' gewerkt,
zijn
maar een publicatie
ervan
g
P
•
hij
hij persoonlijk niet meegemaakt. Heel zi
zijn
. n
verdere leven heeft hij
hiJ die gedichten
verfraaid en
g
verfijnd.
Dat heeft geleid tot een poëtische
uitJ
P,
drukkin gdie hijhijzelf ervaarde als zijn
zij beste en
bijzondere.
Deze 'suites' zijn
zij inderdaad
J
en ze zijn
zijn uitstekend vertaald. OngetwijJ feld voelt men iin de vertalingg iets van de soms
ragfijne verbeelding
g die nog
g wordtgeintensifieerd door een eufonische meerwaarde. Ze
brengt
grespect
P op
P voor de zachte eenvoud en het
lichtvoetige dat in het eerste deel leidt tot verzen
'waarin de euforie klinkt van de lj on ge kunstenaar die oogg in oog
g staat met de natuur en zich
bewust is van een nieuwe kracht' (nawoord).
Daarna, maar zonder een innerlijke
l eenheid te
breken, verruimt de thematiek naar heteien
P
van het mysterie
van de tijd, de dood en de
Y
eeuwigheid.
Het wordt de uitdrukkingg van een
g
intimiteit in zachtvloeiende verzen en van een
verbeelding die, bijna
en zonder
l onopvallend
P
bruskeren, Ilet fundamentele tekort tekent dat
Lorca te dragen
g had. Hij wordt geconfronteerd
g
..
met 'wat verzonken ligt in het niets, waar hijl de
man ontmoet die hijJ had kunnen zijn,
l maar niet
is,
s, de vrouw die hijJ had kunnen beminnen, maar

van wie hij door zijn
geaardheid
verwijderd
..
Jg
wordt, de kinderen die hijl had gewild,
maar die
g
hij1 niet in zijn armen zal kunnen sluiten' (id.)
Gedichten ieeor
zij in verschillende
georganiseerd
zijn
g g
rond één thema dat in variaties wordt
uitgewerkt.
Prachti
Prachtige,
e, helder verwoorde, transg
en meestal vrij kortegedichten
edichten die verf
wonderingen bewondering uitdrukken en wel
eens verblijden
naar de melancholie. Ze worden
)
zeker
gevoed
doorookver
het niet te realiseren
ren
..
g
lanen van de terugkeer
langen
naar de kindertijd,
g
l het
aradi dat beschermt
paradijs
tegen
illusies.
Een
dichtg
.
unst die finaal handelt over de tijd,
ijd, hetP
verloop
zij
ervan en de dood die dreiginggén ..verlossingg zijn
aan de verre horizon. De schijnbare
eenvoud
l
van deze 'suites' draagt
g frisse
gop
peen elegant
wijze existentiële vragen.
g
GG

Robert Dorsman & Adriaan Van Dis

(samenstelling)
g

uitg.. Meulenhoff/AmsterO y e en droewe land, uit

dam, 199
8, verdeeld door Kritak - J.M. Meulenhoff Vlaanderen, Diestsestraat 249,
000
49
3 Leuven,
215
1 0 mm, 175 blz., ggenaaid 598
5x 4
59 Bfr. - Een
bundel Zuid-Afrikaanse poëzie die een mogelijke
gJ
vertrouwdheid van vele Vlaamse lezers met die
poëzie ongetwijfeld ruim kan aanvullen. De thematiek ervan is inderdaad veel rijker
dan 'God of
l
dood' (nawoord); veel rijker
dan een thematiek
)
die zich zou beperken
tot de ontvoogdingsstrijd
P
tegeneen Engelse
van de 'boer' teen
g overheersing.g
Uit deze bundel blijkt duidelijk dat de wordingg
van de Zuid-Afrikaanseoezie
geen
P
g uitsluitend
blanke aangelegenheid was. De samenstellers
hebben een keuzeemaakt
uit het aanbod van
g
gedichten
van de laatste honderd jaar.
Het was
g
)
niet hun bedoeling
beeld teg eP
g een representatief
ven van die poëzie; ze werden vooraleleid
door
g
eenersoon
i'ke
l voorkeur en een eigen
P
g smaak.
Misschien biedt deze keuze inderdaad geen volkomen ade quaat en representatief
beeld van die
P
P oezie, maar zeetuit wel van een allicht voor
velen onvermoede rijkdom.
De gedichten
revele)
g
ren ook, althans tot oPzekere hoogte,
g wat in
Zuid-Afrikaedurende
die honderd jaar
l zoal is
g
gebeurd.
Om de lectuur van de gedichten te verg
werd aan alle e ichten (met uitg l gedichten
zonderis gvan die van Elisabeth Eybers)
een baY
sisvertalingtoegevoegd. In het nawoord schetst
Robert Dorsman zeer bondigg een overzicht van
wat zich in Zuid-Afrika afspeelde opp het vlak
van taal en letteren. Zeer zeker moet ook worden
en
vermeld dat de bijgevoegde bio-bibliografie
g
bronvermeldingg heel wat informatie
i
biedt. Een
aantrekkelijk aspect
aantrekkelijk
P van de bundel bestaat erin
dat hij vrij gekende namen meldt zoals Eybers
en
Y
BreYtenbac , maar ook heel wat minder gekende,
g
maar duidelijk
) waardevolle dichters. Uit de bundel blijkt dat de poezie
in Zuid-Afrika
-Afrika vele thep
ma's kent, nauw aansluit bij het volk, zich een
van verwoording aanmeet en dat
)
g rote vrijheid
ze, zoals de titel van de bundel zegt, zich
graag
g
vermeit iin het 'Wye
Y en droewe land', een and
van het verlangen naar ruimte en een land dat
vgemakkelijkl weemoed wekt.
vrijg
GG

Felix De Boeck

Gedichten, uitg.
g Zuid & Noord vzw, Haneber g -

145
straat81
Beringen,
mm, Pa75 3581
99 8, 210 x 45
g
blz., genaaid.
- Ter geleg
,
g
Paverreeks nr. 26,
J
g van Felix
g enheid van de honderdste verjaardag
de Boeck worden in deze bundeledichten
van
g
hem aangeboden, althans een keuze van een zehij hoofdzakelijk
hoofdzakelij schreef
venti g
tal gedichten
die hij
g
. Nu worden ze in de open2
1 9i 5 en 195
p en
baarheidebracht
door de vzw De Vrienden van
g
Felix de Boeck. Alleszins eeniëteitsvolle
hulde
p
die een aanvullende benaderinggg
geeft van een
waardevol mens engroo
enroot kunstenaar. Ze kan alzijn totaalbeeld verruimen en verdiepen.
P De
bewogenheid,
het moedernatuur, een religieuze
g en
g
schaP, de dood en in enkele gedichten
ook de
g
verbondenheid met Vlaanderen zijn de belangrijkste
thema's. Ze komen ook in zijn
l .. schildert
tot uitdrukking. Daar g
grijpt
ri JP
t hij allicht
toch,
•
l
en wellichteleideli'
l aan,n.,opPeen intenser,gelag
dener en persoonlijker
P
1 wijze
l naar wezenlijke,

naar existentiële menselijke
menselijke ervaringen.
ver
g Zijn
l Zijzen zijn
J echter vrij traditionalistisch van opzet;
p
zeker formeel hebben ze slechts in beperkte
mate
P
een uitgesproken eigen signatuur. Hij
Hij verwoordt
ze op een vrij emotionele wijze, teder en
eren in beeld- en taalgebruik en in zacht vloeirend
ende vormen van versificatie. Eenoëtisch
relip
leus beleven dat, zeker voor de hedendaagse
g
lezer, eenoetistische
indruk kan geven. Die
P
lezer moet dan bovendien vrij vaak abstractie
maken van
P wij1 d . een wel eens opduikende
lopendheld. De bundel bevat ongetwijfeld ook
waardevolleedichten
die toch ook telkens in de
g
tijd van ontstaan moeten worden gesitueerd. Het
is duidelijk
l dat, allicht omwille van de oorlog somstandigheden,
de gedichten
geleidelijk
l som g
g
g
berder, donkerder van tonaliteit worden. In het
beeldgebruik
zoals dat in zijn
zij verzen voorkomt,
g
het reiken naar het licht, naar wat bevrijding
) g is
reeds te onderkennen.
blijft
Het blijft echter nogg om
. floerst. Deze aanzet
krijgt
e
.
Jg een ruimere,
..e een diP ere uitdrukkingg in de beelden die hij) schildert.
Daar is allicht de `omfloersing' veeleer de beli'del
nis een bevrijdend
licht, het mysterie
ervan, te
J
Y
doen opstralen
uit
de
gegeven
beelden.
Deze
P
gg
bundel heeft een bijzondere waarde als tijdsdocul
ment. Hijlggeeft een aanvullend beeld van de zoekende kunstenaar die er voortdurend naar
zij bestreefde in en door het licht de wereld en zijn
gen te overstijgen.
Jgen
p
GG

José de Poortere

Van een man zonder helm, uit g. Zuid & Noord, Ha-

3581 Beringen,
neber straat,
g
99 8, 210 X 1145
75 35
mm,blz.,
- Naast zijn
zij Verzamelde Ge4 genaaid.
g
uit 1996
99 heeft de auteur zijn ggedichten uit
in deze bundel samengebracht.
Van een man
1997
1
g
zonder helm (eboren)
is, zover ik kan oordelen,
g
de beste verzamelingg poëzie
van deze eigenzing
P
ni gge auteur. De lezer kan hem volgen
g ope
g langs
(Via
aperta)
via
verschillende
Itinera,
met
g
97'. Hij) heeft
het opvallende gedicht
York 97
g
tal van schilderijen gezien
in de VS. (Gu gen g
heim) enarafraseert
hierover in een duidelijke,
P
)
tij van nu,
realistische, niet dromerige
g taal. De tijd
heden komt overal in dezeoëzie
naar
voren.
P
hij deze actualia (reiBoeiend is anderszins hoe hij
zen,es
rekken,
ontmoetingen,
g kunstervaringen
g
g P
allerhande) weet te combineren bivoorbeeld
met
l
e
evens
als
de
Bijbel
of
de
antieke
liteoeroudeg
g
reekt
spreektvan Jesaja
ratuur. 1P
J 1,a als van 'de koninklsjke
macho'
en in Oekraïne is 'de Heer popkaJ
mers'. Bijna elk gedicht heeft zo'n bijzondere
invalshoek, die bijl het lezen de aandacht scherpt
P
enejeniet meer loslaat. Met eenvoudige
e
gbewoordingen, zonder veel structuur kan de auteur alle
kanten
uit: 'dichten hoort bijJ astronomische rak.
zijn
tijken' (39).
39 Soms gaat
ln Escherig hij té ver. In zs
ana bijt voorbeeld en in de Via abstractionis verhij
dwaalt
hij in de overvloed. In elk gedicht
is hij
. hij
g
hij
lijfelijk aanwezig: langs
lijfelijk
g de vele wegen
g die hij
gaat, sluiter:
ook langs
l
g de Via dolorosa met een bijsluiter:
'de adolescent / mediteert in een klooster / ...
van horibouwt een crypte
l ven
YP / onder het schrijven
zontalen'.
FB

met religieuze
g .,u inhoud zonder verwi'l ggedichten
,
zin naar de evangeliën,
onvermeld bleven. Het
g
stre t de samenstellers ook tot eer dat zij het g e waad
zowel aan
g hebben 'het woord' te geven
g
expliciet
'gelovige' dichters als aan andersdenP
kenden (of zoals ze zelf zeggen)...
zowel aan
g
Op het louter literaire
`stem' als aan 'tegenstem'.
g
vlak is hun keuze bepaald door de kwaliteit van
heteselecteerd
gedicht. Alleen wat in hun ogen
g
g
'goeie'
poëzie is, kreegg een plaats
in de bloemg
P
lezen
.
En
dat
ze
in
hun
keuze
niet
door
iedere
le,g
zer even hoo
hoogg zullen gewaardeerd worden, ligt
g
voor de hand_ en houdt voor de samenstellers een
ingecalculeerd
risico in.
g
De bloemlezing
is opgebouwd
rond een aantal
Pg
g
liën af te leiden zijn:
thema's die uit de evan eg
J
ze volgen
g als het ware de 'man van Nazaret(h)'
vanaf zijn
jeugdjaren
tot
en
met
zijn
zijn
lijden
lijde
en
zijn l gl
Om de intertekstualiteit tussen de evangeliën en de opgenomen
gedichten
te illustreren en
g
g
tevens ome bruikbaarheid van de bloemlezing
te verhogen hebben ze aan elk gedicht een versreP en telkens onder
g el uit de evangeliën gekoppeld
edicht laten afdrukken. In een register achieder g...
teraan kan men ten andere de verwijzing
1 g naar die
evangelieteksten
terugvinden.
Een tweede re isg
g
enomen dichters (in alfa etiter vermeldt alle oPg
sche volgorde)
met de titels van de gedichten
en
g
g
de bundels waaruit ze geput werden. Poëzielezers (enersonen
die voorgaan in gebed
niet
P
g
minder!) zullen zicheluk
i gachten met deze
g
bloemlezing!
g
RD

Simon Carmiggelt
gg

blz., gebonden
Deedichten,
i 90 x 120 mm,99
g
S
slapen,
6
699Bfr. / Du ivenmelken & Alle orgels
90 x
^
P

Bfr., beide uitge120 mm, 237
99
37blz., gebonden 699
ge
even door De Arbeiderspers/Amsterdam,)
g999,
verspreid
door de Uitgeverijen
Singel
el 262262,
Sc ut
h1
p
g
tershofstraat,
9 2000 Antwerpen.
P - Twee nieuwe
boeken in de uniform uitgegeven reeks van de
heruitgave van Carmiggelts
werk die sinds 1994
i
gg
Ook de werkdoor de Arbeiderspers
P is aangezet..
g
naar de oordez.. bundels worden gegeven
gg
1'es in deze
s ronkeli 1ke uitgaven.
Zo gaat
g
g het boek Degeen in feite
op een druk uit 1974
dichten teruggp
974
betreft het een verzamelingg van kleine bundels
en 1 62.
ggedichten verschenen tussen 1949
949
9 Duigaan respectievelijk
slapen
venmelken en Alle orgels
p g
8
terugg op
P een druk uit 1 960 en 1 961. De gedichten
g
blijven
ongetwijfeld hun waarde behouden als
1,
kleine, sPeelse, vlot verwoorde en raak humoriszedenlesje
tische versjes
versjes met een wat verdoken zedenlesje.
verg
elijkbare
waarderinggeldt
gg, zeker ook
l
voor de cursiefjes
Wat Dries
1 in de andere uitgave.
g
Janssen erover schreef, blijft
blijft
zs
zijnnlggeldigheid behouden: spitser dan Bomans, minder fantastisch
o, met
een ri ke verbeeldingskracht,
dan P
rijke
ironisch of soms mild sarcastisch. Misschien mag
verzorgder,
diepergrij ik daaraan toevoegen:
g
g
end en meer overwogen
g dan Louis Verbeeck of
os Ghysen.
Revelerende benaderingen
g.van en
Y
een meelevende visie opPdeP
probleempjes
Pl van de
zijn
kleine mens die voor hem wel eensroter
zijn
g
hijl ze wenst.
GG

Patrick Lateur & Stefan van den Bossche

Het evangelie
volgens
dichters. Bloemlezing
g uit de
^^
S
uitg.
Nederlandstalige
g Lannoo/Tielt en
S poëzie,
p

175
mm, 254
Atlas/Amsterdam,)999
, 245x45
75
54 blz.,
Bfr. - Elke poezielezer
heeft wel al
95
ggebonden 895
P
eensl
g econstateerd dat dichters - de fijnbe
snaarde zielen - zich lieten insPireren door evang elieteksten. Voor de vuist wegg zou men er wel
eenpaar,
een vijftal misschien, kunnen o p p
men. Maar dat Marcus, Mattheus, Lucas en
Johannes in zo eengrote
mate aanleidingg hebben
g
tot het scheppen vanggedichten- waargegevenPP
van dit boekgetuigenis afle
aflegt - zal de doorsnee
wel niet gedacht
hebben.
g
P
zijn
dan 200ggedichten van ruim 8o dichters zs
ln
in dit boek verzameld. Wat een rijkdom...
en de
l
samenstellers hebben zich dan nog beperkt
tot de
P
2oste eeuw. De selectie van dee
g ichten hebben
ze aan strenge
p Zijl hebben
. g criteria onderworpen.
enkel gedichten
opgenomen
die direct of indirect
g
pg
waarbij dus talloze
waarbij
verwijzen naar de evangelien,
g
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S
Christian A. Wauters
cAw:
Denijs
Killegem
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Wij huldigen/Wij gedenken

Luc Demeester
Kanseliersmedaille Universiteit
Pretoria
Luc Demeester,
directeur van
Uitgeverij
J Lannoo
g
en algemeen voorzitter van de
Vereniging
gg ter
Bevordering
g van
het Vlaamse
e
Y^9
Boekwezen, werd
uitgenodigd door
de Universiteit van
Foto: Paul van Wouwe
Pretoria om er de
prestigieuze
Kanseliersmedaille in ontvangst te nemen.
Op de promotieplechtigheid was ondermeer de Belgische ambassadeur, de heer
Luc K.W. Teirlinck, aanwezig.
De Kanseliersmedaille van de Universiteit
van Pretoria wordt op aanbeveling van de
Senaat van de Universiteit toegekend door
de Raad van de Universiteit. De laudatio
werd uitgesproken door prof. dr. J. Van
Zyl, vice-kanselier en rector van de univerIn zijn motivatie schreef prof. dr. J. Van

Antwerpen
uit te nodigen.
Het programg
p g ram p
tentoonstellingen
ma voorzag,
g^
g en
peciale ppublicaties, in debatten over taalsp
g in
p olitiek en literatuur en auteurslezingen
de eerste minister
boekhandels. HijJ
van Mpumalan ga bereid om de boekenbeurs te openen.
Alle media reageerden
g
p
bijzonder
positief
op
op de
J
p
p het initiatief;^p
boekenbeurs was de belangstelling
g
g voor
Zuid-Afrikaanse literatuur dan ook zo
groot
dat extra boeken per
g
p vliegtuig
g g dienden te worden aangevoerd.
Dit initiatief
g
werkte als een hefboom en tot o vandaag
g
is de belangstelling
g
g voor Zuid-Afrikaanse
auteurs in Vlaanderen, maar ook in
Nederland, groter
dan ooit tevoren.
g
Vertalin en van Breyten
Vertalingen
Y
Y Breytenbach,
André Brink, Ante
J Krog,Etienne van
Heerden, Riana Scheepers
en Daniël Hugo
p
g
zijn pas verschenen of op
p komst, vaak in
oplages die ggroter zijn
zijn dan de oorspronkelijke
l edities.
Tijdens
Tijdens
de plechtigheid
in Pretoria hield
p
g
Luc Demeester eenele
g genheidstoespraak
waarna hijJ de tentoonstelling
opende van
gp
de Vlaamse kunstenaar Herman van
Nazareth op
p de campus
p van de universiteit.
De Zuid-Afrikaanse auteursvereniging
gg
heeft Luc Demeester verzocht de oerichtingte begeleiden
van kleinschalige
g
g uit gege
verren
en
schrijversscholen
schrijversschole
voor
de
'zwart
J
bruin-gemeenschappen'. Karel van
Manderstraat4,
2410
510 Marke
LIEVEN SERCU

sluit is onder meer geneem ter erkenning
betrokkenheid by die uitbou van verhou-

Gwy Mandelinck
Lid van de Koninklijke

Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde
In 1996 bezocht Luc Demeester als voorzitter van het Vlaamse boekenvak ZuidAfrika om er contacten te leggen met
auteurs en uitgevers. Hij was zo onder de
indruk van hun professionaliteit en hun
enthousiasme dat hij voorstelde om in
november 1997 Zuid-Afrika uit te nodigen
als gastland op de Antwerpse boekenbeurs. Tijdens zijn tweede werkbezoek in
1997 had hij opnieuw contact met tientallen schrijvers, academici en overheidsinstanties en slaagde hij erin om 4o vooraanstaande auteurs en deskundigen naar
292
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Dichter Gwy
Mandelinck
(ps. voor Guido
Haerynck)
werd
Y
in opvolgingvan
wijlen
Anton van
l
Wilderode benoemd tot lid van
de Koninklijke
l
Academie voor
Nederlandse Taalen Letterkunde.

Mandelinck werdeboren
in Wakken oop
g
23.01.1937,woont in het grensdorp
p Watou
g
in de Westhoek en is bibliothecaris van de
Stedelijke
Bibliotheek in
StedelijkeOpenbare
p
Poperin ge. Hij lp
publiceerde een aantal essasY en de telkens weer opgemerkte
pgemer
dichtwijzers bij eibundels Het oogbad (1970),De wi
kaar 1De
974 droefheid is in handbereik
8 en Overval
(1981),D e Buitenbocht i99
(1997).Zijn
Zijnppoëtisch oeuvre werd meermaals bekroond: Prijs
J van de Vlaamse
Poëziedagen(1972).
A. Mer helY
nckprijs
J
gg
van de Kon. Academie voor Nederlandse
Prijs voor
Taal- en Letterkunde1 973 - Prij
van de Provincie WestVlaanderen1 977 )^ Yangprijs(1982),
gp J
Vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs
Gezelle rijs van de
Vijfjaarlijkse
Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde1 982 Prijs
^ Prij voor Letterkunde
de Vlaamse Provincieseriode
1 981p
1985,Vierjaarlijkse
Vierjaarlijkse
Maurice Gilliamsprijs
p J
(1994-1998). Veeleisend voor zichzelf is
Mandelinck deedreven
dichter die het
g
pure vers betracht
om te graven
naar zijn
g
l
n
wortels. Zijn
draagt een meditatieve
l ppoëzie
g
ondertoon en wordtekenmerkt
door een
g
Ik
schrik
bij1 elke
verrassende beeldspraak:
p
spiegel van de vraag
mij vader niet?
^ Is dat mijn
morgen
scheer ik uit mijn
mijn baard zijn
A
1 n ka uit Overval).
Gwy
ken bloot. S ie elbeeld
^
Y

Mandelinck is ook artistiek leider van de
befaamdeoëziezomers
van Watou.
p
Samen met zijn vrouw,
Agnes Hondekijn,
^ g
l,
maakt hijJjaarlijks
van het afgelegen Watou jaarlijks
eenoëtisch
hooglied
van kunst in woord
p
g
en beeld. Watou werd een begripmet internationale uitstraling.
blijf
g Maar GwyY blijft
hebben aan innerlijkheid
meditaJ
tie en stilte. In de eerstelaats
blijft
blijft hij
hij
p
dichter. Over het schrijven
schrijven vanp poëzie
g etuitg hij:
l 'De stilte is voor mij1 zeer belangrijk
bijl het schrijven.
Als het oor bevrijd
1
1 is van storende zaken kan het oog
op
g zich toespitsen
p
p de
werkelijkheid.'
Mede namens het C.V.K.V.
1

onze hartelijke
l felicitaties aan de nieuwe
'academicus'!
FERNAND FLORIZOONE

In memoriam
Fernand Etienne

Fernand Etienne werd in Brugge
gg geboren
g
op
0 2 .o .1 21 en stierf er opp10.02.1 999•
Hij
Hi' studeerde aan het FranciscusXaveriusinstituut en het Sint-Lodewi'ksl
collieg in Brugge
gg en aan het Klein
Seminarie in Roeselare. Aan diverse
Brugse
g middelbare scholen was hij leraar
Engels
en Duits,
g
^ waarnahijhij wetenscha
ppelijk
l ambtenaar was in de toegepaste
linguïstiek
aan de
g
K.U.Leuven en ook
communicatie- en
overdrachtstechniekaf
g aan het dep artement Didactiek en Kritiek aan
de U.I.Antwerpen.
HijJ was ook enige
g
tijd secretaris bijl de
uitgeverij
J Desclée
g
de Brouwer in
Brugge,
^ afdelingg
handboeken voor het onderwijs.
l Voor deze
hij
uitgeverij
schreef
hij
in
de
ks
'Ontmoereeks
g
J
tingen'
monografieën
over George
g
g
g Bernard
Shaw Rabindranath Ta gore,
g , Thomas
Stearns Eliot. HijJ
gedichten,
ook in
g
het Engels
(An
Irish
Legend.
A
Narrative
g
S
Poem 1945),
toneelwerk, teksten voor mu945
ziekuitvoeringen van koren, oratoria.
hij vooral
Naast zijn didactisch werk was hij
bedri'vi
bedrijvig
op
het
gebied
van
toneel
en mul
p
g
ziek. Hijl was een tijdlang
l
g voorzitter van de
Koninklijke Toneelvereniging
Reynaert
in
g g
Y
Sint-Kruis was actief bij)
als de
Schola Gregoriana,
het koor Cantores en de
g
muziek roe Ons Dorado. Daarnaast was
muziekgroep
hij stichter van de Vriendenkringg van De
hij
Wijngaard
(Begijnhof,
gg en van de
Jg
^ Brugge)
gl
Maerlantkompanen
in
Damme.
Taal en litep
ratuur waren zijn
J leven. Als niet één stond
hijl voor de verzorgde
g omgangstaal in
woord eneschrift.
Maar niet minder actief
g
was hijl voor de kennis en het behoud van
het Brugs.
g Zo was hij de initiatiefnemer van
het 'Brugs
Uurtje' van de Heemkundige
g Uurtje'
g
Krip Maurits van Coppenolle
Kring
en van het
Pp
Bru s Woordenboek dat binnenkort zou
Brug
verschijnen.
l
Hij was niet alleen een uitmuntendpedaHij
p
goog, een taalman eerste klas,^ een genieter
g
van schoonheid in alle vormen van kunst,
maar hij
mens. Wijl kenhij was zelf een goed
g
eti'd en konden elkaar al sinds onze colligl
den opp schaarse momenten graag
terugdeng
g g
ken aan hetgeen
wijl toen,- tientallen jaren
J
g
geleden,
eleden samen beleefden. HijlP
sprak en le^hij
hij was ook een volraarde niet alleengoed;
g
maakte toneelspeler.
Wanneer hij
hi ergens het
p
huldiging,
nam bijJ
een viering,
g^ g
g,
een tafelrede, had iedereen aandacht voor
de fijne
J keuze van ggedachten en woorden,

maar ook en vooral voor zijn wijze van debeteren. Alles leefde aan hem wanneer hij
het woord nam en men luisterderaa
g g naar
hem, omdat hijJ veel wist en enorm goed
g
kon vertellen. Alles leefde:ebaren
g
^ogen,
g
g elaatsexppressie, echte lichaamstaal. Helaas
viel dit alleseleideli'k
hij
g
J stil en weg,
g^sinds hij
een vijftal
jaar ggeleden ziek werd. HijJ wist
jaar
wat hem te wachten stond en, naar heteg
zijn vrouw,^ heeft hij
tuigenis van zijn
hij moedigg en
sterk zijn
J lotggedragen.
g en Intientallen verenigingen,g
vriendengroepen en krip en zal zijn
zij
n hij
overlijden
goed
gevoeld
zijn;
hij stond im
J
g
g
J^
mers ten dienste en men kon altijd
altij een beop
hem
doen.
Met
zijn
optimistische
zijn
p
p p
kijk op
kijk
hij velen latengeniep het leven heeft hij
g
hij zelf van het leven genoten.
ten - heeft hij
WijJ
g
vergeten
hem niet. (Westmeers 110 8000
g
Brugge)
Bru
gg
FERNAND BONNEURE

Enquête Vlaanderen:
de resultaten in een notendop
De Raad van Beheer van het C.V.K.V. en de
Redactieraad van Vlaanderen kunnen deze
van tejaargang
g
l g g afsluiten met een gevoel
vredenheid. De ingezonden
formulieren
g
van de enquête,
waar u misschien ook aan
q
deelnam zijn verwerkt. Nadat het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Kunst ons tijdschrift
bij de
l

ste A-categorie van de artistiek-cul(hoogste)
turele tijdschriften
klasseerde hebben ook
l
de lezers ons een 'grote
onderscheidingg'
g
gegeven.
Deze dubbele bevestiging
gg houdt echter ook
een uitdaging
gg in: de lezers en de Vlaamse
Gemeenschap
p verwachten immers dat wijl
in de toekomst een hoogstaand
product
g
p
blijven
ggaranderen. Bovendien staan we
l
met ons tijdschrift
op een zucht van onze
p
fundament voor
het
vijftigste
verjaardag,
l
g^et
l g
boeiende num de volgende
vijftig
g
J
l g jaar
mers. Geen reden dusgenoe
omgzaam teruge
blikken,
maar
met
enthousiasme
en
g
inspiratie
verder
te
bouwen
op
een
traditie
p
p
van kwaliteit -gaande van het eerste
woord op
P het witte blad van de auteur tot
het afgewerkt
product dat u telkens weer
g
p
in handen krijgt.
lg
Geen verrassingen
g
Het is een weinig
dat
gg
g verrassend gegeven
ons lezerspubliek
eerder niet tot de 'jongel g
p
rengroep' behoort en dat dit ook in deze
enquête
bevestigd
g wordt. 62% is boven de
q
61 • in de J
'jongere'
leeftijdscategorieën
is de
g
)
g
behoorlijk ggroot:
roe van 51
groep
5 tot 6o ook behoorlijk
26%. Blijkbaar
Blijkbaar een verontrustend verschijnJ
sel dat vrijJalgemeen
onderkend is - maar
g
waar eenvoudige
g remedies niet voor te
uitvinden zijn.
g
J Het is kennelijk ook geen
zonderingin lezersland dat Vlaanderen
door eengrote meerderheid van mannen

gelezen
elezen wordt - is de samenstellingg van de
redactieraad daar misschien een afspiegelingvan?
De interessesfeer van de lezers situeert
zich vooral bijl
literatuur, de beeldende
kunsten, de architectuur en de muziek.
Voordracht, dans en theater zijn
) thema's
die kennelijk
kennelijkbij
J ons lezerspubliek
minder
p
belangstelling
belan
g
g wegdragen.
De algemene
tevredenheid over ons tijdg
l
zij
schrift scoort hoog:
zijn heel tevreden,
g 38%
3
5 zij
zijn (heel)
55% zijn
zijn tevreden. Slechts 5%
Toch zijn die vijf
vij procent er eil te veel aan...
g
dat de tevreHet is dan nogal
ooklogisch
g
denheid over de recent verschenen nummersroot
is, met de hoogste
groot
g tevredenheidscores voor de literaire nummers.
Deoëzierubrieken
doen het eveneens
p
ggoed,- maar Transit krijgt
)g nogal
g wat ontezij er ook heel wat
vreden lezers1 %
5 . Er zijn
zich over deze rubrieken niet (willen?
durven?) uits preken. De actualiteitsrubrieken worden door ontevredenen afgestraft
g
met de vaak voorkomende opmerking
g dat
p
deegepubliceerde
ubliceerde data van activiteiten al
vaak voorbij zijn als ze deze rubrieken lezen - alhoewel de samenstellerseen
actig
viteiten oPnemen die opp de voorziene davoorbi zijn. Toch is
tum vanublicatie
al voorbij
P
ruime meerderheid tevreden tot heel
tevreden07 tot 8o%).
De bibliotheek krijgt
t van de lezers die ontevreden zijn 10% kritiek, omdat de recensies vaakedateerd
zijn.
zijn Over de verg
is de lezer tevreden6 9%
alhoewel nogal
g wat lezers vinden dat
meer eigen
leden
aan bod moeten komen:
g
16% is dus vooral om die reden (heel)
ontevreden.
Kaft,p
opmaak,, foto- en illustratiemateriaal
blijken
en het soort lettertype
blijken
bijl een grote
g
Yp
meerderheidemiddeld
90%)
in de smaak
9
g
te vallen. Toch hebben tienprocent moeite
met derootte
van de letters - ze hebben
g
vooral bezwaar tegen
g
g de kleiner gezette
tekst in de rubrieken van de 'achteruit'.
Stellingen
g
Daar waar het eerste deeleilde
naar 'het
p
verleden', waren de vragen waarin stelline oneerd werden, eerder een richg geponeerd
tingaanwijzer
naar de toekomst. Een grote
g
l
meerderheid vindt dat de abonnementsg l
l laag
g is,^ in vergelijking
prijs
g l g met vergelijkbare andere tijdschriften - maar enkele lezers merkten fijntjes
fijntjesop
reden
g
p dat dit geen
zou mogen
zijn
om
de
abonnementsprijs
Pl
g
flink op
p te trekken.
Nogal
zij het eens dat er meer
g wat lezers zijn
thema's aan bod moeten komen en
dat de redactie standpunten moet innemen.
De rubrieken 'Dichter teast'
'Poëtisch
g
bericht', 'Kunsten en letteren', 'Prijzen en
VERBONDSBERICHTEN
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wedstrijden' en 'Bibliotheek' mogen
g niet
verdwijnen,
zo
vindt
een
ruime
meerder)
heid. Blijkbaar
hebben heel wat lezers een
l
haat-liefdeverhoudingg met het fenomeen
reclame, want slechts%
54 hebben geen
g
bezwaar teen
g meer reclame. 62% vindt
zij als er
dat hetgeen
goede
zaak zou zijn
g
g
het themagedeelte en de vaste rubrieken extrareclame zou staan. Enkelen
willen wel meer reclame tolereren opp voorwaarde dat de 'goede'
producten
aan bod
P
g
komen...
Wijl vroegen
kwalig
g ook wat u als grootste
teit van Vlaanderen beschouwt - zonder
evenwel de vraagg te vergeten
wat u het
g
ggrootste tekort noemt. Veel lezers antwoordden dat zijl vooral de kwaliteit van
zowel inhoud als vorm appreciëren.
pp
Anderzijds valt opp dat nogal
g wat lezers liever kleurenfoto's zouden zien in elk nummer - maar men relativeert deze verwachtingdoor daar de lage
pJ
g abonnementsprijs
tegenover
te
stellen.
g
Bi' de honderden suggesties
voor themaBij
gg
nummers zit heel wat stof voor inspiratie
p
voor de volgende
vijftig
Deze vraag
J
g in
g
l g jaar!
het bijzonder en de hele enquête
zijn
zij in ieq
een inspiratiebron
voor al wie
g
p
over het C.V.K.V. en het tijdschrift
denken
J
en werken.
Het resultaat van deze vragenlijst
g
J is geen
g
reden om zelfvoldaan in de redactiestoel
achterover te leunen; is daarentegen
g wél
een steun in de rugg om door te zetten. Of
zoals een lezer schrijft:
beJ 'Het (tijdschrift)
l
zorgt mijl telkens een gevoel
van fierheid
g
eneluk.
Doe zo voort. Doe wel en zie
g
niet om.'
WijJ
de 137
lezers die de moeite
37
deden deze enquête
in te vullen en opP de
q
post te doen. Op
e
p aanvraagg op het secretariaat van het C.V.K.V. (Sint-Pietersstraat 39,
852o
Kuurne) kunnen geïnteresseerde
les
g
zers het volledig
g resultaat van de enquête
q
thuis ontvangen.
g
DIRK ROMMENS,

secretaris C V K V. vzw

Provinciale activiteiten 2000
Sedert enkele jaren
organiseert
het C.V.K.V.
l
g
ljaarlijks
J een viertal culturele activiteiten.
Ook die in 1999
kenden een meer dan be999
hoorlijk
succes.
Zo brachten we een bezoek
l
aan de archeologische
site van Ename en
g
werden we rondgeleid
in de Antoon van
g
D
Dycktentoonstelling
cktentoonstellin in het Kon. Museum
voor Schone Kunsten in Antwerpen.
In het
e
kader van het Guido Gezellejaar
gingen
l
g g we
derote
g dichter achterna in het mooie
Brugge
e en vertoefden we o.m. in het anders zo rustige
g St.-Annakwartier. Op
e de
foto hierbijJ ziet u onze ggids van de
Brugg
ewandelin g,
de heer Dirk Van
Tieghem,
uitleg
verstrekken
in het verg
g
nieuwde Guido Gezellemuseum in
294
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Brugge.
gg Op
p zaterdagg 16 oktober waren we
teast
in
Leuven
voor een stadsbezoek en
g
weenoten
er van een schitterende rondg
leiding.
Ook voor 2000 staan reeds een viertaleg
li'kaardi
en
l
ge bezoeken opp het programma
p g
weroberen
daarbij
daarbijopnieuw in te spelen
p
p
o de culturele actualiteit in Vlaanderen.
op
Op
5Jjanuari 2000 bezoeken we
p zaterdagg15
(na de middag)
gde tentoonstellingg over
Keizer Karel in Gent (zie het inschri'vin
l
g sformulier in dit nummer). Op zondag
13
g3
februari - eveneens na de middagg - bezoeken we o.l.v. de heer Jean Em. Driessens
het kerkhof 'Schoonselhof' in Antwereen.
tijden de zomermaanVerderlannen
we tijdens
e
een bezoek aan de tentoonstellingg 'Met
zicht op
Stedelij Museum van
e zee' in het Stedelijk
g ganig(West-Vlaanderen),or
seerd n.a.v. het verschijnen
van het derde
l
nummer uit onze jaargang
l g g 2000.
Een nieuwigheid
- eene proefproject
- iszeg
eJ
ker de culturele(bus)uitstapaar
Parijs
e
l s in
het weekend van 144 en 155 oktober 2000.
We voorzien oesta
laatsen in Kortrijk
Kortrij en
ee
maar u begrijpt dat die tripe enkel
kanlaatsvinden
als er voldoende geïntee
resseerden zijn.
J In latere edities verschaffen
we u meer informatie over onze activiteiten van het najaar
2000!
l
ROBERT DECLERCK,

redactiesecretaris

Op naar

2000...

Intussen wensen we nu reeds aan al onze
abonnees én lezers een zaligg Kerstfeest en
a rNiemand zal het
eenelukki
nieuwjaar.
g nieuwja
g
kwalijk
nemen
dat
we dat met de eil
van
genste woorden van degrootmeester
g
onze 'tale' doen, waarmee we dan tevens
het Gezellejaar
kunnen afsluiten:
J

Een cfeugdeCjkjaar
Ik, wenscke u een jaar,
dat zachte aCs zijde is;
ik, wenscke u een jaar,
dat b(an1çen blijde is;
ik wensche u een jaar,
dat ver van k.rank.Js;
een deugdeCjkjaar
zoo breed a(s 't fang is;
ik wensche u een jaar
dat, als 't voorbij is,
een zaCig jaar
voor u en mij is;
ik, wenscFie u een jaar,
zoo gotLc gebod is;
dat in en dat uit
geheel voor God is.

OP HET SPOOR VAN BOON

;

OP HET
SPOOR
VAN
BOON

Een dubbelnummer van
het literaire tijdschrift Kreatief,
volledig gewijd aan
Louis Paul Boon
In deze uitvoerige studie gaat de auteur, Romain J.
Van de Maele, op zoek naar overeenkomsten tussen
leven en werk van Louis Paul Boon. Het heel persoonlijke beeld dat hij ophangt, is het resultaat van
aandachtig zoekwerk in archieven en in het veelzijdige oeuvre van Boon zelf. In het kader van het
Boon -jaar komt deze uitgave precies op tijd.

Een contextuele benadering
R.J. VAN DE

MALLE

OP HET SPOOR VAN BOON is een uitgave van het literair en
kunstkritisch tijdschrift KREATIEF.
Het boek (24x16,5 cm, omslag in 2 kleuren) telt 144 blz. en
kost 495 fr. (+ 55 fr. verzendingskosten).
Rekeningnummer 001-0068788-91 van Kreatief,
Groeningestraat 23, 8560 Wevelgem - Tel.& fax: 056/41 32 50.
E-mail: tijdschrift.kreatief@planetinternet.be

Kreatief
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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 750 frank op rek. 000-0129578-83 van V.A.N.
in 8420 De Haan.

7211

Vereniging Algemeen Nederlands, v z.w
Correspondentieadres: Dr. Frans Debrabandere,
Keizer Karelstraat 83, 8000 Brugge, tel. (050)31 73 66
Ledenadministratie: Etienne Cordy,
Ringlaan-Noord 68, 8420 De Haan, tel. (059)23 92 58

Onze gezinnen... ze doen niets liever

aan de toekomst van hun kinderen, aan
later. Soms zien ze het groot, dan weer

klein. Wij van KBC Bank & Verzekering
staan altijd klaar om hen te begeleiden.
In al hun ondernemingen. Want onze

gezinnen, daar hebben we het nu eenmaal

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT
DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

Boekman

cahier
'^^

kwartaalschrift
voor kunst,
onderzoek en

—een boek als welkomstgeschenk
—tegen gereduceerd ta ri ef 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 ''kritische recensies

Herengracht 415

'controversiële opinies in de

1017 s P Amsterdam

rubriek Tegendraads 'de

020-6243736

rubrieken Congressen, Column,
Onderwijs en Pas Herlezen

STREVEN
NOVEMBER

Hotel

1999

L. Abicht, Kaddisj. Sterven en dood
in het jodendom • S. Couwenberg,
Hoe voorbeeldig is de ivesterse democratie? Een kritische evaluatie • F.
V a n Neste, Pluralisme en tolerantie
in de Belgische ethische commissie •
G. Groot, De spiegel en het echte
woord. Honderd jaar Luis Borges • R.
Laermans, Parijs als zinnebeeld van
de moderniteit. Op stap met Walter
Benjamin • B. ten Berge, Ignatiaanse
pedagogiek en de onderwijsvernieuwing in Nederland • P.A. van Gennip, De lage landen verkleuren

" De Moerbei "
Wandelen en/of fietsen
in de streek van fruit en kastelen
Gevestigd in een 19e-eeuwse stadswinning in het
centrum van het gravenstadje Borgloon, wil
"De Moerbei" rust en gezelligheid bieden in een
huiselijke sfeer. Het hotel heeft 5 twee-persoons-

DECEMBER

kamers elk met privé-badkamer, TV en telefoon.

1999

J. Moltmann, Het jaar 2000 • G .
van Hemert, Duizend jaar als een
dag • L. Devoldere, Palladas van
Alexandria • G. De Schrijver, Dorothee Sölle en de bevrijdingstheologie •
G. Verschraegen, Het visuele verlangen. Oz>er geweld en media • M .
Leroy,
Ontwikkelingssamenwerking
tussen droom en werkelijkheid • L.
Abicht, De hele wereld is onderwereld. Don DeLillo's grote Amerikaanse roman

Naast de vele wandel- en fietsmogelijkheden
(fietsen zijn te huur in het hotel), zijn bezienswaardige steden (zoals Tongeren, Sint-Truiden,
Luik, Hasselt, Maastricht,...) vanuit Borgloon
gemakkelijk bereikbaar.
Gastronomisch arrangement:
9.250 B f (2 personen)
(2 overnachtingen, 1 *3-gangenmenu,
1 gastronomisch menu

S T R E V E N , cultuurfilosofisch

maandblad,

verschijnt elf keer per jaar. Neemt afstand,
geeft inzicht en overzicht. A l l e domeinen
komen

aan b o d : filosofie,

wetenschappen,

geschiedenis,

sociologie,

politiek,

Midweek: 12.600 B f (2 personen)
(•4 overnachtingen, 3 betalen - 1 gratis,
4*3-gangenmenu)

literatuur, kunst, film, theater, economie en
theologie. Een forumrubriek biedt stof voor
maatschappelijke
wordt

het

Kamer & ontbijt: 2.600 B f (2 personen)

discussie en i n p o d i u m

culturele

landschap

over-

schouwd. Maandelijks ook een uitgebreide
boekenrubriek.

Hotel "De Moerbei"
Tongersesteenweg 26 - 3840 Borgloon
Tel.: 012/74 72 82 - Fax: 012/74 51 42

Een proefabonnement
november 1999 - maart 2000
(vijf nummers) kost 500 frank.
U kunt het bestellen op volgend adres:
Streven, Prinsstraat 15, B-2000 A n t w e r p e n
T E L 03/212.10.20 F A X 03/212.10.22
E - M A l L streven@skynet.be
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CULTUREEL
AMBASSADEUR
Dit

VAN

lijvige naslagwerk

bestaat uit:

• 384 bladzijden

VLAANDEREN

• 450 illustraties
waarvan de meeste in kleur
• een voliinnen band met
een stofomslag
ISBN 9 0 209 2677 2

Deze uitgave is

eveneens

verkrijgbaar in bet Frans,
met als titel
BIJ BESTELLING V A N D I T BOEK

LA

T A P I S S E R I E

F L A M A N D E

ISBN 9 0 20g 3807 X

A A N DE V O O R D E L I G E PRIJS
V A N 2 . 9 5 0 FR ( ƒ 170)
IS HET A B O N N E M E N T S G E L D
V O O R ' V L A A N D E R E N ' INBEGREPEN.
N A 15 M A A R T 2 0 0 0
W O R D T DE PRIJS 3.65O FR ( ƒ 2 0 0 ) .

HET VLAAMSE

WANDTAPIJT

van de 15de t o t de 18de eeuw

Vakmanschap, kunstzinnigheid en esthetiek vinden elkaar terug in

Deze uitgave biedt een chronologisch verhaal,

het Vlaamse wandtapijt. Vanaf de 15de eeuw werden deze

waarin de zes grote centra en hun productie

kunstwerken van groot formaat gerealiseerd in onze contreien.

aan bod komen: Brussel, Doornik, Edingen, Brugge,

Zij werden gemaakt in reeksen en brachten zo hele verhalen in

Oudenaarde, Antwerpen; elk met een artistieke

beeld uit de klassieke oudheid, de bijbel en dies meer. Zij dienden

evolutie die bewondering afdwingt.

niet alleen om de ruimten te decoreren, maar ook om de kille

Voor het eerst brengt Prof.dr Guy Delmarcel een

vertrekken te verwarmen en de sociale status van hun eigenaars-

synthese van meer dan drie eeuwen Vlaamse

opdrachtgevers luister bij te zetten. Een multifunctionele kunstvorm.

tapijtweefkunst. Door zijn jarenlange ervaring en

Een hele wereld gaat schuil achter deze kunstwerken waarvoor

studie slaagt hij erin alles in een juist historisch

de grootste kunstenaars - Rubens, Jordaens, Teniers - ontwerpen

perspectief te plaatsen en deze schitterende,

hebben gemaakt.

majestueuze kunstwerken de plaats te geven die
201481_002
_vla016199901
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ictor in de kunstgeschiedenis,
r verantwoordelijk
textiel in de
Geschiedenis te Brussel,

lannoo

unstgeschiedenis

