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Het tijdschrift
tijdschrift Vlaanderen heeft maar zeer sporadisch
een accent
p
gelegdp
op het gebied
van de industriële vormgevingmeubelen
me
g
g
g
design.
g 0 pde kaft van het maartnummer van het toenmalige
g tijd1
schrift West-Vlaanderen uit 1955 stond een modern tafeltjeJ van
Emiel Veranneman. In 1958 en 1964 was er een nummer dat de
industriële vormgeving
g g belichtte. Een nummer over meubelkunst verscheen in 1978, samengesteld
door Frans Defour. Sindsdien is het
g
woord "meubelkunst" bijna
uit onze woordenschat verdwenen;, het
J
ontwerpen
van hedendaags
p
g meubilair wordt omschreven als (industriële) vormgeving
van objecte
objecten waarmee
g
g of design.
g Het vormgeven
g
wij ons omringen
g is een wezenlijk
p 1 deel van onze cultuur en weerspievoordoen
veranderingen
g
g elt de grote
g die zich in de samenlevingg voordoen.
In dit themanummereen
,ee
g zilverwerk van David Huycke,
ggeen brilontY
weren
geen tapijtontwerpen van Francine Van der
p van Patrick Hoet, •g
Biest,, geen
zilverwerk van Nedda El-Asmar,,g
geen keramiekwerk van
g
Piet Stockmans of Jos Devriendt. Ookeen
accent
opp mode of ^rafig
sche vormgeving
g in Vlaanderen. Toch kreeg
g dit themanummer een
g
bijzondere
en uitzonderlijke
uitzonderlijke verschijning
J
J
g
gvan
gdoor de vormgeving
Koen BruY veel. Gezien de omvangg van het tijdschrift
n om
tijdschriftis gekozen
g
een accent te leggen
op
die
vormgeving
die
aansluit
bij
hetmeubelm
p
gg
g g
J
design
dan de
g in de breedste betekenis. De titel is dus veel beperkter
p
grote
rote tentoonstellingg "Vormgeving
g
g in Vlaanderen 1980-1995" die in
1995-1996 door het VIZO werdeor
g ganiseerd in het Gentse Museum voor Sierkunst en Vormgeving. In de eerste Triënnale lag^ het
accent hoofdzakelijk
en
p de kunstambachten. Opp dezelfde plaats
J op
p
eveneens samengesteld
door het VIZO werd in 1998-1999 de tweede
g
Triënnale voor Vormgeving
, ditmaal met een overzicht
g
gg gepresenteerd
p
stel
van de industriële
Beide catalogi
n deze te ntoo ng van
lingen even
geven
een goed
en bedrijven
bedrijve die in
g
g overzicht van vele figuren
in deze sector actiefzin.
j
Het eerste artikel van onderhavigg nummer is beschouwend. De
tekst vanrofessor
Jacques
p
q De Visscher belicht de betekenis van het
bij
menselijk bestaan die bij
vorm even "een grondcategorie
vormgeven,
van het menselijk
g
g
uitstek van wereldlijkheid
en alledaagsheid
getuigt".
geeft een
1
g HijJg
g
g
reflectie op
objectenen de mens. Vervolgens
g
p de relatie tussen de objecten
komt een overzicht van een aantal figuren
en bedrijven
bedrijve die de laatste
g
jaar
een bijdrage
aan het meubeldesign hebben geleverd
en van
jaarg
g
producten
roducten die in directe relatie staan tot de inrichtingg van
va het interieur zoals de verlichting.
g

,
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Vlaanderen heeft een aantal figuren
gehad
met een boeiend oeuvre zoals
g
g
Jos De MeY(°1928), Alfred
Henderickx (°1931), WillyYVan Der Meeren
^
(°1923), Jules Wabbes (1919-1974), Emiel Veranneman (°1924) en
Pieter De Bruyne
(1931-1987). Architect Christian Kieckens belicht de
Y
intellectuele rijkdom
die verborgen
ligt
J
g
g in dit oeuvre van Pieter De
Bru ne misschien het enige
jaren '70 en '80 een interBruyne,
g oeuvre dat in de jare
betekenis heeft. Geen enkele ontwerper
p uit Vlaanderen heeft
een zorote
internationale
posititie
ingenomen
als Maarten Van Seveg
p
g
ren. Liesbeth Meliseilt
p naar de betekenis van dit werk, een zoektocht
naar de essentie.

Vaak hebben meubelontwerpers een relatie tot de architectuur. Het
oeuvre van Claire Bataille en Paul ibens illustreert de directe band tuszij het
nu
et
sen architectuur,, interieur en het ontwerpen
, zijn
J
p van objecten,
of andere objecten.
bij1 het uitobjecten. De betekenis van vormgeving
g
g
stippelen
van een bedrijfsimago
pp
J
g wordt belicht met het voorbeeld van
tij
het kantoormeubelenbedrijf1 Bulo uit Mechelen. Opp amper
tijd
p zes jaar
Bulo met een wel overwogen
weten te
p
p een plaats
g pproductconcept
verwerven op
g heeft een directe
g
p de internationale markt. De vormgeving
economische band.
uc
schakel om de nieuwe
Communicatie is zeker een belangrijke
p rodg l
ten aan een brederubliek
te presenteren.
Gestart in 1968 is de Biënp
p
nale Interieur Kortrijk
uitgegroeid tot een gerenommeerde manifestatie
Kortrijkg
waar de commerciële en de culturele aspecten
van het hedendaags
g
p
interieurontwerpaan bod komen. Johan Valcke gaat
g in opp de werkingg en
de taak van de afdelinggVormgeving
g
g van het VIZO, het Vlaams Instituut
gee
voor Zelfstandig
Ondernemen.
Het
Museum van Sierkunst en Vorm g
g
vingp
in Gent is uitgegroeid tot de plaats waar hedendaagse
g
g
g vormgeving
eenpermanent
platform
krijgt.
p ositie van
p
Jg Lieven Daenens
p
het museum en de strategie
p is
g bij 1de uitbouw van de collectie. Ce pro
een initiatief om de band tussen de ontwerpers
en de industrie te stimuleren. Jan Boelen gaat
g
p
in op de noodzaak van een directe band tussen de twee polen.
Ongeveer
gelijktijdig
g
g
g het Museum voor Sierkunst en Vormgeving
g
g
1 J g met dit themanummer brengt
jaar vormgeving
in Gent de expositie
p 2001). Daarna
g
g in Vlaanderen" (17 februari –8 april
p
Hoofdstad van Europa
naar Porto (mei & juni),
gaat
g at de expositie
p 2001. Deze ex p osi 1
p
tie bevat een breed spectrum
van de vormgeving,van meubeldesign
vormgeving.
g tot grafische
g
p
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er of vormgever vindt niet
'De ontwerper
eerst in zichzelf, maar buiten, rondom
zich in de omgeving
g het vruchtbare
g
hi verwerkt en naar de
materiaal dat hij
wereld terugbrengt."

ALDO Rossi
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zij wereld en is
Het spelende
kind exploreert
zijn
p
p
op
zijn
omgeving
betrokken.
We kung
g
J p
zijn'
zijn
nen daarom zeggen
dat het zijner
J 'ergens
g
gg
We
veruiterlijkt, gestalte geeft,
g
g
^vorm geeft.
zouden dit – naief – het bouwen en inrichten
kunnen noemen. Alleen moeten we ons dat
niet al te sim pel voorstellen in een haast eiudeloze keten van meetbare oorzaken enevolg
en alsof de1
mens–ook het kind – zijn
stenen' voor een wereld verzamelt en op
elkaar stapelt, zoals – opnieuw naief uitgedrukt – op
of werf een ggebouw
p
p een werkplaats
o rist ,wanneer de bouwvakarbeiders erin
oprijst
slagen
g het ene bouwelement na en boven het
andere telaatsen
en duurzaam te hechten.
p
Het spelende
kind kan met de elementen van
p
een blokkendoos experimenteren,
maar het
P
e
beperkt
zich
daarbij
niet
tot
stapelen.
Naar ggep
p
lichamelijk/wereldlijk ontwikla p ghet zich lichamelijk/wereldlijk
kelt springt het met de blokken uit de doos
creatief om en maakt het allerlei varianten
zijn omgeving
van de dingen
g
g
g die het kind in zijn
heeftezien
en mentaal verwerkt. Dit spel
p is
g
eenszins een geïsoleerde, maar wel een g ein geenszins
tegreerde bezigheid;
van
, dit spel
Y
p is symbool
g
verwereldlijkin en maakt fysiek
en mentaal
verwereldlijking
Y
van de omgeving
g trouwens
gggebruik. We mogen
g
nooit vergeten
dat geen enkel onervaren kind
g
een blokkendoos verzint, maar dat elke blokkendoos om een blokkendooste kunnen zijn,
door anderen door ouderen , door ontwerpers
p
vanuit een bepaalde
wereldervaring
g is
p
bedacht.
zijn die zelf speelgoed verzinnen en het zelfs
Men kan nu opwerpen dat er schrandere kinderen zijn
in elkaar steken. Sommigen
doen dat inderdaad, nadat ze zelf al met een en ander hebben
g
gespeeld.
Sommige
hun kinderen zo'n type
gesp
g ouders sturen daar trouwens oppaan en geven
Yp speelp eel
g
een
meccanodoos
of
een
werkbak,
zodat
die
kinderen,
als
ze
daar
de
maturiggoed, bijvoorbeeld
,
,
1
teit voor hebben,, met werktuigen
zelf speeltuigen maken. Hier tonen de kinderen,
in navolging
gg
g
van dingen
van voorbeelden, zich als ontwerpers
g n en waardoor
p
g waarmee ze dan vertrouwd omgaan
'ergens
zijn'
geven.
ze aan hun 'er
zijn' andermaal gestalte
g
g
g

Op
p
g
P het eerste ggezicht is de opmerking
dat het tot deel genheid van het men selijk
is'
g
J
1 bestaan hoort dat hij'ergens
banaal of zelfs triviaal. Dat we ergens
g
zijn, is uiteraard vanzelfsprekend en
vertelt voor de rest niet veel. Toch is
zo'n simpele
uitspraak
het overwegen
g
p
p
voorwaarwaard, omdat zij belangrijke
den vervult en even belangrijke
g J gevolgen heeft die heel wat minder in overweging
g
gg worden ggenomen. Het'ergens
zijn' is immers geen
zijn'
louter passief,
g
p
vegetatief
zijn,
en,
ve
Y
J^ maar is dynamisch
g
wat uiterst veel consequenties
geeft, ,
g
bij het spelende
manifesteert zich in oneindigg veel gestalten.
We kunnen dit al goed
zien bij
kind
p
g
g
zijn omgeving
dat niet alleen rondkijkt
en mond in zijn
rondkijkt en alles en nogg wat met vingers
g
g aftast. Deze
g
e
zijn wereld, ^ maar is te ggekleinschalige
niet alleen van zijn
p
g terreinverkenningg is een eerste exploratie,
zij
lijk
de
uitbouw
van
zijn
oriëntatie
in
de
wereld
en
betekent
zelfs
een
eerste
opbouw
van
zijn
zijn
p
J
Hierbij
zijnruimtebesef ontwikkelt. Hierbij
Een ander woord voor dezerocessen
is dat het kind zijn
p
de ruimte is niet eerst en vooral een
j
moeten we een veel voorkomend misverstand vermiden:
zijnswijze van ons bestaan,^ behoort per
objectiviteit
of zelfstandigheid
buiten ons,^ maar is een zijnswijze
p
g
J
'ergens
zijn'.
Bijgevolg
zijn
zijn
we
ruimtelijk
definitie tot ons 'er
g
J en is het niet zo dat we (willekeurig)
g
Jg
g
zijn.
over ruimtelijkheden
buiten ons zouden beschikken en intussen zelf niet-ruimtelijk
J
1
we het dus over de ontwikkeling
g van ons ruimtebesef, dan bedoelen we niet dat we een
besef krijgen van iets buiten
ons, wel dat we onszelf ontplooien, te beginnen
in de ontwikkelingg
g
p
van onze lichamelijkheid
lichamelijkheid die steeds een lichamelijkheid
lichamelijkheid is tussen andere lichamelijkhede
lichamelijkheden die
en waarnemen. Hoewel we ons dat niet onmiddellijk realiseren,^ behoren wijJ tot
g
de wereld die er al is en die in ons zelfbesefestalte
krijgt.
gg dat wijJ
Jg In die zin kunnen we zeggen
g
'ergens
zijn' onze wereldlijkheid
wereldlijkhei is waarvan we in toenemende mate
van de wereld zijn
g
J en dat onser
wereldlijker
In het opgroeien
doordrongen raken. Zich ontwikkelen betekent daarom wereldlijkerworden.
pg
worden kinderen wereldlijker,
en als oudere mensen zich fysiek
en mentaal terugtrekken,
, worden
g
Y
J
ze minderwereldlijk
(op eenbepaald
enblik)nietsmeervandewereld'
zeggen
gg we dan.
p
g
J - 'zeweten(o

Wat spelende
kinderen uitvoeren is een vorm van mimesis. Dat wil zeggen
zij enerzijds
enerzijd volg
g^ dat zij
in hun werkzaamheden nabootsen, maar anderzijds
in
het
overnemen
niet
uitsluitend
J
zij vinden soms iets nieuws. Dit nieuwe komt niet uit het niets,, maar
imiteren of reproduceren
–zij
p
is steeds een synthese
en een samenspel
Y
p van associaties die de verbeeldingg weet te integreren.
g
Wat het talentrijke
talentrijke kind op
gang
metverfijnd
verfijnde deskun
pg
g brengt,
g, realiseert de ervaren vormgever
^
zijontwerptp in de zelfde zin als het vindingrijke
gheid. Hij of
J zij
gJ kind zichzelf via de wereld in de
wereld ontplooit.
De ontwerper
vindt niet eerst in zichzelf, maar buiten, , rondom
p
p of vormgever
g
zich in de omgeving
g
g het vruchtbare materiaal dat hijJ verwerkt en naar de wereld terugbrengt.
Aangezien
de wereld, in de duizend-en-een-gestalten
van de omstandigheden
van de omgeving,
g
g
g
g,
g
onze horizon als voedingsbodem is g
voor alles wat we doen en realiseren, kan geen ontwerpp
/// JACQUES DE VISSCHER
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slechts de allerindividueelste expressie
van
p
de allerindividueelste emotie zij.
) n Zelfex ppressie of uitdrukkingg van privé-gevoelens
p
^
als hoogste kunstvorm is een illusie; wie
teveel naar zichzelf kijkt
1 en slechts met de
eigen
zieleroerselen omgaat,
, heeft zich
g
g
(rotendeels)
van de wereld af gekeerd en
g
verwerkelijkt
verwerkelijkt niets. Wie daartegenover
een
g
rote
voor de wereld heeft, , wie
ggevoeligheid
g
dusoed
g ziet wat er te zien is en hoort wat
er te horen valt en bovendien datroductiep
ve talent heeft om verfijnd
te vormen,, die
J
treedt in de wereld op,die ontwerpt zich in
de wereld met datgene
wat hij
hij te bieden
g
heeft. Zoals de wijnboer de grond,
g
, de druiven de zon en techniek en wetenschap
nodig
wijn
wij
g heeft om opp de markt een goede
g
•
te bieden, zo heeft elke vormgever,
g
,
architect,, beeldend kunstenaar,
naa chore og raaf of'desi
'designer'
de wereld nodigg om die
g
zelfde wereld iets te bieden dat de wereld
bijde dichter oppeen opmerkelijke
verandert. Treffen we ditroces
niet bij
wijz aan? De dichter als
p
p
J wijze
verzint de taal, waarin hijJ schrijft
is hem
p
1 niet: het Nederlands, ^ Frans of Spaans
even is de taal van een volk, soms van een heel continent. Maar de dichter imiteert of reprogegeven,
p ro
hijin een vorm waarin hij
hij
duceert niet onverwerkt wat er is. De taalfiguren
die er zijn,
hij
J, refigureert
g
g
thuis is en waarin ook anderen zich kunnen vinden,, en biedt ze ten slotte de wereld aan, opdat
p ze
zoudenelezen
worden. Opnieuw
kunnen we hier stellen dat de wereld alpha
p en omega
g is.
g
p
dat
Als we aan het vormgevend
werk
van
de
ontwerpers
denken,
vergeten
we
al
tegemakkelijk
g
p
g
wereldlijkhei
het vormgeven
een ggrondcategorie
van het menselijk bestaan is die bij
bij uitstek van wereldlijkheid
g
g
uiteindelij nooit
• alledaagsheid
getuigt.
zijn de beste kunstenaars en vormgevers
uiteindelijk
g
g
g Daarom zijn
^
Het lijkt
J er soms opp dat ze zich ver van de wereld houden,, maar dat is inderdaad
slechts schijn:
van de wereld te kunnen concentreren, trekken ze
1 om zich beter opp een aspect
p
zich enigszins
terug,
dan de stapp naar de wereld met g
gepaste
artisanale behendigheid
te zetg
g
g,
p
ebruiksten. De wereldgerichtheid
zien we voorbeeldigg
bijJ
de goede
designers
van alledaagse
g
gg
g
voorwerpen.
Zij
Zij hebben oog
omgang
g voor de techniciteit van de dagelijkse
g J
g van
p
g g met de tuigen
zij zien en voelen aan dat de handigheid
huis tuin en keuken; zij
zich uitdrukt in een vormgeving
huis,
g
g
g
die tegelijk
in de hand ligt
en
g l mooi is,,ggoed en aangenaam
g
g en zich in de samenhanggvan gebruik
g
de overige
in de huiselijke
huiselijke of industriële context integreert.
In dit opzicht
zijn
zij de beste
g dingen
g
g
p
nsluivormgevingen die p
projecten
die
het
dichtst
bij
onze
lichamelijkheid
lichamelijkhei
haar
kinesthesie
en
J
J
ogen,
zijn
zijnzij
zij verzelf,niet die 'objecten' die uitsluitend in de etalage
g
g
g^want in dat geval
g goed
standi g
in g
en 'esthetische
objecten',
die
zijn
om naar te kijken,
maar die we niet
J
^ er alleen maar zijn
1
^
echt kunnen hanteren. In datgene
wat we gebruikelijk
gebruik
g noemen, staat het goed
g
g
1 design
g
g

••
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•
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•
•
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centraal,, een gebruik
waardoor de omgeving
g
g
g
herbergzamer,
wat niet hetzelfde is als funcg
tioneler wordt. Het authentieke en conviviale
gebruiksvoorwerp
p p
g
p heeft in dit perspectief
tekenwaarde: de tekeningerwijst
1 niet alleen
g
naar de fysieke
configuratie,
maar ook naar de
Y
g
betekenis van die vorm voor de context. De
beste, meesteschikte
vormgevingen aan
gg
eigenlijk
g
J een dialoog
g met de omgeving,met
de omstandigheden
van hun werkzaamheid
g
aan zijJp
passen zich in het netwerk van de
betekenissen van de huishoudelijke
ofpolitieJ
zij
blijven
ke economie in,, zoniet blijven
zij misschien
wel mooie,, maar uiteindelijk vreemde dingen.
g
Dit kan niet het doel zijn
1 van de vormgeving.
Als algemeen
menselijke
menselijke categorie
sticht
g
g
vormgeving
wereldlijkhei en vervorm
g
g authentieke wereldlijkheid
J niet.

De mens als vormgever
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Vaak moest men vaststellen dat Vlaanderen en België in veel culturele sectoren een witte vlek vormden op
kaart. De laatste jaren
is hierin
p de Europese
p
1
veel veranderd. Wie kent nu niet de Antwerpse
Ann
p
p modeontwerpers
Demeulemeester }Dries Van Noten en Walter Van Beirendonck? In 2001
project
ro j
"Mode 2001 Land"Me
wordt Antwerpen
"de" modestad met het pl
es
p
Geland".Ook op
p het ggebied van theater en dans maakt Vlaanderen furore in
de wereld. Figuren
als Anne Teresa De Keersmaeker,, Alain Platel en Jan
g
Fabre hebben dank zij een groot
doorzettingsvermogen hun internationale
g
gekregen.
Terwijl
pplaats en erkenninggg
g
J onze buurlanden met veel subsidies
hun talent kunnen steunen enromoten
moet men in Vlaanderen constatep
ren dat de overheid vaak ergg onverschilligg blijft.
J Voor hun internationale
erkenningg hebben de Vlamingen
g hard moeten knokken.
Op
g
p het ggebied van de architectuur en de vormgeving
g is er ook een kenteringg
waarneembaar. In dearen
negentig
g
gkregen
g onze interessantste Vlaamse
J
architectenrote
in Nederland. Op phet gebied
van de vorm ggee
p
g
g opdrachten
vingen het meubeldesign
^ zijn
zijner een paar
met oppko
kop
p boeiende figuren
g
Maarten Van Severen. Wij
Wij mogen
echter niet vergeten
dat Vlaanderen maar
g
g
een kleingebied
is in Europa
die zich oop
g
p en dat het aantal producenten
p
hedendaags
design
hebben
toegelegd
erin
is.
Veel
Vlaamse
ggering
mse
m
lt
drijven
hebben zich jaren
jaren ledig
van tendensen
p
J
ltltgehouden met het kopiëren
die zich in Italië of andere landen voordeden. Opp zoek gaan
naar talentvolle
lt
ontwerpers
paste
niet in hun houding;
voor de export
p
lt• kwaniteit produceren
p
p
p
Bedrijven zoals
was hun motto. Bedrijven
en Aurora hebben in de Jjaren '90
ingezien
dat investeren in productontwikkeling
commu
noodp
lt en ookcommunicatie
lt
zakelijk
markt.
1 is om te overleven op
p de ^grote Europese
p

a iblad "Monthly"
2000) besteedde 45 pag
Het Japanse
Y (augustus
p
g
aan de vormgeving
g uit Vlaanderen "Here comes Flanders'
g
Design!"
en de eerste ggezamenlijke
g uit
J
ppresentatie van design
^
Vlaanderen tijdens
de
meubelbeurzen
van
Keulen
en
Milaan
in
J
2000 onder de titel F3 (Forms From Flanders) was eeneslaa
g
gde
operatie.
Deze feiten zijn natuurlijk
J niet van die aard dat Vlaandep
ren vanaf nu een centrale rolaat
zoals dit het geval
is van
p
g
g spelen
Italië. Anderzijds
Anderzijds is er in Vlaanderen het besefgegroeid
dat creatig^
viteit een economische impuls
kangeven, dat wat cultureel of
p
artistiek wordt bekeken ook een return kan opleveren
voor het
p
zijn er talentvolle Vlaamse ontbedrijfsleven.
Ontegensprekelijk zij
JJ
werpers
die veel verder warengeraakt, indien er meer verlichte
p
ondernemers de kracht van hetroductontwer
g
p
phadden ingezien.

Ontwerpers
p
wei'70 manifesteerde zijn
Van
deer
J
g eneratie die zich in de 1jaren
nigen die nogg met boeiend nieuw werk kwamen in de 1jaren '90.
de zich hoofdzakelijk
hoofdzakelijk toeop
o speciale
interieurFrank De Clercq
p
q legde
ontwerpen
voor
boten
en
Frans
Van
Praet
kwam
met
meubelen
die
p
in relatie stonden met de expo's in Sevilla en Lissabon. Het is voorAndré Verroken die zich in de 1jaren
blijft
al de figuur
1 manilt
festeren met eigenzinnig
lt werk.
lt
Zijn
er moeilijk
J te bena 1 werk valt moeilijk
1 te catalogeren,
^
^ is zelfserg
deren. Een essayY van Geert Bekaert uit 1998 heeft de titel: "De
ongemakkelijkheid
van André Verroken". Voor Bekaert ligt
lt de
lt
J
kracht van zijn
J er
J werken in "hun koppige eigenzinnigheid", ze zijn
wereld.
Daarbij
Daarbij
merkt
hij
hij
ook
o
"
:
Waarvoor zichzelf in hun eigen
p
lt
schijnlijk
hij maakt, maar dat het de
J1 is het juister te stellen dat niet Verroken meester is over wat hij
dingen
Verroken start in de 1jaren zeventig
lt zelf zijn die aan Verroken appelleren".
pp
lt als industrieel
hij
ontwerper
Geleidelijk neemt hij
behaalt in 1978 een prijs
het Belgisch
Design
p
lt
pJ
lt Centrum. Geleidelijk
afstand van de steeds meer modisch wordende wereld van het meubeldesign
en
lt om opp een eigen
ltritaat erom ppersoonlijke
fascinme te zoeken naar andere betekenissen van ltmeubelcreatie.
1 Heta
ties uit te drukken in stille, strak opgebouwde
beelden,, geen
luidruchtigheid
of opzichtigheid
lt
plt
g
komt er aan teas.
zijnobjecten
objectenwaar elke gebogen
lijnuit is verbannen, zo rechtlijnig
p Het zijn
J ltwil dit
ltlijn
lt
werk ook zijn.
1
Zijn werk in de Jjaren negentig
Zijn
lt lt van de ltgrens tussen func lt
lt wordt ltgekenmerkt door een vervaging
tionaliteit en het sculpturale.
Het is een verzamelinglt van tafels en kasten waar de stoel uit is verg
dwenen. Bij
Bij Verroken krijgt
zijn oeuvre. Een tafel blijft
J een tafel
Jlt de tafel een centrale pplaats in zijn
maar bezitelijktijdi
een sculpturale,
zelfs
een architectonische dimensie. Verroken wil in zijn
lt J llt
1
^
p
meubelen thema's introduceren die het louterebruik
overstijgen.
g
Jlt Door de combinatie van donkere en lichtere houtsoorten krijgen
de ontwerpen zelfs een monumentaal karakter. Het is zeker
J gp
niet toevallig
dat één van de fascinerendste tafels de titel kreeg "g HommenajaJ aEduardo
a
Chi l l iltligt
da" , een eerbetoon aan de grote
Baskische beeldhouwer. Toch Ii t de vormentaal van Verroken
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bij de strakke ^geometrische erfenis va
van
niet bijJ Chillida maar eerder bij
ers het werk van de kunstedeva
Pzal
g Zoals voor vele meubelontwerpers
l aren zeventig.
naar Donald Judd ingrijpende sporen achterlaten. Het thema van het stapelen
komt vooral
p
aan bod in zijn
p
J verschillende kastontwerpen.
De ambachtelijke
van industriële
g
J van Verroken heeft niets te maken met het vakgebied
J werkwijze
vormgeving. Hierggeldt niet het ontwerpen
van eenmalige
het uitgangspunt is het
1
g objecten,
P
bedenken van een verantwoorde serieproductie
die de industrie kan produceren.
Vlaanderen
p
p
heeft een aantal internationaalewaardeerde
industriële ontwerpers
p zoals Paul Verhaert en Axel
g
zij1 er ook Vlaamse meu Bij de klanten van Enthoven Associates Design
Enthoven. Bij
g Consultants zijn
belfabrikanten zoals Aurora en Bel go
hij in 1996 de stoel "Axent" ontwierp.
P Ook
g Chrom,, waarvoor hij
Vandebeek, Bruno Meeus en Dirk Van Gogh
het werk van Jurgen Egon
g ligtin vooral
p,
g Oskamp,
in het ontwikkelen van industriëleroducten.
P
e jaren een zo ggrote buitenlandse belangGeen enkel ontwerper
g1J
p uit Vlaanderen heeft de voorbije
stellinggenoten
als Maarten Van Severen. Vooral sinds Vitra, het gerenomeerd
Zwitsers bedrijf1
g
gg
voor kantoormeubilair,J
zijn "chair .03" uit 1998 uitbracht, =is Van Severen een internationaal
Design
begrip
g Museum o Pge g ggeworden. Zijn eerste meubelen werden in het
g p voor het design
nomen en vorigar
expositie
in Japan.
bibliotheek van
hijeen grote
p In de heringerichte
g
g
p
g J kreeg ghij
het Centre Georges
Pompidou
in Parijs
1 Vitra stoelen. Welke
1 staan maar liefst 3000 van zijn
p
g
zijn geliefde
g
Vlaamse meubelontwerper
Zijn
en zijn
J parcours
gg
p
g J referenties voorleggen?
p kan dergelijke
referentiebeelden komen het best tot uiting in het
vorig aar verschenen boek (Geert Bekaert,=
gl
Maarten Van Severen uitgeverij
Geert Bekaert in opp de ggrote moei) In de tekst gaat
g
1 Ludion, Gent).
g
Iijkheid
om dit werk te plaatsen,
J is van de authenticiteit. "Maarten Van
p
= wat tevens een bewijs
1
e
Severen isgeen
designer,
kunstenaar, geen architect, =geen
meubelmaker. Hij1 is alles te ggeg
g
g
= geen
g=g
lijk
tijd. Hij1 maakt
J=`homo faber', de mens als maker. Jawel: de mens als maker in een virtuele tijd.
dingen
1
, die aan minimalisme of maxig die men meubels noemt,, die naar architectuur verwijzen,
malisme en nog
kunnen doen denken, maar die in de eerste plaats
duidelijk
J
p
g
g veel andere dingen
zijn,
maken dat ze dooréén
van
die
termen
te
vangen
zij
dat
die
termen
niet
meer
zijn
dan
schuil1
g
g
namen om in onze wereld te kunnen bestaan". In een wereld van vluchtigheid
en een vloedgolf
g
g
aan virtuele beelden komen de creaties van Maarten Van Severen over als stille,, zwijgzame
Jg
Bekaert levert dit werk het volgende
o p: "Tegen
objecten. Volgens
g de drukte cultiveert het een
g
g
gevoelen
van
onbelangrijkheid.
Tegenover
de
cultuur
van
het
nieuwe
en uitzonderlijke
1 stelt het
g
gJ
g
In de afzonderlijke
afzonderlijke tekst
van Liesbeth Melis wordt in gedie
van
hete
g
g1
g ewone en het dagelijkse."
zijn meubelen in eigen
g
g aan opP dit zoeken naar de essentie. Tot voriggJjaar maakte Van Severen zijn
wl ze. Gezien de grote
productie
opp1
een veeleer ambachtelijke
g vraaggernaar nam hij1 in 2000 de
p
bedrijfmet een grote
beslissing^ de productie
over te laten aan Top-Mouton,
een bedrijf
traditie voor vakg
P
p
manschap.
p
Ontwerpen
Het idee van een "Chaise Lon J
p is een geduldig
g zoeken naar de kern van het object.
g
zijn
hij
ue"
houdt
Van
Severen
reeds
lang
in
de
ban.
I
n
zijn
atelier
werkte
hij van 1994 tot 1996 aan
g
g
voor een ligstoel. In 1997 kreeg ghij
hijhiervoor de "Henry YVan de Velde Prijs"
prototypesg
1 van het
VIZO voor het besteroduct.
Zijn
Zijn droom om dit type
te brengen
g wordt
p
Yp van luie stoel in productie
p
opnieuw
najaar2000 werd in KortrijkJ en Keulen de Vitra
p
ggerealiseerd door Rolf Fehlbaum. In het najaar
versieegp
resenteerd; een ligstoel
die men in twee standen kan plaatsen.
p
g
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MAARTEN VAN SEVEREN

Bureaustoel - Vitra

Gelijktijdig
1 J g bracht Vitra een nieuwe bureaustoel uit van Maarten van
hij
Severen. Zijn
zich niet tot meubelen en lampen
Zijn werk beperkt
p die hij
p
va interiontwierpp voor het Belgisch
bedrijf
Light.
bedrijf
g Ook als ontwerper
p er van
g
eurs heeft hijJ reeds schitterende zakengerealiseerd.
Het Rotterdams
g
bureau OMA van Rem Koolhaas deed een beroep op hem voor won inen in Parijs
Parijs en Bordeaux. Ook in de toekomst zal deze samenwerking
g
met Koolhaas nog
p
g andere boeiende realisaties opleveren.
In de Jjaren tachtigg werkte Maarten Van Severen g
geregeld
samen met
g
zijn
g en beiden hun eigen
J
J broer Fabiaan Van Severen, uiteindelijk
weg.
zijn broer is hij
hij gedreven door het maken,f de directe worstelt Zoals zijn
lingmet het materiaal bij
bijhet ontstaan proces
van een meubel. Door
p
deze directheid kan Fabiaan afstand nemen van de modische, erggtrendYstormvloed van de actuele designscene.
Bij 1hem geen
zoektocht
g
g
naarad
ets
naar
vluchtige
vondsten
die
opvallen
en
die
vervolgens
^
p
g
g
g g
vlu vervelen. Hij
Hij neemt de tijd
tijd om iets consistents opp de markt te
vlug
brengen
Het basisidee
p
g en kiest niet voor een overvloed aan ontwerpen.
van het construeren van een meubel is sterk aanwezigg in de metalen
tafel "Fold and Profile" die isevormd
uit één plaat
roestvrij
roestvrij staal. Zijn
Zij
p
g
ontwerp
les" uit 1997, bestaande
p is de stoel "Crossedlegs
wijz van
een stalen frame met een tui glederen bekleding.gDoor de wijze
lijk als het ware te
plooien ontstaat een onverwacht effect. Het zitvlak lijkt
waardoor de stoel een elegante
en lichte verschijning
Hij
gkrijgt.
J g1
g
1
ontwierp
p ook een kamerscherm, een staande lampp enn zelfs een hand tas het model "MaY17". Tot op heden worden de meeste meubelen in
hij een bed eigen
Tijdens Interieur 2000 toonde hij
e
g beheer geproduceerd.
gp
ontwerp"Bright
bedrijf Anker Bedding.
p
g Side" voor het bedrijf
g
Zoals zijn
zijn broer legt
ghij zich ook toe op
p interieurontwerpen.
p Hij Jwerkte
mee aan het renovatie project
en de meubileringg van het Fort Napoleon
p J
p
in Oostende, een geslaagde
eslaa de iningreep
ree van de architecten Govaert & Vanhijzijn
zijnnieuwe showroom in Gent, een boeihoutte. Eind 2000 pende hij

,^^

ende verbouwing
gp p
g van een voormaligpompstation.
Vlaamse ontaa
Naast deebroeders
Van Severen zijn
zijn er nogg een aantal
g
werpers
die
een
interessante
bijdrage
hebben
geleverd.
Dit
overzicht
wer
g
p
1
g
wil een aantalersonen
belichten zonder uitvoeriggin te gaan
oppdiverse
g
p
aspecten
van hun onrwerpen.
p
p
Naast zijn
is interieurarchitect Jean Wauters
J p
J onderwijsopdracht
hij de bibliohij
bedrijf
actief als ontwerper.
Voor
het
bedrijf
Spijker
pJ
p
theekwand "Biblios", een stapelbaar
kastsysteem
met een ingenieus
g
Y
p
scharnierontwer om de deuren te kunnen neerklappen.
De grote
scharnierontwerp
g
pp
schakelmogelijkheden
van "Biblios" zijn
zijn het resultaat van een ingenischakelmo g J
euze constructiewijze.
J
In 1987 won Leo Aerts met zijn
J
p
J salontafel Meta de ontwerpwedstrijd
bedrij B&B Italia.
"Concorso Sity",
door het befaamde bedrijf
Y ggeorganiseerd
g
hij
1983 heeft hij
Alinea en geleidelijk
hijzijn ontwerpbureau
g
J is hij
p
objecte
zichaan
toeleggen
op
objecten
zoals
schalen.
p
g
gg
haar activiteiten als interieurarchitect ontwierppY
Lydia Kumel
juwelen tot lampen.
eenroot
van
juwelen
Een aantal
p
1
^
g aantal diverse objecten,
ervan kwam tot stand in samenwerkinggmet Koen Ooms (Klok Design),
g•
zoals de "Ti-pi"
uit 1994,^ een kast bestaande uit ggestapelde
elementen
p
p
die kunnenivoteren.
Vooral haar lam ontwer
en
p
p "Un-Block" en
p

41_^^^,^,,^^,^
^
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"Light-Box"
vallen hier te vermelden. Monenteel werkt zijJ aan hetprog
p
ject
"Moondust".
J
Het zoeken naar constructieve mogelijkheden
van meubelen is sterk
^1
aanwezig
bij Philippe
g bij
pp Allaeyss.
Zijnopleiding
zijn. Zijn
p
g als architect zal hieraan niet vreemd zijn.
1 n demon teerbare lange
tafel
"P007"
uit
1994
is
een
innovatief
ontwerp
g
p en één
van de boeiendste tafels uit dejaren
'aren'90. Spijt
p1i gg dat deze tafel niet in
het commercieel circuit isebracht
en enkel binnen een kleine groep
roe
^
geïnteresseerden
een grote
waardering^ kon ggenieten.
g
g
Sinds 1990 is Dirk Meylaerts
zelfstandigg meubelontwerper.
Y
p er Het vakmanschap
manscha gecombineerd met een beheerste vormgeving
J
g
g kenmerkt zijn
benadering,oals
de buffetkast "Yoshi" uit 1994. Zijn
g
1 recenter werk
bezit een zeer strakke lijnvoering
J
g zoals in de "Deep "tafel en zitbank.
Tijdens de Interieur Biënnale 2000 kreegg Casimir een internationaal
podium en toonde
hij zijn glazen
g
tuinpaviljoenen.
ZijnJ werk bezit een
n
p
J
uitgesproken monumentaal karakter, ^ hij
hijzoekt naar sterke beelden en
geeft
aan zijn creaties namen die een knipoog
zijn naar de eigenheid
g
p g zijn
g
van het meubel. Voor zijn
"Max
le
Bel
e"
uit
1995
koos hij
hij voor het
J
g
archetypeis
Y p1
aangebracht;
het is een combinatie tussen nachtkastje
g
1 en stoel. Bij1

blijftde deur vast opp de muur en
zijn
Anna" blijft
J muurkast "Je m'appelle
pp
draait de rest van de kast. Zijn
Zijnligstoel
hij de naam "Le Joqu
ui lit".
g
ggaf hij
werkt ookraa
met schaalvergroting
g
gof -verkleining.g "Schaal
g g
Bij
nr.1" is een houten salontafel maar blijft
schaal. Bij
J als beeld een grote
g
zijn boekenkast in kruisvorm hanteert hij
hij dezelfde strategie.
zijn
g
Het werk van de meubelontwerper
p en -maker Herman Wittocx bezit een
streven naar massiviteit, zoals dit in zijn
J "Pirnitz" kast tot uitinggkomt.
Zijn "Albert Ill stoel" werd geselecteerd
voor "Das Internationale Design
g
g
Jahrbuch 1997/1998"
Na zijn
zijn studie in 1984 vertrok DannyY Venlet naar Australië. De "Burdekin" barstoel en tafel uit 1990 en de "Q-stoel" uit 1994 zijn
J o ntwer pHij
in Sydney. Hij keerde in 1996
penggerelateerd tot interieuropdrachten
terugg naar België
J werk in het het
g en kreegg een uitvoerigg artikel over zijn
toonaangevend
vakblad
Domus.
De
verrassende
vormgeving
g is er vaak
g
g
Een
op
p ^gericht de conventies te doorbreken,, zoals "Gestalt" tafel-stoel. Ee
van zijn
J laatste creaties is "Cake",^ een keukentafel waar de stoelen p re cies onder schuiven waarbijJ er een totaal ander beeld ontstaat. Als
materiaal werdekozen
voor aluminium. Venlet legtg zich ook toe oop
g
specifieke interieurs, zoals de massageruimte "Man Chi" in Antwerpen
(2000) waarvoor hij
stoel ontwierp.
hij tevens een speciale
p
p

F
^ ^ lr

!Í^ ,

p
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FABIAAN VAN SEVEREN 1FORT NAPOLEON
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DURLET IModel LINK

Vanuit zijn
zijn metaalverwerkend bedrijf
bedrijf heeft Dirk Wynants
Y
zich vooral toegelegdop
o het ontwerpen
p en produceren
p
van tuinmeubilair onder de naam Extremis. De ronde
tafel met verstelbare zitbanken, het model "Gargantua"
g
uit 1996, , was een schot in de roos. Met zijn
zij nieuwe colweet hijJ zich te profileren
opp de internationale
n
p
markt.
Koenraad Dewulf affirmeerde zich op
p het einde van de
gelaktemeubelen die sterk verwezen naar creaties
'80 met elakte
J
van Emiel Veranneman. Zijn
J creaties werden steeds barokker en meer
Hij
sculpturaal.
Hij
ontwierp
een
stoel voor het Italiaans bedrijfJ Frighetto.
p
p
g
Naast kleinere meubelontwerpen
p ligt
g het interessantste werk van Luc
Ramael vooral in de sector van de verlichting. Zijn
Zijn grote
staanlampp
g
"Abat-jour"
uit 1995 werd door Palluccoluce Italia in productie
1
p
g eno men en kende een Europees
succes.
Een
ontwerp
uit
Vlaanderen
met
p
p
een internationale verspreiding.
Xavier Lust is sinds 1992 actief. Zijn
1 voorkeur ggaat uit naar het
metalen meubel, zoals dit in zijn spiegel "Vice Versa" en de tafel "4 Patzij recenter werk "4P Chair" en de zitbank
tes" tot uitingg komt. Ook in zijn
Banc"aat
met het gebruik
van staal.
^ hij verder
J
g
Ook vanuit deroductontwikkelin
p
gvan studenten komen impulsen.
p
Het ontwerpJzus (Serge
p en conceptbureau
p
g Haelterman & Steven
Brouns) is op
p zoek naar een totaalmeubel voor een multifunctioneel
Zij maken gebruik
van pY
polyuretaan
n om hun meubelmassa's te
ggebruik. Zij
g
Bij de jongste
maken. Bij
generatie
vallen noggteverm
vermelden Linde HerJ g
g
mans & Ann Vanderheyden
met
hun
bureau
Inconcept.
Y
p

e
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In dearen
'90
J
ontstonden ook
initiatievenericht
g
op
het
maken van colp
bij elkaar brengen
lecties, het bi
g van verschillende ontwerpers.
wer
Hetpproject
Appart een initiatief van Peter
p
J
Galliaert, is daar een voorbeeld van. Het brengt
g leefoben duurzaamheid. Tot oop
J'ecten samen vanuit originaliteit
g
heden bestaat de collectie uit een houten tafel en bank van Paul
ibens & Claire Bataille, een brievenbus
van Suzon In gber en
e ee
een fa uuteuil van Vincent Van DuY sen. Het idee van de collectie Slegte
Sleten & Toeis het inviteren van een aantal kunstenaars en ontwerpers
g
p voor
het bedenken van kleine huiselijke
huiselijke objecten.
objecten. De Engelse
kunstenaar
^
Anish Kapoor
maakte een vaas en architect Rik Nys
Y een keramische
p
waterkan. Zijl ggaven
aan
Bataille
&
ibens
de
opdracht
wijnglazen
en een
Jg
p
volledigg bestek te ontwerpen.
De kristallen glazen
worden gp rodu p
g
ceerd door Val-Saint-Lambert, het bestek door Wiskemann.
Bedrijven
1

Ontwerpers
kunnen ideeën ontwikkelen maar voor de uitvoering,
g,
p
wanneer hetaat
is de rol van het bedrijfsleven
bedrijfsleve van
g om serieproductie,
p
belang.
afzonderlijk artikel wordt de strategie
g In een afzonderlijk
g van het
bedrijf Bulo nader
bekeken. Op zes jaar
tijd heeft deze ondernemingg
tijd
p
eenplaats
weten te verwerven tussen de ggrote internationale namen oop
p
de Europese
markt van kantoormeubilair.
p
zij er een aantal Vlaamse
In de sector van de keukenontwerpen
zijn
p
e
opp Europees
niveau. Het bedrijf
J
1 Obumex werd in 1960 o pgp
Vrij
aanvankelijk schoolmeubilair. Vrij
richt door Eli Ostyn
Y en pproduceerde aanvankelijk
voor totaalprovlugg werd
grote
vakmanschap aangewend
g
pg
'ecten
in
het
interieur,
vooral
in
de
keuken.
In
1996
presenteerde
1
,
p

SPIJKER

Obumex op
Kortrijk de keuken ontworpen
door de Britse
p Interieur Kortrijk
p
architect John Pawson,, de toonaangevende
figuur
nen
de minima
g
g u binnen
listische designrichting. Het is een exclusief product
met een hoogp
gwaardige
waarmee Obumex een internationale
g technische perfectie
p
exportmarkt
mee aanboren. De Pawson keuken van Obumex is een
p
begrip
keuken, , van New-York tot Tokio.
gp voor de strakke en perfecte
p
Naast een eigen
ontwerpafdeling
g
p
g doet Obumex ook een beroep
p op toon aangevende
externe ontwerpers.
Voor een meer klassieke lijnvoerin
g
p
g
J
werd een beroeppg
gedaan opp de Jean De Meulder, , een
nen
ee binhuisarchitect met eenroot
voor tactiele materiaalbeheersing.g Nadenken
g gevoel
g
over nieuwe concepten
is van groot
belang.g Het idee van "Wash" is een
p
g
verplaatsbare lavabo, een lavabo eerder als los meubel in de ruimte
dan als een sanitair toestel vastgemaakt
aan de muur. In deze reeks
g
ontwierpen
Vincent Van DuY sen en Suzon Ingber een model. Voor
p
dezelfde reeks verwacht men nogg ontwerpen
p van Maarten van Severen
en Paul Smith. Ook Claire Bataille & Paul ibens werken aan een nieuwe
keuken voor Obumex. Samen met Luc Vincent werd "Cor p us 2" ontwikkeld , een keuken met elementen die een er gflexibele opstelling
p
gtoelahij de vakbekwaamheid
ten. Het is de verdienste van Geert Ostyn
Y dat hij
van zijn
aan verfrissend ontwerptalent.
J equipe heeft weten te koppelen
pp
p
Een ander West-Vlaams bedrijf
kennis weet te
g
J dat technologische
koppelen
aan een uitge puurde vormgeving
uit Proven
Proven,
pp
p
g
gis Top-Mouton
opgericht
in 1937 door
Topen Maria Mouton. De ontwerpafde pg
lis gvan deze ondernemingg heeft zich gespecialiseerd
in totaalinterig p
eur, waarbij
waarbij de keuken een belangrijke
gJ
pplaats inneemt. Met perfect
p
maatwerk en vormgeving
door Nick To
Top,
g
^ heeft Top -Moutos nu geleid
g
terecht een internationale faam verworven wat resulteert in belangrijke
^1
buitenlandsej
p roecten.
Naar analogie
bedrijven
aa de VlaaVlaamse onderne
g met de Italiaanse bedrijven
ggaan
mingen
initiatieven nemen om jong
jon talent een kans te ggeven.
even Het zitg

meubelbedrijf
roe
J Durlet realiseerde het ontwerp
p "Link" van de groep
Konings
/Van
Dijk
&
Lowie
Vermeersch,
hun
voorstel
voor
een
nieuwe
g
J
generatie zitmeubel.
Het is een lederen "puzzelzetel", een drielobbige
ge
p
organischevorm.
Verlichting
nu Alhoewel verlichting
wil dit themam
g
g niet behoort tot meubeldesign
mer toch een accent leggen
op
gg
p dit belangrijkonderdeel van het interieur. Voorveel ontwerpers
is het bedenken van een verlichtingstoestel
g
p
een onderdeel van hun activiteiten,, voorstellen die vervolgens
in
g
samenwerkingg met de bedrijven
bedrijven technisch verder worden uitgewerkt.
g
van lampen.
Het
moeilijk spreken
Bij Hans De Pelsmacker kan men moeilijk
p
p
objecten met een uitgesproken scul turale dimensie waarzijn strakke objectenp
Daarbij maakt
bijJ de nadruk ligt
gop
p de horizontaliteit of de verticaliteit. Daarbij
ligt
hij gebruik van metaal. Zijn inspiratie
g in de architectuur, de torens
p
in New York of de kracht van de muren in het werk van de Mexicaanse
architect Luis Barra ^án. Na een presentatie
van zijnJ werk in het I.B.
p
zijn ontwerpen
zijn
Lichtateljee
p te tonen
1 in Brugge
gg kreegg hij de gelegenheid
tijdens
Interieur 2000. Het Belgisch
bedrijfJ Light
zijn
1
g produceert
p
g
J
wandverlichtinget
g, model "Avenue I" en "Avenue V".
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In deze sector valt nog
g Johan Lemaitre te vermelden,, die voor het
bedrif1 Waco o.a. de lampen
p "Nana" (1994) en "Chromax" (1996) heeft
verwijderd van het industriëel circuit zijn
ontworpen. Totaal verwijderd
zij de creaties
• Weyers
&
Borms,
sculpturale
en
vaak
barokke
composities,
, evenals
Y
p
p
de ontwerpen
van Jan Pauwels. Deze lichtontwerpers
werken vaak
p
p
samen met verlichtingszaak
Caro
hers. MisMisseghers
g
g in Gent van Pierre Misse
• g hers heeft in de jaren
jaren '90 een inspanning
gedaan om deze eigenzinp
gg
g
nige ontwerpers
te presenteren
aan een breder publiek.
p
p
p
De streek rond Roeselare heeft eengrote
concentratie van bedrijven
bedrijve
g
• de verlichtingsector:
Wever & Ducré,, Delta Light
^
g en de trendzetter
Modular Ligthing
Li thin Instruments. Modular is opgericht
door
Paul R om oor
pg
mens en wordteleid
door Jan Meyfroid
die tevens samen met zijn
zij
g
Y
•
ontwerper
p is van opeenvolgende succesvolle collecties zoals de
"Nomad" uit 1996. Het zoeken om verlichting
onderdeel
g een interaal
g
zijn van de wanden resulteerde vorig
te laten zijn
gJjaar in het Iichtprofiel
"Baseline". Modular doet ook een beroep op zelfstandige ontwerpers
zoals recent Luc Vincent voorde reeks "Square
Moon".
q
Doorzijns
p
J opleiding
g als architect heeft Jan Van Lierde
pproducten
hij met zijn
zijn bedrijf
die hij
1 Kreon op
p de markt heeft ggebracht steeds een
sterke architectonische bindinggmeegegeven. Met de collectie "Tools of
light" "Tools
of shadow" en de reeks "Diapason"
werd het bedrijfJ een
^
p
Euro
Europees
begrip
p
gp in de sector van de verlichting.
g De "up-side-down"
p
inbouwverlichtingis ongetwijfeld
"het" Kreon-product
bij
bij uitstek en
g
J
p
werd reeds door veleneka
ieerd. I n 1996 kwam de Vektron opp de
g p
markten in 2000 bracht Kreon een computer
gestuurde
beweegbare
p
g
g
plafondverlichting
lafondverlichtin op de markt. Ook architect Jo Crepain
ontwierpp in
p
2000 een lamppvoor Kreon. Van Lierde ontwierpp ook voor het toonaan lampen.
p
ggevend Italiaans bedrijf
1 Artemide een paar
p en
Het bedrijf
opgericht
in 1947, bracht in het begin
voora cre J Light,
g
pg
g vooral
aties van Paul Gillis. De laatstearen
kregen
de
1
g andere ontwerpers
p
ele g
gelegenheid
te werken met dit bredrijf
bredrij o.a.Hans De Pelsmacker en
g
Van Severen. Voor de "U-Line" lampp van Van Severen kreegg het
bedrijf
g Award. Light
1 in 1998 in Hannover de IF Design
g ontwikkelende
ook de tafellampen voor deg
bibilotheek Georges Pompidou
in Parijs,
p
J,
een ontwerpp van Bodin & Associés.
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v^_zaa

^ J

Aspecten vanhet ^^^eu^e{design in Vlaanderen

g
Plaatsen voor vormgeving
g
n in het m e uontwikkelin
ontwikkelinge
De mensen komen in contact
met enieuwe
tijdschriftenen via specifieke
plaatsen
waar men lijfelijk
lijfelijk
gn via tijdschriften
p
p
op
het
fede zaken kan ervaren. In dit thenanummer wordt in
ingegaan
e aan
no
p
meen Biënnale Interieur Kortrijk
J en het Museum voor Sierkunsten en
Vormgeving
g
p
g te Gent. Recent heeft het VIZO ook een expositieruimte
nabij de Sint-Goedelekathedraal,
geopend in Brussel nabij
Tijdelijke manifestaties geven
Tijdelijke
ook een platform
voor recent werk. De
g
p
jaarlijkse "Casa Europea"
in hetAntwerp se Bouwcentrum een initiatief
jaarlijkse
p
van Marc Veldeman,
, g geeft binnen eengregionale meubelbeurs de
J on'een kans hun nieuw werk te tonen.
g e ontwerpers
p
In de 1 'aren zestigwaren gespecialiseerde
designwinkels
uiterst zeldg p
g
zaam. Het is vaak door deedrevenheid
van de initiatiefnemers dat
g
velen voor het eerst in contact kwamen met de wereld van de hedendaagse
vormgeving. Het belan van bijvoorbeeld
Modern Form in Gent,
gbelang
1
Inter Design
Geo Gyselinck
in Kortrijk
Kortrij valt niet te onderer
g in Antwerpen,
p
Y
in eenperiode,
de jaren
zestig,
weekbladen nauwelijk
p
J
g}
J
aandacht hadden voor design.
g Ondertussen hebben ook de grotere
g
meubelzaken ziches
ecialiseerd op pdesignmarkt
en organiseren
nu
g p
g
g
en dan kleine thema exposities, zoals 'T Casteelken in Rumbeke en
Masters in Turnhout.
Een opvallend
fenomeen is dat ppersonen die hedendaagse
p
g se meubel-desi ^n willen brengen
gegaan naar ongebruikelijke
^ vaak opp zoek zijn gg
g
J
grote (goedkopere) ruimtes vooral maar gebouwen met een bijzonder
bijzonde
gg
Visa Versa in Sinaai-Waas, een initiatief van Luc De Buyser,
,
Y
vond een onderdak in een oude melkfabriek. Ook het bedrijf
J Quattro
Benelux vond een onderkomen in eenrachti
p
ge oude melkfabriek in
Hoegaarden (zie tijdschrift
Vlaanderen ,nr.3 /1998). I n Gent werd een
1
groot
herenhuis van de voormalige
g UCO fabriek nabijJ het Robot om geg
ge
vormd tot de winkel De Directeurswoning.
Augustus
vorig
jaar
opende
g
p
gl
g
in Hasselt het bedrijf
zijn deuren. Op
wijz
J Donum zijn
p een interessante wijze
architect Bart Lens het oudost
ebouw oppde Havermarkt
p g
om totromotie
laats
waar het werk van de hedendaagse
g Vlaamse
p
p
meubelontwerpers
een ereplaats
krijgen.
meubelontwer
p
p
Jgen Het idee om werk vann ontwerpers uit Bel g
ië te brengen is ook
aanwezig in de
winkel B in de Wolle
p
g
g
straat in Brugge
in 1998 en gerund
door Bieke Callebert en
g
gg , gestart
g
Katrien Van Hulle. Vader Fernand Callebert heeft in dearen
'50 & `60
J
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aan de Vlamingen
^ de Finse design
g Ieren kennen en waarderen. De winkel B is tevens een mooie verbouwengvan architect Rik Van Colen. In
Gent valt ook de winkel Verzameld Werk te vermelden waar voor het
eerst in België
g het werk van Droog
g Design
g te zien was. Gelegen
g in de
Onderstraat werd hetand
p i n 1999 op peen inventieve wijze
1 verbouwd
door de jonge
g architect Jo Taillieu. Een pplaats waar de bindingg tussenn
j
obecten
en architectuur erg gsterk is. Voor Gent valt ook de winkel Surbij Surplus dat Maarten Van Severen in 1988
p lus te vermelden. Het is bij
voor de eerste maal zijn
in de expositie
"Salon
J werk presenteerde
p
p
Refusé".
Sommige
blijve in
g winkels hebben een kortstondigg bestaan maar blijven
waren waar de verwonderingg van het
g
gen omdat het plaatsen
p
nieuwe werdestimuleerd.
Zo bijvoorbeeld
de Galerij
Galerij Théorèmes in
g
J
Brussel die rond 1990 een ontmoetingsplaats werd van het design
g in
Brussel. Andere initiatieven staan opp stapel
e
p en stellen hoge
gverwach
tingen
zoals het Designcenter
De Winkelhaak in Antwerpen
datverrg
g
p
moedelijk
J in 2002 kan starten.
Zelfs de culturele centra in Vlaanderen richten zich nu op hedenn
daagse
vormgeving. In 1999 bracht Schar oord een expositie
over de
gp
p
stoel in 2000 eengrote
over Andrea Branzi, één van de leip
g expositie
din evende figuren
in het Europees
design.
Schar ppgp
g In 2001 plant
p
oord een manifestatie rond hedendaagse
g
g . Er J in de 1jaren
`90 ook ruimtes bijgekomen
waar internationale topfiguren uit de
Jg
designwereld
worden gp
gepresenteerd zoals Galerie Argentaurum
te
g
g
Knokke met vooral werk van Andrea Branzi & Ettore Sottsass. In de
zelfde badplaats
ontwierpp de wereldbefaamde designer
Gaetano Pesce
p
g
de Gallery
Y Mourmans, een uniek interieur in Vlaanderen.
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I
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Vlaanderen is sinds eeuwen een belangrijk
g J transitland en een pplaats
waar veel invloeden wordeneassimileerd.
Met enige
g
g trots vertellen de
Italiaanse meubel producenten dat Vlaanderen voor hen een zeer interessante exportmarkt
is voor hedendaags
p
g design
g en dat Vlaanderen
oen
dat vorm p staat voor het actuele. Italianen weten maar al te goed
g
moet hebben, een geloof
in de
g evingeen culturele voedingsboden
g
g
kracht van de ontwerper
id van de ondernemer.
p en de vindingrijkh
gJe
Vorm
Vormgeving
g ^ is een wezenlijk
1 onderdeel van cultuur en economie. Hopepe
lijk
verbeeldin ssJ beseffen meer en meer Vlaamse ondernemers datverbeelding
essentieel is voor een toekomstgerichte
visie.
g
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Pieter De Bruyne
aan het meubel
"Boven de functionaliteit voegde
Y
g
een reeks meerwaarden toe, zoals o.a. psychologie en symboliek.'
Y

,

"Mijn eigen
"Mijn
l
g werk is tot hiertoe altijd
geweest
"een trachten te komen tot
g
de essentie". Dat bepalen
van die
P
essentie,, het omschrijven
daarvan,
l
is vanzelfsPrekendniet gemakkelijk
g
l
maar het is een zojuiste
mogelijke
l
formulering
g vinden van het pro-bleem hetrobleem
te stellen "Wat
P
is onze tijd?",
"Datgene
wat ik
1
g
maak, hoepas
hoeast dat het beste in
tijd?"
l
,en bovendien "Hoe
maak ik iets dat houdbaar is, niet
alleen technisch of constructief of
materieel, maar dat dus ook geestelikI een waarde inhoudt en deze waarde kan bewaren niet
alleen een object
is dat het heden vertegenwoordigt maar dat terzelfdertijd ook een aanpassing
p
g
lJ
is voor datgene
wat het kan worden?".
g
1985
Pieter De Bruyne
Y

PIETER DE BRUYNE IN ZIJN WERKKAMER IN AALST

1972
Foto Gé Mennen

Niet enkel vanuit een esthetisch en formeel
standpunt,
dat
, maar vanuit een denkpatroon
p
p
elk meubel, elke architecturale ruimte zich
doorheen deehele
geschiedenis
heeft verg
g
toond via een hoeveelheid aanelaa
gdheden.
g
En het is doorheen dit onderzoek naar die
dat de rijkdom in
gelaagdheden1
het oeuvre van De Bruyne
blijvend
actueel is.
Y
1
Van het economisch en sociaal uitgewerkt
g
meubel tot de individueelste homma ges, van
ris even van de constructie tot het
hetj
prijsgeven
bewaren vaneheime
inhouden, van het
g
natuurlike
j van het materiaal tot het omhullende van de kleur, van het rationele van
structuur en vorm tot hetevoelsmati
Borgo Sanse olcro Palazzo Comunale. "Santa Maria della Misericordia", 1445-1462. Het is het
ge en
g
eerste werk dat besteld wordt aan Piero della Francesca, schilder, mathematicus, meetkundige,
ppoëtische van het licht,, van objectieve
J
schoonheid tot subjectieve
subjectieve herinnering,
uitvinder van monumentale vormen. Dezeol
vertoont nog de egale
in goud
g^zo
g
g
g achtergrond
p Ytiek
pg
zijn
heeft
De
Bruyne
elk
van
zijn
ontwerpen
met
(niet-kleur) en baseert zich opp de middeleeuwse verworvenheden. De madonna, groter
dan
de
P
Y
g
eigenspecificiteit
eenei
andere figuren
– een p
perspectivische
fout – spreidt
een blauwe manteloen
g
P
p en toont de rode
P
p
g
gekenmerkt.
aan een achttal figuren.
Simpelheid
van
jurk biedt plaats
P
p
g
Jjurk. De tussenruimte tussen mantel en jurk
Het onderzoek naar de "constante waarden" in
? (De vraagg is des te pregnanter,
, omdat
p g
P
p, verhaal en compositie
ggeste en/of eenvoud van concept,
cultuurgeschiedenis
resulteert inzijn
zij
de
de Nederlandse taal een verschillende betekenis toebedeelt aan "simpel"
en
aan
"eenvoudig").
g
J oeug
p
vre telkens doorheen andere "beelden". Het
Meteen wordt een transformatie van dezeeste
omgezet
naar de "Rood-blauwe kast" uit 1975.
^
g
voornamelijkget Y werk uit de jaren '50 wordt voornamelijk
De blauwe "mantel" dient te wordeneo
g Pend om de rode kast te ontdekken – ontdekken staat
eerd
door
de
overtuiging
dat
meubels, naast
hier nu letterlijk
voor
ont-dekken.
Het
voorbeeld
is
één
van
die
sleutels
om
het
werk
van
de
interigg
p
J
het
hebben
van
een
esthetische
waarde,
eurarchitect en meubelontwerper
Pieter
De
Bruyne
te
benaderen.
Y
p
tevens te koop
prijs
J
g p
P moeten zijn aan een lage
bij Belgische
en dus door iedereen moeten kunnen aangekocht
worden. De onvoldoende armslaggbij
g
g
zijn vader die hem de mogelijkheid
fabrikanten doet De Bruyne
naar het atelier van zijn
g J
g
Y terugkeren
biedt van ambachtelijke constructies: het is de periode
van het meubel met zijn
1 materialiteit en
P
werkwijze is er in zijn
de aanwezige
J
g in deze werkwijze
g technische constructie. Via deze onderzoekingen
'60 mede
oeuvre een kenteringg te bespeuren
en De Bruyne
1
p
Y evolueert opp het einde van de jaren
doorzijn
in de architectuurafdelingg aan het Sint-Lucas Instituut in Brussel en
P
J lesopdrachten
doorheen een overvloed aan reizenvoornamelijkJ Italië, maar ook India, Lapland, Mexico, Turkije
het non-conformistisch meubel als een gespecifieerd
en
g p
J, Japan,
1
1, ... naar
^
p ^ Tsjecho-Slowakije,
zelfseëmotioneerd
object.
object.Het is deze bewustwordinggdie hem de belevinggvan de ruimte en de
g
hijaan het
pplaats van het meubel in deze ruimte doet ontdekken. Bovenop
g hij
p de functionaliteit gaat
Al deze elemen meubel een reeks meerwaarden toevoegen
Y
g zoals o.a.psychologie en symboliek.
teneven
vanaf deze periode
andere betekenissen aan het begrip
gp"functie". .En omdat eenn ontp
g
werper
nooit
weet
waar
zijn
meubelen
achteraf
terecht
komen,
gaat De Bruyne
dit anticiperen
zijn
p
Y
,g
p
door deze ruimte in het meubel zelf te creëren,, wat aanleidingg is tot de ontwikkelingg van het
De meubelkunst van Pieter De Bruyne 1 3 VL_284

begrip "mantel". Ditg
komt het sterkst tot uiting
in de "Rood-blauwe kast" uit 1975.
De tentoonstellingg in de Sint-PietersabdijJ in
Gent (1976) roet
o tussen oud
p de dialoogp
en nieuw,, tussen geschiedenis
en hedendaa g g
se functies, de relatie tussen meubel en architectuur: de "Chantilly-kast"
(1975) als een
Y
replica
van
de
buffetkast
uit
het kasteel in
p
door Christian Norber g Chantilly,
Y,
Schulzenaamd
als het eerste postmoderne
p
g
meubel, en het kastje
J aan ToetanJ "Huldeblijk
kamon", gebaseerd
op
en
p de geometrieën
g
g
canons van het Oude-Egypte
1 de
gY p ... Terwijl
dood van Gio Ponti, in wiens studio in Milaan
in de pperiode 1955-57 medewerDe Bruyne
Y
ker was aan o.a. degekende
Pirelli-toren,, hem
g
sterk aangrijpt, zoekt
hijJ in 1979 tevens
aan
sluitinget
de Italiaanse groep
g
g pAlchymia
Y
overzichtsex
o.l.v. Alessandro Mendini.
De p ositie in het Museum voor Sierkunst in Gent
(1980) centraliseert de kunst van en de
erkentelijkheid
aan het ambacht en aan deze
J
leermeester: de meubelen "Vlaamse kolommij
kast" (Hommage
g aanmijn
J vader) en "H om ma nes
g e aan Gio Ponti" tonen De Bruynes
Yontwik
kelde ei enscha en over kennen en weten,
over herkennen en hervinden ... De tentoonstellingij
g bijde StichtinggVeranneman (1981)
wordtekenmerkt
door het zoeken naar nieug
we materialen, naar andere ruimten, andere
illusies. De meubelruimtes openbaren
zich
p
naar het exterieur, de schaal overtreft het
dagelijkse.
g J
In 1982 toont De Bruyne
Y voor een eerste
maal zijn studie over de Oudegyptische
meu gYp
belkunst aan eenroter
publiek.
Met een niet
g
p
aflatende obsessionele kracht, en dit sinds de
zijn overlijden, onderjaren
'70 tot en met zijn
)
zoekt hij
hi via opmetingen in allerlei musea en
in een reeks van meer dan 250 tekeningen,
g , de
onderliggende
verhoudingsschema's,maat,m
gg
g
stelsels en modulesystemen
die eigen
Y
g zijn
J aan
de misschien welrootste
beschaving
tijJ
g
g allerden. De korte tentoonstellingg in het Museum
voor Sierkunst in Gent (1983) synthetiseert
Y
de methodiek en de thema's uit dit Oude
Egypte:
"zon", "water", "dag
gY p
g en nnacht" ... In
het museum Oud-Hospitaal
in Aalst (1985)
p
komen zowel architectuur als het meubel zelf
als een ode aan bod: de tafel met de "Villa

^
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uitvoering

Rossini & Grisoni, Cantu (Italie) 11956

Rotonda met volle maan", de meubelen "Illusie", "Rêve roven al" en "Piazza" die een schaalmodel lijkt
en de "steen van het geheugen"...
H werk
J van de tuin van Goethe met het tuinpaviljoen
p
J
g
g
na 1983 wordtet
door
een
dubbele
polariteit:
een
verder
exterioriseren
van
de
ingesloten
geerd
p
p
g
Y
ruimte van het meubel en het opnemen
van de omgevende
ruimte door splitsing,reflectie
reflectie,ontp
g
dubbelin gdoorbreking
J constante waarden doorheen deze evolutie zoals
,
g... Enkele zaken blijven
o.a. de eeuwigdurende
aanwezigheid
van het "secrete" : niet alleen hoe elk meubel technisch in
g
g
elkaar wordteconstrueerd
maar
ook de verscholen bergingen, en het meest I de zwijgzame
g
,Jg
ervaring,isschien
soms zelfs anekdotes die zich dan verheffen tot een conceptueel
uitgangsg
p
p unt. Het alledaagse
g naast het universele en absolute.
De creativiteit van Pieter De Bruyne
Y reikt verder
dan deekende
meubelconcepten.
Naast interip
g
eurs en winkelinrichtingen
g die, omwille van hun
eigen
g bestaansreden, bijna eerder als efemeer dienen te worden beschouwd,, is hij tevens actief oop
zijJ archihet terrein van de architectuur. Hoewel zijn
tectuurconce pten bijJp
een oppervlakkige lanmatig e benaderingg eerder als eenvoudig
gggeometrische
schema's kunnen wordeneïnter
preteerd ,doet een
g
ruimtelijk
J inzicht ze onmiddellijk overstijgen
1^ naar
een reeks van complexe
en rijke
interrelaties tusp
1
sen de basisvolumes zoals kubus,, cilinder enpira mide. Ze verhalen over een architectuurgrammatica van vorm en tegenvorm,
volume in volume,
g
negatieve
ruimten,,superpositie en onderli p ^ e con
g
frontaties. De Bruyne
Y creëert hier een eigen typ olog ie: een architectuur die zich niet laat associëren
met enig
J authentiek denken
g bestaande trend. Zijn
overstijgt
Jg
de termen "kopiëren"
en "imiteren". Veeleer wordt
p
BERGKAS` 1 1974
heteheel
bepaald
vanuit een her-interpreteren
en
g
p
p
abstraheren van de bestaande en vroegere cultuurGeinspireerd door het kastje van Toetanchamon
De twee knopen zijn identiek aan het kastje in
uitingen:
her-vinden van wat reeds bestaat.
g
het museum in Kairo Verzameling Museum voor
Het belang
zijn eigen
woning
g van zijn
g
g (1972) is van
Sierkunst en Vormgeving Gent
tweeërlei aard. Vooreerst is hij
hij bij het ontwerpen
p
zichaan
g bezinnen over het "wonen",, wat hem
terugvoerde
tot de 18de-eeuwse opvatting
p
g
g van het
"huis". Een tweede belangrijk
is dat we via deze woningg veel over de achtergrond
in zij
zijn
g J punt
p
g
1 oeu vre te weten kunnen komen. Naar buiten toegeeft
het gebouw
omzeggens
niets prijs
g
p J van de
g
gg
wereld achter deevel
enkel
,(o
de voordeur met de ronde spiegel (o phoofdhoogte)
g
g en het blauwe
gglas in de ramen (de eeuwige
g blauwe hemel) laten enigg vermoeden ontstaan dat er hier meer
ggebeurt, dan in een doorsnee burgerwoning
g De bestaande woningg is
g
g van rond de eeuwwisseling.
uitgebreid
met een identiek volume, van functionele aard maar met een andere vloerverdelinggen
g
een eigen
pp
g trappenhuis.
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CHANTILLY KAST I1975
Verzameling Museum voor
Sierkunst en Vormgeving Gent

Op
is een systeem
geY
J
p deze wijze
conci ieerd dat berust op een dubverbele circulatie waarbijJ private
p
trekkenwonin)
zij1 nvan
g escheiden
g
deublieke
(kantoor). Het thema van
p
"Iedere ruimte vervult haar specifieke
p
bestemming,och
in relatie met de ang
dere is zij1 onderdeel van een groter
geheel
g
g
en neemt zij
zij een nieuwe handelinggop"
op ver krijgt
reeds een volledige werkingg vanaf het
J gg
binnenkomen : de donkere hal fungeert
als
g
tussenzone tussen het buitenlicht en de binnenfuncties.
Op
J wordt elke ruimte "bedacht"
p eenzelfde wijze
eigen
vanuit een eigen
^ han g relatie en vanuit een ei
deling: het rode salon,
de blauwe muziekkamer,
,
de witte eetkamer,, de uitgp
e uurde gastenkamer.
g
De blauwe kamer is ingericht
voor het beluisteren
g
van muziek enalsgeestelijke
alseesteli'ke rusthoek, zowel rustunt
als
ins
iratiebron.
Een diatheekkast als een
p
p
getuigenisvan
de reizen (of is het een schaalmodel
etui g
g
van een "teatro scientifico"?), een lichtinval als een
referentie naar een barokkoepel
p of een neerschrijven
J
van het systematiek
gebeuren
van de piramides
van
g
p
Y
Cheops
g van de blauwe gglazen kast (1969)
p
p en de plaatsing
(de blauwe kamer in eeneabstraheerd
schaalmodel)
g
geven
aan deze ruimte enkele belangrijke
thematische
g
gJ
onderleggers.
De
kleur
en
de
aanwezigheid
van
de witte
g
gg
figuur
verwijzen op
verwijzen
p hun manier naar de blauwe kamer in het
g
eigen
kast met de
g huis van Goethe in Weimar,, naar de glazen
g
Zelfs bij1 een
ee kortston schedels en de kast met herinneringen.
g
die
in deze kamer brengt
g het blauwe licht aan de
g
g aanwezigheid
waardoor elk wit voorogen
werkingg teweeg^ waa
p
g een complementaire
oranje trapwerpich als oranje
vertoont. En waarom anders is de oranje
oranje
p
hall nu net in dit oranje geschilderd ? Het is een samengaan
van
g
abstractie en verwarring,lles
in een identieke gecontroleerdheid.
g
g
formeel als inhoudelijk
En terwijl
terwijl het blauw ggekleurde glas
J als
g
buffer werkt tegenover
de buitenwereld,
g
,ggetuigt
g de ernaastgesitueerde bibliotheek en werkhoek als een "studiolo", een universum met
zicht opp de wereld.
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Een eerste stapp naar een nieuwe architectuurtaal is duidelijk
J in de
realisatie van de traphall
in de woning
g Remans in Genk (1973).
p
De trap
p is niet alleen louter tra p^ maar tevens bibliotheek. In
analogie
zoals bijv.
bijv. de "Tre
ppenh^user"
p
g met trapconstructies
van Balthasar Neumann grijpt
De Bruyne hier verder dan het
, g J pY
geven
van een oplossing
de vorm gaat
g
p
p
g aan een problematiek:
g
over in een 'beeld',, de kleurtoepassing
g Los
gin "verbeelding".
p
van elke functionaliteit is de trapp tevens referentieel. De
grens tussen.
meubel en architectuur vervaagtg hier volledig.
g
De witte cirkel in hetlafond
is een regelrechte
verwijzing
p
J g
g
naar het barokke licht,, terwijl de plaatsing
p
g van de trapp in
de ruimteetui
t gvan een "klassieke" hoek-inplanting
g
p
g
zoals dit in renaissance- en barokarchitectuur voortdurend voor de hand lag
g en nu nog
g steeds een actuele
kracht bezit.
Slechts enkele andere ruimtes zijn
zijn nogg bewaard
Lambrecht (1963), de
g ebleven o.a. de a potheek
p
winkelruimte Elfi (1972) en de woningg Van
SchuYlenbergh (1980-1986), alle in Aalst. De
ruimtelijke
J interrelatie is in het laatste voorbeeld
echter het sterkst. Volumesenetreren
in
p
elkaar en omtekenen aldus de inhoud van het
gebouw. Het element "licht" wordt hoofddrager
p
g waaruit de won g zich openbaart.

DE BRUYNE, Pieter, NORBERG-SCHULZ,
Christian, VANDERPERREN, Jos, Pieter De Bruyne,
25 jaar Meubelen, Museum voor Sierkunst, Gent,
1980

Het is hier dat derote
Y
g kracht li tgvan het oeuvre van Pieter De Bruyne,
zij
zwel in elk van de architecturale ruimtes als in het geheel
van zijn
zowel
g
een verbindingg met een cultureel entourage
^ en een
g eheime openbaringvan historische materies, een relatie die het louter
functionele overstijgt,
cultuur ggeschiedeg
J g , die zich meet met een gehele
nis en die terzelfder tijd bij elke toeschouwer en gebruiker
een eigen
g
g
identiteit oproept.
Het oeuvre van Pieter de Bruyne
geworden.
De vormen
g
g
Y is nu legende
blijven
zijn
nu
gekend,
de
inhouden
echter
blijven
zwijgzaam
achter.
Slechts
Jg
g
J
openbaren
ze zich. Meubelen, interieurs,, architectuur,
s poradisch
p
p
opmetingen, studies het onderzoek naar de maat-verhoudingg in de
heeft
hij ggedurende meer dan 32 jaar
Oud -E gY p tische kunst, alles wat hij
1
opgebouwd, kan vanaf nu niets anders zijn
1 dan een waardevolle en blij1 vendeetui
zijnzoeken en betrachtinggnaar het omvatten van
g enis
g van zijn
begrip
het
, discussies –
et
e gp"ruimte". Lessen, voordrachten ,gesprekken,
g p
zijn
ooit stimulans voor een heleeneratieoontwerperszijnnuvoorgoed
g
p
g
blijvende
herinneringen.
g
J

DE BRUYNE, Pieter, Vorm en Geometrie in de
Oud-Egyptische
meubelkunst, Museum voor
gYp
Sierkunst, Gent, 1982
LAMBESC, Patricia, Pieter De Bruyne of de tijdloze
creativiteit, Decors n° 955, pp. 51-59, Brussel,
1987
FRANCOIS, Pascal, Pieter De Bruyne als architect,
onuitgegeven thesis, Sint-Lucas-instituut Gent,
1988
KIECKENS, Christian, Pieter De Bruyne - Architectuurconceten,
p S/AM jaargang 2 nummer 1,
pp. 1-2, Gent, 1985
SPRANGER, Britta, e.a. , Pieter De Bruyne
(1931-1987) - 30 jaar Meubelkunst,

wa
wat Bach van Vivaldi leerde,, nl. de kunst om (in muziek)
Zoals datgene
g
m
te spreken,
zo
het gehele
oeuvre van Pieter De
metevidentie
e
p
, spreekt
p
g
Br ne "het alles" met een perfecte
logica
Bruyne
g
g in referentie tot een gehele
p
cultuur.

tentoonstellingsfolder
van de tentoonstelling in
g
de Generale Bank, Aalst, 1987
VLEMINCKX, Edward, WAUMANS, Bart,

^ ^^ Ilf^ iP-^ ^^ ^^ti ^i^* ^., hFi 1.M+1 . 9 ^rf^ ,

^^^I^a^n^ká

j evolutie in het werk van Pieter
De vormelike
De Brune
Y - Een studie naar systematiek,
^ 5–^

6

^

e

onuitgegeven thesis, Sint-Lucas-instituut,
Brussel, 1983
WATRIN, Micha, Pieter De Bruyne: evolutie in
symboliek
en vormgeving, onuitgegeven
Y
eindverhandelin , H.A.I.R., Antwerpen, 1989
eindverhandeling
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CLAIRE BATAILLE s PLLL IBENS

Foto Lieve Blancquaert

In tegenstelling
Ia nn-g tot de andere Europese
p ese
den is er in België
na
1945
een
opsplitsing
g
van architect en integgekomen in de opleiding
p
g va
rieurarchitect. De Orde van Architecten verzette zich hevigg tegen het woord "interieurarchitect" vanuit de wettelijke
J beschermingg van
zowel de titel als het beroepp van architect.
Voor de Orde waren "interieurontwerpers"
per-p
sonen die zich moeten bezigg houden met het
decoreren of het aankleden van de arch itectuur of het ontwerpen
p van meubelen.
Wanneer men het werk van Paul ibens
(°1939) en Claire Bataille (°1940) benadert,
stelt men vast dat zijJ zich hebbengedista n tieerd van deze ambigue
opsplitsingtussen
g
architectuur en interieur. Beiden studeren
"interieur" aan de Antwerpse
p Academie en
behalen in 1962 hun diploma.
Zeer groot
is
p
g
de invloedeweest
van hun professor,
, archig
p
tect Jules De Roover. De Roover was niet enkel
een verdediger
g van het hedendaags
g interieurhijbenadrukte bij
design , hij
bijzijn
zij studenten
het belangg van een architectonische
bij het ontwerpen.
attitude bij
van
p Ook de figuur
g
Van Vlasselaer was invloedrijk
J voor Claire
Bataille; zijn
Bataille;
zij grote vakkennis bij
bij het aa nwen den van kleur is erg
geweest.
Niet
gbepalend
p
g
enkel het onderwijs
Ibens
J was richtinggevend.
gg
komt uit een gezin van aannemers, Batailles
vader was bouwkundiggingenieur.
Het laggbij1
g
na voor de hand dat zij
zi zich niet zouden vereenzelvigen
g met de enge rol van interieurontwerper
p als decorateur.
In 1968 nemen zij de beslissing
g het bureauu
"Bataille-ibens Design"
g op
p te starten in Antweren, een samenwerking
g die tot op hedenn
voortduurt. Vooral de complementariteit
van
p
beide sterkeersoonlijkheden
resulteerde in
p
J
een boeiend oeuvre dat verdergaat pdan oplossin gen aanbrengen
g voor interieur problemen.
p
Vertrekkend van een ondertin
onderling root respect
p
voor elkaars capaciteiten isg
een samenwerking
eenermanente
toetsing
g van de te nemen ontp
werpbeslissingen. Paul ibens' grote
passie
g
p
voor de heldere constructie tot in het kleinste
detail komt te samen met Claire Bataillesrog
te tactiele beheersingg van de materialen. Een
samenwerking^ werkt niet zomaar: het is juist
juis
onverwachte synthese
sYnth
va wat men
van
me onderli p gte bieden heeft, die
het werk zijn
^
1 intensitelteeft.
Ook de gekozen
naam impliceert
^
g
p

batallHe en Paul Dens

reeds hun verzet om enkel maar interieurdecorateurs tezin.
j Hun interesseveld reikte verder dan
de designvriendschapp met de schilg en architectuurwereld. Belangrijk
g
gJ in hun leven was de grote
der Jef VerheYen, een grotepersoonlijkheiddie
obsessioneel
zocht
om
de
essentie van de ruimte
g
p
J
en het licht te visualiseren. VerheY en bracht hen in contact met de leden van de Zero-kunstbeweging
zijUecker en Fontana. Van de Duitse verzain en kunstverzamelaars. Via Verheyen
Y ontmoetten zij
zij
melaar Gerard Lens kregen
zij in 1973 de opdracht
een studie te maken over de vraagg welke
g
p
zijn woningg te ontwerpen.
architect in aanmerkinggkwam om zijn
Hun keuze viel opp de toen jonge
p
J g
Engelse
architect James Stirling,
project dat echter in de projectfase
bleef steken. Ook hun
g
g•
pJ
pJ
eigen ontwerppvoor won g Lens verdween in de archiefdozen. Deze grote
belangstel
g
g
g voor de
thema's die in de kunstwereld in dearen
`60 en '70 aan de orde waren, vooral
de grote
invloed
1
,
g
van het minimalisme van Donald Judd, hebben hun zoektocht naar het essentiële een bepalende
p
richtinggegeven.
gg g
Als jonge
zij van nabij
nabij de nieuwe tendensen die rond 1970 vooral vanuit Itag ontwerpers
p
g en zij
lië kwamen. Anderzids
j bleef ook interesse voor het vernieuwend Scandinavisch meubel. Een
bijzondere waarderingg hebben zij
zij voor de meubelontwerpen
Kjaerholm Vooral
p van de Deen Poul Kjaerholm.
zijn
sprak
hen aan. Het streven naar
g
J zoeken naar evenwicht tussen het rationele en het elegante
p
een zeer zuivere esthetiek die voorkomt vanuit een beheersingan
de materialen en de technig
sche constructie, is ook één van de uitgangspunten van Bataille & ibens (B&i . Hun afkeer voor
een te intellectualistische of abstracte benaderinggvan de realiteit van het wonen is ergg typerend
Yp
voor hun houding. Hun oeuvre is ook een verzet tegen een toenemend verlies aan tactiele waarden
Zij krijgen
Zij behalen een tweede prijs
Zij
vrij vlug
Jg vrij
g internationale aandacht. Zij
p J voor meubeldesign
g in
een wedstrijd,
door de DailyY Mirror in Londen waarbij
waarbij Charles Eames fungeerd
J , georganiseerd
g
g
jurylid.
Reeds in de jaren
zeventigg wordt hun werk gp
gepubliceerd
e
in toonaangevende
internalY
J
g
tionale vakbladen zoals Domus.
Hun eerste meubelen werden inroductie
genomen
door het Nederlands bedrijfJ Spectrum
in
p
g
p
Berg
er Yk dat onder leiding stond
van de ontwerper
ontwierpen
g
p Martin Visser. Voor Spectrum
p
p
B&i verschillende meubelen zowel stoelen, tafels, kasten als fauteuils. Vooral de kleine buffetkast, het model nr.101 uit 1963, kende succes in Nederland en Vlaanderen. Deelakte
versie in
g
wit, rood ofgeel
sprak
voornamelijk
voornamelijk een jong
aan. De keuze voor felle kleuren sloot p er g
p
p
J g publiek
fect aan bij
bi de tijdsgeest
van de sixties. Om de zuiverheid van vorm te bekomen werden trekkers
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ditmaal in samenwerkingg met architect Ferre Verbaenen. Woningg Corthout kan men ook zien als eenprototype, een antwoord opp de vraagg hoe
men op
wijze de pprefabricatie en een lichte construc wijze
p een intelligente
g
tiewijze
in de woningbouw.
Het "78 Plus"-prog
g
J kan worden aangewend
van
dit
zoeken
naar
een
inventieve
construc va
ject
ligt
in
het
verlengde
g
g
t
ONING CORTHOUT IN SCHILDE
tiewijze
waarbij
het
zoeken
naar
knooppunten
erg
bepalend
is.
In 1978
waarbij
g
p
pp
1
Bataille & ibens s.m Lieven Langohr
ontwierpen
met de firp B&i in samenwerkingg m
1973
ma IDC uit Oevel-Westerloo een houtenrep
fabs
weggelaten en vervangen
door
uitsnijYsteem. Het was hun voorstel om meer
1
g
hout teebruiken
in de woningbouw
en om de
dingen
g
g
g e in de deurvlakken. Vaak werbouwtijd
den voorarticuliere
opdrachtgevers
1 te reduceren. Het skelet
J aanzienlijk
p
bestaat uitelijmde
spanten
en kruisvormige
meubelen ontworpen
sspecifieke
g
g J
p
p die
p
houten
kolommen.
Dit
bouwsysteem
kreegg de
nadien door bedrijven
op
de
markt
Y
p
J
naam "78 Plus" en kreegg een patent
voor de
werdenp
g ebracht als industrieel p ro
knoopverbindin g. Een prototype
werd erealiduct. Eenroot
bankstel werd in de
Y pg
p
g
seerd , en tijdens
Interieur Kortrijk
collectie van Durlet opgenomen.
Voor
1 1982 werd
J
pg
een
modelconstructie
opgetrokken.
Dit nieuw
de woning
Vandendriessche
werd
in
pg
g
bouwsysteem
kreeg
dearen
tachtiggeen houten zitbank
g een vermeldingg van het
Y
1
Gouden Kenteken van het Belgisch
Design
ontworpen
die in 1998 in productie
g
g
p
p
Center. Boeiend is dat het idee van de kruiswerdenomen
door het bedrijf
J
g
vormige houten kolommen vijftien
Appart
uit Antwerpen.
Het is vooral
Jjaar later
p
pp
opnieuwtevoorschijn komt in hun succesvolmet de H20 tafel voor Bulo uit 1993le H20-tafel ontworpen voor Bulo.
1994 dat beiden eenrotere
bekendg
B&i hebben vooral naamemaakt
met trendheid kregen.
Voor Bulo ontwierpen
g
p zij
g
zettende modewinkels. In Antwerpen,
de stad
ook een stoel en een kantoorstoel.
p
die zich de laatstearen
profileerde
als hét
p
1
nieuw Europees
modecentrum, realiseerden
Voor hen betekent meubelen ontwerp
B&i eenroot
aantal interessante winkels voor
g
p en het construeren van objecten,
zij deze semi-publieke
kleding.
het creëren van een meubel als ruimp
g Het is dank zij
realisaties dat hun naam eenrotere
bekendtelijk
dat verder reikt dan
g
g
1 vraagstuk
heid heeftekre
en.
de louter functionele randvoorwaarg
g Winkels als Festival,
Princess en Company
den. Derote
energie
zij besteden
g voorbeelp Y zijn ggeslaagde
g
g die zij
den waar met beheerste architectonische
aan het as pect van een heldere conmiddelen een royale
ruimtelijkheid
werd
structie ,ligt
1
Y
g van de
g in het verlengde
vraag
g real isag
g e'introduceerd. Een aantal geslaagde
g hoe men een architectonisch
o
ties zijn reeds gesloopt,
detail uitwerkt. Bijgevolg
toeleggen
h
g
p, zoals winkel Mi ggogg oppet
g
Jg
g is het ergg evident dat beiden zich reeds vroegggaan
scha ,andere kregen
realiseren van architectonische ruimtes. Het is een zoektocht naar eenheid tussen een heldere
p
^ door andere ontwerpers
ukveeleer een oppervlakkige modische oopsmukruimteontwikkeling
p
g en het kleine detail.
g met juiste verhoudingen
beurt ,zoals de winkel Verso. Voor B&i ligt
bleef echter beperkt.
Eén van hun eerste werken was een kleine
Het aantal nieuwbouwproecten
j
g de
p
problematiek
van de "retail" in de eerste
kapel
ruimte voor de zusters van de Heilige
p
g Familie in Sint-Job-in-'t-Goor, in
p en bijhorende
J
g. architect Pluys. De witte ruimte werd bemeubeld met de witte Jo Colomsamenwerkingg met in g
p laats in het creëren van een zinvolle ruimte
en niet in een modische aankledingg zoals de
bo-stoelen. Hun vele contacten met kunstenaars resulteerden in een aantal ontwerpen
p ,zoals de
vele experten
het steeds voorhouden. De grote
niet-gerealiseerde
atelierruimte voor Vic Gentils.
g
p
g
winkelopdrachten heeft voorhoeveelheid
aan
Wonin Corthout in Schilde uit 1973, in samenwerkinggmet architect Lieven Langohr,
is
onte
Woning
^
al te maken met het blijvend
commerciëel
1
g en-s ilrekelijkJ één van hun beste realisaties. Geert Bekaert selecteerde die woninggin zijnl n over
succes van de ontworpen
handelszaken. Niet
zicht van de Belgische
architectuur na 1945. Geen bakstenen, wel een licht metaalskelet met
p
g
o drachten voor vereengrote
helderheid. De aangebrachte
binnenpatio
versterkt de directe band tussen het interienkel in België
g kregen
g zijJp
g
g
p
koopsruimte ^ook in Paris1 en Los Angeles.
eur en de natuur. Woningg Corthout ligt
g
g in het verlengde
g van de Case StudyY Houses die in de jaren
1
Bijna al hun opdrachten
komen vanprivéBijna
vijftig
in Californië werden gebouwd: het maken van ggoedkope
met een interessante
p
p
l gg
p woningen
g
opdrachtgevers. In sommi
sommige
e gevallenn werken
ruimtelijke
en vol
g
1 configuratie
gggeconstrueerd uit staal. Metaal neemt in de ontwerpen
p van
zijJ samen met archictecten zoals Marc CorB&i een bijzondere
J
pplaats in,, zowel in hun meubelen als in hun architectuur. Begin
g van de jaren
1
biau. Een van de recentste realisaties is een
negentig
g
g ontwerpen
p B&i in samenwerkingg met architect Jan Thomaes, ,woninggBrants-Voets in
renovatie van een 19de-eeuws kasteel in
Dworp,
woningg eveneens met een volledig
bin p^
g metaalskelet. Het thema van een ingesloten
g
samenwerking
Sam n.
nentuin wordt hernomen in woning
eveneens ggerealiseerd in de 1jaren '90,
g met architect Philippe
pp Samyn
g P. in Koningshooikt,
g
het
om
ingrijpende
verbouwin
ggen
van woningen om het compleet herstructureren van interieurs en het corrigeren
van de maatvoeringg van
va de ruimteg
like
Vaak wordt de massieve muur zonder openingen als
g
1 configuratie.
ordenend element aangebracht;
een complexiteit
van problemen
wordt
p
p
g
opgelost
met een eenduidig
Het is het aang architectonisch gebaar.
g
pg
brengen
g van een "ruggengraat" in een interieur, een oriëntatie-element
I
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dat vaak ook een binding
g tussen interieur en
exterieur laat ontstaan. Veel vang eslaa
dezeg
de ingrepen blijven
blijven verborgen,
g , omdat
opdrachtgeversop
o hun rivac
privacy
staan. Dat B&i
nauwelijks
overheidsprojecten
1 overheids
pJ'ecten hebbengekre en vertelt meer
over de vaak ondoorzichtige
g
e
opdrachtentoekenning
gin België
g dan over hun
p
werk!
Vaak wordt hun werk onterecht omschreven
als minimalistisch, vooral sinds John Pawson
met zijn
J Calvin Klein-shop
p de nodige
^ media
aandacht kreeg.
wijze waaropp B&i ha n g De wijze
delszaken en andere interieurs steeds vanuit
een architectonische invalshoek hebben
benaderd,, is reeds vanaf de jaren
tachtigg een
1
constante. ZijJzijn
zijn veeleer op
p zoek naar de
kracht en de sensualiteit van de ruimte zoals
dit tot uitingg komt in het oeuvre van Luis Barra^án. De directe koppeling
pp
g tussen het basis concept
g tot in de
p en de totale beheersing
Zij
kleinste details blijft
J voor hen essentieel. Zij
zien het detail niet als een technisch af g
onderdeel,, als iets bijkomstig
^ dat minder
J
energie
g dan het uitwerken van het
g zou veren
algemeen
concept.
p In het detail moet de
g
kracht van hetrotere
vervat ligg en, een uitg
an gp
gs punt dat architect Mies van der Rohe
g
ons met zijn
geopenbaard.
Het
p
J oeuvre heeft g
detail is dep
delaats
laat waar de sensibiliteit wordt
grote
vastgehouden.
Deze attitude heeft
g
g
consequenties
zoals een arbeids-intensieve
q
opvolgingvan de werkzaamheden. De zuivere
ggrot
l Ji j nvoerign vraagt
ontegensprekelijk een rote

ambachtelijke inzet,^ wat onmiddellijk
g
pJ sterk doet verhogen.
1 de kostprijs
eenggemakzuchtige
Hun streven naar een edele eenvoud
is zekere
gattig
tude. Het is ontstaan vanuit hun overtuiging
g^ dat de mens nood heeft
aan ruimtes met harmonieuze verhoudingen.
In een wereld met een
g
naarr een benade
zij
voor een terugkeer
overvloed
aan
beeldeng
p
ringn
waarbij J de stilte haar plaats
kan
opeisen.
Tegenover
opzichtige e
g
p
p
modieuze opsmuko peraties stellen zij
vorm van de
zijde uitgezuiverde
g
ruimte. De huidige
tendens om de complexe
virtuele beelp
g
g dwingende
den die de computer
ons levert, om te zetten in concrete ruimtes met
p
zij
en beschouwen zij
continue bewegende
lijnen
lijnen is hun compleet
p
^
zelfs als een verkeerde interpretatie
van de modern iteit.
p
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Op
ontwierpen
p zij l
g
g & Olivier Toegemann
p initiatief van Bernard Sleten
in de jaren
'90; een reeks kristalen
j
j
ook een aantal kleinere obecten
is een cilin n lazen en zilveren bestekken. In de voet van het glas
wij
wijnglazen
g
derse gment weggelaten
waardoor de duim of de wijsvinger
p
J
g een plaats
gg
krijgt.
Voor de juiste verhouding
van
g
g van de gglazen maakten zijJ gebruik
J gjuiste
kreegg de naam "Palladio" en wordt
gulden snede. De glazenreeks
den
g
e roduceerd door het befaamde kristalbedrijf1 Val-Saint-Lambert. Het
geproduceerd
ontwikkelen van een nieuw bestek is ergg complex
en vraagt
g
g een grote
p
precisie
om
de
vorm
in
relatie
te
brengen
met
het
gebruik.
De
elegante
g
g
g
p
lijn is erg
voor het eindresultaat. Het prototype
gebogenlijn
p
Yp van
gbepalend
p
werd tijdens
Interieur
dit zilveren bestek, dat de naam "A g+" kreeg,
J
g,
gepresenteerd.
Pas in 1999 bracht het bedrijfJ f Wiske Kortrijk
e
Kortrijk 1996 gp
mann de collectie opp de markt. Zowel in de gglazen als het bestek weten
zi een grote
sensibiliteit voor de zuivere vorm te bereiken zonder
zij
g
afbreuk te doen aan de functionaliteit.
Zoals de meeste hedendaagse
p willen zijJ niet dat hun werk
g ontwerpers
het label "minimalisme" krijgt.
Het streven naar de grootst mogelijke
g1
J gg
eenvoud is iets anders dan met een minimale inzet tot een "verarming"
g
van heteheel
te komen. Voor hun arbeid is veeleer het begrip
gp"dema g
terialisatie" bruikbaar, het zich
ontdoen van al wat overbodig is,
zonder dat het aan functionaliteit verliest. Deze zoektocht naar
eenvoud en stilte vraat
g een
maximale inzet, zowel in de fase
van ontwerp
g
p als in de uitvoering.
Wat voor hen belangrijk
1 is
g J blijft
de tactiele waarde en derote
g
belevingswaarde
waarvan de
g
functionaliteit een onderdeel is.
Het aanbrengen
van een juiste
J
g
verhouding
g van de ruimte, de
a
positioneringg van ramen en deuDaarbij
ren is uiterst belangrijk.
g J Daarbij
maken zijJg
gebruik van wat de
Renaissance ons reeds heefteleerd
de "regelende
lijnen"
van degulg
g
1
g
den snede. Het aanbrengen
g van een onderlingg verband tussen de basis verhoudingen
g In onze
g in een ruimte is voor hen van cruciaal belang.
aan beelden willen zij
zij de mens
opgejaagde wereld met haar
een shelter bieden waar men tot rust kan komen. Het ontwerpen
p van
ruimte is heteven
van verhoudingen.
g
g
Men magstellen dat het bureau B&i een begrip
geworden in België.
g
g pis g
Over hun werk schreef Christian Kieckens in 1988 het volgende:
g
"Materiaal,, kleur, licht en schaduw ggeven een ppoëtisch aspect
aan hun
p
werk. Details onderlijnen
onderlijnen ambacht en vakmanschap.
g
p Verhoudingen
zijnoopgebouwd
justifiëren elk onderdeel. Hun interieur landschappen
justifiëren
pp zijn
op de architecturale thema's zoals perspectief, licht, structuur en de
relatie tussen bewonen en omgeving".
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/// MARC DUBOIS

in de kracht
" Essentieel is heteloof
g
van intelligente
vormgeving, de co mg
binatie tussen kwaliteit, service en de
rikkelende
g verbeelding
.."
Designproducten kan men niet loskoppelen
pp
van de sociale, de culturele en de economische context.
Het fabriceren vanroducten
is meer dan
p
een technische aangelegenheid, het is een
activiteit die direct moet inspelen
opp evoluties
p
in de samenleving.
Toekomst
gericht
denken
g
g
is noodzakelijk,
voeling houden
pg
Ja permanent
met de nieuwe tendensen die zich ontwikkevan levensbe len binnen een samenlevin
lt, is va
zijnvormgeving
la p . Voor een bedrijfJzijn
lang.
lt
lten com municatie van cruciaal belang
lt om zich te
p ositioneren opeen snel evoluerende markt.
creatief denkInvesteren in verbeelding,
lt,
werk isrimordiaal
om
concurrentiegevoelige
p
p roducten te leveren.
elike attiEen mooi voorbeeld van een derltj
tude toont ons de recente ontwikkelinglt bij
bij
Bulo,, het Vlaams kantoormeubelbedrij
kantoormeubelbedrijf dat in
zestiglt door Walter Busschopp werd
J
was een
ltgestart. Het eerste Bulo-product
p
bescheiden opbergwagentje. In de jaren
jare '70 &
dit bedrijf
bedrij uit Mechelen sterk en
lt
het een leidinggevende
positie
in opp de
ltlt
p
Belgische
markt van het kantoormeubilair.
lt
Vanaf het begin
lt werd ltgekozen voor een sterke
beeldcommunicatie. Bulo adverteerde in die
,maar was via
1
Jjaren zelden in vaktijdschriften,
zijn wagenpark, de zwarte auto's met de grote
zijnlt
aanwezig
rode belettering,
lt op
p de
g,
Vlaamse wegen.
Het bedrijfJ van Walter Buslt
scho phad ook een grafische
afdelingltwat een
lt
verklaring is voor deze
visuele communicatie,
,
een strategie
1 was in
lt die zeker niet gebruikelijk
lt
meubelsector. Kwaliteit enltoe de Belgische
lt
de service waren de steunpeilers
van het
p
bedrif terwijl
veel
minder
terwijlaan de vormgeving
bedrijf,
lt
lt
aandacht werd besteed.

Vanaf het begin van
de jaren negentig
J J g
1 in de zaak. Gelijktijdig
g
g kwamen de drie zonenggeleidelijk
J
werd de vraag
en op
wijze Bulo eenantp welkewijz
g men zou volgen
g
gggesteld welke toekomststrategie
koneven
op pde nieuwe uitdaging
markt. Eén zaak
p
p Europese
ggvan de aankomende open
g
waslashelder
groeimogelijkheden
konden
er
enkel
komen
door
een
grotere
exportmarkt
aan te
g
p
,g
g J
g
boren. Naast kwaliteit en service moest de vernieuwde vormgeving
g
g g au sérieux worden genomen.
was van levensbeese
Investeren inroductontwikkelin
pvakbladen
gen communicatie in Europese
p
lang.
sterke conceptuele
kracht om te kunnen concurreren
p
g
g De bestaande collectie bezat geen
met de toonaangevende
buitenlandse firma's. De collectie "Buloflex" die in 1989 opp de markt
g
kwam en nog
gg steeds inpproductie is, was nietggeschikt om in concurrentie te treden met leidingbureaufirma's. Daarom werd niet ggekozen om de bestaande collecties een
p
ggevende Europese
inhoudelijken conceptueel
een modische opknapbeurt, maar om inhoudelijk
te werken
rest
li p te geven,
restyling
p
g
aan innoverenderoducten
die aansluiten bij de
p
J actuele nieuwe visie oppeen werkruimte.
stimulerende rol in dit activeringsproces
Een belangrijke
g proces komt van Luc Vincent die als art direcg J
denkwerk en fun tor werd aangetrokken.
Hij leverde een essentiële bijdrage
p
Jjdrage in het conceptueel
g
Zijn
eerde
als
klankbord
om
de
nieuwe
bedrijfsfilosofie
bedrijfsfilosofie
te
formuleren.
Zijn
grote
begeestering
gvoor
g
g
jaren
design
Zijn
Zijnvader is architect en was jaren
professor en
p
g en architectuur is familiaal bepaald.
p
geprofileerd
directeur van het Ter Kameren Instituut in Brussel. Luc Vincent had zich reedse
rofileerd als
creatieveartner
tussen architecten en producenten;
hijhij
werkte onder andere voor Ricardo Bofi
p
p
hij ook opdrachten
en Jean Nouvel. Na zijn
van andere Vlaamse
p
lt kreeglt hij
J
J succesvolle Bulo-bijdrage
bedrijven
j
zoals Obumex en Modular.
De eerste ontwerpers
die Bulo inviteerde, waren de interieurarchitecten Claire Bataille en Paul
p
ibens. ZijJgrepen
Yp van een werktafel; een eenvoudiglt rechthoekingltwerklt p teruglt naar het archetype
blad dat in hoogte
poten. Zoals reeds
ltp
g verstelbaar is en ondersteund wordt door vier kruisvormige
in het artikel over hun werk is benadrukt, is de eerder ongebruikelijke
een
p
lt
1 vorm van de poten
afgeleide
van hun onderzoek naar een houten bouwsysteem
in de jaren
zeventig.lt Voor de poten
af
p
1
g
Y
voor recycleer
aluminium. Naast de vorm van de poten is het vooral de naam H20
werdgekozenp
Y
i hhet
product
vasthoudt
in
het
geheugen.
die
p van de vorm,
lt
lt H20 verwijstJ naar het heldere, het pure
p
bedrijve
zo
als water. Bulo is één van de eerste Europese
bedrijven die resoluut koos om het
oeessentieel
s
p
te ontdoen van haar "bureel" karakter, een meubel dat exclusief in een kantoorvindt. De schrijftafel van Bataille & ibens kan
ka ook terechtkomen in het woonzij
ruimte zijn
pschrijftafe
J plaats
bij de steeds groter
wordende tendens om de
huis als eettafel. Daarmee sluit het ontwerpp aan bij
g
rens tussen woon- en werksfeer te vervagen. Naast de technische en de esthetische kwaliteiten
grens
het succes veel te maken met het antwoord opp deze maatschappelijke
vanhetontwerpheeft
et
pp 1 ver schuivin lthoe men het kantoorwerk wil profileren.
Origineel
bij
de
H20
was
de
integratie
van de
lt
1
lt
p
van een klassieke schemerse
Costanza-lampvan Paolo Rizzatto, succesvolle hedendaagse
ltvariant
huiselij karakter. De H20 werd voor de eerste
lamp.
p versterkte ook het huiselijk
p De keuze voor deze lamp
tijdens de Biënnale Interieur Kortrijk
Kortrijk1994 en sprak
tijdens
p
p door het helder concept
lt presenteerd
wereldwijde
n tijdloos karakter direct aan. Sindsdien kreeg
dit
product
een
wereldwijde
versp reidn lt. In
en
p
lt
2000 werd een versie uitgebracht
in glanzend
aluminium en met een linonium deklaag,lt een
lt
lt
model dat eerder bestemd is voor directiekantoren.
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Producten ontwikkelen is ook verrassende
antwoorden bieden, het risico nemen om
andere wegen
in te slaan. In 1996 lanceerde
g
Bulo de M2, een ontwerp
p dat een trendbreuk
betekende met het traditioneel kantoormeubel. De M2 werd ontwikkeld door het designEtje Vanderteam van Bulo onder leiding^ van Eten

020 COLLECTIE

Foto Verne
M2 COLLECTIE

Met als verlichting de U-Line
lamp van Maarten Van Severen
Foto Verne
Poe o coon co.IECTIE STOELEN
0

Foto Verne
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Y
Jarenlangas een bureau
een rechthoekig
g
blad met rechts of linksdep
delaats
laat voor de
of later voor een computer.
De
p
M2 neemt radicaal afstand van de L-opstellin het plaatst de computer centraal. Nu
alles via het beeldscherm gebeurt lag deze
optie
voor de hand. De naam van het meubel
p
verwijst naar de essentie van het concept,
verwijst
p, de
oppervlakte
van het werkblad. De M2 heeft
pp
een elegante
ruimtelijke
ruimtelijke aanwezigheid
door
^
^
het zwevend karakter; het werkblad steunt
maar aan één zijde
1 opp de vloer. De klassieke
poten zijn verdwenen. Het werkblad, de handie boxvormige opbergruimte en de voetééngeheel.
On g e
steun vormen constructief
één^
twijfeld
is de M2 één van de intelligentste
g
J
industriëleroducten
die in Vlaanderen in de
p
jaren '90 werden
ontwikkeld. In de voorbije
J
e
jaren
werden kleine aanpassingen aan
Je
gbracht om de diversiteit aan mogelijkheden
te
^ J
waarbij is
vergroten.
Met de reeks "Smarts"^ waarbij
^
g ekozen voor felggekleurde werkbladen zoekt
publiek
Bulo naar een jeugdig
p voor dit innoverenelroduct.
p
De afdelingproductontwikkeling
gp
g van Bulo
j probleem.
stond echter voor een uitzonderlik
p
De strikte Nederlandse en Duitse DIN normen
betreffende de verstelbare hoogte waren
belemmerende factoren om de M2 in die landen verkocht te krijgen. In plaats
van de hoog^
p
te aanpasbaar
te maken werd gezocht
naar
p
g
een oplossing
g waarbijJ met een verstelbaar
p
voetvlak,
, ^gecombineerd met de hoo
gtere
g elin^J
bij kantoorstoelen de gevraagde
g
^ norm kan
worden bereikt.
Een andere voordeel van het M2-concept is
herinrichting
de oppervlaktebesparingbij
bij het herinrichtin
van werkruimtes. Gebruikmakend van de M2
komt er meer ruimte vrij
vrij voor koffieruimte,
zones vooremeenscha
elijkJgesprek
pp
^ p of verg
g aderin^en. Daarmee wordt de differentiatie
veraan werksferen in een kantoorgebouw
g
root. Tevens
is
de
M2
geschikt
om
als
werkg
g.
ppost een pplaats te krijgen
Jg in de privé-woning.
p
Door de originaliteit
van het concept
p is de
^
M2 eenroot
commercieel succes geworden;
g
^
vooral in het buitenland werd de M2 enthousiast onthaald. Zowel met de H20 als met de
M2 heeft Bulo een marktpositie
ingenomen
p
^
die men zes jaar
geleden
nauwelijks
J
^
J voor
mogelijk
had
gehouden.
Cijfers
spreken
voor
Cijfers
g
^ J
p
zichzelf, de H20 en de M2 betekenen nu 80 %
j
Bulo had in 1999 een
van de bedrifsomzet.
1,6 miljard
Bfr.
zakencijfer
J
J
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bOb VAN REETH
"R-BORN"

met de

IA

tafel gefotografeerd samen

"T-BONE"

stoel uit 1988

ANN DEMEULEMEESTER
"TABLE BLANCHE"

Foto Verne

Voor de H20-collectie ontwierpen
ntwier en Bataille &
ibens een bureaustoel. In 1998 werd de "Pub
& Club"elanceerd.
De "Pub" is een kantoorg
stoel bekleed met een ribfluwelen stof, een
bekleding
g die veel meer een band heeft met
kledijJ dan met meubelstoffering.
g Juist door
deze keuze krijgt
het zitobject,, naast zijn
J gJ
1jn com fort en technische kwaliteiten, ook een visuele
herkennengwaarde waardoor het product
zich
p
differentieert ten opzichte van andere creaties. De "Club" heeft een lederen bekleding.
lt
Bij
J de Pub & Club koos men niet voor een
"technocratische" uitdrukkingan
een
lt
bureauzetel. Bulo wil veeleer intimiteit bezorgen
en aan een werkstoel.
Binnen het dynamisch
innovatieproces
van
Y
p
Bulo is de reeks "Carte Blanche" vanroot
lt
belang.
lt Het basisidee bestaat erin creatieve
persoonlijkheden
ersoonli'kheden te inviteren om op p
een vrij
zo vrij
mogelijke
wijze ideeën te ontwikkelen,
p J wijze
, on
lt edwongen
ee visie van hun ideale werktafel te
lt een
formuleren. Hoe ziet een werktafel voor u
eruit, los van de erglt bindende normen? De
resultaten van dit initiatief zijn
1 verfrissend en
hebben zeker bijgedragen tot de dynamische
Y
imagovorming
ima ovormin van het bedrijf.
bedrijf.Architect bOb

Van Reeth ontwierp
nti
tafel van Annabelle
n
p de strakke en beheerste "R-bOrn" tafel,, de intimitische
d'Huart kreegg de naam "Studiolo" en de wereldbefaamde Franse architect Jean Nouvel tekende
een lange
en werd in
g werktafel met de naam "Quasi Normal". Dit ontwerpp werd verder uitgewerkt
g
2000regp
resenteerd als de nieuwe directiecollectie "Normal" van Bulo.
Binnen de Carte Blanche-collectie zijn
langwerpige "Sine"
g"Spine
J er nog
g andere creaties: de elegante
van Evelyne
Merckx en de "Schraag"
Y
p van Van Seveg van Maarten Van Severen. Het ontwerp
ren sluit aan bij een streven naar grotere
mobiliteit
en
een
terugkeer
naar
de
essentiële
vorm van
g
g
een tafel.
Wellicht werd het eigenzinnigste ontwerp
ontwer bedacht voor Ann Demeulemeester,, de wereldbe faamde Antwerpse
Haar Table Blanche-idee sloot perfect
aan bij Jhet opzet
p modeontwerpster.
p
p van
p
de reeks. Zij
Zij koos voor een eenvoudige,
archaïsche
houten
tafel,
bekleed
met
wit
geschilderde
lt,
lt
canvas. Dit ontwerp
zij is afkomstiglt uit Waregem,
lt, dezelfde stad waar het
lt autobiografisch;
lt
p is erg
bedrijf
leider op
gebied van schildersdoek. Ditzelfde
J Claessens is ltgevestigd,
g, een Europese
p
p het lt
materiaal heeftzijzij aangewend
als muurbekleding
van haargelegen
winkel,^ lt aan het Antwerpse
p
lt
lt
bij elkaar. De
museum
museumplein.
Hij
Hij werd in 1999 geopend.
Textiel, meubel en interieur komen bij
p
lt p
befaamde Italiaanse industriëel Alberto Alessi was zo onder de indruk van deze Bulo-tafel dat hij 1
aan Ann Demeulemeester in 1996 vroeglt een ontwerpp te maken voor zijn
zijn collectie,, een project
pJ
dat echter niet leidde tot eenproduct.
Begin
van de andere Antwerpse
p 2001 wordt in de reeks het ontwerpgepresenteerd
plt p
p modeontwerner Han-project
opgezet
met de talentvolle Zwitserse designer
p er Dirk Bikkembergs.
lt Ha
lt Er is ook een p
J
plt
nes Wettste i n .
Het werken met erg
impliceert
dat de meubelcollectie zelfltekenlt verschillende ontwerpers
p
p
merkt wordt door verscheidenheid. Bulo is niet opp zoek naar een uniforme lijst
J tussen alle p ro ducten. Het is juist de veelheid aan individuele benaderingen
en de sterkte vormt. De authentipdie
citeit ligt
in het anticiperen
opp de veelheid aan beelden die
p niet in één lijnvoering,
p
J
g,
kenmerkend is voor onze levenssituatie op
p het einde van de 20ste eeuw.
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g

Metrote aandacht volgtg Bulo de nieuwe tendensen betreffende "'Anders werken". Begrippen als
in en hebben een ingrijpende invloed o het ontwikkelen van
"home office" en "desk sharing" zijnop
nieuw meubilair en het inrichten van onze werkruimtes. Het kantoor van morgen zal er geheel
g
anders uitzien. Niet enkel de massale introductie van de computer,
ook de organisatie
van het
P
g
werken op zich is aan een inrij
gJpende mutatie bezig.g Om dit te illustreren besliste Bulo om haar
drie afdelingen
rafischontwerp
ontwer en Interieurstudies–samen te breng – product-ontwikkeling, grafisch
ghergroepering
en. Deze
was de gelegenheid voor Bulo om te tonen hoe men denkt over de werkruimte van moren.
Het uitgangs unt is de mensen mobiel maken en niet het meubilair. Met
gp
deze configuratie wil Bulo aan toekomstige
bedrijfnaast het produceren
^ klanten tonen dat het bedrijf
p
vanee
roducten intens zoekt naar mogelijke
In de ruimte werd een "catgJ ruimtelijke configuraties.
g
walk" aangebracht een scheidend element tussen werk- en circulatiezone. Hierdoor ontstaan
meer sta-werkplekken waar men pplannen kan openvouwen.
Daaronder ruimte voor berging,een
p
andere oplossing
dan
de
klassieke
kastwanden.
In
de
herinrichting
zijn er ook informele zones,,
g
gJ
een kleine leesplaats met tijdschriften.
Het is een keuze voor een ope bureauruimte waar vaste
1
zijn verdwenen. Iedere personeelslid
heeft een mobiel toestel.
p

g

g

p

p

g

g

ruimtelijke

,

p

p

g

g

Communicatie en een herkenbare imagovorminggkrijgen
binnen Bulo grote zorg.
J ^
g Naast het
"ima oboek" dat een beeld geeft
van de collectie bracht Bulo in 2000 het eerste "ervaringsboek"
g
g
vijfrealisaties met de H20 en de M2. De grote
uit een uitvoerige documentatie van vijf
showroom in
g
Mechelen werd ingrijpend getransformeerd door Luc Vincent. Daarnaast is Bulo op pzoek gegaan
g n
naar buitenlandse vestigings laatsen naar locaties met kwalitatieve connotaties. Geen locaties
in monofunctionele zones als industrieterreinen, welplaatsen waar wonen en werken intens met
elkaar zijn verweven,, waar de spirit
van de collectie direct aansluitinggvindt met het leven. Voor
p
Nederland viel de keuze op een mooi pand
and in de Amsterdamse Jordaanwijk,
J•in Keulen vond Bulo
een schitterende industriële ruimte in het stadshart. In Londen is de showroomelegen naast
het veel bezochte Design Museum, nabij
nabij Tower Bridge.
en een
g De directe bindinggtussen product
P
kwalitatieve omgeving is het uitgangspunt. Men ma erust stellen dat Bulo opp
amper
P zes jaar
J
tijd een begrip
g is geworden opp de internationale markt van het kantoormeubilair. Dit is het resultaat van de inzet van velen binnen het bedrijf
Essentieelis echter
J en de ggeïnviteerde ontwerpers.
P
heteloof in de kracht van intelligente
vormgeving,de combinatie tussen kwaliteit, service
en de
,
g
prikkelende verbeelding
moeten bezitten. Dit Vlaams bedrijf
bedrijf illustreert ggoed
g die de producten
P
dat investeren in innoverenderoducten van cruciaal belang gis. Het begrip
gp"creatie" is één van
deijlers
J waarop pde ondernemingscultuurvan Bulo rust.

g

g

g

p

p

g
pg

p
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VAN SEVEREN I

"SCHRAAG"

r:

....^ ; » ....
; . . .....

..... ... ....
rt.

..»

K. N A
ti

r....
r:
s

Ft A Fie%

rs=z

"Alle dingen die ik maak, ontstaan vanuit een vraag om de
omgeving
g
g bewoonbaar te maken."

Van Severen is niet maker
ontwerper
Het werk van de Belgische
g
pMaarten
kelijk
ogenschijnlijk
J J pa ra p^ draagt
g g
J te karakteriseren. Het is complex,
en
doxen in zich en heeft meerdere betekenisniveaus. Zijn ontwerpen
pworden vaak minimalistischenoemd
een
term die niet alleen tot een
,
g
modieuze en weinigzeggende stijlaanduiding
isgeworden, maar boven1
g
dien zijn
g ernstig
g tekort doet. Inderdaad, de
J werk en ontwerpbenadering
p
vormen van zijn
zijn
zijn zo helder en eenvoudigg dat ze zich
p
J ontwerpen
zijn teruggebracht
onmiddellijk
tot de
gg
J vastzetten opp het netvlies. Ze zijn
essentie. Niets magg de aandacht afleiden van de zuivere vorm. Zijn
J
meubelen drukken op
g denkbare manier hun
p de meest eenvoudige
functie uit en zijn
g vorm
J nooit verhalend. Door het ontbreken van enige
e
van anekdotiek krijgen ze iets radicaals
en zelfs ongenaakbaars.
Te ggeg
iJ kernJ d zijn
J ze echter uiterst
tastbaar.
In 1988 ontwierpp Van Severen
een bijna
archetypische
tafel.
1
Yp
Watje ziet is niet meer dan
een blad en vierpoten. Zowel
in het eikenhouten model als
in het model van aluminium
zijn de constructieve verbindingan
poten
en blad en de
g
p
wijze
J sta l waarop
p de tafel zijn
biliteit krijgt
volledig aan het zicht onttrokken. Wat rest is een bijna
1
J gg
grafische
vorm een teken. Het vreemde is echter dat deze abstractie
g
een tegengewicht vindt in een bijna
1 sensuele materialiteit. Alle meubelen zijn
vanuit een g
groot respect
voor de eigenaardigheden
p
p
1 ontworpen
van het materiaal. Zo is het eikenhout van de tafel langdurig
g g behandeld
metroene
zeep pom het hout een mooi patina
p tegeven, minder kwetsg
lat
baar te maken,, maar wel zo levend mogelijkte houden.
Ook het ontwerp
blijk
p voor de bedbank van Edra uit 1996 geeft
J van
g
deze tegenstelling
en sensualiteit. De strakke,
J
g tussen afstandelijkheid
g
hoekige
1 g verhult de zachtheid van het matep belijning
g vorm met scherpe
riaal , namelijk
gaat zitnamelijk schuimrubber dat meegeeft,
,zodra iemand eroppg
g
ten of liggen.
De verzadigde
kleur blauw versterkt de sensuele kracht
g
gg
zijn on
van het materiaal en maakt het meubel aanraakbaar in al zijn
g enaakbaarheid. Opp dit moment wordt gewerkt
aan een exemplaar
van
p
g
fosforiserend materiaal,, zodat de bedbank ook nogg een lichtgevende
g
functie krijgt
en daarmee gemakkelijk
g te vinden in een verduis1 is
J gg
terde ruimte. Interessant in dit verband is ook een van Van Severens
jongste
ontwerpen:
een kantoormeubel bedoeld voor ontspanning.
g.
p
g
p
J
Ongebruikt
oogt
g
g het meubel als een strakke bank,^ maar zodra er oop
wordt past het zich aan het lichaam en de specifieke
behoefte
gelegenwordt,
p
van deebruiker.
g
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Interieur en architectuur
Volens
Van Severen maken meubels de architectuur leefbaar. Zonder
g
meubelseen
g architectuur. Ze nemen bezit van de ruimte, maar ze
behoren in werkelijkheid
toe aan de gebruiker
en niet aan het gebouw.
g
g
J
relatie met de
Zijn meubelen onderhouden dan ook een complexe
p
architectuur. "Alle dingen
g die ik maak, ontstaan vanuit een vraaggom de
omgeving
g bewoonbaar te maken. Maar het antwoord is omvattender
g
dan de loutereroduktie
van iets, hoe
knap phet idee ook maggl
zijn. Een
,
p
tafel mag
tot een vondst, ze moet met architectuur
g zich niet beperken
p
te maken hebben. Een stoel moet met de mens te maken hebben, niet
alleen met dearameters
van een zitmeubel."
p
De complexiteit
van deze relatie heeft Van Severen de afgelopen
p
nabij Bor g kunnen onderzoeken in de villa in Floirac nabij
Jjaren uitvoerig
deaux. Hieraan heeft hijJ in een, zoals hijJ zelf beweert middeleeuwse
bouwplaatsachti eg situatie samen met Rem Koolhaas gewerkt.
De door
g
hem ontworpen
boekenkast waarlangs
g het liftplateau van de invalide
p
bewoner omhoog en g
omlaag
beweeg,
j meer dan
g , maakt e
j
ooit bewust van de wize
waarop
p het interieur zich tot
de architectuur en deebruig
ker verhoudt. De kast loopt
p
over alle verdiepingen van
het huis door als een verticaen
le bibliotheek, die
de ruggengggraat vormt van de hoofdvertrekken. Door dit liftplateau
beweegt
g het huis zelf als het
ware. De architectuur verandert,, maar de boekenkast is het vaste element. Ze bakent de ruimte af. De semi-transparantie
van het glas
g
g zorgt
p
er echter voor dat de ruimte niet dichtezet
wordt, maar er maat en
g
schaal aangeeft.
De kast wordt wand en is onlosmakelijk
g
1 verbonden
met de architectuur.
Een vondst is de materialiseringg van de wastafels. Dikke plexiglasp g
Omdat tegenwoordig
g
g
g
J merkbaar uitgeschuurd.
p en zijn nauwelijks
and zich nog
niemand
g wast met stilstaand water,, is de klassieke wastafel
overbodig gg
geworden. Het heldere water contrasteert fraai met
feitelijk
het mattelexi
las. In het keukengedeelte
vallen het betonnen aang
p g
recht en de kookplaat
op. Vier branders steken direct uit het betonnen
p
oppervlak.
De kookplaats
krijgt
p
Jg zo iets heel elementairs.
pp
Functionaliteit is voor Van Severen een vanzelfsprekend
gegeven
in al
gg
p
zijn ontwerpen.
HijJ is echter g een functionalist in modernistische betep
kenis , omdat functionaliteit nooit een doel oppzich is. Hoewel sommige
g
ontwerpen,
zoals de uit aluminiumplaat
gevouwen
stoel, niet direct
g
p
p
Hij benacomfortabel ogen,
is over de bruikbaarheid altijd
altijd nagedacht.
Hij
g
g
Bert zijn
eerder als een sculptuur
dan als een meubel. "Een
p
J ontwerpen
p
interessant meubel is dan meer dan de som van oplossingen qqua materiaal en functionaliteit."
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Bij de bureauschraag^ die Van Severen voor de firma Bulo ontwierppJ
eigentijdse
thema's, zoals mobiliteit, het voldoen aan individuele wenei
J
g
sen en de toenemende vermenging
ggvan functies als wonen, werken en
ontspannen
bepalend.
Drie ranke aluminiumschragen
g dragen
g een blad
p
p
naar keuze. Aan één zijde
zijde bestaat de schraagg uit een verticale poot,
terp
wijl1 de andere kant twee schuingp
e laatste poten
heeft, waarmee de
p
stabiliteitewaarbor
dgis. Op pdeze manier is voorkomen dat de dubbelt
leoot
poothinderlijk 1in de weg gstaat als jeJ aan het bureau zit. Het meubel
oogt
als een bureau, maar kan in een woonom g e p
g niet meer specifiek
vingevengoed
voor andere doeleinden gebruikt
worden.
g
g

versie is uitgevoerd
met een zitschaal in polyurethaan
schuim dat deels
pY
g
zijnvan staal, ,
om eenebog
en stalen plaat
is. De achterpoten
zijn
p
p gegoten
gg
de voorpoten
van
aluminum.
Het
resultaat
is
niet
alleen
een
technisch
p
hoo standje maar ook een uiterst comfortabele stoel,^ die stapelbaar
is
hoogstandje,
p
en in verschillende kleuren leverbaar.
Die stoel is voor een anonieme markt ontworpen
en volgens
een
g
p
roces
vervaardigd.
Daarom
is
gebruikgemaakt
va
andere
industrieeln
g
g
g
p
materialen en constructies. Dus is het een andere stoeleworden.
Wat
g
hetzelfde isgebleven,
is zijn
onderzoek naar de mogelijkg J
pg
J diepgravend
g
heden van het materiaal en de wijze
J van productie.
p

Tij
Tijd

P.S. Detekstverscheen in "De Architect" (NL), december 1999.

tijd een belangrijke
betrekkingg tot het gebruik
speelt
ook de tijd
gJ rol. Als
g
p
het meubelegp
roduceerd is, begint
g
1 verhaal. Het
p het eigenlijke
g pas
^
concrete resultaat is voor hem nooit het einddoel. Het meubel moet
eengeschiedenis
krijgen.
g met
g
Jg Door de eikenhouten tafel langdurig
g

blijft het hout levend maar is het tegelijk
g Jk
ggroene zeep
p te behandelen, blijft
ook erg
g kwetsbaar. Hetzelfdeggeldt voor de aluminium tafel. Het
in achter.
p 1 sporen
p
g ebruik laat er onherroepelijk
Het verkrijgen
van
een
zuivere
vorm
met een sterke tactiele kwaliteit
Jg
vereist een compromisloze
houding.
g Perfectie in het maken is een
p
noodzakelijke
j voorwaarde. Het maken zelf is daarom een essentieel
onderdeel van het ontwerpproces eworden.
Veel wordt in eigen
g beheer
g
geproduceerd.
De
relatie
tussen
de
ontwerper
en
de
gebruiker
is niet
e
g
p
gp
anoniem
produkt. De koper
bij een zuiver industrieel vervaardigd
anoniem,zoals bij
p
gp
is zich bewust van de bedoelingg en betrokkenheid van de ontwerper.
p
Steeds vaker wordt Maarten van Severen echter benaderd door firma's
om industrieel te vervaardigen
Zijn ontwerpp Zijn
pg meubelen te ontwerpen.
benaderings
hij
g dan toch niet wezenlijkJ anders. Ook dan investeert hij
eindeloos veel tijd in materiaalonderzoek om tot een resultaat te komen
uiteindelij
waarin materiaal, vorm, constructie enroduktie
p
proces uiteindelijk
Aan de Vitra stoel n° 3 is drie jaar gewerkt.
De vorm was
^
in essentie al in 1992 tot standekomen
in een multiplex
p zitschaal
g
met een aluminium frame, de stoel n°2. In deze vorm en met dit materiaal wordt hijJ sindsdien in eigen
De industriële
gp
g beheer geproduceerd.
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`De eerder kleine oppervlakte
van de
pp
Biënnale in Kortrik
j zet er toe aan een
strenge
door te
1
g selectie van bedrijven
voeren en aldus een hoe
g concentratie
van kwaliteit te (blijven)
(blijven) brengen.'
^
Door een samenloopan
diverse toevallige
g
P
factoren is de Biënnale Interieur in 1968
geboren.kse
Het concept
van deze tweejaarlijkse
J J
p
manifestatie is niet ontstaan na een uitvoerig
marktonderzoek of na een fusie van andere
initiatieven. Het startsein werde
even door
gegeven
een aantal dynamische
personen
die in KortY
P
rijk
om een
1 het initiatief hebben genomen
g
tweejaarlijks
te maken van de heden
1
1jks trefpunt
p
daagse
g wooncreativiteit. Een ambitieus ppro-ject
om Kortrijk
kaart teplaatp
1
J op
p de Europese
sen met een kwalitatieve manifestatie.
Vooreerst is er de bouw van het expositieP
complex
"De Hallen". Met ggeldmiddelenn afP
komstiguit het fonds voor de oorlogsschade
g
kon het stadsbestuur een nieuw tentoonstellingscoor plex realiseren. Het werd niet zomaar
eengebouw.
Het opzet
g
p was ook een "modelhalle" te bouwen waarbijJ plaatselijke
p1 industrieën zoals de baksteenfabrikant Koramic en
het meubel- en houtverwerkend bedrijf
1 De
Coene, de lat hoog
De firma De Coene
gleden.
g
had zich tijdens
de jaren
jaren 20-30 een Europese
J
p
faam opgebouwd,
toen nog onder de naam van
Pgg
de Kunstwerkstede De Coene. Na de moeilijke
1
oorlogsjaren
s ^
oorlo jaren
groeide De Coene in de jaren
vijfJ
J
tig
opnieuw totp
een leidinggevend
gg bedrif,
1,
onder andere in de moderne meubelsector. De
Coene fabriceerde bijvoorbeeld
de moderne
J
meubelen voor Knoll. Zonder de dynamiek
Y
vanuit De Coene was de Biënnale vermoedelijk
J nooit ggeboren.
Voor het ontwerp
o
P deed men een beroeppp
de architecten GuyY & Francis Van Oost. Het
resultaat was dat Kortrijk in 1968 het
modernste exPo gebouw
van België kreeg.
g
g
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Door het inventiefebruik
van gelamineerde
houten
g
g
spanten
ontstond een visuele verwijzing
J g naar de eleP
in onze ggotische kathed ra g
g antie van de gewelven
baksteenmulen. De strakke lijn
J van de ggeglazuurde
g
renaf
evenwicht met de gebogen
^
g g
g een perfect
houten spanten.
Het idee van de grote
boomstrucg
P
tuur was sterkeins
ireerd
op Phet ontwerpp van de
g
P
befaamde ingenieur
Nervi voor het indrukwekkend
g
expositiecomplex van Turijn
uit 1961. Toen de
1
y,
befaamde Amerikaanse designerY
Raymond Louw Y,
zag
de eregast
van de Biënnale in 1970, het gebouw
za
g
g
was hij
hijerg
houten
g
g onder de indruk van deze elegante
constructie. De Coene zag
g deze hallen als eenproto type
P
Y^ in het vooruitzicht van andere opdrachten.

13-22 oktober
Kortri'k X Bet. .ië

Nadat hetrachti
complex
stelde
g
p was opgetrokken,
pg
P
men zich de vraag
welke initiatieven men erin kon
g
LOGO EN AFFICHE INTERIEUR 2000
organiseren.
Binnen een dynamische
groep
Y
g P met o.a.
g
Ontwerp Paul Boudens
Jozef Dejaegere, Hubert Sap,Pol Provost en nog
anderen ontstond in de turbulenteeriode
rond
p
1968 het idee van een Biënnale voor wooncreativiteit. Vanaf de start werdesteld
dat het geen
g
g
publiek
ken meubelbeurs zou
zijt,
nwel een manifestatie waar zowel pprofessionelen als het groot
P
g
nis konden maken met vernieuwende tendensen in de brede sector van de wooninrichting. Het
n tonen als
louter commerciële werd overstegen
g door resoluut te kiezen om het moderne design
^te
jaren zeventigg ver een wezenlijk
t deel van onze actuele cultuur. Toen de firma De Coene in de jaren
dween bleef de Biënnale in feite verweesd achter. Maar toch slaagde
g de Stichtingg Interieur erin
om de twee 1jaar een ggebeurtenis met een Europese
weerklank te organiseren.
p
Reeds vanaf de eerste Biënnale was de Italiaanse topfirma
Cassina aanwezig.
p
g In de loopP der
van belangrijke
Italiaanse bedrijven
bedrijven een ggrote impact.
Demeubelme
)jaren kreeg
g de aanwezigheid
g
gJ
p
sector uit Italië begreep
vrij
vlug
dat
Kortrijk
een
belangrijke
schakel
is
in
Noord-Europa.
Kortrijk
vrij
p
g
g
p
1
gJ
J
p, maar anderzijds
ggeniet van de zeer gunstige
g
gligging
gg g op
p de kaart van Europa,
J ervaart men de
afstand tussen Kortrijk
Kortrijk en Brussel Luchthaven als een hinderpaal
voor internationale manifestap
ties. Maar ook toonaangevende
bedrijven uit o.a. Nederland Frankrijk
bedrijven
g
1 en Duitsland ontdekten
vluge
van het conceptP Interieur. Interieur kon maar roeien
door de inbrenggvan
g specificiteit
P
g
Belgische
en in het bijzonder
West-Vlaamse bedrijven.
die wisbijzonder van toonaangevende
bedrijven.Het is juist
^
g
1
selwerkingtussen de dynamiek
van de eigen
bedrijven
die Interieur haar
g regio
P
Y
1
g en de Europese
volle betekenis heefte
ggeven.
Wat maakt de Biënnale Interieur nu tot eengebeurtenis,
tot een niet te missen ontmoetin
g sg
p laats van het woondesign?
g Welke factoren hebben er toe bijgedragen dat Interieur, samen met
Interieur meer 1 dan
Milaan en Keulen,, een begrip
gp is worden in Europa.
p Vanaf de start
een vakbeurs voorrofessionelen
maar ook de niet de zoveelste consumentenbeurs. Juist het
p
concept
professionelen en een breed ge'interesserd publiek
samenkomen is uniek in
p waarbijJp
p
Europa.
p Met de keuze van het woord Biënnale werd reeds vanaf het begin
g de andere richtingg aan gegeven.J
Er werd een verwijzing
culturele manifestaties oppet
h
p
gggemaakt naar andere Europese

^ I^ IYdI

I'^I^^II^^^`I"II^I^I ,^61'
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INTERIEUR 1996
RAMBLA "STREET OF DESIGNERS"

Ontwerp architect Christian Kieckens
Foto Reiner Lautwein
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/// MARC DUBOIS

tussen
g bindinggte leggen
se het commerciële en hhet
ggebied van kunst. Door juist een evenwichtige
gg tu
brede culturele kreegg de Biënnale een nogg steeds groter
wordendee0okdekeuzeom
betekenis.
g
derafische
vormgeving
vernieuwend,
g
g J rol te laten vervullen was
geen belangrijke
asve
leuwend, een benadering
g
Boudewijn Delaere op
die Boudewijn
wijze
wijze heeft uitgewerkt.
p
u tge erkt .
p een passende
Een tweede element waarmee Interieur zich onderscheidt,is de selectie en de keuze voor het
hedendaagse
is meer
g Een biënnale organiseren
danstanden verhuren,, het is opteee da
o teg woondesign.
g
voor selectiviteit om de bezoekers een kwalitatief aanbod te bieden. Daarbij komt
nog
g het
streven naar een zoroot
mogelijke
waaruit een in terig
gJ differentiatie uit de diverse componenten
p
eur bestaat. Daarnaast is Interieur een unieklatform
geweest
om ontwerpersi
p
g
uit Vlaanderen te
presenteren aan een steedsroterwordend
internationaal publiek.
g
p
Interieur isegroeid
door de inzet van mensen vanuit de ambitie
t om de Biënnale een steeds
g
te even. Opeenvolgend
kre gg
en Lut Devroe, Pieter-Jan Ballegeer,
ll
ggrotere uitstraling
g
gBa
, Monlek BucuoYe en Marc Dubois de leidingg van de Biënnale. De 17de Biënnale werd ggeleid
M Bore e door Max
q
ka. Maar ook door een eigenzinnig
p distantieerde de Biënnale
na e zich vanaf de
1 concept
g
g ruimtelijk
start. Tot in 1992 werdekozen
voor een verplicht
parcours,
een zig-zag
p
g
plan
g g wandeling langs
g al le
standen. Tussen 1968 en 1992 was de vormgeving
S
aPhilippe
li pp e Neerg
gin handen van Fred Sandra,
man en Frans Van Praet. In 1994 kreeg
andere ruimtelijke
r
g de Biënnale een compleet
t 1 ke structuur.
p
Vanuit een idee aangebracht
door de Italiaanse designer
Andrea Branzi,, aangetrokken
ng
g
g
als Stratep architect Christian Kieckens een totaal andere opbauw
g ic Consultant van de Biënnale, ontwierp
waarbij1 het verplichte
wandelparcours
definitief werd verlaten. HijJg
introduceerde de lan e linea-i
p
p
re wandelstraat of "Rambla", de Biënnale kreeg
een sterke
visuelele
ruggengraat
i
I
gd
ea
hallen
met elkaar verbindt. De Biënnale kreeg
een
configuratie
g een krachtig
g ruimteconcept,
waarin
aan de
p
g atle
bezoekers vrij
vrij kunnen rondwandelen. Voor de 16de editie werd het ideee van
k behouden
a Kieckens

en verder verfijnd.
Voor de editie 2000 werd
1
een beroep
pggedaan op
p Anne Mie Dep uYdt en
Erik Van Daele die de Biënnale een structuur
verwijzend
gaven
verwijzend naar een complexmetrom
g
p
plan. Door te kiezen voor een boeiend ruimtelik concept
Interieur vele expop stimuleerde
po
santen om een extra inspanning
p
g te leveren
voor een kwalitatief standontwer p.De Biënnale kreegussen
1993 en 2000 een bijkomenen g
J
de dynamiek
tijdens het voorzitterschapp van
Y
professor Geert Bekaert.
Met dearen wordt er
meer en meer zorg
g
besteed aan de culturele nevententoonstelling en. In 1994 kree gmen een overzicht van de
20ste-eeuwse Belgische
design
g
g onder de titel
"Design
Tijdens
de 15de
g Made in Belgium".
g
J
Biënnale werden de meest spraakmakende
p
tafels uit de 20ste eeuwgetoond.
Voor 1998
g
ekozen
voor
het
brengen
n
van
werdover
va
ee
een
g
g
zicht van de spraakmakende
lamp ontwerpen
p
uit de 20ste eeuw. Interieur is niet enkel het
trefpunt
van dynamische
bedrijven, het is ook
p
Y
hetlatform
voor
jonge
ontwerpers.
p
1 g
p

Biennale interieur Kortrijk 3 3
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Konstantin Grcic
Tekening van zijn presentatie
in de nieuwe Rambla ruimte
van De Hallen

De zogenaamde
Ideeënbeurs de wedstrijd
wedstrijddie nadien de naam kreeg g"Design
g for Europe",
p1 is een
g
n
begrip
worden voor deze
g pggeworden, een vaste waarde binnen het conceptp Interieur. Telkenmale
beoordeeld door een interens
competitie
honderden ontwerpen
, die vervolgens
gworden
p ingezonden,
g
p
Kortrijk kwamen als jurylid,
nationale jury.
J Y, heeft
1 van ppersonen doorneemt die naar Kortrijk
J Y Wie de lijst
een staalkaart van de topontwerpers uit Euro
Europa
a.
optie
p vanaf het begin
g is het inviteren van een eregast,
g ,een belangrijke
gJ figuur
g uit de wereld
van het actueel design.
maar ook architecten, critici en bedrijfs1
g
g Dit waren niet enkel designers,
leiders. De lijst
is indrukwekkend en illustreert ook de Europese
ambitie van de
^
g
1 van de eregasten
Biënnale. Rolf Fehlbaum,, directeur van het bedrijf1 UITRA
VITRA, was de eregast
van de Biënnale 98.
g
Hij wordt internationaal gewaardeerd
als bedrijfsleider,
die het actueel
J
^maar ook als persoon
P
g
ver heeft. De Stichtingg I nterieur kon voor haar dertigste
design
e
g
g een ggrotere dimensie gegeven
gg
jaarda
een
Europees
voorbeeld
waarbij
het
commerciële
steeds
jaardaggeen betere eregast
g ontvangen,
^ ^
p
J
wordt verbonden met het culturele. In 2000 was de jonge
Konstantin Grcic de eregast.
1 g designer
g
g
Hi presenteerde zijn
Hij
zijnwerk opp een verassende wijze in de permanente
Rambla-ruimte ontworpen
p
p
door architect Christian Kieckens.
Wat steeds na de Biënnale overblijft,
een publicatie
die veel meer is
g catalogus;
J is de verzorgde
g
p
Boudewij Delaere heeft er
dan een opsomming
bedrijven.De vormgeving
p
g
g van Boudewijn
g van adressen van bedrijven.
toe bijgedragen dat het "Interieurboek" een begrip
waarin ook redactionele bij J g pis geworden
g
dragen
kregen.
In 2000 werd de catalogus
p
g
g uitgegeven door Ludion.
g hun plaats
De Biënnale kende een opmerkelijke
groei. Tussen 1968 en nu is het complex
J g
p van De Hallenn
geleidelijk
eleidelijk uitgebreid
tot een geheel
van zes hallen. Het is de groei
van Interieur in de loopp der
g
g
g
jaren die beslissend
lex
was om het complex
te vergroten.
Toch blijft
blijft De Hallen een klein complex,
P
g
p
zeker in vergelijking
Europese
g J g met dergelijke
g J infrastructuur in grote
g
p steden. Deze beperking
gvan
p
oppervlakte heeft veeleer in positieve zin gewerkt dan omgekeerd. Dit gelimiteerd zijn in ruimte
heeft ertoe bijgedragen dat het mogelijk
bedrijven te brengen,
g J is een selectie van bedrijven
g^ een hoge
g e con centratie van kwaliteit die de bezoekers nog
steeds
erg
waarderen.
Maar
het
belangrijkste
aspect
^
g
gJ
P
is en blijft
blijft ongetwijfeld
dat een bezoek aan de Biënnale een fysiek
haalbare dimensie heeft
g
1
Y
weten te behouden. De totale oppervlakte
van de meubelbeurs in Keulen is tien maal die van de
pP
Biënnale. Het is deze krachtige
de sterke bundelinggvan toonaangevende
g kleinschaligheid,
g
^
bedrijven
bedrijven uit binnen- en buitenland die de Biënnale Interieur haar charme en kracht geven.
"Interieur is different".

ennale Interieur Kortrijk
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In het ondernemen binnen een vrije
vrije markteconomie speelt
p
productontwikkelingen
onmiskenbare sleutelrol. Elk nieuwproduct
ontstaat uit
g
p
het samenspel
van een nieuwegebruikersfunctie, een nieuwe markt
p
en/of nieuwe technologieën.
De ontwikkeling
g van pproducten vraagt
g biJ
g
aanpak.
Productontwikkelingg kan hier
ggevolg
g een multidisciplinaire
p
p
bijdragen
geeft het product
haar
1
g tot de authenticiteit van een product,
,g
p
p
toegevoegde waarde mee. We kunnen
gerust
stellen dat productontwikkeling
g
p
g
de 'core business' van alle bedrijven
Het integrale
aspect
van productontwikkeling
g
g is vanaf
p
p
1
(zou) moeten uitmaken.
het begin
gg van de werkingg van CEPRO steeds een belangrijk
Het Centrum voor IntegraleroductJ aspect
p
p
ggeweest dat centraal dient te staan in het prog
ductontwikkelin gp
s roces. Maar al te vaak mislukken p ontwikkelings
g een informatie- en p ro dutten omdat er vanaf de eerste conceptfase
geen
motiecentrum voor integraleproductg
p
g
p
communicatie bestond tussen de verschillende afdelinontwikkeling.
g Vlaanderen beschikt over
met het product
te
heel wat troeven opp het vlak van p ro g en die in de loop
p
p
p van het proces
maken krijgen.
Vaak werden of worden nog steeds p ro ductontwikkelin
J gg
g . Velen ervan zijn
1
ducten ontwikkeld die of technisch moeilijk1 te vervaardiechter onvoldoendeekend.
Daarom
g
wil CEPRO de talrijke
moeilijk
gp
J te verg en zijn,
1 , die vanuit commercieel oogpunt
1 krachten en inikoen
tiatieven rondproductontwikkeling
1, of die vormelijk
1 niet functioneren. Een
p zijn,
p
g met
integrale
aanpak
elkaar in verbinding
1
g
p is daarom dan ook onontbeerlijk.
g stellen,, bundelen
CEPRO besteedt aandacht aan vormgeving
én kenbaar maken aan het bedrifslej
g
g en design
g
maaraat
ven. Het centrum ontwikkelt daartoe
g hierin een stap pverder. CEPRO tracht aandacht te besteden aan allerocesmati
eg veranderingen
activiteiten om het creëren en uitbouwen
g
p
die hetroductontwikkelin
sroces
binnen
het bedrijf
van netwerken tussen alle betrokken
1
p
gp
met zich mee (kunnen) brengen.
(bedrijfswereld,
g Daarom zoekt CEPRO
ppartijen
J
1
, ontwerpers,
p
,
mee naar deeschikte
marketingaanpak, geeft informa overheid, onderwijs,
g
1 onderzoeksinsteltie over de juridische beschermingen
va het ontwikkellingen ,...) te bevorderen in de sector
g van
deroduct
over
de
ecologische
gevolgen
va de ontwikwoning
en
interieur
in
heel
Vlaanderen.
p
g
g g envan
g
kelingervan en zo meer.
CEPRO staat met andere woorden voor meer dan enkel
CEPRO werd operationeel
in januari
p
1
"design". CEPRO staat voor "productontwikkelin g", waar1998 met de aanstellingan
Jan Boeg
bi'J aandacht dient te worden besteed aan alle facetten
len. Sindsdien is duidelijk
geworden
1g
die met dit proces te maken hebben. Nieuwe producten
dat er in het economische veld in
betekenen immers economische activiteit, tewerkstelVlaanderen een onmiskenbare lacune
lingeen
dynamisch
imagovoorVlaanderen in het buiwaar te nemen viel. Deze hiaat situeer^
Y
j in een nood aan
tentand en daarmee moet vanaf de eerste stapp in het
de zich voornamelik
ontwikkelpproces rekeninggehouden
worden.
een competentiecentrum
voor integrale
gg
p
g
Veel bedrijven
productontwikkeling.J
Het dienstenpakket
van CEPRO is daarom opgebouwd
waren en zijn
pg
p
J voornamelijk
ge
lpproductie gerond vierpijlers:
informatie, educatie,, promotie
en
richt , waardoor het innovatieve aspect
p
p J
p
design
In het "centrum voor informatie"
naar de achtergrond
geschoven
werd of
g management.
g
g
g
kan iedereen terecht voor informatie rond en overprovaakewoon
onbestaande was.
g
wor ductontwikkelingen design.
g Vragen
g kunnen gesteld
g

den aan de infodesk,, tweemaandelijks
1
rond, allerhanggratis
ggaat
de informatie is eveneens te raadplegen
op
p
p de website van CEPRO (www.cepro.be)
waar eveneens ingeschreven
kan worden
g
op
p de [ontwerp ersbank], het databestand
van Vlaamse ontwerpers.
Momenteel
p
werkt CEPRO aan de uitbouw van een vakbibliotheek die online te raadplegen zal
zijn.
Product wordt nu
1 Het vaktijdschrift
J
reeds aangeboden.
g
In het "centrum voor educatie" kunnen
zowel ontwerpers
als mensen zonder een
p
achtergrond
productontwikkeling
g terecht
g
p
voor allerhande opleidingen, symposia,
onderen
workshops en studiedagen
gomtrent
werpen
p ggerelateerd aan productontwikkeling. In het najaarstaan
het Postgraduaat
g
J
Integrale Productontwikkeling,
g,het S Y m p osium Innoveren met Aluminium, de
Symposia integrate productontwikkeling
g
p
en de workshop
g op
p het pro-p Ecodesign
gramma.
Het "centrum voorpromotie" staat in voor
het nationaal als internationaalromoten
p
vanroductontwikkelin
p
J
gen bedrijven.
Met F3 - Forms From Flanders -promoot
en begeleidt
CEPRO Vlaamse fabrikanten
g
de
in het buitentand,, onder ander 1
Internationale meubelbeurzen in Keulen
en Milaan. Design in Business-week wordt
om de twee 1'aar g
georganiseerd
(volgende
g
g
in 2001),, waarbij
waarbij het belangg vanproductp
ontwikkelingoor
KMO's naar voor g e g
Bi het "centrum voor
schoven wordt. Bij
design
ten slotte kunnen
g
g management"
KMO's terecht indien ze opp zoek zijn
1 naar
o dracht of oop
een ontwerpbureau
of ontwerpers
om voor een tijdelijke
p
pp
vaste basis bij hen te werken. CEPRO zoekt eveneens mee naar toeleveranciers en kaneconsulteerd
worden voor het implementeren
van
p
g
integrale
productontwikkeling
gbijJ KMO'S.
p
g
Info: Cepro, Kalkhoevestraat 1,8790 Waregem.
Tel. 056/620 242 — Fax 056/620 202.
E-mail: info@cepro.be-www.cepro.be
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Inuli
bijdecreet door de Vlaamse
1 1991 werd bij
Regering
g g een Vlaamse Overheidsinstellingg
(V01) opgericht.
Het pprille instituut kreeg^ de
pg
pprozaïschenaam 'Vlaams Instituut voor het
Zelfstandigg Ondernemen' kortweggVIZO,, en
een mengeling
De eerste
p
^ g van opdrachten.
opdracht,
en de voornaamste,, bestaat erin de
p
kwaliteit van de opleiding
p
g
g van de zelfstandige
ondernemer tearanderen
in de tweeëntwing
tig VIZO-centra van Vlaanderen, de tweede
zorgt ervoor aan diezelfde ondernemer bedrijfstechnisch
advies te geven
en de derde
g
1
moet opnieuw
diezelfde ondernemer in die
p
hij vormgeving
mate design
g
g
g bewust maken dat hij
uitein zijn onderneming.
introduceert in zijn
.
gHet
delf 1ke doel daarvan is de Vlaamse bedrijven
J
competitiever
te maken. Om die derde o p p
dracht te vervullen werd de Dienst Vormgeving
g g
hedendaagse
g se vorm g eïnstalleerd. HijJ promoot
p
het begrip
^p in ruime
g evingen interpreteert
p
zin. Zo werkt hijJ zowel met artisanale vorm geg vingg
als toegepaste kunst (unica), grafische
vorm-evin
en
g
g industriële vormgeving
g
g(serica) , en alledrie volgens
hun specifieke
wetma p
g
ti ^heden. In 1996/97 nam de dienst
bijJ voor
beeld het succesvolle initiatief opp het vlak van
derafische
vormgeving
^
g
gde expo
p "In koei-en
van let-ters" te organiseren
in het Museum
g
voor Sierkunst en Vormgeving
g g in Gent. Er kwamen 15000 bezoekers opp af en de catalogus
g
kreeg
g een tweede druk, waardoor deze onbekende, dus onbeminde discipline inp
één klap
in het hedendaagse
g economische en culturele
landschapp werd gp
geplaatst. In 1998 werd de
operatie
herhaald met de "2de Triënnale voor
p
vormgeving" over industriële
design in Vlaan g
deren en weer met succes. Een kleine tienduizend mensen bezocht de expo. En uiteraard
zal de Dienst Vormgeving
g
^ nooit zijn
1 n kunstambachtelijkewortelsver
1
geten.
Geen vzw, maar een Vlaamse
overheidsinstelling
Organisatorisch
is het VIZO geen
vzw, zoals
g
^
men al eens denkt en de ontwerpers
waarmee
p
hij
hi werkt worden geen
lid. Wel kunnen ze een
g
kwalitatieve erkenning,en kwaliteitslabel,
,
krijgen
na het presenteren van een dossier aan
J gp
de Selectiecommissie. Tweemaaler
p jaar
J
organiseert
het VIZO deze selecties,, waarvoor
g
iedereen die aan vormgeving
g g doet uitgenodigd
wordt, tenminste als men het wenst. We noemen ze ietsoëtischer
de Lente- en de Herfstp
selectie. Designers
moeten 10 recente werken
g
of producten presenteren, behalve de meubel.,
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en industriële ontwerpers,
p
^ die elk vijf
J afgewerkte realisaties en vijfprojecten
mogen
g voorstelp J
len en dat is hoe dan ookeen
sinecure. De
g
jury
Y is steeds extern aan het VIZO en wordt
samengesteld
uit diverse deskundigen
g van beig
derlei kunne. Iedere deskundige
g wordt echter
slechts om de twee Jjury
jaar uitgenodigd en de jur
heeft nooit dezelfde samenstelling.
g Dit om een
beoordeling
J
g 'à la tête du client' te vermijden.
onbeperkt in tijd
Ontwerpers
mogen
namelijk onbe
J
p
^p
krak hetzelfde dossier aan verschillende jurY's
voorleggen.
Ongeveer
een twintig
p
gg
p jaar erkend. Als de ontwerper
g
g pprocent dossiers worden per
erkend wordt, kan hijJ genieten van de voordelen die het VIZO kan bieden. We komen daar verder
vijf 1jaar. Ieder dossier wordt dan
uitgebreid
op
geldt echter maar voor vijf
g De erkenning
g
p terug.
gg
opnieuw
bekeken
en
op
zijn
waarde
getoetst.
p
pJ
g
De eigenlijke
start van de Dienst situeerde zich in de zomer 1992. Na een inloopperiode
van één
pp
g
J
concreet en efficiënt ingevuld.
De eigentijdse
interpretatie
g
g
J
p
Jjaar werden in 1993 de beleidsopties
p
van het begrip
van de acties. Het
g
^
g bleef echter de onuitwisbare leidraad in het geheel
gp vormgeving
is een interpretatie
die voortvloeit
uit de filosofieën
en theorieëng
van de belangrijke
bewegingen
p
g
J
g
in de toegepas-te kunst en industriële design, van het einde van vorige eeuw, begin deze eeuw
en vooral tijdens
het Interbellum. Ze wilden kwaliteit en schoonheid brengen
g voor iedereen. Het
J
middel om dit te bereiken was de creatie en deromotie
van artistieke en kwalitatievegebruiksp
goederen,
zowel ambachtelijk
gd
g
1 als industrieel vervaardigd.
De Dienst Vormgeving
voornamelijk met ontwerpers
en kunstenaars die met
p
g
g werkt dusvoornamelijk
ambachtelijke
of industriële tech-nieken, oude en nieuwe materialen,^
al dan niet
eigenhandig,
ambachtelijke
g
g,
eigentijdse
en kwalitatieve producten
vervaardigen
g persoonlijk
g
J
p
1 ontwerp,p
p
g opp basis van hun eigen
als unica of in (kleine) serie (serica). Functioneleroducten
krijgen
de culJg de voorkeur, hoewel
,
p
turele meerwaarde van enormroot
belang gis. Hedendaagse
krijgt
g
g vormgeving
g
Jg daardoor een
g
eigen
g ggezicht naast verwante werelden als restauratie,, historische sierkunst, ,volks- en beelden de kunst en engineering.
De instrumenten van de Dienst
Uiteraard beschikt de Dienst Vormgeving
1 n beleid uit te voe g
g over een aantal instrumenten om zijn
ren. Om een g roter ppubliek te bereiken stelt hij
hij objecten
vanjonge,onbekende
ontwerpers
ten p
1
toon in o.a. beurzen. Het zijn
J beurzen die een binding
g hebben met cultuur,, zoals 'Interieur',
e'Classics' en 'Casa Europea'.
Het ppubliek dat er komt, zoekt iets nieuws, iets exclusiefs en te ggep
lijk
van heden 1 nutte g, niet toevallig
g de drie elementen die het wezenlijk
J bestanddeel vormen va
daagse
g vormgeving.
Een ander instrument is het stimuleren van eigentijdse
ateliers met toelagen
Yp
g
g voor prototypes,
1
p
opinternatiocatalogi,
vertegenwoordigingo
g studies,, deelname aan beurzen en tentoonstellingen,
g
nale expo's, vergaderingen, congressen, voordrachten, enz... Derde organisaties, van zowel commerciële als niet-commerciële aard kunnen eveneens een aanvraaggvoor toelage
g indienen. In
bepaalde
gevallen
krijgen
status. In totaal hebben we sinds het
p
g
Jg ze zelfs een "partner"
p
operationeel
worden van het
om en bij de 44 miljoen aan toelagen
Kruimeltjes
Kruimeltjes,
p
g gegeven.
gg
als je andere budgetten
bekijkt,
wezenlijke waarde als je de enorm ppositieve resultaten
g
J maar van wezenlijke
van dezeoed
neemt.
g bestede bedragen
g in ogenschouw
g
Kwintessens.
Ons beleid verwoordt en verbeeldt zich in het tijdschrift
1
er zijn er vier per
Het blad wordt in eigen
beheer uitgegeven. Iedere afleve-ring, ,
gg
p jaar, van
Kwintessens wordt op
p onze vraag
p of bureau vormgegeven, oop
^ door een andere ggrafisch ontwerper
dit ogen-blik
reeds 32. Een Engelse
vertalingg maakt het blad toegankelijk
g
J voor buitenlandse
g
g
lezers. De inhoud isebaseerd
op pde actuele wereld van de hedendaagse
g
g vormgeving
g ^in Vlaanderen met zijn
ontwerpers,
zijn
evenementen,
zijn
galeries,
zijn
problemen
en
succes-sen
en zijn
1
J
pil
,Jg
internationale contacten. Het is enkel te verkrijgen
via een abonnement en is voorlopiggniet vrij
vrij
J gp
te koopp in de kiosk.

Tentoonstellingen
ntoonstellin en
zijn er ook de tentoonstellingen.
Uiteraard zijn
g We
verwijzen
naar
"Een
schitterend
feest"
(1993)
1
t.g.v.
93, over Europees
zilver,, de
g Antwerpen
p
p
"lste Triënnale voor vormgeving" (1995 over
toegp
e- aste kunst "In
koeien van letters"
,
(1997) overra-fische
vormgeving
g
g
gin Vlaa n deren en de "2de Triënnale voor Vormgeving"
(1998) over industriële design...om
slechts
g
enkele 'grote' expo's
te noemen. En dan hebp
ben we het nog
g niet over de expo
p "Hedendaa g se juweelkunst
in België,
van 1945 tot nu"
nu",
1
g
die vorig
gJjaar in het Schmuckmuseum in
Pforzheim (D) te zien was, in Hanau (D), in
Denver, Colorado (USA), de Nationale Galerie
in Bratislava (1998), Slowakie,
j bij
bij Mikimoto
op
p de Ginza in Tokio en in het Belgischg
Vlaams Cultureel Centrum in Osaka, Japan
p
(1999). De 3de Triënnale is in voorbereiding
en vindt opnieuw
plaats
in het Museum voor
p
p
Sierkunst en Vormgeving
g in Gent.
g
De Dienst Vorm
eving ontwikkelt daarnaast
g
ook tentoonstel lingen, specifiekbedoeld
om te
p
reizen, zoals "Op
p zoek naar een schoon servies"(1993-1994) over hedendaagse
g keramiek
en recenter "Parures" (1997-1998) over een
set zeer draagbare
juwelen.
De internationale
g
1
tournee van "Parures" startte in Den Haagg(NL),

documentaire was "Versteende stilte" over
hedendaagse
keramiek, de tweede heette
g
"Meubelkunst in Vlaanderen". De film "Versteende stilte" won in februari 1998 dej
p ris
"Mention du meilleur film deromotion
des
p
métiers d'art", eenprijs
p in "Le Premier Festival Internationale du Film des Métiers d'Art"
in Namen. HijJ werd even- eens bekroond in
april
p 1998 in Marseille (F) t.g.v.
g v het keramiek filmfestival "Keramos" met de Prisj van de AIC
(Acadèmie International de la Céramique).
q
De Henry
Y van de Velde-Prijzen
1 ze
De jaarlijkse
jaarlijkse uitreiking
g (sinds 1993) van de
Henry
en de daaraan
Y van de Velde-rijzen
pJ
gekoppeldeg,
tentoonstelling, eenpresti gieu ze erkenning
g van talent in Vlaanderen. Er is
een "Prijs
1 voor een bedrijf"
1 (Samsonite, Kreon,
Bulo Spijker, Obumex, Casimir), "Prijs voor
een loopbaan"
(Emiel Veranneman,, Michel
p
Martens, Armand Blondeel, Rob Buytaert,
Piet Stockmans, Philippe
pp Neerman,, Fernand
Baudin), "Prijs
voor
jon
talent" (David Hu
cHuycjong
1
Weyers & Borms, Katrien Rondelez, Nedda-El Asmar,, Tine Vindevogel
g en Michaël
Sam Yn) en een "Prijs
1 voor het beste product"
p
(David Huycke,
Tjok Dessauvage,
, Tjok
g , Maarten Vann
Severen, Francine Van Der Biest, SYIvie Van-
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deed Birmingham (UK) aan, Mainz (D), Legnica (PL), en enkele locaties in Noord-Spj
ane.
Uitgever
g
De Dienst Vormgeving
Hij
Hij
g
g is ook uitgever.
g
informeert hetubliek
door het uitgeven
van
p
g
catalogi, folders, brochures, affiches, e.a.
ppublicaties. Het verzorgen
g van kwalitatieve
boeken en catalogi
g is onmisbaar voor het p ro moten van vormgeving. Daar er tot nu toe niet
echt belangstelling
g bestaat bijJ de com mercië g
le uitgevers
is het VIZO verplicht
zelf op
g
p
p te treden. Weroberen
steeds kwaliteit aan betaalp
barej
p rizen te garanderen.
g
Verder werken we aan eengoed
uitgerust
g
g
documentatiecentrum om te kunnen voldoen
aan de hoge
g eisen van informatieverwerking.
g
Dit zit ingebed
in de mediatheek van het VIZO
g
en is tijdens
de kantooruren te raadplegen.
J
Er is een traditie van samenwerking
g met de
media, o.m. met de vroegere
BRTN. In 1996
g
en 1997 heeft de Dienst twee films gecoproduceerd met onze nationale zender. De ene

houcke en Martine Gyselbrecht).
Iedere prijs
Y
pl
omvat 100.000 BEF, een trofee van Nedda ElAsmar en een kalligrafisch
getuigschrift
van
g
g
g
Brody
Y Neuenschwander.
Galerie
En als laatste instrument bouwt de Dienst
Vormgeving
in hartje
Brusselg
een galerie ,
uit,
J
g
waarin een klein, maar toch krachtig ex o roHet architecturaal
g ramma verzorgdwordt.
g
concept
door Carlos De Meesp werd uitgevoerd
g
teren Stephan
Berteloot,r binnenhuisarchitecp
ten. Gemiddeld haalt dealerie
een kleine
g
7000 individuele bezoekerser
waarvan
p 'aar,
J
,
meer dan 80% uit Vlaanderen komt.
In dero
rammatie zit de expo
pg
p met de Henri
van de Velde-Prijzen
Velde-Prijzen inbegrepen, 'De nieuwe
oogst'
g (een tentoonstel g met de werken van
de recent erkende ontwerpers),
de tentoonp
bijde monografie
stellin gbij
(zie verder) en verg
der eigen
g pproducties. Weprobereneveneens
p
in uitwisseling elk Jjaar een
ggoede buitenlandse expositie
naar Vlaanderen te halen.
p

Internationaal
Op
p internationaal ggebied richt de Dienst
Vorm
Vormgeving
p het vertegenwoordig
g zich vooral op
g en van hedendaagse
g vormgeving
g g uit Vlaanderen in internationale netwerken,, zonder eigen
g
bilaterale contacten te verwaarlozen.
Zo bekleedt de Dienst Vorm
eving een sleutelg
mondiale World
p ositie in de Europeseen
p
Crafts Council (WCC).
De Europese
vereniging
p
g g slaagde
g erin dit jaar,
1
na vele moeizame contacten de eerste editie
van de "European Crafts
Prize" te mogen or ggaag
niseren, onder de bescherming
fin g en met na
ciële steun van DG XXIII van de Europese
p
Unie. World Crafts Council werkt hiervoor
samen met UEAPMEalsartner.
p
VIZO werd lid van ICSID en participeert o.m.
in BIO (Designbiënnale
in J Ljubljana,
Slove
g
1
nië) de IFAward (D), en andere.
Cahier
Op
p domein van de toegepaste kunst heeft de
werking
g van het VIZO de afdelingen
g "Kunstwetenscha en"Rijksuniversiteit
van de Rijksuniversiteit
Gent,
,
de Katholieke Universiteit Leuven en de VU
Brussel ertoeebracht
studenten te stimuleg
ren een thesis te maken over vormgevers.
Het
g
VIZO vatte hetlan
opp om een goede
thesis
p
g
(aanvaard met minstens onderscheidin)
ding),na lezing,
g•
publiceren.
Op
werg
p dit ogenblik
den in samenwerkin met g
Stichting
Kunstboek,, Brugge,
gg ,
reeds twee'Cahiers'
uit e g even. De inhoud ervan is een
KWINT
monografie over één
a
ontwerper
p als vul ^garisatie van een licentiaatsthesis die
minstens met onderscheidingg werd gewaar-deerd. Eén cahier behandelde het oeuvre van
meester-glazenier
Michel Martens uit Brugge,
g
gg
door Zsuzsanna Bëróscz (K.U. Leuven), het
tweede wasewijd
p
g
1 aan meubelontwerper
André Verroken door Sarah De Ceuster (K.U.
Leuven). Volgende
jaar
aa r zal een 'Cahier' verg
schijnen over meester-glazenier
Armand Blong
deel door Ann Adriaensen (RUG), gevolgd
g g
door een werk over keramist Sleppe
pp (RUG).
Adresgegevens:
VIZO - Dienst Vormgeving
Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel
Tel: 02/227 49 60
Fax: 02/227 63 98; 02/217 46 12
E-mail: johan.valcke@vizo.be
Website: http://www.vizo.be
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bel voorzitterschap
p werd waargenomen door
G. Cooreman, voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, en door Fernand
Scribe, "artiste-peintre".
Na een voorlopige
p
van
de
collecties
opp de benedenvero pstelling
g
p
dieping
van de Academie in de Sint-Margriete gg
straat verhuisde het Museum naar de tweede
verdieping
g.
p
pg voor een nieuwe opstel
Hoewel het Museum voor Sierkunst strictu
sensoeen
stedelijkmuseum was, bepaalde
p
g stedelijk
een statuut uit het reglement
van de "Union
g
des Arts Industriels et Décoratifs" toch dat alle
voorwerpen
en modellen die voor het Museum
p
verworven werden aan de Stad Gent toebehoorden. Vandaar dat zonder al te veel bokkesron
g ook het Museum voor Sierkunst in
p en
aanmerking^ kwam om een deel van het legaat
g
Scribe te ontvangen.
g

Wat bezielde in 1903 eenléiade
industriëlen
p
en kunstliefhebbers om in Gent een museum
voor toegepaste kunst opp te richten?
Deze retorische vraag
g kan niet meteen
beantwoord worden, vermits Documenten
over de voorbereiding
g van dit initiatief niet
j
meer beschikbaar zijn.

Het Museum voor Sierkunst en Vormgeving

e

• ••:"'

^
• •N •
• :
• :•
w• :

Een museum is nooit helemaal af. Deze boutade slaat eigenlijk
en
g
g
J niet opp het gebouw
evenmin op
p de collecties,, maar opp een d Y na miek waarvan men thans weet dat,, in tegeng nstellingot
wat
vroeger
vrij
algemeen
aanvaard
g
g
J g
werd,, hij
hij dicht die van een onvoltooide sYmfo nie benadert.

Zekerheid hebben we wel over de doelstellingen
en van de "Union des Arts Industriels et
Décoratifs". In een rondschrijven
aan scholen
J
en bedrijven
verduidelijkte
het "Besturend
J
1
Comité" zijn
zijn werking
"Wij hebbende
g alsvolg t: "Wij
eer uwe aandacht te vestigen
lt opp de verzamelingen welke ons Museum en Bibliotheek
bevatten. Ons doel is aan alle oversten van
technieke leergangen en aan alle kunstnij1 ve raars en hunersoneel
de specimens
van
p
p
pracht- en andere
meubelen te leeren kennen,
,
waarvan den aankoopp door onze Vereeniging
glt
stichting ten 1'are 1903
1903,
ltgedaan is sedert
inroote
verkoo p
in en
Bijbijzonderen.
g
g en Bij
1
Met u uit te nodigen
g om ons Museum te
komen bezichtigen
en Onze toegevoegde
g
Bibliotheek te raadplegen, verzoeken wijJuu,
uwe leerlingen,
medehelpers,
, bedienden en
lt
p
werklieden aan te moedi g en onze verza m elin en te komen
nazien. Het lokaal, nieuw in ltgee
richt, in eene bovenzaal der Academie van
Schone kunsten, is kosteloos toegankelijk
lt
J

•

TRAPPENHUIS VAN HE- MUSEUM

voor het publiek, de Zondagen, van 10 tot 1
uur,
, en de Donderdagen
lt ,van 2 tot 5 uren. De
werken en albums die de bibliotheek bevat
staan ter beschikkingg der bezoekers, die er na
goeddunken,
enz.,, zon ^ kopijen,
p J ^ teekeningen,
lt
der toelating
mogen
g uitnemen."
De financiële middelen voor de museale werkinltwerden geleverd
door de staat, de provin lt
cie en de stad. Onder de comitéleden bevonden zich bekende namen als architect Oscar
Van de Voorde, hoogleraar
in de kunstlteschie lt
denis Georges
Hulin
de
Loo en Joseph
g
p
Destrée, conservator van de Koninklijke
1
Musea voor Kunst en Geschiedenis. Het dub-

Begin
g 1914 ontvingg het Museum voor Sieruit het
kunst enkele honderden obecten
j
me
meubelen,
kera legaat
Scribe: overwegend
g
g
miek , koper,
gp tin, brons en textiel. De omvangrijke
hoeveelheid schilderijen
kwam in het
J
1
Museum voor Schone Kunsten terecht.
Door het volumineuze leltaat werd ook de
behuizing
lt van het Museum in de Academie
opnieuw
acuut. OppdeJjaarvergadering
g
lt van de
p
"Union des Arts Industriels et Décoratifs" in
december 1913g
1913ree
ondervoorzitter Au gust
reep
lt
Bruggeman
de kans aan om het Gentse stadsltg
bij het
bestuur aan te zetten tot enige spoed
bij
p
zoeken naar een nieuwen beter onderkomen
voor het Museum. De collecties waren daarenboven nog
no aanzienlijk
door aanko J uitgebreid
lt
en
in
de
diverse
paviljoenen
op
1
p de Gentse
p
p
Wereldtentoonstellingan
1913. In zijn1 verg
sla
slagvan 1913 vermeldt conservator Armand

ALESSANDRO MENDINI

PHILIPPE WOLFERS & ISIDORE DE RUDDER

Canapé "KANDISSI°

Zilveren koffiestel "LE

Productie Alchlmla 1979

ca 1885-1890

Heins aankopen
g van GrootP in de Afdelingen
Brittannië, Frankrijk ("des merveilles de Lal ique et de Daum") Denemarken, Duitsland,
Oostenrijk,
p en
J, naast objecten uit China, Japan
Indonesië.
Het zou uiteindelijk
g tot 1922 duren
J nog
vooraleer het Museum een nieuwe behuizing
kreeg
voordien door
1
g en wel in het enkele jaren
de Stad Gent aangekochte
Hotel de Coninck
g
aan de Jan Breydelstraat.
Y
natuurlij
De nieuwe behuizing
g betekende natuurlijk
oplossing
van
g
p
P
g voor het acute plaatsgebrek
de museumcollecties, maar stelde terzelfder
tijd
presentatie
probleem.
p
g
J een museologisch
p
Het indrukwekkende 18de-eeuwse huis was
immers allesbehalve uitgerust om museumcollecties teresenteren:
kleine salons en
p
kamers,, verwarming
met
open
haarden,, slecht
p
g
circulatieplan.
p
De opstelling
g
p
g van de collecties zelfgebeurde overwegend
encyclopedisch en themag
tisch. Schilderijen,
gravures,
, tekeningen,
J
g
vitrineobecten
textilia en meubels stonden
j
kriskras door elkaar in een min of meer chronoloisch
verband: links vooraan de "section
g
moderne" , gevolgd
g
g door de oude kunst en de
afdelin gen oosterse kunst. De museuminventaris van mei 1923 bevat een summiere
beschrijving
g
p
J g van circa 2000 geëxposeerde
voorwerpen.
Door ons onbekende oorzaken
p
zijn
1 voor 1973 meer dan de helft daarvan uit
de collecties verdwenen en niet meer te achterhalen. Het aankonpbeleid van het Museum
had na de aanstellingg van Leon Leirens in

MARAUDEUR"

1913 inmiddels ook vleugels
gekregen.
g Vooral
g g
actieve
inzet
werd
resoluut
eop door zijn
g
J
teerd voor het aankopen
van hedendaags
g
P
werk. Zo kocht Leirens in 1921 in ParijsJ werk
van Lachenal, Rumèbe, Majorelle, Sala, Ma yodon , Goupy.
g naar het Hotel de
pY De verhuizing
Coninck impliceerde
niet enkel een beter en
P
ruimer onderkomen voor deermanente
colp
lecties. Achter de binnentuin kon in het oude
koetshuis ruimteevonden
worden voor J
g
like
Een gelegenheid
die dankbaar
g g
P
J exposities.
aangre
e g p en werd om enkele markante manifestaties op
P te zetten. Zo werden in 1925,
1926, 1928 en 1930eselecteerde
verkoopp
g
tentoonstel ling
en georganiseerd
onder de titel
g g
"Salon d'Art Décoratif" met op
p
p elke expositie
eenléiade
van gerenommeerde
Belgische
g
g
P
kunstenaars. Het tweede salon in 1926af
g
trouwens aanleidingot
P
gvan de
g de oprichting
kunstenaarsgroepering"Artisans
d'Art Bel es
g
Contemporains".
Het
5de
salon
van 1930
P
werd omgevormd
tot een "salon de I' art du
g
mobilier". Kort na 1930 vielen de tentoonstellingsactiviteiten enigszins
stil, wellicht door
g
het wegvallen
van
Leon
Leirens
die in 1931
g
overleed. Daarna verliet ook Armand Heins het
Museum.
Na deeriode
Nowé-Bruynseraede
volgde
g
p
Y
no
met
overwegend
tijdeli'
nogeen korte periode
J
1g
p
ke manifestaties over eigentijdse
toegepaste
1
g
kunsten. In 1958 was de financiële last voor
de inmiddels vernederlandste (in naam
in voor NiverheidsNijverheids- en
althans)
gg
Dekoratieve Kunsten" te zwaareworden
en
g

nam het Gentse Stadsbestuur de volledige
g
zorgoor
inhoud en werkinggover.
g
Een eerste beslissingg die daaruit voortvloeide
was de onmiddellijke sluitingg van het Museum
wegens
geplande restauratiewerken aan het
gP
g
18de-eeuwseebouw
in de Jan Breydelstraat.
Y
g
Dit betekende het begin
Y
g van een ware odyssee
Uiteindelij werd het
van de verzamelingen.
Uiteindelijk
g
in 1973 weer voor het publiek openn
g
g van 1973 was grotenggesteld. De opstelling
P
sfeero roe en sfeeroproependeels dezelfdeeblevenalsde
g
deresentatie
van Henri Nowé uit de jaren
J
p
dertig . De enige
g restauratie die eigenlijk
1
g
gebeurd was, bestond in het vernieuwen van
en overgordijnen.
stoffen muurbehangsels
1 e In
g
g
1975af
opnieuw
burgemeester
Van
den
g
p
g
Daele opdracht
om een grondige
g restauratie
g
p
van de achterbouw te bestuderen.
Die oPdracht werd toevertrouwd aan architect Willyerstraete.
Snel bleek toen dat het
Y
een
p
1 koetsen en paarden
ggebouw, waar destijds
onderkomen vonden, volledig onstabiel was
(de voorgevel
was bovenaan meer dan 30 cm
g
en daarenboven museoloachteruitgezakt)
g
g isch niet o peen verantwoorde manier te
exploiterenviel.
De enige
g bleek te bestaan
p
gggoede oplossing
uit een terreinuitbreiding,
g , slopeen en nieuwDe terrei nu itbreid i gn werd ggevonden in
de Drabstraat, waar twee huizen een een
fabrieksloods werden aangekocht.

Het Museum voor Sierkunst en Vormgeving 39 Vl_284

Overigens
is de huidige
De fabrieksloods één van de huizen en de
g
g nieuwbouw nogg maar
de eerste fase in een ruimer bouwprogramma.
achterbouw werdenesloo
t het grote
renais p,
g
g
De tweede bouwfase, waarvan verwacht mag
sancehuis (1577) werd opgeknapt en doet
worden dat de werken in 2002 zullen starten,
j dienst als administratief
verder voortreffelik
omvat ondermeer een nieuw halcomplex
p in de
Jg
ggebouw van het museum. Opp het vrijgekomen
Drabstraat. Daarin zijn accommodaties zoals
terrein ontwierpWilly
g,
Y Verstraete een luchtig,
lift, toiletten, vestiaire en een shop voorzien,
multifunctioneel museumgebouw
waarin de
g
naast ontvangstruimte
uitgangs
g
} een klein auditorium,
} zoals functionaliteit en
p unten
een bijkomende
expositieruimte,
bibliotheek,}
mobiliteit optimaal
gerealiseerd
werden.
p
p
g
vergaderzaal
en documentatiecentrum. Zo zal
Enigszins
Eni
teruggetrokken
van de nieuwe
g
g
gg
greid
de museumbezoeker eenerfect
circuit kunevel staan over twee verdiepingen vers p
P
nen volgen
rondom de
de collecties 20ste eeuw opgesteld
, dit in een
g van de expositieruimtes
p
pg
centrale binnenplaats.
De inplanting
wisselenderesentatie.
Twee verdiepingen
g van de
p
p
p
zijn permanent
voorbehouden aan tijdelijke
nieuwe halvleugel
zijn
J
J
g zal tevens toelaten om de
p
publiekgerichte
lokalen ook buiten de oop ee-tentoonstel lin en over 20ste-eeuwse
toe geep ubliek g
g
zij sinds
als
paste
kunsten. Dergelijke
g
p
gsuren van het museum te gebruiken
p
g J exposities
een autonome entiteit voor socio-culturele
overigens
traditie geworden
in het Mug
g
doeleinden.
seum voor Sierkunst. In het tentoonstellings-

Doelstelling
p van
g is uiteindelijk de ontwerpers
betere vormgeving,zowel in unica
als serica,
,
inteatio
rn
et
delaats
te geven
die hun opp het
g
p
naal forum toekomt. Daartoe wil het Museum
voor Sierkunst en Vormgeving
gbijdragen
J
g door
g
een toonaangevende
pioniersrol
te vervullen.
g
p
Wanneer over enkele jaren de nieuwe halvleuel aan de Drabstraat
zal gerealiseerd
zijn,
^ 1}
n
in werkelijk
optimale
con
werkelijkdiep
dan
kan
p olitiek
ditiesebeuren.
g

,,,
GRANDE VASO DI GENT

1999 Ontwerp Andrea Branzi

Zicht op de binnenplaats van het Museum

beleid wordt een evenwichtezocht
tussen
g
progressieve
ro ressieve maar inmiddels geschiedenis
g
geworden
eworden kunstenaars en kunststromingen
g en
beloftevolle 1
jonge
creatieve
krachten.
In die
g
zin kwamen Henryan
de Velde Gaston E Y s Y
selinck Philippe Wolfers Huib Hoste, Albert
Van huffel en Geo Henderick mono
met grafische tentoonstellingen
g aan bod, naast levende
kunstenaars als Yvette Lauwaert, Armand
Blondeel, Emiel Veranneman, Pieter De Bru Yne , Siegfried
De Buck, Frank Steyaert,
, Piet
g
Y
Stockmans en vele anderen.

Het Museum voor Sierkunst en Vormgeving

r

l

Foto Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

In de toekomst zal het tentoonstellingsbeleid
g
meer en meer internationaaleoriënteerd
worg
den, waarbij1 een symbiose
maar tevens een
Y
confrontatie zal ontstaan tussen de beste creaties van eigen
bodem met de betereprod uc g
tie uit het buitenland. In die zin moet ook de
samenwerking
g met andere instanties en
beleidsverantwoordelijken
gezien worden,,
g
zoals bijvoorbeeld
met de Administratie Kunst
J
en Musea van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
p

I Vormgeving pag Item
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Hal KOEN BRUYNEEL

Te gast
Erika Budai, componiste
Geboren in het Brabantse Tienen,,g
groeide ik opp in een
multi-culturele sfeer. Mijn ouders,^ beide afkomstigg van Hongarije,
g l,
lieten vaak muziek horen en zongen
volksliederen en
g spontaan
p
fra
fragmenten
uit Italiaanse opera's.
Mijn
Mijn moeder had namelijk
namelij tot
g
p
zestiende een weekabonnement opp de opera
p van Budapest,
p
had zelf enkele Jjaren ppiano ggestudeerd en zong
g in het jeugdradiol g
koor onder de toenmalige
muziek-pedagoog
g leidingg van de grote
g
Zoltàn KodàlY. Bovendien wou haar vader operazanger worden
maar de Eerste Wereldoorlogg maakte de realisatie van deze
droom onmogelijk.
bleef wel tot zijn
zijn zestigste
g JMijn grootvader
g
g
freelance meezingen
als
lid
van
het
radiokoor
van
Budapest.
g
p
Dankzij
Dankzij de aan-te-prijzen
Oost-Europese
gewoonte om
pl
p g
kinderen reeds heel vroegg te laten kennismaken met kwalitatieve
muzikaleenres
kreeg
begin
g
gik van bij Jhet prille
p
g cultuurverri'l kende levenswaarden mee. Zowel mijn
mijn oudere zus als
mijn
mijon'J)
ere broer zongen
in
het
kinderkoor
van
Tienen,
destijds
odestijds
pge
g
g
^
richt door dearochie
riester
wijlen
wijle Eerwaarde Heer Vander
p
p
Deze man zou doorheen de vele jaren
mijn
mij muzikale
p
l
blijven. Nauwelijks zes jaar
blijven.
geworden
ging
wekelijk
J
g
g g ik wekelijks
deastori'
om
Gregoriaans
te
beluisteren
en
in
te
studeren.
p
l
g
Die lange,
g ^ zangerige melodieën die soepel
p en neer zweefden,
p op
had ik nogg nooit eerder gehoord!
Als kind maakte het opp
mijl een
g
diepe
indruk.
Ik
wilde
van
die
dag
af
beslist
muziek
studeren.
p
g
Aan de Muziekacademie van Tienen begon
g ik eerst viool
te studeren. Ik speelde
toen reeds geruime
tijd piano,
wat ik van
p
p
g
mijn moeder geleerd
had. Uiteraard was het ook verplicht
noteng
p
leer te volgen,
een
discipline
die
toen
nog
een
vijfjarige
cyclus
g ^
g
p
ll g Y
was. M.i. veel beter als nu, omdat je
jaar extra kreegg om
J toen één jaar
vrij moeilijke
moeilijke ppartituren te leren lezen en uit te voeren. Na die vijf
vij
jaren notenleer volgde
vij jaar
aar
harmonie, een elemeng ik nogg eens vijf
vorm van muziekcompositie.
p
p mijn achttiende behaalde ik de regeringsmedaille voor
Op
piano,^ studeerde af in het M.O. (Latijn
p
J en wiskunde) en zette ik
mijn
muziekstudie voort aan het Lemmensinstituut in
l hogere
g
Leuven. Daar kwam ik terecht in deianoklas
van Levente Kende
p
- niet toevalligg een Hongaar!
We ppraatten soms Hongaars,
g
g ihetgeen
g
ik erg
persoonlijke
g leuk vond,^ want het schiepp een bepaalde
p
p
) band
tussen leraar, student en muziek.
Inmiddels schreef ik mijn
voornamelij
J eerste composities,
p
^ voornamelijk
omdat ik van kindsbeen af in een koorcultuur was
dankzij
opgegroeid. Wat je daarbij doorheen de vele jaren
jaren leert,^ dankzij
samenklank en meerstemmigheid,
is
een
goed
getraindegehoorg
g
g
g
^
vormingie
van kapitaal
belanggis. Omdat ik
g voor een componist
p
p
nog
g voldoende ambities had om voort te studeren, trok ik naar
het Koninklijk
l Muziekconservatorium van Brussel, waar ik
diploma's
haalde
in Harmonie,
Notenleer
o
enMuziekp
^ Pedagogie
gg
geschiedenis,
en tevens
gedurende
vier jaar
een intensieve og
^
g
l
plei
dingvolgde
g g in Electronische Muziek en Filmmuziekcompositie.
p
In diezelfdeeriode
werd ik tweemaal oppJ
rij laureaat van de
p
wedstrijd
'Jonge Componisten' in Brussel. Het was allemaal zo
Jp
nieuw en onbekend voor mij,J^ en het ging
p
g zo snel.
g g ook plotseling
Wat ik aanvankelijk beschouwde als een hobby,Y^
opeens
een
p
ernstige studie. Eén van de juryl
eden,
lY met name Piet Swerts,
stelde me voor om bijl hem compositie
te gaa stud.
studeren. Dat betep
er maar wéér eens vier jaar hard tegenaan
te gaan.
Opp dat
g
g
moment zette ik mijn eerste stappen
pp in het muziekonderwijs,
l het
zou dus in combinatie met het lesgeven
een
opleiding
van
lange
g
p
g
g

adem zijn.
J Ik
waagde
g het er
maar op!
p Dus:
terug
g naar het
Lemmensinstituut voor compositie waar ik ook
verplicht contrapunt en fuga studeerde bijl com
p onist-dirigent
gent
Ludo Claesen.
Het werd
jaartsmoeilik, zo niet
bi momenten
bij
zelfs onmogelijk.
gl
Van 's morgens
g
tot 's avonds was
ik student, holde
van de ene cursus
naar de andere om me 's avonds naar mijn
pp - ik
J werk te reppen
ggaf les in vier verschillende muziekacademies - en eenmaal thuisgekomen schoof ik aan mijn bureau om tot middernacht te studeren. Dit heb ik vier jaarg
lang volgehouden.
Ik had nauwelijks
enig
nauwelijks
g
g
pur
ere
eld
ziek
van
oververmoeidsociaal leven eng
werd
ookure
g
een
Het examen van fug^
bijzondermoeilijke
moeilijk barokke disa bijzonder
Dan word je
g
l
pline volgens
g het Bach-model,^ was het allerergste.
drie dagen
wijze
wijze van spreken
opgesloten
in het instituut
g langgbijJ
p
pg
om aan je
te werken. Je krijgt
lg een studio met
J examenopgave
pg
kamertj waar een bed staat en een
iano ter beschikking
piano
g en een kamertje
Je mag
geen enkel contact hebben met de buitenwereld
gg
en je
je kan zelfs niet naar buiten om een frisse neus te halen. Als je
J
maar drie dagen
pJje examenwerk
g later om tien uur 's avonds stipt
aflevert. Na deze loodzware beproeving
g leefde ik drie weken langg
met mijn gedachten opp een andere planeet!
p
Dankzij een studiebeurs,- die ik via componist
Dankzij
Vic Nees
p
verkree volgde
ik
masterclasses
compositie
in
Darmstadt
verkreeg,
p
g
Duitsland bij onder meer
Karl-Heinz Stockhausen
en Wolfgang
g
g
Rihm. Op
leerrijke ervaring!
g Sinds twee jaar
J
p zich een unieke en leerrijke
Antwerpsse
Concertvereniben ik ook vaste medewerkster van de Antwer
waarbijik oppde Vocal Workshopp het koor diriging`Crescendo'
'Crescendo',waarbij
J Tevens word
g eer in Berlijn
l (Duitsland) en Pontmain (Frankrijk).
ik als l
'urY
lid gevraagd
g
g op
phet Internationale Festival voor de
provinciale koor- en compositieJeugd
p
g in Neerpelt,
p ^ evenals op
pp
wedstrijden.
l
mij naam staan,
Momenteel heb ik zo'no
opp mijn
7 composities
p
het merendeel koor- en kamermuziek. Orkestgebruik ik
meestal in cantates, waarbijl de zang
gnog
g steeds centraal staat. Als
dan
u mijJ naar mijn persoonlijke
en moet ik ze g J stijl mocht vragen,
g^
p
die ik ver g kan variëren naargelang
g de opdracht
p
g en dat die nogal
g
vul. In kamermuziek kan ik me ergg Hongaars-expressionistisch
mijngeliefde componist
tonen naar het voorbeeld van mijn
Béla
p
Bartók. Mijn
Mijn koormuziek kan zowel religieus
introvert klinken, of
g
als een vlotteos
el uitgewerkt
zijnl^of verrassend humoristisch
g
g p
klinken, wanneer de tekst daarom vraat.
g
Ik hoop dat
mijn
mijn drangg naar muzikale creativiteit nogglang
g
mag
g duren en zowel de muziek als de luisteraar magg dienen en
boeien.
Erika Budai
TE GAST
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Transit

deze rubr iek pub li ceren we literaire' vertalingen in het Nederlands van ,Woede gedichten uit andere talen Het is o in de bedoeling
vertalen van , 'ediclifeii te stiinulereii en daaroiii kiiiiiieii vertalingen ter selectie ingestuurd warded naar het redactiesecretariaat
Ieder vertaald gedicht inset vergezeld worden van cell fotokopie van het oorspronkelijke gedicht en zaan de bib li ografische g'egev veiis zaan
de bundel of het boek waaruit het ''enonien werd

In

het

CONSEILS AUX TOURISTES

WENKEN VOOR DE VLAAMSE TOERIST

Sur le boulevard Sébastopol
vous pourrez voir 1'Acropole
boulevard de la Chapelle
le quartier de Whitechapel
boulevard Jourdan
le Vatican
porte de Pantin
le Kremlin
quaff de la Mégisserie
Istamboul et Sainte-Sophie
dans la rue de Beaune
le Pentagone
rue Saint-Marc
Saint-Marc
rue de Traktir
le pont des Soupirs
rue des Beaux-Arts
Time Square
avenue de la porte de Montrouge
la place Rouge
et si l'averse se déverse
vous trouverez refuge au Café du Commerce

Ga naar de avenue Gustave-Eiffel
daar ziet u het Thermae Palace Hotel
rue saint-Dominique
de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek
place Emile-Mále
de Sint-Baafskathedraal
boulevard de la Chapelle
de Heilig-Bloedkapel
place Victor-Hugo
het kasteel De Merode van Westerlo
rue des Martyres
de Zimmertoren van Lier
rue de Vercingétorix
het standbeeld van Ambiorix
rue du Ruisseau
het fontein van Brabo
rue des Maronites
de Dulle Griet
avenue du Bel-Air
de Keyserlei en de Meir
en giet het van de place d'Anvers tot de boulevard de l'Yser
ga dan schuilen in het staminee Au Petit Albert

RAYMOND QUENEAU

VERTALING: JAN

H. MYSJKIN

Raymond Queneau werd in 1903 geboren in Le Havre en overleed in 1976 in Parijs. De Franse lichtstad is het hoofdpersonage van zijn dichtbundel Courir les rues.
In het bovenstaande gedicht combineert Queneau diverse Parijse straatnamen met daarop rijmende beroemde wereldplekken; een rondleiding door Parijs volstaat
om de hele aardbol te bezichtigen. Een letterlijke vertaling zou in het Nederlands een poetisch onding
ervan te werken.
dus besloot ik in degeest
g opleveren,
P
g
Dat kon door het procédé en de eindwending te bewaren, en de invalshoek van een Vlaamse toerist te kiezen. Aangezien
studie bleek dat Vlamingen
uit een Europese
g
g
P
(naast Ieren) het minst reislustige en meest racistische volk van de Unie zijn, leek het me evident dat een Vlaming
zijn eigen thuis zal (willen) herkennen.
g in Parijs alleen zij
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SAMENSTELLING CHRIS TORFS EN STEFAN VAN DEN BOSSCHE

Poëtisch bericht

Iedereen mag gedichten ter selectie sturen anti. Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserlew', Hondstraat 6, 87oo Twit
Alle ingezonden gedichten moeten in macln neschri ft (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder bind uw naam en volledig adres. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald vermeld daartoe bij iedere inzending uw bank- of postrekening.

Hoe het een, hoe het ander en Borek
hoe subliem hijl
berende
blauw
g
Borek Sí ek in een
glashelder leegg
g
j
vol onzichtbare striddruis
terecht zet en telkens uit een tijdruimte
licht valt,
J
er uit rondingg en rechte als in tover
kristalbloesemklanken tinkelen van het ander, van het een en de lichtschijn
die zich invecht -een
wint noch verliest:
g
een cantique,
blauwspel
P -.
q ^ dit glashelder
g
ELISABETH KAPPNER

HET PARK

Onder lantaarns,
beginnen
schaduwen te sluipen
p
g
Zwanen zwemmen stil,
naar huis, verloren eiland
In hetark
p beween
g de bomen
nu niet meer, ze slapen,
p,
zoals de roerloosheid, die hangt
p
g tussen de priëlen
en wacht op
de
dageraad
P
g
Uilen kraken doorgebladerte,
lijden en scheren door het duister
gl
Fonteinen zijn
l nu stil,
spiegels beschilderd met gouden
vissen
g
Ik zie l
je op
g en kikkers,
p de bodem tussen de algen
als een zoekgeraakte
zeemeermin
g
'Waarom lach lje niet?' vraagg ik 'Lach!'
Zoals het altijd
blije hart van de liefdesboom
J blij

En ik zag
g boven Doornik toen ik kind was
een ballet van blauwporselein 'Kijk'
l^ zei mijn
l vader, 'in die éne!
ze dansen en dansen een menuet -'
Ik droeg
g het mee in zoiets als een speeldoos,
p
haast een halve eeuw langg - nu ik terugg ben
met mijn zoon, en juist vóór het kwartier toont zijn
J blik hoe hij het tinkelen al hoort

ruik deeur
g van de lente
tussen citroenbomen en magnolia's
g
Ik hoor duiven kirren;
achter standbeelden, geheime
liefde
g
Het lied van de merel is uit,
ik moet nuaan
g
Maar iets houdt me tegen,
teen ik blijf
blijf
nog
g even,
misschien wel voor altijd,
l^ dat weet ik nogg niet.
JOHAN CLYMANS

uit nog
g wittulen coulissen:
glee
proef ik andermaal dit ons te-drieën ELISABETH KAPPNER

POETISCH BERICHT
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LITERATUUR
Frédéric Louis Bastet 75 jaar
'Tussen archeologie en
biografie: een interview'

Luc DAEMS
wijze van voorstelling...
Bij wijze
g
Frédéric Louis Bastet werd opp 2 0 s eptem ber 1926
in Haarlem ggeboren. Oorspronke9
lik
l wilde hijJ kiezen voor de studie van de
neerlandistiek maar uiteindelijk
l opteerde
p
hiJ toch voor de klassieke letteren. Na het
kandidaatsexamen begon
g Bastet bovendien
de richtingg archeologie.
g HijJ studeerde in
1955
af in beide disciplines
en vertrok
955
p
(hij
daarna vooreruime
tijd
tijd
naar
Italië (hij
g
verbleef een jaar in Rome)) en Griekenland
(Kreta),o.m. om er zijn
proefschrift voor te
lp
bereiden. In het uitstekende artikel dat hij
aan hem wijdde
(Ons Erfdeel,^3 9o ,
l
schrijft
J Rudi van der Paardt dat Frédéric
Bastet als archeoloog
g méér kunsthistoricus
van de oudheid was dan 'opgraver'.
Toch
pg
is Bastet in 1956
95 onder leidingg van de Nederlandse archeoloogg H. Brunstingg en
e
diens nogg veel beroemdere Griekse vak ggenoot S. Marinatos werkzaameweest
bij
J
g
een Minoïsche opgraving
pg
g in de buurt van
Archanes op
p Kreta. Hijlppromoveert daarna
cum laude opp een onderzoek van een
ondergronds
gebouw
in Rome,^ het hypoYp
g
g
In 1
6 werd
95
gg
g eum bijJ de Porta Maggiore.
hij eerst lector en daarna hoogleraar
hij
klasg
sieke archeologie
in
Leiden
(1966-1976).
g
Die functie verruilde Frédéric Bastet daarna voor die van conservator aan het bevan Oudheden. Dit
faamde Rijksmuseum
l
is deeriode
die
hem
het
respect
p
p opleverp
de van vele vakgenoten
en die hem o.a. de
g
vriendschap
vriendscha schonk van Melina Mercouri,
toen Grieks minister van Cultuur. Na elf
jaar
waardevol werk nam Bastet in 11987
8
J
wijde
ontslagg om zich geheel
te kunnen wijden
g
wat hem al die jaren nooit volkomen
losgelaten
had: de literatuur en de muziek.
g
Het lijkt erop
p dat de archeoloogg Bastet
zichzelf uiteindelijk toch nogg compensaties
p
unde voordi
de keuzes die hij
hij als veelzijdig
lg
getalenteerde
jongeman
eman moeten mal ghad
g
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Frédéric Bastet

hij immers beken. Heel J
jong
g nogg werd hij
schouwd als eenianistisch
wonderkind
p
zij
schrijver zou zijn
en wat er aan hem als schrijver
aan
blijkt
uit
Frédéric
Bastets
gg
^ J
indrukwekkende bibliografie.
Behalve een
g
archeologische vakreeks gerenommeerde
g
publicaties (ook in het Italiaans) verscheen
van hem een aantal dichtbundels met de
klassieke oudheid als overkoepelende metafoor. Ik noem enkel 'Arion o
p de Dolfin'
J
(1964)en 'Een mislukte Pansfluit'(1967).
Groot succes kende de auteur met de
vijfdelige
reeks opstellen
over antieke
p
g
l
thema's, die tussen 1978
97 en 19 87 het licht
zagen
g door de
g onder de titel 'Wandelingen
Antieke Wereld'. Een keuze uit deze knapp
p epopulair-wetenschappelijke essa Y s
werd in 199
o opnieuw
gepubliceerd
als
p
gp
'Tussen Keulen en Parijs'.
Eerder
werd
een
l
andere selectie in 't Duits vertaald als 'Hin198 ). Bastet
ter den Kulissen der Antike'5
toont zich nog
maar
eens
van
een andere
g
bundeltjes met wat Van der
zijde in twee bundeltje
'li
ght verse' noemt: 'Het Fin de siècle Alfabet'1 94
8) en 'Haagse
g (in
g Krengen'
uit 1985. Als
de betekenis van 'kringen'...)

prozaïst dan heeft de auteur een aantal
novellen op
Aardbel
p zijn
l naam staan ('De
- en 'Heksendans' - s 961 en
ving'
- 1959
959
g
twee romans ('Lava' -1 96 3- en 'Funérailles' -1 993 . Korte verhalen bracht hij dan
weer onder in bundels als 'Lobster Cocktail'1 86
Met
9 en 'De Stoptrein'(1989).
P
'Manuscript
g gevon p in een roze Smoking
den'1 88
^ leuke Couperus-pastiche,
9 een
d naar
de vele
is meteen
linku
p gele
gde
blicaties die Frédéric Bastet in de loop
P der
'aren onder de vorm van artikels, brochuwijdde
res of boeken aan Louis Couperus
wijdde.
p
vormen in het nogg veel uitgebreider
g
Kapitaal
blijJ oeuvre een hoofdstuk apart.
p
p
ken daarbij vooral de uitgave
van de brieg
ven die Couperus
aan uitgever
Veen
g
p
schreef ('Waarde Heer Veen' en 'Amice' van de opstellen
over de be1977),
977 ^
p
roemde Hagenaar,
verschenen onder de
g
i 981)
en na
titel 'Een Zuil in de
Mist'tuurli'k
die
van
de
glorieuze
monografie
g
g
J
bladzijden
van haast negenhonderd
bladzijden:
g
Couperus.
Een Biografie'(1987).
g
p
Het boek is meteen de eersteroeve
van
p
ogeneengenre,
^ waarvan Bastet vanaf datn
g
g
blik in al zijn
zal
g
J varianten de grenzen
verkennen. Over Frédéric Louis Bastet als
biograaf
en als auteur van een kwartet
g
monografieën
volgend
vraaggesprek.
mono
g
g
De kunst van het inleven
Een Biografie (1987)
Louis Couperus.
p
LD: an Romein schreef ooit dat 'bewondering' de echte grondslag
g vormt voor
g
elke biografie.
Toch is 'nieuwsgierigheid'
g
misschien een betere basis. Voor jij
l'i aan het
werkin
verschenen over Louis Marie
g g,
Anne Couperus
een viertal 'ongeveerg
p
biografieën'.
Ik
heb
begrepen dat je
J
J (zie je
g
nawoord bij
anastatische
herdruk
van
J
zijn
g wat bezwaren ook,
J boek) spijt
pJs nogal
respect
hebt voor het magnum
opus
res
p dat
g
p
Henri van Booven nauwelijks tien jaar
na
l
Couperus'
dood afgeleverd
heeft. Moeilijl g
p
ker heb J
je het met depsychologische verkenningvan Van Tricht,^ met Popma
en met
p
Voel.
Waar
schieten
die
vooral
tekort?
g
FLB:Ja, nieuwsgierigheid is zeker een

betere basis voor een biografie.
Henri van
g
hij
Boovenrijs
ik,
omdat
hij
een
groot
aantal
g
p l
^

Zijnboek ligt
feiteneeft.
Zijn
g
g weliswaar
geheel
eheel overhoop,
bevat
talrijke
gee
p^
J ge
gg
yens die we anders nooit meer zouden
kunnen achterhalen. HijJ heeft nogg veel
mensenekend...
Ik heb een probleem
bijJ
g
p
Van Tricht, omdat hij zich ei
eigenlijk
k
hoofdg
J
zakelijk
richt. Dat is dan wat
p één aspect
J op
p
hijJ
als depsychologie binnen het karakter
van Couperus
ziet en wathijhij aar
d vervolP
aan verbindt. Bog ens aan consequenties
q
vendien merk je
hij niet
zijn boek dat hij
l aan zijn
van Couperus
houdt, vooral niet van de
p

erus die nogg
te achterhalen
waren, bij
p
^l
elkaar
hebte
ebracht
voor
ze
onherroe
g
P lijk
gingen.
In de ruim vijftig
l verloren g
g
J gljaar
die verstreken tussen het werk van Henri
van Booven en jouw boek,^ blijkt
blijk alweer
vernietigd
of
verdwenen.
JijJ hebt
g
Elisabeth BaudCou erus' vrouw)
nog
g
gesproken,Jje kende Van Booven goed,
'J
g
^e
onderhield nogg contacten met familieleden
van Couperus.
Bovendien hadJ jehet
h niet
p
onaanzienlijke
J voordeel als archeoloogg dat
is
lje overal kon komen waar Couperus
p
geweest
eweest en dat er op
die
manier
nogal
p
g wat
deuren voor je
opengingen
die
anders
J
gesloten bleven.
De verleiding is natuurlijk
g
Jk
alles onder te
g root om in zo'n biografie
g
brengen wat je
J aan de weet bent gekomen.
g
Wellicht is selectie toch nodig
g om het beeld
e van 'man en artiest'
wil overbrengen,
g,
jl
scherp
jou
p te houden. Wat moet volgens
g jo
biograaf
voor
hij
staan
wanneer
hij
ogen
g
uit de aangedra gen bouwstenen een schri'-l
versportret wil samenstellen dat zo duidelijk
l mogelijke
g l trekken vertoont?

dat

FLB: Je moet vooroen
ogenhebben dat je
l het

Frédéric Bastes
LOUIS

COUPERUS

Een biografie

uerido

man. Een biograaf
mag
zijn
g
g het nooit oppl

geweten
hebben,^ dat hij zulke ggevoelens
g
opzijn lezers overbrengt.
o
g Het werk van
Popm
Po ma heeft een aantal verdiensten, maar
• werd weleschreven
vanuit een pecig
fiekrotestants
dominee-oogpunt.
Het is
p
gil
dus sterk belerend, zou ik bijna
zeggen.
bijna
gg Albert Voel
g schreef een zéér charmant boek
maar het is niet meer up-to-date.
Een groot
g
p
aantal feiten wéten wijl
die allemaal niet
bijl
g staan. Hi'J heeft wél een en ander
toegevoegd doordat hij
nogg een p
paar nichthij
'es
van
Couperus
heeft
gekend
ook been
l
p
g
zocht en hun vragen
Daar
g heeft gesteld.
g
heeft hij
hij dus wel degelijk
g J nog
g nieuwe dinmaar verder is
g en naar voren gebracht,
g
het werk van Vogel meer een
samenvatting
g
van de verbindende teksten bijlzijn
zijneigen
g
optredens
over Couperus.
Een grote
ver g
p
g
dienste van Albert Vogel
g lijkt
lijkt me,- dat zijn
pretenties
heeft.
En, dat moet ik
•
g p
bekennen mijn eigen
g boek heeft die misschien wel... (lacht)
LD: Eén van de verdiensten
van
jou moover
jouw

lia
grafie is dat ljej de realia

Louis Cou-

karakter zoveel mogelijk
probeert
g l vollediggil
weer teeven
(volledig
g
g kan niet -het is altijd
probeert het!)
l een benaderingg - maar je
Jp
met het oogg opil het schrijverschap.
p In een
J
biografie
als deze moeten de boeken die de
g
manemaakt
heeft, -immers vooropp staan.
g
Voor elke kunstenaar is zijn
één
p
J werk punt
en dat is voor Couperus
tot
aan
zijn
dood
zij
p
ook altijd zo geweest.
Dus je
l moet een
g
boek schrijven
dat als achtergrond
dient tot
J
g
het schrijverschap.
Daar
mag
je
alle
bron)
gJ
p
nen voorgebruiken
die er zij
g
l^ in het bi-l
zonder brieven,, maar die zijn
J n er van Cougevonden
p erus ergg weinig.
g Wat er dus bijlg
uitgever
uit
is - in casu de brieven aan zijn
l
g
die heb ik dan ook eerst uitgegeven, om
die als fond te hebben en vooral ook als
chronologie
hi geweest is. Want
g van waar hij
wisten we tot dan toe eigenlijk
J maar
g
zeer ten dele. Dat is van belang.
g Verder
moet lje dingen
g durven behandelen die o.a.
ook door de familie verzwegen
g werden en
tot en met Van Booven eigenlijk
altij
g
l ook altijd
verzwegen
zijn
g zijn,
l^
l n homoseksualiteit. Er is op
eenpublicistdie
p
p het ogenblik
g
twijfe trekt,
Couperus'
homoseksualiteit
in twijfel
p
buitengewoon
dom
is.
Ik
heb
zelf mijn
mij
g
doorgesproken metnog
no levende
familieleden. Géén van die familieleden
heeft het ontkend of is eroverevallen
dat
g
ik dat naar voren hebehaald.
Dat is een
g
bewijs uit het ongerijmde,
bewijs
voor zover het
g J
nog
g nodigg was. Dat is nu ook buiten elke
discussie. Je kunt net zogoed
gaan
vragen:
g
g
g
'Is deaus
p wel katholiek?'

kleine woordje
J 'een',^ m.a.w. Jje houdt de
mogelijkheid
open
jo
g J
p dat anderen na jou
Couperus
anders zullen zien. De vraaggJ
rijst
p
dan natuurlijk
natuurlij of een biografie ooit definikan zijn.
l
FLB: Neen, dat kan ze nooit en dat is maar

er
ggoed ook. Als Jje ziet hoeveel biografieën
g
o hetg
ogenblik al zijn
zijnvan Oscar Wilde,/
hoeveel van Marcel Proust/ en dan noem ik
er nog
Het is nooit volleg maar een paar!
p
dig-omdat iedereen altijd
altijdweer zijn
zijneigen
g
terwij elke
visie op
p een mens meebrengt,
g^ terwijl
duidelijk subjectieve
subjectiev elebiografie
ook heel duidelijk
g
in zich draagt.
van
g Een biografie
g
een ander is tevens een verholen autobiografie
van de schrijver
van de biografie.
g
l
g rafie
LD: Wat is dan voor jou,
Frédéric,, een weJ

tenschapil
eli'k
J verantwoorde literaire biografie? Is en
dat scherven bij
bij elkaar brengen
g
om zoals de archeoloog
g doet, te trachten
de oorspronkelijke
vaas weer zo
mop
l
g goed
gelijk
eli'k te herstellen? In Couperus'
geval
p
g
hebben we te maken met de moeilijkheid
l
dat er nogal
g wat scherven ontbreken...
Kunnenissin
en
hier
g
g en hypotheses
Yp
dienst doen als 'lijmcement'?
J
FLB: Dat laatste kunnen ze zeer zeker. Ten

opzichte
van een man bij
bij wie zoveel lacup
nes bestaan, zijn
Yp
J ggissingen
g en hypotheses
onvermijdelijk. Ik heb in het 'Voorwoord' /
onvermijdelijk.
dat opzettelijk
is, ook aangevrij uitvoerig
g^
p
ge
lvrij
in ver Yp
g even dat er heel veel hypotheses
werkt zitten en ik heb ze ook steeds zoveel
mogelijk
g l in de tekst aangegeven. Wetenschappelijk
pp l verantwoord, daar wil ik dit
onder verstaan,/ dat alle beweringen
g die je
l
doet zoveel mogelijk
g J ggeannoteerd worden.
Zo kan wie dat wil, zich achter in het boek,
aan de hand van zowel de bibliografie alsook van de noten,/ geheel
op de hoogte
g
gp
stellen van wat de biograaf
nu eigenlijk
l
g
g
heeftedaan
en in hoeverre zijn
zijnopmerking
ln
g en en zijn
l verhaal verantwoord zijn.
LD: In de jaren zestig
g had de literatuurwe-

tenschapp
er in Nederland enkel belangstellingoor
de tekst en niets dan de tekst
g
en werd de rest als anekdotiek beschouwd.
Later kwam errote
belangstelling
g
g voor de
g
relatie auteur-tekst. In lje monumentale
Couperus-boek
heb je héél voorzichtigg
J
gekozen
voor het duiden van blinde vlekg
ken in het leven van de Hagenaar
via
g
tekstanal se. Enkele critici hebben daar
tekstanalyse
nogal
en
g
g wat moeite mee gehad
vergaten het voorbehoud dat je
J zelf telkens
jij
weer maakte bijJJje interpretatie.
Hoe zie jij
p
dat?

LD: ej
g af je boek als titel mee: 'Louis Cou-

FLB:Ja, waar zoveel ontbreekt en de schri'J

p erus. Een Bioggrafie'. Gewild of ongewild
g
komt de klemtoon daarbij
daarbij te liggen
gg opp het

ver zo duidelijk
J dikwijls autobiografisch
g
aan het werk iseweest...
Denk eens aan
g
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titels als 'Van en Over Mijzelf en Anderen'.
zij reisverhalen die
Heteldt
g ook voor zijn
in de ik-vorm zijn
geschreven.
lg
De auteur is bijl Couperus,
g
^ in een groot
p
deel Jjuist van het kortere werk, telkens als
natuurlijk ook
'ik' aanwezig
g en zo is hij dat natuurlijk
zijn
romans. Alleen, daar is het minder
l
duidelijk aanwijsbaar en moet je
J eventueel
Maar,
Yp
Jje toevlucht nemen tot hypotheses.
hij
het is wel degelijk
overgeleverd
dat
hij
g
g J
over 'Eline Vere' heefteze
g d:
g Eline Vere,
dat ben ik. Daar blijkt
J wel uit dat misschien niet de feitelijkheid
in de roman
J
s choklopt
met
zijn
leven,
maar
wel
het pY
^
p
logische
element erin. Dat is nogg meer het
g
gl boek 'Metaggeval voor het zéér belangrijke
morfoze'. Dataat
g over een moderne
schrijver waarvan hij zelf voorin
ook zegt:
schrijver
hij
g
dat ben ik niet, maar het is wel iemand die
veel van mijzelf
heeft. Couperus
zegt
p
g het
J
met iets andere woorden en eengevolg
g g is
s dus dat je
gJ deel van de pY
J een belangrijk
chologische ontwikkelingg binnen dat boek
mág,en eigenlij
g
l zelfs moet lezen als de
ontwikkeling
van
de mens Couperus
erus
pbing
nen zijn
vijf boeken en die levens'zijn eerste vijf
Ja
ren. Als zodanigg kun je
niets
p
J bijJ Couperus
anders doen dan juist
ook het werk zelfgeJ
bruiken om iets meer te begrijpen van zijn
zij
ook
als
mens.
Zeker
wangneer zo'n roman begint
g met een vrijgezel
lg
dieedlchten
schrijft,
een
J-die vervolgens
g
g
root
boek schrijft dat precies
op
pEline
'Eline
schrijft
p
Vere' lijkt,
huwelij te
l- om ten slotte in het huwelijk
Dat komt allemaal overeen met
de werkelijkheid.
Daar tussenin is er een
l
heleboel fantasie - dat heb ik ook aangetoond meen ik. Je moet dus voorzichtig
blijven,
- en dat bén ik gebleven.
J
g
jij hem ons
LD: In Louis Couperus
zoals jij
p
brengt,
g ^ manifesteren zich héél scherpp een
aantal aspecten
van de man die tot nogg toe
p
onbekend waren: als zakenman was hijl
beslisteen
een delicate manier
g doetje
l^o p
verhelder je
de homo-erotische
J veel i.v.m.
aanleg
g van de man,^ we kennen nu grotendeels de receptiegeschiedenis van het
werk. Meer algemeen
bevestigt
verfijn
g
g en verfijnt
boek hetp
beeld dat in de loop der jaren
l aren
van Louis Couperus
was ontstaan. Aan het
p
eindekomen
van jel werk, ^ heb je
g
J er na drukkeli'k
een overkoepelenl voor gekozen
g
p
de synthese
achterwee
Y
g te laten... Dat is
geheel
eheel in overeenstemming
overeenstemmin met wat jeJ eienli'k
in
het inleidende hoofdstuk al aangJ
kondigde:
je
l wilde de kroniek van een
g
schrijversleven
maken,^ een collage
J
g (daar is
de antieke vaas weer!). Mogen
g we daaruit
opmaken dat de grootste
Nederlandse
g
schrijver uit de vorige
g eeuwwisselinggzelfs
aan jou
nogg niet heeft
J zijn echte aangezicht
g
etoond
terwijl
terwij
je
toch
meer
dan
wie ook
g
^
raad van de Hagenaar
opvolgde die hij
ghij
aan E. d'Oliveiraaf,
g toen die hem naar le46
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vensbijzonderheden
vroeg:
g 'U vindt alles,
l
wat misschien licht kan ontsteken over
m persoonlijkheid,
in
^ mijn
mij boeken, te
mijnp
J
omdat ik mijJ in die boeken eigenlijk
l
g
als ik ben en U dus zo U ze
g eheelgeef
g
aandachtigg leest,^mijn
mijneigen
Y daar
g analyse
vindt en dan in een kunstvoller en eigengwijze dan ik U nog
aardiger
g zou kunnen
gwijze
g even in brief of zelfs in interview...'
dat
FLB:Ja, hier kom Jje bijl een p
probleem d
elk mens kent. In hoeverre kén je iemand
anders? Ik durf zelfs zover teaan:
in
g
hoeverre ken je
jezelf?
Het
is
niet
voor
niets
Jl
dat oPde A ollotem
el
p in Delphi
p de
P
sspreu
reuk stond: 'Ken Uzelf'! Daar staat en
eigenlijk
g
J alles mee over de kennis van
natuurlij
jezelf. Dat ggeldt natuurlijk
mensen en van jezelf.
van iemand. Je
J uitstek voor de biografie
g
weet dat je
bent - er
p
J aan het interpreteren
zit natuurlijk
een
heel
sterk
stuk
inter
pretaJ
tie in -, maar anders kun jeJ het niet schrij-)
ven daar is niets aan te doen!... Het beeld
van Couperus
dat je
mijn boek krijgt,
Jg
p
J uit mijn
juist
zijn
moet welrotendeels
juist
zijn. Maar ik
g
wijbepaalde
p
asgeef onmiddellijk toe dat wij
vermoedelijk onvoldoende kennen.
p ecten vermoedelij
blijft
blijft de biografie
in gebreke.
Per deg
g
finitie zou ik haast zeggen.
Toen
ik
bv
het
gg
film 'e van hem te zien g
kreeg4
dat ca.
24 filmpje
se
hij
conden duurt, was mijn
hij
mijn eerste gedachte:
g
is toch nog
g weer anders dan ik het me
voorstelde. Hij) kwam namelijk
namelij veel levenminder kwasterigg
en,
met
permissie,
^
over dan ik in mijn
beetje
J hart toch een beetje
gedacht had. Ik vond het toch weer een toevoeging. Zo van: zie je
j wel, ik heb hem niet
volledigg
te pakken.
En dat zal zo blijven.
blijven
p
Liefde (1997)
997
LD: In je volgende
'Helse Liefde'
g
gbiografie

a je een stap
verder. Het simultaan behang)
p
delen van vier biografieën
magg trouwens
g
een echt huzarenstukje
genoemd worden.
lg
Je schuift a.h.w. de levensgeschiedenissen
g
van Frédéric Chop in- Geor ge Sand, Franz
Liszt en Marie d'Agoult in elkaar.
Ik vraag
g
me af of iets dergelijks
ooit eerder werd
g J
g edaan. Wat heeft er als verhaalbasisediend
g
voor dit boek en hoe slaagglje erin om de
soms afwijkende
e
gegevens
uit de vele biogg
rafieën diein
er bijvoorbeeld over Chopin
p
bestaan toch met elkaar te verzoenen en ze
onder te brengen
geheel,
g in een groter
g
g
nl. de levensverhalen van de anderen?
Hier rijst een structureel probleem...
p
FLB: Hetrobleem
is het volgende.
Je kent
p
g

biografieën
bio
van Chopin
zij er het
g
p - daar zijn
van -,^ je
kent
biografieën
van Georl
g
paar van gravin
Marie
g e Sand en een p
g
d'A goult. Van Franz Liszt zijn er natuurlijk
natuurlij
ettelijke.
Die
mensen
hebben
elk hun
J
eigen
leven
gehad,
waarbij
telkens
de
ang
g
J
dere drie bijpersonen
zijn
zijn geweest.
g
Ik had
lp

voor mijzelf
duidelijk beeld: hoe hebggeen duidelij
J
die vier mensen nu opp een gegeven
gg
o ggenblik - dat wil zeggen,
g
gg ^ ruim genomen
de Jjaren tussen 183 o en 185 o - opp elkaar
ingewerkt?
Hoe is de chronologie
g van hun
g
duinerg
interrelaties? Dat kon ik ook nergens
altij in hoofddeli'k
l vinden omdat men altijd
éénersoon
belicht. Ik wilde ze dus
p
alle vier tegelikj belichten, en de brieven en
zijn chronoloalle anderegevens die er zijn
laatsen om te komen tot een duidegisch plaatsen,
li'ker
beeld van hoe die mensen over ell

Frédéric
Bastet
Helse
liefde

zijn
kaar dachten, hoe ze met elkaar
J omgegaan en elkaar beïnvloed hebben. Dat laatste heeft een literaire kant, omdat het ook
de basis iseworden
van drie romans. Dat
g
vergeten
we wel eens. Er is een roman van
g
Balzac 'Béatrix` er is de roman die Marie
geschrevenonder het mangoult heeft eschreven
nelik
Daniel Stern ('Nélida'),
j pseudoniem
p
waarin Liszt en Sand als hoofdpersonen
p
naar voren komen en ook deravin
zelf!
g
En dan is er ten slotte de roman 'Lucrezia
Floriani', die George Sand als derde ook
nog
p en
g eens heeft ggeschreven,^ over Chopin
haarzelf. Dat laatsteebeurde
naar het
g
voorbeeld van de roman van Marie
d'Agoult,
g
^ zoals blijkt,
l een en
J ^ zodra je
ander chronologisch
plaatst
(wat
we eigeng
g p
lijk
g niet wisten). Dan komt er een duil nog
deli'k
ook verrassend
p
J en in vele opzichten
beeld te voorschijn.
J Het wordt in zekere
om zin menselijker,
maar vooral logischer,
g
l
^
menselijk verdat de chronologie
g van de menselijke
gen in die twintiggljaar verhelderd
wordt. Het was nooit eerderedaan
en het
g
was ook niet bepaald
gemakkelijk.
Maar
ik
J
g
p
heb me altijd
afgevraagd hoe het precies
altijdp

zat. Vooral omdat Chopin me zeer lief is.
LD: Je ontleent de titel van je boek aan een

citaat van Dante, dat aangehaald
wordt in
g
de roman 'Lucrezia Floriani' van George
g
Sand. Met een liefde die 'hels' is, kan je
)
eigenlijk
g
) twee kanten op : zo zou )je' de liaisons tussen Chopin
p en Sand enerzijds,
)^ die
van d'Agoult
en
Liszt
anderzijds
zowel
anderzijds,
g
'stormachtig'
g als 'duivels' kunnen noemen.
De titel houdt dat open.
p Geloof jij
lJ echter
dat er hoe dan ook sprake
kan geweest
zijn
zij
p
g
'liefde'? Gaat het niet eerder om 'voorbijgaande
passie'?
lgp
FLB: Nou... Wat noemen we voorbijgaande
lg

passie en wat noemen we liefde? Meestal
begint
g het gelijk
gl en ontwikkelt het zich tot
echte liefde of blijkt
J het alleen maar passie
p
geweest
eweest te zijn.
) n Dat is allemaal heel moeilijk
te definiëren. Ik geloof wel
l pprecies
g
de
degelijk
g l dat je hier bijl alle vier maggre
p ken van echte liefde. Alleen, ook die kan
na een jaar
of acht – beruchte termijn!
termijn –
J
raken. Dat is
hier eduidelijk
duidelij
zeker vang
de kant van George Sand,,
die op
een aantal onbep een zeker ogenblik
g en
nulli heden
aangrijpt
om een verhouding
g
lpg
die van haar kantewoon
'o P' was, te
g
beëindigen.
Dat heeft ze op
g
P een rigoureuze
g
en onmiskenbaar schandelijke
schandelijkewijze
wijze
g edaan. Voor Chopin
dit niet. Hijl
p echter geldt
g
is tot aan zijn
zijn dood van haar blij
blijven
houl
den dat staat absoluut vast. En wat Liszt
en Marie d'Agoult
betreft,,l,
ja, dat was oop
g
eengegeven
moment ook 'o P'. Er bleef wel
gg
een relatie door hun drie kinderen. BijJ
Sand en Chopin
P lag
g dat anders samen
hebben zij geen kinderen gekregen.
g
g Elkaar
geheel loslaten konden Marie en Franz
niet. Hun dochter Cosima is later bovendien met Liszts vriend Richard Wagner
g g etrouwd. Marie heeft niet tijdig
dat
l gingezien
g
Franz zich steeds verder zou ontwikkelen.
Hijf was zes jaar
jonger,
toe)
J g ^ met een grote
g
komst. Zij)
beheerst door een fatale
eigenschap: ljaloezie. In de eerste plaats
oop
p
andere vrouwen, maar evenzeer oppl
zijn
successen als musicus. Zij
Zi' kon hem niet delen met eenroot
publiek.
Dat heeft zij
zij niet
g
P
goed
verwerkt. Als de schrijfster
schrijfste Daniel
g
is zij toen een nieuw leven begonnen.
g
Liszt is daarna vooral derote
componist
g
P
zijd van de ook al weer
g eworden ^ aan de zijde
ouderen
p rinses CarolY ne von Sa
Y Wittgenstein.
Je
mag
dus
echt
wel
spreken
g
g
p
van liefde. Het element vanassie
erin
p
heeft hen ljarenlang
g extra nauw verbonden.

Chopin
Cho in en Liszt? Vermochten zij een kader
te scheppen
uitzonderlijk bepp waarin hun uitzonderlijke
zich kon ontwikkelen? Of,
b,ru
g
taleresteld:
verliezen belangrijke
g
gl mannen
niet te veel energie
g aan dat soort vrouwen?
In dit verband denk ik vooral aan Choin Sandg
en Liszt d'A oult ^maar Joseph
ph
Haydn
meen ik...)
Y had ook zo'n probleem,
p

ingenomen
is dat toch wat minder. Hoe zij
zij
g
alsas
getrouwde
vrouw
alles
(ook
haar
p g
adellijke
J titel) heeft opgegeven voor Liszt,
maar vooral haar rol bijJ
tot stand
komen van de relatie Chopin/Sand, krijg
kri' t
scherpe
p lijnen
lijnen injou
jouw boek. Wordt
d'Agoult daardoor
toch niet belangg
zij in feite is geweest?
rijker
dan zij
l
g

FLB: Wel, hier spelen
verschillende dingen
p
g

FLB: Neen, dateloof
Zij is wel deik niet. Zij
g

door elkaar heen. In deeersteplaats
eerstelaats toen
Chopin
Parijs arriveerde,^ had hij
in in 18 31 in Parijs
hij
al eenroot
oeuvre
voltooid:
beidepianog
p
concerten een deel van zijn etudes, die de
basis van zijn
) hele werk vormen. Andere
pianocompositieshij
met orkest had hij al in
Warschau en Wenen uitgevoerd.
Hijl kwam
g
in Parijs aan als gerijpt
kunstenaar.
Voor hij
hij
g lp
Sand in 1838 ontmoette,
schreef hij er nogg
hij
vele werken bij. Hijl had kortom Sand niet
nodigg om geïnspireerd
te raken en zijn
zij
g
p
meesterwerken zou hijl zonder haar
ook weleschreven
hebben. Opphaar chág
teau Nohant kon hij 's zomers rustigg wer ken dat is waar. Maar wat zij) muzikaal
voor hem betekend heeft? ... Opmerkelijk:
p
)
hij
hij heeft niet één compositie
aan haar o p p
gedragen.^
lig
Wat Liszt betreft,
ligt het nogg
weer anders. Liszt was Duitstalig
Duitstali . Honhij niet,^ Frans later heel ggoed.
kende hij
oed
g
Maar de artikelen die hijlP
publiceerde naast
zijn
zijn composities
werden voor een groot
P
g
deel door Marie d'Agoult
opp schrift gezet.
g
g
Zij
Zi' was Duits én Frans. De ideeën erin zijn
zij
grotendeels de zijne,
hij zette er
dat wel, en hij
l
zijn
l naam onder. Hij heeft er dus toch wel
het belangrijkste
aandeel in gehad.
Maar
g
g l
dat Marie hem daarbijl inspireerde
is onp
miskenbaar. Hoe dat met zijn
zijn composities
p
zat dat zou een artikel apart
p vereisen.
Kortom het ligt
g voor die twee vrouwen
ietwat verschillend. Maar beiderote
comg
P onisten zouden zonder de dames even
beroemdeworden
zijn.
zijn
g

gelijk
Blijk een vrouw van formaat geweest.
Als
g
de schrijfster Daniel Stern heeft zij
zij na 185o
veel betekend. Zij
Zi' heeft in een aantal toentertijd
leidende
kranten en tijdschriften
tijdschrifte
)
•
overpolitiek
geschreven.
Marie
p
g
d'Agoult
is de eerste die een grote
samen g
g
vattingheeft gepubliceerd
van de revolutie
gp
van 1848.
4 Ook heeft zij toen een literairpolitieke salon gehad,
zij iedereen
P
g
^ waarin zij
ontving
g die iets voorstelde. Dat is dus niet
te verwaarlozen.
Maar,, van de vier is Chopin
p het eerste
doodgegaan. In 1849
18 was hij lmaar negeng en
enderti de andere drie zijn, voor die tijd,
tamelijk
tamelijk oud geworden.
Sand en d'Agoult
g
g
stierven beiden in 1876.
7 Liszt is pas
p in 1886
overleden. Ik heb het boek dus beperkt
p
moeten houden, anders had ik twee delen
moeten maken. Bovendien had ik dan verder moetenaan
g met maar drie mensen,
die niet zoveel contact meer met elkaar
hebbenehad.
De dood van Frédéric
g
Chopin
vond
ik
een mooie afsluiting.
P
g Ook
kwam het Chopinjaar
1999
eraan.
Om
i 5o
999
p J
zijn dood nogg eens terugg te zien oop
Jjaar na zijn
die vier levens, leek mij) aantrekkelijk.
aantrekkelijk

Chopin en Liszt hebben zich desondanks méér dan zomaar ontplooid als artiest. Is het woordje
woordje 'desondanks' hier oop
zijn
plaats?
Neen wellicht...
lp

FLB:Ja, Kalkbrenner is in onze tijd
J een
FLB: Neen, ze waren beiden mansenoe
g
g

om hun eigen
gang
gaan. En George
g g
gteg
g
Sand op
natuurlijk ook. Zij
Zij
p haar manier natuurlijk
had Chopin
p niet nodigg om haar romans te
schrijven. Marie d'Agoults
schrijven.
latere politieke
g
p
geschriften
eschriften staan ook geheel
los van Liszts
g
persoonlijkheid.
ersoonli'.
l
LD: Doordat je
l 'Helse Liefde' beëindigt
g

LD: Daarmee zijn we beland bij
bij het delica-

menselijke gevoelens.
te item menselijke
Heb jijzelf
jijzel
g
zolang
g hun reilen en zeilen hebt
g evolgd)
de
indruk
dat
die
twee
ongetwijfeld
g
g
l
getalenteerde vrouwen erg
g
g stimulerend
g ewerkt hebben opp de twee absolute genieën
g

Het kunstenaarschapp van Chopin
p en
van Liszt is mee onderwerpP van je
j boek. Een
monografie met kunstenaars van wat minderehalte
geeft
g allicht ook aanleidingg tot
g
een anderenre
boek. Misschien neigt
g zo'n
g
werk meer noglt naar een soort sociale kroniek van de negentiende
eeuw. Kan je
g
l het
(De
overweging
heeft
nadaarmee eens zijn?
l
g g
j toch ook te maken met het onvatbatuurlik
re element 'roem'. Waarom Liszt wél en de
onvolPrezen Kalkbrenner niet...?).

met de dood van Frédéric Chopin
18
p (1849)
wordt misschien de indrukewekt
dat hij
hij
g
het vooral is om wie het in het boekaat.
g
De belangrijke
zij bestaan
gl rol van Sand in zijn
nuenoe
zaam
bekend.
De
plaats
die
g
g
p
d'A oult in het leven van Franz Liszt heeft
d'Agoul

beetje
zijn werk wordt
J vergeten,
g
- in die zin: zij
•
meer uitgevoerd.
Het
pianoconcert
g
p
het kwintet opus 81 worden nogg
o us 61 enp
wel eenses
eeld op
de plaat,
niet in de
gp
- p
P
concertzaal. In zijn tijd was hij
hij vooral een
belangrijkpedagoog.
Hij
Hij heeft zich weinigg
verder ontwikkeld op de manier
waarop
p
Liszt dat heeftedaan.
Die heeft ook van
g
die operafantasieën
geschreven,
maar heeft
g
p
daarnaast tot aan zijn
dood
toe
een
enorm
l
concertrepertoire
weten te componeren,
p
p
vooral ook kerkmuziek. Over Kalkbrenner
zou waarschijnlijk
l i een heel boeiende biorafie
te
schrijven
schrijven
zijn maar niet alleen
J^
g
over hem, ook over iemand als Johann
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Nepomuk Hummel, een man die gelukkig
g
nu weer wat naar voren komt, de laatste
tijd.
als ggenre is in opkomst
tijd. De biografie
P
g
in Nederland magg je
J dat wel zeggen; in 't
natuurlij al vele
buitenland is de biografie
natuurlijk
g
'aren lang
een
normaal
literair
fenomeen g
en het is te hopen dat er ook van secundaikomen. We bere figuren zulke biografieën
g
schikken bijvoorbeeld
over een biografie
g
J
van Meerbeer,
ook iemand die we niet
Y
veel meer horen. Er zijn
J er nogg wel meer te
noemen. Voor de literatuureldt
eigenlijk
g J
g
hetzelfde. Vergeet verder niet allerlei historische figuren. We komen straks over Marie-Caroline de Berry
te p
spreken, dat is ook
Y
zo iemand. In Nederland was zijJp
praktisch
vergeten.
In Frankrijk
Frankrijkligt
g dat anders. Er
g
bij
bestaan ettelijke
J boeken over haar. Maar bij
ons worden die zeldeneezen.
Men kent
g
g een Frans meer...
LD: Heb je zelf een verklaring,
g,

,

voor de zeereestdrifti
eg reactie die je
g
J
boek ten deel viel vanuit specialistisch
p
melomane hoek? Er zitten toch ook twee
literatoren in de biografie?
g
FLB: Wel, het zou kunnen zijn dat letter-

kundigen
g
g de muziekwereld niet zo goed
kennen en dat de muziekmensen buiten
hun vak wat minder belezen zijn...
l Ik heb
tot nu toe niemand ontmoet die de drie
sleutelromans waar het boek vooral over
gaat,
alle drie kende. Dat heeft mensen misg
schien ookeïntri
eerd.
In de zin van: wat
g
g
vooral
zijn dat dan voor boeken? Dat geldt
g
zij immers bevoor Balzac. Al zijn boeken zijn
in mindere mate wellicht
l Het geldt
g
grijk.
bijn
voor Sand. D'Agoults
'Nélida' kent bijna
g
Verder kun je alleen maar denaan ken: misschien dat de chronologische
g
g Jpen van die vier lep ak en het in elkaar grijpen
yens ook musici verrast heeft. Wie kent
zijn
Verder zij
Marie d'Agoult?
l er in Nederg
land weinigg schrijvers
schrijver die zich ook met
bezighouden.
Maarten 't Hart is bi-J
g
na een uitzonderingoals
vóór hem Simon
gVestdijk
l en Heleen Nolthenius dat waren.
LD: De kritiek wees erop
soeep datl je héélsoepe-

eigen
stijl
bijdraagt
g tot de (ik citeer) 'wat
l
g stijl
broeierige,
erotische
sfeer' in het boek. Met
g^
deudeur
van die tijd
tijdzou jeJ de seksuele
p
Verder zoukant van de zaak omschrijven.
t
den volgens Schouten omfloerste formuleringen
van modieus
g
g als 'de niet geheel
antisemitisme vrijl teppraten(Chopin)' dan
weer de harde waarheid verdoezelen...
e erotische sfeer...' Dat zie
FLB: 'Broeierfg^
ik zelf niet zo. Er is natuurlijk de erotiek,
,
had die ieen
n
en in de tijd van de romantiekd
ander karakter dan nu. Over de fysieke
y
kanten zijn
g elukki g weil de bronnen gelukkig!
nig
expliciet.
Liszt en Marie d Agoult krep
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gen samen drie kinderen. Chopin
p en Sand
g
hebben acht jaar samengeleefd.Hoe? Daar
moeten we vaak naar raden.
Wat het antisemitisme betreft,J'e kunt de
opvattingen vóór 18 5o in Frankrijk niet
vergelijken
met het antisemitisme, zoals
gJ
zich dat in onze eeuwemanifesteerd
g
heeft. Het was meer een sociale dan een
racistische kwestie. Het zou te ver voeren
daar nu nader opp in te gaan.
Laat ik er alg
leen op
mogen
vrienden
g
p
gwijzen dat goede
van Chopin
joods waren: Heine,- MendelsP joods
sohn de Rothschilds in Parijs.
J Een eeuw
voor de holocaust lagen
de
accenten
totaal
g
anders. Modieuze vooroordelen en de
praktijk, dat waren twee verschillende dinantisemitisme is bijJ
P
g en. Van Pprincipieel
Frédéric Chopin
beslist
geen
sprake.
p
g
p

dracht en een verzoek om iets over Haarlem te schrijven. Toen heb ik gezegd:
g g ik
kaneen
g verhalen over Haarlem maken,
maar ik zou wel wat herinneringen kunnen opschrijven
en dat werd graag
g g door de
1
p
uitgever
geaccepteerd.
Toen
ben
ik er dus
g
p
g
van uitgegaan om inderdaad wat min of
meer willekeurige
g samen te
g herinneringen
vatten in een zeer beperkte
tekst.
Maar ik
p
zou dat zéér zekereen
wilg
g autobiografie
len noemen, omdat er veel meer niet in
staat dan er wel in staat. Het is inderdaad

^

^

^

? tewt.;u h,

..

LD: Ik neem aan dat Chopin,
p Liszt,, Sand

zon kolosen d'Agoult
na voltooiingg van zo'n
g
duidelijker
saal werk, zelfs voor jou veel duidelijkere
hebbener
g ekreg en dan vóór
1je 'Schrijf
Schrijf jje nu zo'n boek in eerste
mee begon.
g
instantie voor jezelf
of primeert de drangg
p
te willen vertellen aan anderen? Ika
g
'onsterfelijkhei
voorbij aan het aspect
p 'onsterfelijkheid
al is het tocheen
onaangeg
nameedachte
te
weten
dat
je
ook
binnen
g
J
honderd jaar nogg voor tal van mensen zal
bestaan...).
en
FLB: Op
g
p dat laatste zal ik niet ingaan
het interesseert me ook zéér weinigoet
g,
ik bekennen. Maar, ik heb inderdaad voor
mezelf welraa
weten: hoe zat het
g
g willen
nu eigenlijk precie
recies met die vier mensen?
die drangg tot vertellen betreft, ik heb
vele ljaren ggedoceerd aan de universiteit.
Een zekere behoefte aan het overbrengen
g
van kennis heb ik wel. Hoe dan ook, ik ben
toch wel echt blijJ dat er een zeker publiek
p
zij juist de
voor het boek bleek te zijn.
J Dat zijn
voor wie ik het boekraa
g g heb
eschreven.
g
De Kat uit de Boom s 99 8)

in de vorige
LD: Opgesloten
g vraagg zat een
pg
bedenkingg die raakte aan de relativiteit
van alle 'zijn'
) . Ze biedt een haast vanzelfbijzonsprekende
overgang
bijg g naar een heel
p
o
der boekjl^
ewaarin jeJ herinneringen
g
phaalt aan je
Vooraan
J Haarlemse jeugdjaren.
J gl
in 'De Kat uit de Boom' neem je
l inderdaad
een motto op
p van Marcus Aurelius, die het
precies
heeft over de betrekkelijkheid
betrekkelijkhei van
p
dingen
g ('Zie hoe snel alles in vergetelheid verzinkt...'). De vraagg die zich o p dringt,
g
J is autobiografisch
g ^ is dan natuurlijk:
schrijven
een
poging
om
de tijd
tij te bezweo
J
pg g
g
, of is het verwant aan het nostalgisch
trachten te herbeleven van wat hoe dan
ook onherroepelijk
voorbij is?
pJ voorbij
FLB: Punt één: het boekje was een o p -

,•GGEN

meer een vorm van memoires. Dat het dan
nostalgisch
wordt,^ wanneer je
g
l e zelf de zeventiggp
gepasseerd bent,^ligt
in
wezen voor
g
de hand. Het speelt zichg
allemaal lang
geleden af.
in dit kleinood is de heel
LD: Wat opvalt
p

werkje Om aan
fijn-poëtische
toon van het werkje.
fijnlp
dat je
l uit een hugenotenfamilie
g
g
stamt zeggljebijvoorbeeld
bijvoorbeeld: 'Over God hoorje haar (moeder, LD) trouwens nooit.
HijJ was gHij
geen begrip. Hij bestond niet zoals
Sinterklaas.' Kies je
je zo'n wijze
wijze van schril
ven nuewild
of
ontstaat
die spontaan?
g
^
p
Er werd
FLB: Die ontstaat wel spontaan.
p
trouwens thuis overgodsdienst
heel weinig
g
gesproken.
Ik
werd
als
kind
nog
wel
op g
p ca
gesp
techisatieedaan
zoals dat dan heette.
g
Mijn vader was nogg een tijdlang
Mijn
J
g lid van de
hugenotenkerk,
de
E
lise
Wallonne,
maar
g
^
g
naar de dienst op
hij nooit toe.
p zondagging
gg g hij
hij er helemaal
Op
moment is hij
P een gegeven
gg
van afgestapt en wij
wijzijn
zijneigenlijk
g
l ook nooit
echt met enige
regelmaat
naar
de
kerk
g g
gegaan. Dus het hele denken over Onzegg
Lieve-Heer kwam zelden aan de orde.

LD: eroeide
oppals nakomertje
nakomertj (dat had
g

danp
met Couperusggemeen),
l g ste
v jongste
ezin van betrekvan drie kinderen, een gezin
kelike
j welstand en waarin kunst niet alleenetolereerd
werd, maar ook daadwerg
kelijk
gepromoot.
Je moeder speelde
piano
p
p
J gp
en lje kreeg
zelf
als
muzikaal
begaafd
kind
g
g
eenpiano-opleiding. e voelde meer warmte van je
l moeder dan van jel vader? Toch
heeft de lezer de indruk dat je
l misschien
ook een wat eenzaam jongetje
geweest
J g Jg
bent. Ik opper
omdat ik ze
g
pp deze gedachte,
raagopnieuw
wil verbinden met de wijze
l ze
p
waaro het boekje
waarop
boekj geschreven is, delicaatpoëtisch dus...

over zichzelf te willen schrijven
ook het
l
recht heeft en misschien zelfsdeplich
delicht om
te stellen aan wat een ander kan
g
interesseren. Je moet dus een zekere discretie wel in acht nemen. In Nederland is een
enorme ik-literatuur ontstaan, de laatste jaren en dat staat toch wel ver van mij.J Het
interesseert me maar heel weinigl
g, die
details van mensen die vaak ook niet zo
vreselijk
J veel voorstellen. Het wordt anders wanneer de auteur dat op
o een schitterende manier weet te beschrijven,
zoals
l
Marcel Proust bijvoorbeeld,
of Julien Green
J
in 'Jeunesse'.
Daarbij aansluitend: kan autobio
LD: Daarbij
gra-

FLB: Daar is natuurlijk
J wel iets van waar.

Alleen, eenzaamheid is iets waar je ook
nog
bijl moet zetten. Je hebt
g
g vraagtekens
kinderen die altijd
J zeer sociaal van nature
bijnazeggen
gg
zijn,
l ^ en andere die,^ ik zou bijna
vanaf huneboorte
meer
einzel
ganger
g
^
van aard zijn
met
een
introvert
karakter.
J^
bij het laatste type
Ik denk dat ik meer bij
Yp
hoor. Maar met het eerste kan ik ookoed
g
mee. Ik sta er eigenlijk
beetj tussenin.
J zo'n beetje
g
ik een eenzaam kind beneweest
heb
g
ik me, terwijl ik de memoires schreef, in
elkeval
g seconde afgevraagd. Ik leef
g geen
alleen, en ook dat ervaar ik trouwens nooit
als eenzaamheid. Daarvoor ben ik met te
altij weer
veel zaken bezig.
g Er zijn ook altijd
dingen,
leven.
gl
g ^ het hele dagelijkse
Ik ben enorm nieuwsgierig
en
heb
veel
g g
vrienden en kennissen. Je bent wel eens
alléén... maar dat is een verschil: er is verzijn
schil tussen alleen zijn
J en eenzaam zijn.
beneje,geloof ik, ^als je
niet
met
J
een ander vanedachten
en gevoelens
kan
g
g
uiterlijk
wisselen. Alleen zijn heeft met uiterlijke
terwijl het bijJ eenzaam gen te maken, ^ terwijl
heid om een innerlijke
Hoeinnerlijke toestand gaat.
g
veel mensen voelen zich niet binnen een
huwelijk juist bitter eenzaam?
LD: Allicht bewaare
l meer en andere in-

drukken aan je
jeugd
dan diegene
g
g
Jvroege
g l
die je verwerkt hebt in 'De Kat uit de
Boom'. (Een titel die je
ontleend
l overigens
g
hebt aan een uitspraak
van
je
oma.
Je hoorJ
p
de haar ooit over jou
'Die jongen
l g
jouzeggen:
gg
zal zijn
g de kat uit de boom
J hele leven lang
hij dan
kijken voor hij iets doet. Maar als hij
Op
iets doet, weet hij
hij precieshij
wat hij doet.'
0
welkeronden selecteert iemand die toch
welkegronde
autobio
grafisch document wil afleveren? Weglatingen kunnen teruggaan
o
gg op
een falendeheu
en,oP
bewuste discretie
g
g
of worden omwille van de omvangg van de
publicatie
door de uitgever
opgelegd.
g
p
daarbij
Kunnenersoonli'ke
gevoelens
daarbij
l g
P
eveneens een rol spelen?
p
FLB: Dieselen
p zeker ook een rol en ik

geloof
dat iedereen die de pretentie
heeft
p
g

fisch schrijven
dan wáár zijn...
en moet het
J
J
wáár zijn?
De
auteur
geeft
tenslotte
een
g
J
beeld over zichzelf, zoals hij dat wil
overbrengen...
g

De Schele Hertogin (20oo)
'De Schele
LD: Je meest recenteublicatie
p

Hertogin',
handelt over Marie-Caroline,, de
g
Siciliaanse kleindochter van Koningg Ferdinand van Naels.
P Die huwt met Charles
Ferdinand de Berry,
Y Bourbonse troonopvolger in Frankrijk.
Frankrijk Wanneer de man
wordt, blijft
l ze vechten om haar
enige
zoon
de
plaats
te geven
waarop
p ze
g
p
g
meent, dat hijJ recht heeft,, nl. die van het
koningschap. Haar inspanningen vinden
hun hoogtepunt in de mislukte opstand
p

Frédéric Bastet
De schele hertogh

Maar de
FLB: Dat laatste is zeker heteval.
g
verstandige
g
g
g lezer en ook de gevoelige
lezer, die zullen zeker tussen de reels
g
door weten te lezen.
LD: Je hebt de indruk dat 'De Kat uit de

Boom' naargelang
tijd verstrijkt,
l^ iets
g de tijd
g
van zijn intieme, fragiele sfeer moet inleveren. Allicht op
gaat
g
g
g van de uitgever
p vraag
er dan meer aandacht naar Haarlemse
artistieke contacten... Of is dat niet zo?
heeft daar geen
FLB: Ten dele. De uitgever
g
g
enkele vat op
gehad. Ik heb hem dit vooreg
gelegd, en in deze vorm is het ook geacuiteindelijk Wel vind
cepteerd en gedrukt
uiteindelijk.
g
het normaal dat je
g
l steeds bewuster gaat
leven. Mijn
Jppuberteit viel in de Tweede
Wereldoorlog.
g Toen werd ik volwassen,
want ik ben in 1926
geboren en in 11945
9 g
werd ik negentien
jaar.
Dan sta je
l ineens in
l
g
het volle leven, terwijl je de laatste p
paar 'al
ren vrijwel
opgesloten
hebt gezeten
(ik zat
g
pg
J
ga je
ondergedoken). En dan
j ineen tijd
tijdgl
eens mensen en dingen
ome
l heen zien en
g
er waren in Haarlem enkele zéér interessante figuren.
Lodewijk van Deyssel
die
Y
g
no leefde, ^woonde vlak bij
bij ons en die heb
nog
ik ook wel zien wandelen. De schilder
Kees Verwey
Y heb ik ppas later ontmoet, in
Rome nota bene. Dan was er zijn
J confrater
Henri Frédéric Boot o.a., die een reeks mijJ
deels bekende leerlingen
g had. Kortom, met
die mensen wordt het boekje
J wat minder
intiem. Ik vond het aardigg om een keuze
uit dieroe
p maken. Er waren er véél
g te
meer: Godfried Bomans, Harryy Mulisch...
Ik heb ze evenenoemd
om de sfeer wat
g
aan teeven.
Het
waren
mensen die toen
g
in het culturele leven van Haarlem een rol
hebbenes
eeld. Daar eindigtg 'De Kat uit
gp
de Boom' dan ook mee. Hoewel, het eigeng
like
g
l slot is dan weer heel intiem. Dat gaat
over de dood...

van de Vendée18 32 . De omzwervingen
g
van Marie-Caroline door het zuiden van
Frankrijk en haar gevangenschap
Y
p in Blaye
g
g
vormen trouwens een omvangrijk
gl deel van
noemt. In
dit boek dat je 'gedenkschriften`
g
feite hebben we echter opnieuw
te maken
p
met een,, weliswaar geromanceerde,
g
, biografie van een geavanceerde,
^ vrijlgevochg
ten moedige
avontuurlijk vrouw. Wat
g en avontuurlijke
je tot de keuze van deze alweer nieuwe formule doen besluiten?
eerstelaats het feit dat ik een
FLB: In de eersteplaat
al eens
grote, wetenschappelijke
g
pp J biografie
eschreven had. Ika nu dus even in oop
geschreven
het biografische
genre
als experiment.
p
g
g
'Helse Liefde' was een essayY als zodanig.
g
'De Kat' kun je
noemen. In
g
J autobiografisch
1 6 al heb g
ik een biografische verkenningg
o ver Carel Vosmaer geschreven. Verder is
over de Antwerpse
er
hetse
g rote boek
Pverzamelaar B.E.A. Rottiers. Ookubliceerde
P
ik ettelijke
ettelijke levensschetsen van gestorvenen.
g
Nu wilde ik hetewoon
eens anders aang
eie
pakken,
ghaar
^ een historisch personage
p
p
autobiografie
laten schri'J e n gefingeerde
g
g
g g
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ven. Vele experimenten!
Daar komt bij dat
p
wat
minder
worden.
Een boek
mijn
J g
heerlijk! Na de tragezonder voetnoten... heerlijk!
ge
die kwam, wat je noemt het saters el
zoals in de klassieke oudheidebeurde.
g
Dat is Marie-Carolineeworden
haar
g
hilarische levensgeschiedenis.
g
LD: Zouden we het de voor de auteur

creatiefste wijze
wijze van aanpakken
mogen
p
g
noemen? Zelfs wanneerergee
ereen feiten of
beschikbaar zijn
l^ blijft
J de lezer
immers nooit opPzijn
zijn honger
g zitten.
De schrijver
vult de hiaten,^ liefst opp een
J
verantwoorde manier,p
o.
j verantwoord.
FLB:Ja, zoveel mogelik
Hijl leeft zich in in de hoofdpersoon,
P
- een
vrouw, dat is moeilijk
Hij
heeft
J
J genoeg.
g
g
wélegp
robeerd een zo leesbaar mogelijk
g l
boek te maken. 'Memoires'... Het betreft
eenperiode waarin inderdaad véél memoireseschreven
zijn.
zijn Veel anekdotes in het
g
- het wemelt ervan - heb ik overlgJ uit
g ens niet van mezelf,^ maar wel degelijk
min
bronnen.
De
meeste
daarvan
heb
ik
l
achterin het boek vermeld, anders hadden
ze mijJ misschien nogg van plagiaat
beschulpg
digd!
LD: Er bestaat over bepaalde
periodes
uit
p
p

het leven van Marie-Caroline veel materiaal over andere wat minder. Ook na de
periode
waaropp de gedenkschriften
betrekg en
p
kinghebben,^ wachten de hertogin
nog
g
g andere vervelende dingen,
J evenwel
g die je
niet meer in je
je boek behandelt. Wat
g ebruikel nu precies
van
de
feiten
die
ons
p
overgeleverd
zijn voor je
geromanceerde
over
g
lg
biografie?
g
FLB: Het is inderdaad een 'vie romancée'

g
l een verwerpelijk
p J ggenre,
ggeworden, eigenlijk
Je selecmaar heerlijk om te schrijven...!
J ven
teert vooral op
die
periode
die
voor
Mariep p
Caroline belangrijk
is
geweest
en
dat
is
J
g
g
toch haar ljeugd,
zijn haarl jaren alsg eg^ hetzijn
trouwde vrouw en daarna als heel jonge
}g
weduwe. Na de revolutie van 1848
4 is haar
leven niet meer zo interessant. Napoleon
III
p
maakt zich van de troon meester, uiteindelijk.
op
l Je richt jeje dus vanzelfsprekend
p
p de
en
ver
periode
die
het
meest
tot
haar
eigen
g
g
beeldingg
gesproken
moet hebben, en dat is
p
tevens de tijd die de lezer het meest zal int de auteur te materesseren. Daarna krijgt
ken met de kunst van het weglaten.
g
LD: Je noemt de neergeschreven herinne-

ringen
'edenkschriften'
g g
g van de hertogin
en kiest dus consequent
voor de ik-vorm.
q
een zeOnvermijdelijk schept
P het procédé
p
kere intimiteit. Het zich kunnen inleven in,
het zich verbonden voelen met het hoofdpersonagelijken
zelfs lijken me daarbij
daarbij absoluut
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noodzakelijk,
}^ of vergis
g ik me?
Wellicht was de keuze voor dat ik-rocédé
P
ook nog
interessant
p
g in andere opzichten
voor de auteur...
FLB: In zoverre dat je
I'
J Jje als experimentator

op
terrein voor het eerst met de
Pbiografisch
g
beschrevene vereenzelvigt
g eg tot in het on
rijmde.
Het standpunt
dat je
J
l anders ob'ecp
J
tief van buitenaf inneemt, dat neem je nu
subjectief
van binnenuit in. Het is interes)
sant dat ook eensedaan
te hebben. Al
g
zo
schrijvende ontdekte ik dat je
g
l een figuur
logischer
kunt
maken
dan
wanneer
je
hem
lo
l
g
in de derdeersoon
benadert. Je kunt dinP
l denkt: dat moet
g en toevoegen waarvan je
zijn.
wel ongeveer
zo geweest
zijn.
Jeggebruikt
g
g
meer intuïtie, geeft
de figuur
meer
een derg
g
de dimensie, maakt hem meer tot een echt,
warm mens. Dat is eenpluspunt. Natuurlijk
g in die er
l sluipen
P er zo ook wel dingen
waarschijnlijk
niet
in
thuis
horen,
maar dat
JJ
objectieve biografie.
Want
g
ggebeurt ook in de objectieve
zoals ik in het begin
af die zal ook
g al aang^
altijd
elementen bevatten.
J autobiografische
g
LD: De keuze van je
l hoofdpersonages is

op de
o p vallend. Enkele onder hen lijken
P
één of andere maniereestesverwanten.
Al
g
verschilt hun sociale achtergrond,
al
heeft
g
Geor
e Sand een briljant
briljan verstand en
George
Marie-Caroline zichzelf 'een debiele
geit',
toch
zijn
zij ze allebei 'doeners', vroug ^
blijve zitten.
die niet bij} de pakken
blijven
p
het vooral hun feministische inslag
natuurlijk wat daarzijn die lje zo treft,^ en natuurlij
• volt?
g
FLB:Ja, zéér zeker. Het waren vrouwen van

eengrote
dapperheid,
met (in
^te vergelijken
pP
g l
g
een veel vroeger
stadium
dan)
Jeanne
g
d'Arc of misschien moet ik liever zeggen
gg
Madame de Sévigné -en vooral een Madame de Staël. Dat waren allemaal vrouwen
die zich weinig
g aantrokken van de conventies van hun tijd,
}^ waar haar tijdgenoten
lg
vaak slachtoffer van werden. In Nederland
hebben wij
wi Belle van Zuylen,
die hoort ook
Y
schrijfster
in dat rijtje
thuis.
En
schrijfsters
als Wolff
ll
• Deken. Niet de minst interessante vrouwen van huneriode!
P
LD: Het is treffend dat je - zoals voor 'Helse Liefde' en zelfs voor een stuk in de Coug in'
grafie - met 'De Schele Hertogin
p erus-biografie
weer volop
g
p teruggrijpt
gg lP naar de negentiende
eeuw. Marie d'Agoult
(die zo'n belangrijke
g
gl
rol speelt
in 'Helse Liefde') ontmoet in je
J
p
recentste roman de 'duchesse' zelfs even bijJ
het vrijmoedige
pl3e. Opp haar
J
g baden in Die
beurt blijkt
Marie-Caroline
het
wonderkind
l
Franz Liszt ooit bijt zich uitgenodigd te hebben. Later zou d'Agoult
met hem optrekP
g
ken enz... Je boekengrijpen
boekenrijen hier waarachblijf je zo boeien in
tigzelfs in elkaar. Wat blijft
fameuze negentiende
eeuw?
g

FLB Wel, eerst even dit. Marie d'Agoult
g

heeft in Dieppe
de Duchesse de Berry wérppY
kek
li'l ontmoet, -en de hertogin
g heeft in het
Pavillon Marsan in de Tuilerieën de kleine
Liszt wérkeli'k
laten spelen.
p
p
l piano
Met de Franse Revolutie is een nieuwe tijd
J
begonnen. De Rechten van de Mens werden erkend. Grondwetten hebben de monarchie steeds strenger
Het jaar
J
g begeleid.
g
18 8 sluit een deel
van die ontwikkeling
g
g tij
tijd
voorlopig
pg min of meer af. . Onze eigen
in deze dingen
g een basis. Ook het
feminisme is toen al voorbereid. Aantrekkelijk vind ik in de negentiende
eeuw dat nogg
g
niet alles wordt overheerst door onze technische verworvenheden. Die zie je wél
komen, te beginnen
met de telegraaf.
Het
g
g
leven toen was ook niet ideaal, maar het
menselijk trekhad toch nogg zo voloppl
zijn menselijke
Gaslicht, de trein, het begon
g allemaal.
Als archeoloog
ben
ik
altijd
sterk
geneigd
g
g
g
naar de oorsprongen terug
teru tekijke
kijken en te

en
LD: Geboren tussen het Ancien Régime
g
de Romantiek in... Ik zal je
g of
J niet vragen
ouwe
je het lot van
Marie-Caroline tot het jouwe
J
had willen maken , maar misschien is het
jijzel in die
me toegestaan
je
l te vragen
g of jijzelf
g
J had willen leven...
FLB: Het is één van de vele tijd
lperken

waarin ik zekerraa
g ghad willen leven.
Let wel, ik hebeen
g
g enkel bezwaar tegen
de twintigste
g eeuw, alleen al als ik denk
aan de mogelijkheden
van telefoon,
^ I'lateng J
speler,
radio, televisie,, vliegtuig
en
wat al
p
g g
meer. Maar de negentiende
eeuw, alleen al
g
met zijn
zijn enorme ontwikkeling
g in literatuur
en muziek! Als }je het verschil ziet tussen
Mozart die in 1791
79 sterft en Liszt die in
1886 overlijdt...
Niet meer dan vijfennel
l
niet
p
l -en wat is er in die periode
g entigjaar,
allemaalebeurd!
Het
is
de
era
van
de
g
grote
romans. En nu p
praat ik nogg niet eens
g
van de schilderkunst.
LD: Ook dezeeromanceerde
biografie
g
g
etekend
door
je
levendige
werde
gvertell
g
trant de soms laconieke opstelling
g van het
p
hoofdpersonage en dus van de auteur),
maar vooral weer door je
l zin voor humor.
Humor om iets anders te maskeren?
FLB: Humor maskeert altijd
J iets anders,

Luc!

Anton van Wilderode en de
misericordes
JULIEN VERMEULEN

In de jaren
zeventig
J
g reisde Anton van
Wilderode uitgebreid
door Engeland
en
g
g
bezocht er ondermeer de kathedralen van
Exeter en Wells die bekend zijn
J om hun
houtsnijwerk.
In
Exeter,
dat
hij
in juli
hij
J
J z1975
^
bezocht,^J
zijn vooral het koorgestoelte
en de
g
bisscho
bisschopstroon
opvallende
kunstwerken.
p
p
In hun huidi ge vorm dateren de koorstoelen evenwel uit de Victoriaanse tijd.
l
Derachti
eg misericordes onderaan de
p
opklapbare zitting
en zijn
zijn echter nogg uit de
late Middeleeuwen. Vanaf de 12de eeuw
vinden we reeds verwijzingen naar de
gewoonte om in het koorgestoelte
opklapg
g
p Pbare zittingen
waarbij onderg te voorzien waarbij
aan misericordes uitgesneden
werden.
g
Tijdens
Tijdens de kerkelijk
kerkelijke diensten moesten de
geestelijken
immers lange
periodes rechtop
e
gp
p
blijven staan. Het
vooruitstekend houtsnij-J
werk onderaan de opgeklapte zittinge
zittin en liet
kapittelheren
toe
om
tijdens
het koor getijdens
e
p
g
bed wat steun te zoeken tegen deze misericordes (Lat. miserrors -disis: barmhartig).
g
Iedere zitting
g werd uit één houtblok g esne den en elke misericorde bestaat meestal uit
drie delen: een centraal ornament dat overwelfd wordt door een richel die aan beide
zijden
in een steunelement uitloopt.
P OorJ
spronkeli'k
waren
deze
zittingen
bevestigd
l
g
g
door middel van houten spillen
die in 1870
p
vervangen werden door metalen scharnieren. Door de vele historische omwentelinkerkelijke hervormingen
en het ver g en en kerkelijke
gis
bazend dat deze 13de-eeuwse
sculpturen
3
p
nog
no alle in goede
staat bewaard gebleven
g
g
zijn.
J Even verrassend is de uitgesproken
profane, volks-humoristische en soms
gewaagde
ebeelde
g thematiek van de uitgebeelde
g
scènes. In de recente studie Wooden Images
(1999)
beschouwenJ.B. Wood en C.A.
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CurryY deze houten beeldjes
beeldje niet in eerste
als decoratieve ornamenten, maar
wel als sociale commentaar bij) de levenswijze
van de bevolking.
J van een segment
g
g
Enkele thema's die courant aan bod komen: lichamelijke verleidingg enzonde,
zon vor men van uitdaging
en
ontspanning,poligg
P
g- p

tieke satire en scatologische
motieven, de
g
sterfelsJ
sterfelijkheid
en de strijd
om
de ziel. In
J
meer dan één opzicht bieden deze taferelen dus een doorkijk
J op
p de middeleeuwse
volksmentaliteit. Iconografisch
kan men
g
deze misericordes in een viertalroe
g pen
opsplitsen: reële of fabelachtige
e
scègdieren,
nes uit het dagelijkse
volksleven, motieven
gJ
uit de klassiekeeschiedenis
of legendes
g
g
en eengrote reeks bladmotieven. Het realisme van de driedimensionale figuurtjes
g
J
en taferelen is bijzonder
fascinerend, hoef
wel de kunstenaars bij de uitwerkingg van
hun thema's toch vaak inspiratie
zochten
p
ineïllustreerde
bestiaria, ^overgeleverde
g
g
fabels ofo
ulaire ridderverhalen.
pp
In6 99
bundelde Anton van Wilderode 28
gedichten dien
poëtische
zijn
p interpretaties
p J
van evenveel middeleeuwse misericordes
ondermeer uit Exeter, Gloucester, Fairford
en Wells. Hijgroepeerde
deze gedichten
Jg p
g
onder de titel Barmhartig
% hout. In 1997 vol gde een tweede deel onder de titel Hout op
snee, hierin werdeno
3 misericordes uit de
kathedraal van Wellsoëtisch
becommenp
tarieerd. Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat Van Wilderodesedichten
ter
g
plaatse
laatse
geconcipieerd
econci ieerd werden. De misericordes kunnen slechts heel selectief bezichtigd
zijn meestal half verborgen
g
g worden en zijn
in de duisteregj
g an etes tussen de koorstoelen. Er werd me meegedeeld
dat Van
g
Wilderode bijl het uitwerken van deze
g edichten uitgebreid
gebruik
maakte
van
g
p ug
blicaties over de misericordes. Deedichg
ten bewijzen
bovendien dat de dichter heel
l
nauwkeurigg de fotografische
opnames
beg
p names
studeerde. In een van zijn
zij gedichten
bij-l
voorbeeld vestigt
ghij de aandacht opp twee
kleine, concentrische cirkels die onderaan
een zitting
aangebracht
werden: 'De houtg
g
zij
snijder
zette
slechts
zijn
embleem
– discus of
1
hoep– als een bescheiden merk ter linkerzijde
1
van zijn
1 meesterwerk.' s7. Kunsthistorici
nemen aan dat deze cirkels inderdaad een
zijn waardoor de kunstesoort g
natuur zijn
naar zijn
J werk identificeerde. In hun studie
Medieval Woodwork in Exeter Cathedral
(1978)veronderstellen Marion Clascoe en
Michael Swanton bovendien dat de meeste
misericordes uit Exeter van dezelfde kunstenaar afkomstigg zijn
J en oorspronkelijk
p
l alle dat merkteken droegen.
g
Van Wilderode slaat
g erin zich heel intens
in de uitgebeelde
scènes in te leven. Vaak
g
komt hij ook bijzonder dicht bijJ de levensopvatting
p
g van de kunstenaar en bijJ de oor Zij
spronkeli'ke
l middeleeuwse context. Zijn
voor tekenende details, humoristische facetten en achterliggende bronnen
poëtische transcripties
een
ggeven aan zijn
Jp
P
menselijk warmte. Vooral
o merkelijke menselijke
opmerkelijke
hetebruik
van volkse, Middelnederg
landse of historische termen verleent hijJ
een levensechte dynamiek
aan de tafereelY

tl es. Soms ggeeft de dichter ook expliciete
p
commentaar of voegt
ghijl een interpretatie
p
toe die niet in de iconografie
zelf vervat
g
ligt.
bekijke we enkele voor g Ter illustratie bekijken
en de stijlregisters
waarmee de
J g
dichter ze in woorden omzet.
De dragende
functie van de misericordes
g
wordt soms expliciet
in de uitgebeelde
fip
g
e roecteerd.
De steunfunctie van
g uur gP
j
het centrale ornament is heel duidelijk
l in
de uitbeeldingg van de gewichtsheffer
g
waarbij
waarbij zowel het omhooggeheven
gg
g e-

wicht als de opgestoken
linkerarm su
pg
ggereren dat een zware lastetorst
wordt. In
g
Barmhartig
Van Wilderos hout interpreteert
p
de dezeersoon
als
een
krachtpatser
die
p
p
een attractie opvoert
'en hoopt
p
p dat straks
zijn mat vol centen ligt!'.
g De dichter alludeert daarbijJ tevens op
'dat ik
p
P een publiek
van hier niet zie maar uit de verte met
zijn bijval
zijn
bijval hoor' ss . Een andere opvallenp
de kariatidefiguur
is de koningg die Van
g
Wilderode (net als de kunsthistorici) als
Herodes beschouwt. De houtsnijder
beeldt
J
hier eenekende
middeleeuwse thematiek
g
uit: tijdens
de laatste ziekte van Herodes
l
adviseerden de dokters hem om een bad te
nemen in kokende olie. De dichter schenkt
aandacht aan het 'kokend jak van olie'
maar vooral ook aan enkele karakteriserenhij heel treffend verwoordt:
de details die hij
'de beide armen slaan alarm, (...) de spasmen
p
om de mond ... de spillepoten van een puit'.
p
De dichtereeft
g aan het tekenende detail
een beweeglijke
g er in de
g J dimensie en voegt
mare
g ook een aanvullende commentaar
bij.
houtsnijder
l HijJ beeldt zich in hoe de houtsnijde
`met honderd koele kerven' afmaakte. Kunsthistorici
menen dat dit
9
Herodes-figuurtje
g
l niet uit de s3de eeuw
stamt, zoals de meeste andere misericordes
uit Exeter, maar wel uit de s5de eeuw.
In heel wat misericordes worden realistische of fabelachtige
g dieren uitgebeeld.
g
Enkele ervan vangt
g Van Wilderode in
schalkse typeringen, levendie
ge woordspep
lingen en verrassende woordschakeringen.
g
Zo worden zijn
zijn gedichten op
p hun beurt
knappe
pp miniaturen die sfeervol een stuk
werkelijkheid
of legende
weerspiegelen.
g
l
De `meermeid' die een vis vastgrijpt,
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noemt hij een 'droes' (een duivel) die oop
zielenjacht
tY g
J
ggaat. In een ander gedicht
eert
hij
een
meermin
treffend
in
een
meng
g beschrijving
J g en
g elingvan nauwkeurige
erotisch-geladen
inleving:
g
1^ met een
g 'Zij,
vrouwelijk intiem%gebaar streelt haar %eschubvrouwelijk
vrouwelijke cendelinsterende
staart.' Een vrouwelijk
%
ziet hij
hij als een versmelting
g eg van 'on
breideld dier' en wondermens. In navolhij een monin van Job oging
41
4 benoemt hij
ster als een leviathan. De sfeer van de midg hij
deleeuwse dierenfabels brengt
hij tot leven
n.a.v. de misericordes waarin hijJ Bruun de
de kater of Rein de vos meent
beer, Tybeert
y
te herkennen. Vooral de figuren uit de kathedraal van Wells (die hijJ in Hout opp snee
becommentarieerde) komen voor eenroot
g
deel uit de realistische wereld van het dierenrijk
g
l dat de middeleeuwer omringde.
Eén enkele keer wijkt
J Van Wilderodes interpretatie van de figuren
enigszins
af van
g
g
de klassieke, kunsthistorische duidingg ervan. In hetedicht
'Twee meermannen'
g
(Barmhartig
% hout, 15)
5veronderstelt de dichter dat twee meermannen-met-sto
ppelbaard zich distantiëren van vrouwelijke
J
meerminnen. Normaliter wordt dit beeld
echterezten
als de afbeeldingg van een
g
vrouw (identificeerbaar aan haar hoofddeksel: een linnen band die onder haar
kin doorgaat en boven opp het hoofd vastg emaakt is) en van een man (met een
typische
middeleeuwse keuvel als
Yp
attribuut die samen een tamboerijn
) vasthouden.
Andere misericordeseven
een treffende
g
kijk op
het
dagelijkse
leven,
soms evenwel
kijk
g l
p
met de klemtoon opp de 'wereld-op-zijnp l
kop'.
g boek
p De titel van Christa Grossingers
is niet alleen
(1997)
World Upside-Down
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p
treffend, omdat de misericordes nu eenmaal onderste boven hanen
g^maar ook
omdat de middeleeuwse kunstenaar vaak
aandacht schenkt aan de 'omgekeerde'
wereld. Illustratief hiervoor is een huiselijk
l
tafereeltje dat in vier regels
tafereeltje
g geëvoceerd
g
en afwerend
wordt: 'Met één omhooggestoken
%%
been I ligt
grijze steen en
p de
%1
% brave hendrik op
grijnzend
ri1%
over hem
gebogen staat xantippe
ppe
%
die triomf kraait eer zij1 slaat.' (37).
37 De eenvoudi ge woordkeuze en het volks-nadrukkeli'ke
beletten niet dat de
Jg
l rijmgebruik
dichter in enkele regels
op
p een heel su gges g
tieve manier het huwelijksleven
van de
J
pantoffelheldironisch
neerzet. Een ander
p
huiselijk
bijzonder
sfeervol tafereel is de huiselijke
J
waarbijJ eenvrouw een pollepel
p po p
heft in de richting
g van haar man. Naast de
nauwkeurige
en de komische
g
g weergave
toets voegt
de
dichter
ook
hier een eigen
g
g
interpretatie
inter
toe. Hijl veronderstelt dat de
p
'krolse duivelin' haar man bekijft
l omwille
van zijn
relatie
met
een
andere
'droes'.
In
J
verschillende van deze afbeeldingen
leest
g
waarbij
de dichter een soort verhaaltje
verhaaltjeaf,
^ waarbij
52
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icoontj als het ware
hij aan het statische icoontje
hij
in en leven, geluid
en geur,
beweging
,g
g j warmte
zij veren sensualiteiteeft.
Speels
is zijn
g
p
gvan de misericorde waaropp twee
kaatsende vrouwen staan: 'Tussen breed%espelen
twee vrouwblaarde voorjaarsbomen
p
1
t1^
jes van de marktgekomen
- dat ziet men
%
aan haar aangebonden
tessen - een speelken
p
%
met de bal, twee danseressen I met losse benen,
lenig opgelichte. I Toch staat een grim van
alsof zij om een worpp
zij
ernst op haar
%gezichten
van waarde twisten'. Het bladmotief op
p het
beeld wordtelezen
als
een
sfeervol
decor,
g
de tassen associeert hijl met de markt en de
dynamiek van hetspel
s wordt met herhaalde 1-alliteratieseko
eld aan het beeld
g pP
van de danseressen. Even verrassend is de
contrasterendeointe
in de laatste regels:
g
p
de vrouwenaan
p
g zo verbeten in hun spel
oop, dat een sfeer ontstaat van grimmige
g
g
ernst die een ondertoon van twist-om-hetwinnen verraadt.
Om de volkse en middeleeuwse leefwereld
zo sfeervol mogelijk
gebruikt
g l te evoceren,^g
Van Wilderode een specifieke woordenschat die een speciaal
effect creëert. Heel
p
vallend
zijn enkele idiomen die het Midp
zijn
delnederlands dicht benaderen (list en lag e, kortswijl, sibbe, in stee) of die historische voorwerpen oproepen rapier kovel,,
kuras, kar ppoets,^sjabrak,
Ook in^slegge).
gge O
l
formele variantenief,
grut,
p poet,
^ p^bonje,
Jog
(puit,
paander,
spaan,
ozer
dialectismen
p
p ^ p^ aan
^
vief) en leenwoordensciatique saltimbanque, maraude) brengen
g
g het taalgebruik
leefwereld van de
dicht bi
bij de dagelijkse
gl
volkse middeleeuwer. Hetebruik
van
g
bijzondere
begrippen uit de dierenwereld
J
lamprei)
g pp of uit de wereld van
giebel^ geep,
(griffoen,
nimrod,, leviathan)
de legende
g
g
verleent een heel aparte
toon aan degep
idioomgedichten. Zo wordt een eigen
g
schapen waarin de echo's uit oudere taallagen
g taal en
g doorklinken. Ook de lenige
de vele woordspelin gen reflecteren de komische spanningen binnen de uitgesneden
g
scènes. Op
p die manier ontstaat een trans3
p arante weergave van wat de 13de-eeuwse
kunstwerkjes
houtsnijder
effectief in zijn kunstwerkjes
J
uitgewerkt
heeft. Beeldhouwer en dichter
g
blijken vaak op
g
g te
p eenzelfde golflengte
zitten, en dit ondanks de vele eeuwen
verschil.
Deze bijzondere
taalregisters
beletten niet
l
g
dat Van Wilderode in deze korteedichten
g
een sobere en descriptieve
stijl
stij aanhoudt.
p
eert feilloos,
Hij
ziet meteen de essentie, typeer
uitweidin gen en weet de korte ta•
fereeltes
toe te
j snel naar een spitse
p
p pointe
schrijven.
In
deze
zin
sluiten
Van
Wilderol
des misericordes aan bijJ de vele korte
g ehij in de jaren
dichten en kwatrijnen die hij
J
negentig
ne
g
g
g schreef. Elk afzonderlijk geven
rijkdo
deze miniatuurtjes
bovendien
een
rijkdom
J
g•
g enuanceerde en somsppassionele

voelens vrij.
vrij. In de smalle gangetjes
g g l tussen
de historische koorstoelen ontdekte de
dichter immers een verborgen
g wereld van
meerminnen met een lelligglijf,
l^ ongebreidelde centauren, krolse duivelinnen en de
g enengten van de volkse schranser.

BEELDENDE KUNSTEN

Relikwieën
De Weg naar de Hemel
JEAN

Luc MEULEMEESTER

Iedere cultuur die zichzelf respecteert,
p
besteedt aandacht aan haar verleden en
g g ervan in stand te
p robeert de getuig
overblijfselen kunnen
houden. Deze overblijfselen
g emakkelijk
waarde in een bepaalde
p
g
J volgens
rangorde
worden ingedeeld.
Relicten herg
g
inneren doen nadenken, verwijzen, situeren, helpen
Nogg belangrijker
gJ
p
p oplossen.
worden ze als er bepaalde krachten worden aan toegeschreven.
In heel watgodsg
g
diensten bewareneestelijken
met
l
g
schroom lichamelijke
l resten van vooraanstaanden met de hoop
g dat door de vereringg
gunsten worden bekomen,^ vragen
g
worden opgelost
en situaties worden om eg
zijnlegio
g
io
gebogen.
Voorbeelden
daarvan zijn
g
en vinden we o.a. in het boeddhisme, het
bi' de Papoea's in Nieuw-Guilamaïsme, bij
etnische volkeren. Het
nea en bijJ
christendom vormt daareen uitzondering
g
op
p van de
p en stimuleerde in de loop
ereg
geld de relikwieëncultus.
g eschiedenis g
Geloof was niet altijd
l de voornaamste
reden waarom de Kerk deze eredienst aanwakkerde politieke en economische factomogen
g hier evenmin uit het oogg worden verloren. Prestige
g en macht werden in
de Middeleeuwen dikwijls
dikwijlsafgeleid
g
van de
waarde en de hoeveelheid aan relikwieën
die een vorst, een klooster of kerk bewaarLodewij IX,
de. Zowel de Franse koningg Lodewijk
heilige,
g keizer Karel VI
g ^ als de Praagse
lieten opzettelijk
g
l monumentale gebouwen,
p
respectievelijk
res
p en een burcht,
J een kapel
p
construeren om hun reliekverzamelingen
g
onder te bren gen. Onze westerse beschavingbesteedt vandaaggveel minder aandacht aan dergelijke
g
g l verering.
g We geloven
tegenwoordig
en
te g
g
g liever in geneesmiddelen
niet in de heilbrengende
boodschap
van
p
g
bepaalde
heiligen.
g Toch valt het nogg steeds
p
op
bedevaartsplaatsen
vele
p
p dat in bepaalde
p
pelgrims
de gunsten
van deze voorgangers
g
p el g
komen afsmeken en relieken komen vereren. Het branden van kaarsen, het offeren
van bloemen eneld
g en het individueel
prevelen
van een gebed
leggen
gg er getuigeg
p
nis van af. Merkwaardigg is eveneens dat
tijd
g
over dit onderwerpp de laatste tijd
nogal
watefundeerde
literatuur verschijnt
g
J en

dat tentoonstellingen
p ug en rond dit thema
bliektrekkers worden. Dit viel ons enkele
wekeneleden
nog g
opp
bij Jeen bezoek aan
g
De Nieuwe Kerk in Amsterdam en aan het
in Utrecht
Museum Catharineconvent
j
waar tot 22 april 2001 de dubbeltentoonstelleng De Weg
S naar de Hemel loot.
p Het
was er bijna
om de
J aanschuiven geblazen
g
diverseronkstukken
te bewonderen, die
p
uit belangrijke
en we g J bedevaartsplaatsen
P
reldberoemde musea eventjes waren samengebracht
in een uitzonderlijke
uitzonderlijk schatkag
van enerzijds
hoofdzakelij primaire
J hoofdzakelijk
waarvan iedere middeleeuwse
kerk vorst jaloers zou zijn
zijn en anderzijds
anderzijd
p
l van edelsmeedkunst waarvan
we versteld staan dat nogg zoveel moois bewaard bleef. Prof. dr. Henk van Os stelde
zijn
diteheel
samen, ^maar was niet aan zijn
g
proefstukoe
t 1 . HijJ realiseerde
namelijk
e
a
J in
po
ook de succesrijke
succesrijketentoonstelling
1995
995
g Gebed in schoonheid. Schatten vanrivé-devotie
p
in Europa
p 1300-1500 in het Rijksmuseum
Amsterdam.
Tussen al de relikwieën nemen die in verband met deassie
van Christus een voorP
namelaats
in. Ze werden in groten
getale
p
g
g
in het Heiligg Land,^ soms per
toeval,
soms
p
miraculeus teruggevonden
gg
, verhandeld en
dikwijls
g eb
J naar Constantinopel
p overgebracht.
Van daaruit werden ze verkocht, we ggeg e-

Schrijn
, cm) in de vorm van een Man
1 (h.: 293
van Smarten omringd
g
p
g door passiezverktuigen,
uitgevoerd
in de veertiende eeuw in verguld
S
g
zilver met email door een anonieme edelsmid
uit Praag.
Baltimore, The Walters Art Gallery

4, 4;11.
H

_

ven ofestolen
en kregen
g
g ze een ereplaats
p
in westerse reliekverzamelingen. Als voorbeeld halen we de Franse tempelier BoudeLatijns keizer van het
wijn
l van Courtenay,
Y^Latijnse
Rijk,
Byzantijnse
Rik aan die in 1239
de door39
Y
J
nenkroon van Christus aan zijn
l neef, de al
ggeciteerde Lodewijk de Heilige,
g^ voor het
ongelooflijke
g
) bedrag
g van 35 .000 livres
verkocht, voor die tijd
l een onvoorstelbaar
zij
hoge
prijs.
De
verkoop
om zijn
p
gp J
p vond plaats
gd keizersschapveiliggte kunnen
stellen ten opzichte vanp
Venetiaanse koop-lieden aan wie hijJ de aangehaalde
som
g
schuldi was. De Franse koningg had deze
schuldig
reliek barrevoets en slechtsekleed
in een
g
boetehemd in ontvangst
genomen. Speciaal
g g
p
voor dit kleinood liet hijJ in het tweede
kwart van de dertiende eeuw in zijn
J ParijJ se burcht de beroemde Sainte Chapelle
P
bouwen. Het schrijn
l met de vermelde
relikwie stond boven het altaar. Daar stonden nogg andere passierelikwieën
tentoon
p
later eveneens had
die hijl een tweetal jaa
lr
verworven zoals een aantal splinters
van
p
het kruishout en wat druppels
bloed
van
pp
Christus. De vorst bezat verder nogg de
luiers van Jezus en wat moedermelk van
Maria.

lijdend Heer
ren uit dieeriode
die de lijdende
p
Hetebeurde
eveneens
vaak
g
dat de Zaligmaker
zo werd gecomponeerd
g
p
g
dat hijJ uit een geopende
sarcofaaggoprijst.
Pl
g p
Op
zijn
hoofd
rust
de
doornenkroon
en HijJ
p J
toont zijn vijf wonden. Bijl al die sculpturen
p
draa gt Hijl enkel een schamele lendendoek
zijn houding,
enrobeert
tevens door zijn
gp
enebarentaal
medelijden
medelijde
te verwekken.
g
sprak
juiste
dit armen aan en
juist
gp
aanen
noten soortgelijke
gvolle
g J afbeeldingen
dacht en interesse. Voegt
g er nogg een be-

Op de tentoonstelling
PJ,
g in Amsterdam prijkt,
tussen de vele objecten
die ons frappeerpp
t
den een reliekbeeld van Christus als Man
en
van Smarten. Het stuk werd tussen 1347
347
1349
door een anonieme Praagse
349
g edelsmid
vervaardeg^
d waarschijnlijk
waarschijnlijk voor het benedictinessenklooster in Pustimér (Moravië)
dat ins 34
0 door de zoon van koninggWenzels II Johann Volek, bisschop van Olmutz
wasgesticht.
Zijn
deze moJ
J zuster zal jaren
g
nialen als abdis leiden. Nu behoort het oblject tot de collectie van The Walters Art
Gallery
Y in Baltimore. De waarde van dit
e
voorwerpp is divers. De gelovige
gmiddelg
e re vooral aan gg
eeuwer was ongetwijfeld
g
J
en
door
de
passierelikwieën
in
deze
houp
p
der waaronder een doorn uit de doornenhij met vroomheid kon vereren.
kroon, die hij
Merken we terloops
popp dat er heel wat rijl ven met een H. Doorn worden bewaard!
De kostbaarheid van deebruikte
materiag
len zoals verguld
zilver en email, spraken
g
p
net als de kunstvolle uitvoeringg evenzeer
aan. Blijkbaar
steekt een robijn
(valse?) robijn
o
Blijkbaar
op
delaats waar de doorn uit de kroon was
deplaat
weggehaald.
Wijzelf
Wijzelf werden vooral
g egg
boeid door het iconografische
repertorium
p
g
van deze sculptuur,
l
g
^ dat een gedeeltelijk
p
overzicht biedt van de Arma Christi als inen de dood van de
dicatie voor het lijden
l
Heer. Juist vanaf de veertiende eeuw kende deassiedevotie
onder
invloed van de
p
mystiek,
verspreiding
p
g in Europa.
g
p
Y- een grote
reliekschrijn
Het Christusbeeldje
Christusbeeldjeopp dit reliekschrijn
roept q
qua houdingg en uitzicht zeker reminiscenties op
p aan ggrotere houten sculptu-

Detail uit eenpaneel
dat in 277taferelen het leven
p
van Christus uitbeeldt. Het anonieme schilderij
dateert uit de tweede helft van de veertiende
eeuw. In het midden wordt deekruisi
Ade
g
Christus voorgesteld
omringd
g door de
S
en. Dergelijke voorstellingen
passiewerktuiSS
komen in de late Middeleeuwen veelvuldigS voor.
Keulen, Wallraf-Richartz-Museum
[Foto: Keulen, Gebr. KontS]

langt
rijke relikwie aan toe en het beeld verwierf een centrale vererengfunctie.
Zoalseschreven^
staat opp deze reliekstatug
tteChristus ontredderd tussen een reeks
lijk wel een milijdensinstrumenten. Het lijkt
van de
p
g l in opdracht
Passies pel. Mogelijk
tie
relaat-schenker
— de Latijnse inscriptie
p
op
o de sokkel ` HANG MONSTRANCIAM CUM
SPINA CHORONE DOMINI DNS IOHANNES
OLOMUCZENSIS EPISCOPUS PREPARARI

dit niettegen,
teen in tegendeel
g
— monteerde de Boheemse edelsmid aan
weerszijden van het geajoureerd
podium
p
gl
twee knielende engelen
die
een
aantal
g
en p
presenteren. Zowel in
p assiewerktuig
het kruis, waarop
p de banderol met de
Hebreeuwse inscriptie I.N.R.I. niet ontbreekt als in deeselkolom
staken hoogstg
waarschijnlijk
relieken.
Openingen
ofwel
a
1 1
in de vorm vanotische
vensters ofwel in
g
op deze mogelijkdiee van een
ee kruis wijzen
p
gJ
heed
' . Deekoord,
waarmee de Heer werd
o
vastgebonden, werd als een spiraa
s iraal rondaal aangebracht.
Erboven
• deesel
g
g p
FECIT ' spreekt
sp

IN EN OM DE KUNST

53

kraait de haan en verwijst zo naar de drievoudi ge verloocheninggvan Petrus. Verder
houden de engelen
ook nogg drie nagels,
g
g
de hamer, deeselroede
en de scepter
P vast.
g
Tussen hen liggen
en de dobbelstenen waarmee de soldaten onder het kruis het kleed
van de Heer onderlingg verspeelden.
De enp
gelen kijken vol eerbied naar een dun reliekschri'nt'e
waarin destijds
de vermelde
de
JJstijd
was opgeborgen. De kenmerken van
deotiek
druipen
kunstwerkj zo
g
P van dit kunstwerkje
p
, finalen, kruisbloemen,
,pume-

Dit schilderij
z , x99
z , cm) van Hans
1 ^(paneel,74
Mendingateert,
volgens de moeilijk1 leesbare
%
inscriptie, uit 1475
o s 479 en stelt 0.-L.-Vrouw
475
voor die de Man van Smarten toont.
Van dit type
yp voorstelling% bestaan zowel
voorlopers
p als navolgers.
%
Melbourne, National Galleryyof Victoria

lep ho els
weerszijde een
g en zelfs aan weerszijden
uwer
in
de
vorm
pvan een gevaarlijk
g J
monster. Dit kleinood wordt door een knielend engeltje getorst.
De voorstellingg van
g
deze martelobjecten
komt
in de veertiende
J
en vijftiende eeuw veelvuldigg voor, zeker
in de schilderkunst. Op de tentoonstelling
g
Hans Memling:%vijf
werkelijkhei en
1 eeuwen werkelijkheid
die in 1994
in het Brugse
994
g Groenin gemuseum werdeor
aniseerd -hingg een
g g
eikenhoutenaneel
afkomstigguit de NaP
tional Gallery
Y of Victoria in Melbourne dat
0.-L.-Vrouw toont die de Man van Smarten
vasthoudt 2. De emblematische voorstelling,
die een combinatie vormt tussen de mariale
Piëta en de Triniteitspiëta,
lijdend
p
^ toont de lijdende
die uitdrukkelijk
uitdrukkelijk naar zijn
zij rechtse
l Zij
wijst.
Zijn lichaam wordt door
IN EN OM DE KUNST

Maria vastgehouden
in een witte doek met
g
zwarte strepen
aan
het
uiteinde. Zou die
P
verwijzen
naar de joodse
gebedsmantel, de
J
g
Tallit? Beide figuren
vormen samen een
g
driehoekige compositie
tegen
p
g het kruishout waaraan de donkerp
ur Peren mantel
van de bespotting
g hangt,
g ^ en eengoudkleuP
rige achtergrond.
Hier schilderde Hans
g
Memlin een reeks marteltuigen
Memling
g en p erso verwijzen
naes
die
verwijzen
naar
het
passieverhaal.
p
g
We sommen ze even op:
p Petrus en de
dienstmeid bijJ Kajafas Judas met de beurs
Kaafas
de hals, Annas en
j
, de hand en
de vuist waarmee Jezus werdesla
g g en de
hand die de zilverlingen
g opraapte,de
geselkolom
met de koord, roede en zweep,
p,
^
een spons
op een rieten stok, een lans,,
p
Pilatus en Herodes, het zgn.
g vijgengebaar
die het boze zou afzweren, de hamer, een
zij
knecht die Jezus bespotte,
p
^ een hand die zijn
uittrok, een voet die Hem stampte
p en
drie nagels.
In
bepaalde
afbeeldingen
g
g
p
wordt deze reeks nog
aangevuld
met een
g
g
reeks voorwerpen
waaro de rekwisietenp waarop
meester van eenassietoneel
jaloers
jaloer zou
p
zijn: de doek van Veronica, de kelk waarmee het bloed van Jezus werd opgevangen,
de haan, de tunica, de doornenkroon, een
nijptang
Jp g, de schaal en een kruik met water
waarmee Pilatus zijn
l handen in onschuld
waste, de dertig zilverlingen,
een ladder,,
g
een lantaarn, de dobbelstenen, de zalfpot
p
van Maria Magdalena het zwaard waarmee Petrus het oor van Malchus afhakte...
Soms helpen
de lijdensp treurende engelen
l ens
g
werktuien
g aandragen.
g Tientallen vooral
Duitse en Vlaamse schilders,,g
graveurs en
tekenaars hebben zo ditruweli
g
lke stuk
bijbelgeschiedenis
proberen
te evoceren.
J g
p
Le wer kers deden hetzelfde in de wan d tLegwerker
a
en
borduursters
brachten
gelijkaarpJ
gJ
die
aan opP kazuifels en anteg composities
P
pendia. Merken we ook nog
op dat deze
P
gp
wa pentekenen van Christus eveneens voorkomen opPp
prenten en schilderijen
schilderije die de
voorstellen. De traditie
gn. Gregoriusmis
g
wil dat dezeaus
P en kerkvader een visioen
kreeg
tijdens het opdragen van een misvieg tijdens
ringn
g de Santa Croce in Rome waar Christus hem verscheen in deedaante
van een
g
Man van Smarten omringd
g door degeciteerde Arma Christi.
BijJ een bezoek aan de tentoonstellingg in De
Nieuwe Kerk van Amsterdam worden we
in de kooromgang
g g als het ware mee g eno men in een draaikolk met ijzi glichteffect
op
gotische architectuur en waarbij
waarbij we
Pdeg
tijdens
de wandelingg de reliekschrijnen
reliekschrijne in
J
als het ware eerder toevalligg ontmoeten. Ze staan willekeurig
willekeur? opgesteld
pg
in
lazen kasten
waaruit licht komt die in zijn
l
n
geheel een feeërieke sfeer oproept. De we
gweg
brengt
g ons op
P het einde naar een wolkenlucht die de hemel moet suggereren.
gg

Misschien speelde
hier wel het idee dat
p
g ^ tijden
we volgens
sommigen,
tijdens onze overg
zullen meemaken en dat afgege
l
beeld is op
zijlui van een Laatste Oorp een zijluik
toegeschreven
aan Hieronymus
Bosch
Y
g
in het Dog
en Paleis van Venetië. In twee
straalkapellen
van de Amsterdamse kerk
p
aat de tentoonstellingsmaker
es
eventjes
)
g
buiten ons werelddeel en brengt
g reliekverPapoeeringuit het boeddhisme en van de Pa
oeWel kan de vraagg worden gesteld
of al
g
die in het blauw enroen
beschilderde
g
spaanderplatennodig
nodi waren wetende dat
1
van een kerk o.a.
p
ljuist de straalkapellen
dienden voor de reliekverering
g in de Middeleeuwen en dat de opstelling
g misschien
p
op
die
manier
kon
gebeuren.
Meer
dan we
g
p
vermoeden oefende de relikwieënverering
een rol in de architectuurgeschiedenis.
Dat
g
de tentoonstellingg op twee locatiesplaatsvindt lijkt
lijkt niet voor de hand te liggen
gg en
kon worden vermeden door bijvoorbeeld
in een dwarsbeuk van de Amsterdamse
kerk de objecten
die nu in het Museum
l
Catharijneconvent
van Utrecht staan pg
o e)
steld telaatsen.
De
opstelling
in
dit
laatp
g
P
ste museum is ten andere minder esthetisch. Dit betekent evenwel niet dat een
bezoek aan beide kunstmanifestaties niet
boeiend en revelerend is.
NOTEN
1 Henk van Os schreef ook het bijhorende boek,
dat eigenlijk niet als een catalogus werd
opgesteld, wel als een verzameling
lezenswaardige opstellen: Henk van Os,
De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de
Middeleeuwen, Baarn, uitgeverij de Prom,
2000, 30,5 x 24,5 cm, 224 blz., kleuren- en
2

zwart/wit illustraties.
D. De Vos, Hans Memling. Het volledige c uvre,
Antwerpen, 1994, p. 136-137 nr. 24.

Jezus in de Kunsthal Rotterdam
MARK DELRUE

Jezus in de Gouden Eeuw
De Kunsthal Rotterdam markeerde in het
jubeljaar 2000 het begin
jubeljaar
g van het nieuwe
millennium met eenroots
opgezette
g
pg
tentoonstellin
tentoonstellingover Jezus.
Jezus speelt
een hoofdrol in de katholieke
p
enrotestantse
godsdienst.
Maar ook in de
p
g
islam het jodendom en zelfs het boeddhisme is HijJ een belangrijk
personage.
gJp
g
Deeschiedenis
barst dan ook van de
g
` ezussen.' Er bestaan van hem ontelbare
afbeeldingen.
Dat maakt het g
geengemakg
g
keli'ke
taak
om
een
helder
afgebakende
l
g
tentoonstellin neer te zetten. Jezus Christentoonstelling
tus is ongetwijfeld
de meest afgebeelde
l
g
g
ersoon uit de westerse kunstgeschiedenis.
persoon
g
Om overzicht te kunnen houden in het
enorme arsenaal, dat in omvangg zijn
zijngelijke
gJ

niet kent en bijna
twintig
J
p
g eeuwen omspant,
is bij
bij de samenstellingg van deze tentoonstellinggekozen
voor 17de-eeuwse
schilde7 eeuwse
gg
rijen
l en pprenten uit de Lage
g Landen,
Nederland en België.
g Er werd tevens een
indeling
indelin aangebracht
die de chronologie
g
g
van zijn leven volgt. De Kunsthal in Rotterdam heeft van de thematentoonstelling
'De onbekende Jezus' echt een verhaal willen vertellen: een tentoonstelling
g die het
leven van Jezus voigvan
t - de verkondiging
gg
en de zwangerschap
g
p van Maria tot en met

Rembrandt, Buste van Christus, p aneel,
26 x 21 cm. Museum Bredius, Den Haag.

zij dood aan
de verschijning
l g van Jezus na zijn
leerlingen.
g
De Gouden Eeuw is echter vooral beroemd
om de landschappen,
de portretten,- de stilpp -p
levens en deenrestukken
g
-niet om reli gieuze kunst. In Hollandin
ggde interesse
van de belangrijke
gl schilders niet uit naar
reli ie. Ook daarom was een combinatie
religie
België
noodzakelijk: de school van
g noodzakelijk
kon opp de expositie
niet gemist
p
g
worden.
En toch was er in Holland toen wel een
goede
markt voor religieuze
kunst: daar
g
g
z
werden hogere
prij
en
voor
betaald
dan
g pl
voor landschappen
en stillevens.
pp , portretten
p
Die markt werd vooral bediend door schilders van de tweede of derde of nogg een
lagere
rang.
g in de Kunsthal daarg
g We zagen
om het leven van Jezus afgebeeld op
o schilderi'en
) van vaak volstrekt onbekende kunstenaars.
juist de aardigheid
van de expoToch is dat juist
g
po
sitie: dit is een ontdekkingsreis
door de
g

s7de eeuw. Er is berekend dat er toen in
Holland miljoenen schilderijen
schilderijenzijn
zijn gp
e ro duceerd. Daarvan is in het Rijksmuseum
en
l
andere musea slechts een fractie te zien.
Deze tentoonstelling
g toonde de kunst die
over het algemeen
veilig
wordt
g in depots
g
p
bewaard.
Je zag
g er vooral de tweede ggarnituur van
de kunstproductie
uit de Gouden Eeuw.
p
Ondanks de Beeldenstorm en de Reformatie is het leven van Jezus ruim vertegenwoordigd in de schilderkunst van de Gouden Eeuw, alsof er nooit een beeldenstorm
heeftewoed
die het zuiden opnieuw
sterk
p
g
katholiek maakte, het noorden multireligieus. Toen ins 566 na de Beeldenstorm, de
kerken werden ontdaan van hun Roomse
pracht
en praal
betekende dat niet het eiup
p
de van de bijbelse
schilderkunst. Afgaande
g
J
o
de grote
hoeveelheid werken die naderop
g
hand in de Nederlanden werd vervaardegd- lijkt er eerder sprake van een bloeip eriode. De wanden van de kerken in de
noordelijke
provincies bleven weliswaar
J p
leeg^zoals in afbeeldingen
g en van kerkinteriSchilderijen met bijbeleurs vaak te zien is. Schilderijen
J
se onderwerpen
g bijJ uitp waren daarentegen
bijde burgers
stekeliefd
bij
g thuis.
g
Deassie
kruisiging,
geseling,
g
gg g
p
^
g^graflegging
g g^ g
voor
schilzijn erg
zijn
populaire
onderwerpen
p en
gpp
ders in de Gouden Eeuw. Maar ook de
wederopstanding
p
g is een vaak geschilderd
g
onderwerp.
In Nederland waren toen veel landschapp
schilders actief, zoals Salom van Ruysdael.
y
Voor hem is het Emmausverhaal daarom
bijzonder
geschikt
als onderwerp,
p^
g
l
het zich in de natuur afspeelt.
p
Diteldt
g ook voor kunstenaars van stillevens. Adriaan Van Utrecht en Theodoor
Rombouts wisten een stilleven te combineren met Jezus in het huis van Martha en
Maria.
Voor wie vooral naar artistieke hoogtepunten zoekt was er desondanksenoe
g te
g
zien, van Rembrandt en Ruysdael
tot de
y
Antwerpenaar
Jacob Jordaens.
p
De ene ware in steeds een andere lijst
l
bijbel helemaal geen
Opvallend
is dat in de bijbel
g
p
uiterlij te vinomschri'vin van Christus' uiterlijk
omschrijving
is.
Kunstenaars baseerden zich op
p een oo
ggetuigenversla gvan een naar een Romeins
ambtenaarenoemde
Lentullusbrief aan
g
Octavius Caesar:
Er verscheen in die tijd
tijd een zeer goede
S
oprechte man genaamd
Jezus Christus.
S
Hi' is tamelijk
langg van gestalte
en heeft een
Hij
tamelijk
g
kna en eerbiedwaardigS uiterlijk.
knap
1 haar
1 Zijn
heet de kleur van een onrijpe
1p hazelnoot
en islad
zij oren. Maar daaronder
bijnatot zijn
8 bijna
het licht en is het donkerder
enS lanzen

der,,ggolvend om zijn schouders,, met een
scheiding
zijn hoofd zoals bij1 de
g midden opp1
Nazareners. Zijn
1 voorhoofd is heel effen en
vlak. Zijn
gezicht heeft geen
S rimpel,
p noch een
1S
Zij
vlekrachti
met
p
S- een mooie rode blos. Zijn
en zijn
mond
zijn
zo
gevormd
dat
er
niets
1
^
1
o aan te merken valt. Zijn
op
1 baard is vol, van
dezel de kleur als zijn
1 haar...
Een man die vanwege
uitzonderlijk
g uitzonderlijke
mensenzonen ver voorbijstreeft.
1
Hoewel alle schilders doorheen de eeuwen
daaromtrent hunersoonli'ke
l invullingg
hebbenegg
even hebben
ze zich in grote
g
^
lijnen
aan deze beschrijving
gggehouden.
J
l
schilderij
Hoeveel figuren
er ook opp het schilderij
g
altij zo uit.
staan,^Jje haalt Jezus er altijd
vernieuwer in de religieuze
g
kunst
Eeuwenlang
geg is dit omschreven beeld
handhaafd totdat Rembrandt daarin begin
g
Hij was de
s 7de eeuw veranderingg bracht. Hij
eerste die eengeheel
eigen
g visie gaf.
g Beeldg
dra ger van de tentoonstellingg is diens por-merkwaardee toetret van Jezus dat de merkwaardig
in heeft 'nae 't leven'. Door een joodvoeging
J
se J
jongen
g uit de buurt als model te nemen
brak Rembrandt met de beeldtraditie. HijJ
maakte van Jezus een mens van vlees en
bloed. In de zaal van de etsen zagen
g we
voor het eerst alleetsen
van Rembrandt
49
over het leven van Christus bijl
Catalogus
g en Toon Hermans
In de catalogus i worden alle bekende en
onbekende taferelen uit het leven van
e
wijze
l ggeJezus op
wijze
bijeen
g
p chronologische
bracht. Tientallenrote
en kleine Hollandg
se en Vlaamse meesters zijn
zijn vertegenwoordigd, onder wie Rembrandt,
, Rubens,
Lastman, Lievens, Bloemaert, Honthorst en
Jordaens. De auteurs van het boekaan
in
g
op
verschillende
kunsthistorische
en
reli
gip
euze aspecten
van
de
voorstellingen.
g
p
In de maanden voor zijn
l dood werkte Toon
Hermans aan een kinderboek over Jezus2.
Hijl ggeeft
aan de hand
van eigen
jeugdherg
J
g
inneringen een vernieuwend beeld over de
jonge
een
p
g Jezus. De cabaretier portretteert
l
Jezus die velen van ons niet kennen:een
g
overbelaste mens,, maar een onbelijdende,
J
roerd kind en een eigenzinnigepuber.
Toon Hermans had nogg nooit een echt kinderboekeschreven
maar was er net over
g
altij
aan het denken. Bovendien heeft hijJ altijd
met Jezus te makenehad.
Een week
g
voor zijn dood was het af. Het eindresultaat heeft hij
hij nietggezien. 'ezus is areg'
werd aanvankelijk
t ook de titel van de tenWim Pybes,
de nieutoonstelling,
Y
g^
we directeur van de Kunsthal. Sommigen
g
vonden dat iets te frivool. Het werd 'Jezus
in de Gouden Eeuw'.
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Epifamie of Epifanie
JOANNES KÉSENNE

Adriaen van Utrecht en Theodoor Rombouts, Christus in het huis van Martha en Maria, ca. 1635,
doek, 200 X 230,5
35 cm. Kunsthandel Noortman, Maastricht.

Fotografie
g
Vanwege
van de
g het hoge
g realiteitsgehalte
g
fotografie
ten
opzichte
van
de
schilderg
p
kunst is het verbeelden van Jezus Christus
door middel van 'gewone
mensen' die hier
g
model voor hebbenestaan
lange
g tijd
tij een
g
onderwerppg
geweest. Het
beeld van Christus in de fotografie
is dan
g
ook zeldzaam.
'Ecce Homo' is de naam van een fototentoonstellingie
g l l g met 'Jezus in de
g gelijktijdig
Gouden Eeuw'
in de foto
g ehoudenwerdonder
ggalerie van de Kunsthal. Het gaat
g
meer om een serie van F. Holland Da
Y, een
Amerikaanse fotograaf
die
zich
in
18
98 drie
g
maanden afzonderde opp zijn
in
J landgoed
g
Massachusetts. Sterk vermagerd en voorzien van verwilderde lokken en een baard
van honderd dagen
hij zichzelf in
g hij
g legde
tientallen opnames
vast als een geloofwaarp
digl
lijdende Christus. De serie 'The Seven
Last Words of Christ' uit 1898 van F. Holland DayY vormt het vroegste
g voorbeeld van
een kunstenaar die zichzelf als een lijdende
J
Christus fotografeerde.
g
Naast werk van Holland DayY werden in
'Ecce Homo' ook hedendaa gse Christusverbeelding
en getoond
van onder meer Andres
g
Serano en Bettina Rheims. Behalve 'kunstfotorafie'
ook
indringende
documentaire
g
^
g
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foto's die tijdens
de ppassiespelen
in Ober
J
p
ammer gau en Te gelen
zijn
zij gemaakt.
g
Homo', een uitspraak
van Pilatus
p
oh.194
: -6 die vroeger
werd
vertaald als
g
`Zie de mens' en tegenwoordig
g
g als 'Dit is
nu de man!' Dit tafereel van Jezus gg
alse
eselde hulpeloze
mens,^ die niet gekruisigd
P
g
g
zou zijn
lggeworden, als het volk er niet om
haderoe
g en
p is voor veel kunstenaars
thema waarmee zijJ zich identificeren. Het is
eenars
van het
Ppro
p toto voor het gevaar
g
massadenken, waarin vooroordelen, ,discrimassadenken
minatie en racisme de boventoon voeren.
NOTEN
1 Albert Blankert, Xander van Eck, Volker Manuth,
Jaco Rutgers, Jezus in de Gouden eeuw, uitg.
Waanders Uitgevers, Postbus 1129, 800i BC
Zwolle, met kleuren en zw.-w.-illustraties, 315
x 245 mm, 16o blz., genaaid.
2 Toon Hermans, Jezus is jarig, Waanders Uitgevers,
Zwolle.

Op
januari jongstleden,
p 7l
l g
^ de dagg na het
feest van de Epifanie
(de oude naam voor
p
Driekoningen),sloot dee
gelijknamige
g ten g J
toonstellingn
de
Norbertijnenabdij
g
J Park
l
in Heverlee haar deuren. Maar daarmee
werden deoorten
van de kwestie zélf
p
geenszinsen
gesloten.
In deze heikele dagen
g
g
kan de religie
de
vraag
g
g van de kunst immers niet langer
maar evenmin
J
g ontwijken,
de kunst de vraagg van de religie.
Meer dan
g
een ware ontmoeting
g tussen kunst en rehie te g
realiseren,gingg deze tentoonstellingg
met
t t. Een
e intellectuelerli'khei
eerlijkheid
op de tast.
p
aarzelend zoeken was het. Pendelen tussen
gemiste
kans en verzoening,
g
g^ zoiets.
De belofte aan artistieke samenspraak tussen Jan Hoet, deedoodverfde
'paus'
van
g
P
de actuele kunst in Vlaanderen, en Mark
Delrue,P
priester-directeur van het Museum
voor Moderne Religieuze Kunst, werd kenneli'k
mondjesmaat
ingelost.
J maar met mondjesmaat
g
N iett emin zettehet
etinesthetischopzicht
pzi c
geslaagdekrijtlijne
initiatief de krijtlijnen uit van
eenhete
e e kw
kwestie. Dekerkelijke
e eli ke
hoogwaarg
J hoo
di g-heidsbekleders getuigden
hierbij
hierbij van
g
g
een even bewonderenswaardige als zeldzame daad van moed. Welk kijkvoer
kreeg
g
deeïnteresseerde
leek
geserveerd?
g
g
Een handvol nomadische internationals
van de hedendaagse
g kunst streken neer
binnen dit barokke decor van verweerde
gratie.
Ze hebben dankbaar kunnen genie-g
ten Pvan
hetatina dat de reli
gieus-histo
risch beladen omgeving
g g toevoegde
g aan
hun werk. Dit leverde in visueel opzicht
de
p
nodige
g theatraliteitop.
po Het was over duidelijk
van actuele
J dat niet de aanwezigheid
g
kunstaan
kunstplots
een meerwaarde gaf
de abP
g
di'J^ maar wel dat de abdij
abdij dit soort kunst
een onverwachte diepgang
Pg g verschafte. Zo
onderin
het doek `Les Muselières' van
gg
Philippe
pp Vandenberg
g - in herinneringg aan

Philippe
Vandenberg, Les Muselères
t'p^
(In Memoriam Marc Maet), 2000, olie op
p doek,
200 X 200 cm

een pas overleden kunstbroeder - binnen
deze context een zegening. Of neem nu de
video-installatie van Diana Obinja. co
Een cl o-se-upan
de kijklust
teruggegeven aan de
p
l
willekeurige kunstkijker. Het narcismeevan
an
de blik werd alleen maar versterkt binnen
e
de context van deze exclusieve 'Gevange
nis van de Hemel'.
Bij de vernissage
g behoorde ik tot de uity erkorenen die nogg vlak voor sluitingstijd
g l konon
den nagenieten
van een tweede rondgang.
g
Vanuit het achterkamertj
achterkamertjee waarin een me -

zoveel is zeker.
gieerd oord van inspiratie,
p
De namen die Hoet op
de
affiche heeft
p
g ezet - Fabro, Lohaus,
, Zog mayer, Rabinowitch Kobayashi,
enzomeer - spreken
acy
p
tueel uiteraard tot de verbeelding.
g Maar
het zou onzin zijn
l te veronderstellen dat
kunst en religie
weer opp elg daarmee plots
p
kaars schoot zitten. Of, noggerger,
g dat ze elkaar nu weer zouden hebben 'teruggevonden' na een volle eeuw afscheid. Een soortement Wiedergutmachung
g
g misschien?
Neen, kunstexpressies
hebben zich pas
p
p in

Diana Obinja,
1 Vera, installatie

lancholische monnik van Johan Tahon mediteerde, hoorde iklots
p een heldere vrouwenstem opklinken.
Zelfs de stilte van de
p
kloostergangen leek te verstommen bij
bij deze
vrije zang.
Ik
geloofde
mijn
oren
niet.
Het
mij
g
g
alsof de eenzaamheid heel even zelf
haar stem verhief. Het klonk als eenotig
sche hymne
uit de pen
von
Y
p van Hilde gard
g
Bingen.
Uit ongeduld
kon ik niet langer
g
g
g
wachten en betrad de ruimte. Helaas voelde de bewuste dame zich door mijn
J on
g ewenste aanwezigheid
betrapt
in
haar
s
spong
p
p tane vreugde
de. Ze verliet
liet haast verontschul abdij is een gp
e rivile gend de cel. Deze abdij

de toste eeuw weten te emanciperen
van
p
kerkelijke
l en wereldse opdrachtgevers. Ze
hebben daarmee een relatieve vrijheid
beJ
vochten en zullen die niet vlug
rijs even.
gplg
Naar de rijke
J traditie van kunst in dienst
van de religie
g - waarvan ook het kunstpapa
trimonium van deze
abdijg
agetuigt,
g^zie het
werk van Metsijs,
DiJ of Brueghel
J^ Van Dijck
g
zal de kunst van vandaaggbepaald
ongraag
p
g g
willen terugkeren.
Maar zowel kunst als
g
religie
g beleven eenzelfde haat-liefde verhoudingen
g aanzien van de verleidingg van
zij ze solidair. Het
de vrije
J markt. Daarin zijn
kunstbedrijf dreigt
gse kunstbedrijf
g te worden

ingepalmd door de hoge
cijfer die
gogen
g en cijfers
gooit.
wezen
ooit.
Niet
minder
voeg
len kerkelijke
kerkelijkegezagsdragers zich al te vaak
verleid hun morele boodschapp via televisie internet of commercieleroducten
te
p
slijten.
De
pauselijke
wereldreizen
en
chal
p
J
rismatische massarituelenaan
in dezelfde
g
richting.
g Vooraleer het katholicisme het
oed^
beseft, zal de telemediatiseringg met
het Vaticaan zelf aan de haalaan.
Tegen
g
g
de vrije
l markt is alleen het kruid van de
artistieke disciplinering
p
g
g en de religieuze
roeping
roe in gewassen. Dit hebben kunst en
religie
g alvast gemeen.
g
In de begeleidende
qua beeld en tekst
,q
g
degelijk
g l onderbouwde catalogus,
g^ hamert
curator Mark Delrue op
p de kern van de
openbaring,van
deze e ifanie dus: het
epifani
maken van het onzichtbare, wat
in kunst zoueschieden.
Maar leert de
g
woestijnervaring
J
g - de situatie van kunst en
religie
g in de wereld van vandaag
g - ons niet
eerder het omgekeerde: de onzichtbaarheid zelf van elke zichtbaarheid? Op
p de
bruiloft van Kana voelde Christus zich
evengoed
verleidzijng
z goddelijkheid
via
g
J
een stunt bekend te maken. Het menselijk
l
lichaam slaagt
in van wijn
wij
g er evenwel goed
g
te maken, maar toch niet omge•
keerd? Volstaat dit biologisch
mysterie
van
g
Y
de transfiguratie
van wijn
wij in water dan
g
•
Is dit niet heiliggenoeg?
gg
g
Deze tentoonstelling
geeft te denken over
gg
de buiten-kerkelijke religiositeit,
zoals
g
bewaard binnen kunstexpressies.
Mensen
p
zoeken inderdaad in de stilte van museale
ruimtes wat de kerken inmiddels hebben
verdreven: de mystiek
binnenin zintuiglijk
Y
gl
genot,
zoals het surrealisme van het Isseng
heimer altaar in Colmar dit aanelovi
g
ge
én ongelovi ge noggimmer verschaft. Misschien slaagt
Epifanie
g de tentoonstellinggp
erin om diezelfde kerkelijkegezagsdragers,
l
die dit nobele initiatief hebben durven nemen, er tegelijkertijd
l van te overtuigen
g
g J
voor eenzelfdeluralisme
open
p
p te staan
dan de kunst van vandaag.
g En dit tégen
g de
leuge
leu en van het exclusivisme dat Jezus alle
zou uitsluiten. Wat de
•
g
anarchistische blijheid
blijheid van de hedendaagse
g
actuele kunstscène schraag^t is voor alles
een rotsvasteloof
in de onzichtbaarheid
g
van de zichtbaarheid. 'Non in commotione,
non in commotione Dominus'.
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 36 03 64

Wij huldigen/Wij gedenken

Taalkundige
Cyriel Moeyaert
ANV-Neerlandiaprijs
Dat Hulst werd
uit gekozen als
plaats
om Cyriel
Y
p
Moeyaert
te hult
dien
g heeft bijl
heel wat mensen
de vraag
g doen
rijzen:
'Waarom
J
niet in FransVlaanderen?' Een
reden daarvoor is
dat hier jarenlang
g een Frans-Vlaamse dagg
werdeor
aniseerd waar Moeyaert
ook
Y
g g
aan meewerkte.
Drie dagen voor
z'n tachtigste verjaardag
J
g
g
mochtriester
Moeyaert
in de meest
p
Y
restigdeieu
Vlaamse stad van Nederland
p
zerijs in ontvangst
nemen.
De
uitreiking
g
g
wasg erechtvaardigd door de verdiensteli'l
ke inzet van de laureaat voor FransVlaanderen. Cyriel Moeyaert
heeft niet alY
leen een reusachtige
kennis
van
de geschieg
denis en het Nederlandse dialect van de
streek,/J
hij kent eindeloos veel FransVlamingen
geziene gast.
g
g en is er een graag
g gg
Zijn kennis en liefde voor de Zuidelijkste
Zuidelijkst
heeft hijJ altijd ggekoppeld
aan
pP
een engagement om de taal en de eigenheid
g
van de streek te bewaren, een moedige
g
houdingg waar velen zich niet aan wagen.
g
Van 1983
was hijhij
voorzitter van het
997
9 3 tot 1997
Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV).
Naast zijn
J Frans-Vlaams engagement, maar
zeker niet los daarvan, was Moeyaert
y
voortdurend in de weer voor onze taal.
In het college
hij leraar
g van Izegem,
g ^ waar hij
was, richtte hij
hij ABN-kernen oP. Cyriel
Y
Moeyaert
is medeauteur van de Beknopte
Moe
p
Y
ABN-Spraakkunst
die elf herdrukken kenp
de. HijJ sloot zijn loopbaan
af als inspecteur
p
p
Nederlands.
JAN VAN ORMELINGEN
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% van
p
%
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i z, waardoor%i ten van tenminste
% 99
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worden van het
%
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Via deze weg
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% de Raad van Beheer van het
C.VK.V. vzw. dan ook hartelijk
1 dank aan alle
schenkers.
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p
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Giselan nv., Erembodeg em Aalst André Goudsmedt, Kachtem Izegem Hubert Hauman, Temse - Felix Kemps,
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Maurice Leclu Yse Bellegem/Kortrijk
g
J Jaak Maertens, Roeselare - Daniël Martens,
Kuurne - Clara Naessens, Kortrijk
J Roer
Oostrozebeke - Karel
g RijJ
Schotsmans, Stokkem/Dilsen - Jan Sercu,
Koksijde
- J. S
p anoghe Mortsel J
Geert Swaenep
oel /Hoogstraten
- Marc Van
g
Biervliet,
/ Assebroek Brugge - Adiel Van
Daele, Tielt - Luc Vandenbulcke, Tielt Paula Van den Sijpe,
Jp / Aalst - Mgr.
g Roger
g
Vermeulen,
Van heluwe
Brugge
gg
/
Landegem Nevele - Geeraard Vingeroets,
g
Ka ellen - Frida Vleugels,
Kapellen
Leuven - Albert
g
Vonk Dilbeek - Christiaan Wittebroodt,
Temse - Zusters van Maria, Pittem

niet' m.a.w. bovenopp het abonnementsgeld
% woren mag
den overgemaakt
%
% aan de schenker geen
%
enkel voordeel verstrekt worden (minimum
Daarbij moet
1.000 fr = fiscaal aftrekbarei
% t). Daarbij
duidelijk
1 vermeld worden 'Gift voor liet
C.V.K.V. vzw'.
Wij1 zeggen
%
%% bij1 voorbaat dank voor elke gift.
AVD

De Cultuurprijs 2000 van het
CVKV en het tijdschrift
Vlaanderen werd toegekend aan
Bronks; de Jongerencultuurprijs
2000 ging naar Heleen Driesen
Op
13 december 2000 werd in
P woensdagg3
het Cultureel Centrum De Brouckere in
Torhout de Eerste Tweejaarlijkse
J
l
Cultuurprijs
l
p l van het C.V.K.V. en het tijdschrift Vlaanderen toegekend aan het kinder- en l
jeugdtheatergezelschapBRONKS
en deon gerencultuur pJ
rijs 2000 aan Heleen
Driesen.
Deze tweejaarlijkse
tweejaarlijkse Cultuurprijs
pl van het
j
C.V.K.V. en van het kunst- en cultuurtidschrift 'Vlaanderen', uitgegeven door het
Christelijk
l Vlaams Kunstenaarsverbond,

Belangrijk
t
e
gl bericht

Als vzweniet
het C.V.K.V
C.V.K.V. vzw van de toepas%
p as
sin%van art. 1077 van het wetboek der inkom van ministenbelastin
%1992,
99 ^ waardoor giften
%
mum 1.000. mogen
worden van
%afgetrokken
%
het totaal belastbaar netto-inkomen van de
schenker. Om als aftrekbarei t in%
aanmerking
te komen, moet het bedragg echter 'Geheel om

Peter Roose schetst de ontwikkeling van liet
'Bronks'.
1jeu
%dtheater%ezelschapBronks
[Foto: C.V.K.V.]

wordt toegekend aan een kunstenaar, een
groep, een organisator/organisatie of een
initiatief.
rijs gaatDezeen
naar een verte g
prijs
genwoordiger of vertegenwoordigers van de
podiumkunsten,
kunstevenementen,, de
p
literatuur, de beeldende kunsten, de muziek en de architectuur. Dezel
e rijs wil stimuleren en aanmoedigen en/of een cultureel initiatief bekronen. Bij
Bi het toekennen
van derijs
staan
de
doelstellingen
p l
g van het
C.V.K.V. vzw voorop:
P de bevorderingg van
alle takken van de kunst in overeenstem-

Mevrouw Oda van Neygen
Ne en, directrice van
spreekt
een dankwoord uit en
p
ormuleert tevens enkele hints i.v.m. de
theateropleiding. [Foto: C.V.K.V.]

min met een christelijke
ming
christelijk levensbeschouen
het
stimuleren
van de ontplooiing
p
g
g
van kunst en cultuur in Vlaanderen. De
prijs was een kunstwerk van Luc Hoenraet,
PJ
g ecreëerd in opdracht van de Raad van
Bestuur van het C.V.K.V. vzw. De lY
jury was
samengesteld
uit de leden van de Raad van
g
Bestuur van het C.V.K.V.
Peter Rooseaf
g een boeiend overzicht van
'deeleideli'ke
J weggnaar een volwassen
g
jeugdtheater'
(zie tekst in vorig
g
g nummer
l
p. 3739
s -i
van Vlaanderen,
met in de
,P
hoofdrol Bronks.
In haar dankwoord had Mevrouw Oda Van
NeYg
enp
van Bronks punten van kritiek oop
het onderwijs
l en ze had een aantal hints
t.a.v. de Ministers van Cultuur en
Onderwijs:
J
Oda van Ne
prijs
y%en: `Een p
lg is één
l krijgen
een prijs
om een goede reden
dip g^
Jgg
p l krijgen
is nog
g Naar ik vernam is
g een beter ding.
één van de overwegingen bi'
bij het toekennen
Christelij
van de Cultuurprijs
pl van het Christelijk
Kunstenaarsverbond en het ti'dl
Bronks
schrift Vlaanderen aan jeugdtheater
J g
deze: de aandacht die Bronks besteedt, in

alle aspecten
van zijn werking,
hetp up
g^
bliek. In onseval
dus
het
jonge
publiek,
l g p
g
het kind. Dat kan vanzelfsprekend
lijken,
l
p
we maken tenslotte tjeugdtheater maar binwij en onze collega's
nen de context waarin wij
g
kwaliteitsvol theater trachten te maken, is
het dat niet altijd.
l We hebben immers te
maken met een omgeving
g die kinderen ergg
weinigg stimuleert bijl artistieke ervaringen:
g
het onderwijs.
g
g brengen
g
J In die omgeving
kinderen zeer vele uren door, met de
bedoeling
g dat ze ggevormd worden in hun

Heleen Driesen (Vlimmeren), laureate van
deon
rijs
1 erencultuur
pJvan het C.V.K.V.,
S
draagt haar gedicht voor. [Foto: C.VK.V.]

toekomstige
g attitudes en ambities. Voor
theater is daarineen
nauwelijksp
plaats.
g of nauwelijks
Of nauwkeuriger:
plaats voor
g er is weiniggp
en p ro bezoek aan artistiek overtuigende
^
fessioneelemaakte
theatervoorstellingen.
g
g
Want enkel theater in deze sPecifieke betekenis kan een spontane
aanleiding
g vormen
p
voor een nieuwsgierige verkenning
g van de
kheid
grens
tussen
fantasie
en
werkelijkheid.
g
l
In de bestaande opleiding
g van leerkrachten
p
wordt er amper
Pe
p aandacht besteed aan spe-.
cifieke kennis en vaardigheden om kinderij ren de taal van het theater te leren beg)
zij
hij
de
en.
Een
leerkracht
leert
hoe
zij
of
hij
p
kinderen moet leren rekenen, maar een
leerkracht leert niet hoe zijJ of hij de blik
van kinderen opp theater kan richten. Taal is
een vak, beeldtaal helaas niet. Niet om het
even welkera
as die oppeen podium
p
g pJ
klimtrikkelt
écht de fantasie, niet om het
p
even welk sentimenteelebaar
roept
g
p herkenbareevoelens
o .pEr is een verschil
^
tussen moppentapperij en sentimentaliteit
anderenerzijds en komedie en tragedie
g
zijds.
En
dat
verschil
moet
je
leren
en daar
l
l
dienen zowel de leerkrachtenopleiding
p
g als

zijn
de scholen zelf van doordrongen
g te zijn.
dagen
voeren
de
Minister
van
g
Cultuur en de Minister van OnderwijsJ
meer aandacht voor kunstzinoverle
overleg
onderwijs. Om te verniggevorming
vormen in het onderwijs.
mijden
dat
deze
dialoog
g enkel uitmondt in
J
g^ is het
ggoed bedoelde intentieverklaringen,
essentieel dat het beleid dezelfde keuzes
maakt als die de theaterpraktijk de afgeen
lopen
l heeft durven maken: voor
p jar
kwaliteit en artistieke vernieuwingoor
g,
kwetsbaarheid, tegen
tegen
g^
g
g betutteling,
simplisme.
Dat betekent concreet dat de
p
bestaande en opp te richten) structuren die
tussen die theaterpraktijk
p
l en de schoolse
praktijk
p
l zullen bemiddelen vooral artistiek
waakzaam moeten blijven.
Zij moeten de
l
leerkrachten duidelijk
maken
dat kunst
J
voortdurend confrontaties met het onverwachte inhoudt. Dat is niet evident in een
onderwijsomgeving
en
l
g
g waarin `leerlijnen'
l
'eindtermen' tot voorspelbarepedagogische
p
resultaten moeten leiden. Kunst is delaats
p
van het onvoorspelbare,
van de chaos
P
te midden van een ordelijke
J opvoeding.
Die chaos is van levensbelang.'
g
Jean Luc Meulemeester, voorzitter van het
C.V.K.V. vzw,
, mocht ook de eerste tweejaarJ
li'kse
jon
erencultuur
rijs overhandigen.
g
pJ
l
J g
Voor hetedicht
'Achter onze ruggen
gg ligt
g
g
de as dagen
g koud',- eenvoudigg van verwoordingen beeldspraak,
melodieus en eiP
entijds
kende
de
jury
unaniem
de eerste
lY
l^
g
rijs (20.000 frank) toe aan Heleen Driesen
pl
(Vlimmeren). Fransiska Louwagie
g
(St.-Andries) en Greet Bilsen (Deurne) kreg en voor hun inzendingg respectievelijk een
eerste en een tweede vermelding (zieg
vorig
nummer van Vlaanderen,
^ p335).
335 Deze
officiële uitreiking
g werd besloten met een
zeeresmaakte
opvoeringvan
de voorstelg
ra hie?'
lip g'Connaissez-vous votre Géogp
door Bronks, met een schitterende Pascale
Platel in de enige hoofdrol. Een overtuibewijs dat deze pl
rijs meer dan
g end bewijs
verdiend is!
DIRK ROMMENS,
SECRETARIS

C.V.K.V. VZW

VERBONDSBERICHTEN

59

boek (159
foto's in viertonen-druk) heb je
59
J de
indruk voor een warrige
te zitten, tot je
g lay-out
Y
l
ontdekt dat de lay-out in zin
ertoe
J compactheid
P
bijdraagt
om
de
'lezer'
wegwijs
te
maken
in
de
J
g
gJ
architectuur van het boek: opstaande
foto's die
P
VARIA
over twee bladzijd
bladzijden
en gespreid
zijn of dubbele
P
a
pagina's
waar n
vier foto's tegen
g elkaar aan zijn
J
Eugeen
Laridon .
e rukt, een boek meteen
witlij en
g enkele witlijn
g.
Omdat zijn woord een1ja-woord was oktober , uitg.
.
zonder
onderschriften.
Het
is
de
hele
g
Bisdom Brugge
opzet
g en uitg.
g Lannoo, Tielt, 2000, geill.
P van het boek dat de op het eerste gezicht
g
g
met zw.-w.-foto's, 240
ebon
vreemde lay-out
justifieert.
justifieert. Die opzet
4 x 71 0 mm,9 96 blz.,
g
Y
P was niet
denBfr.
1999
overleed
Mgr.
Eugeen
eenvoudi
:
foto's,
sinds
de
laatstearen
o
Pgeno . 595 - Op 1?
g
999,g
J
Laridon in Kortrijk. BiJ na veertiggJjaar lang drukte
men, werden uit het archief van de Ke zereg
hijj zijn
zijn stempel
P opP het leven van de Wet-Vlaamse
Plukt om aan
.. te tonen hoezeer maatschappij en
kerkprovincie.
Vanaf
1
61
was
hij
verantwoorde1961
hij
cultuur
geëvolueerd
zijn
en
anderzijds
anderzijd
niet
veran P
lijk voor de Katholieke Actie. En een jaar later
zijn.
•
ziJ n. 1Je krijgt
Jg een enorme verscheidenheid
hijg
hgouwproost
van KSA Noor zeegouw.
aaneriodes
met een eigen stijl,
stijl mode, tradities
p
P
In 1969
voor dePastoheeft van het
99 werd hij vicaris-generaal
g
g. De lay-out
Y
raal; in 1976
zij woord een
boek een compact
af97 hulpbisschop. Omdat zijn
P ggeheel ggemaakt, dat geen
g
ja-woord was bevat teksten, proza
én poëzie,
liede- breuk doet aan 'het leven op aarde' in een al bij
bi al
P
P
ren en gebeden van de hand van Mgr.
toch beperkte
periode (sinds Keizer Karel). Zo zie
g Laridon.
P
Want zijn
je.Pprocessies en historische stoeten, oud en
J hele leven langg heeft hij het woord
gekoesterd. Het zijn
zin teksten die mensen willen
nieuw, het leven opP het land dat direct aan de
ondersteunen, leidinggg
geven, bemoedigen en tot
fotografie
van Streuvels herinnert. Paarden en
g
bezinning
bezinnin brengen. Daarnaast brengt
zij
olifanten staren elkaar aan; interieurs opP het
g Omdat zijn
een. 1ja-woord was ook vele g
getuigenissen
en
platte
land en bodyY builders van mannelijke
mannelijk en
g
P
herinneringen
enmede vrouwelijke kunne, het geschilderde
en het fotog en van familie, vrienden
g
werkers. Heteheel
wordt afgewisseld
met een
g
g
g rafische Portret. Het resultaat is wanorde en
root aantal sprekende
foto's. Eugeen
Laridon
tegelijkertijd hetzorgvuldig
zon vuldi componeren
van
P
g
P
omt eruit naar voor als man van zijn woord
en
rechthoeken en het evenwicht van geometrische
.
als man van het Woord: een diepgelovig
partijen
Pgg en
P l van verschillende matière. De canons
gedreven mens. Wie hemekend
heeft, kan het
van compositie
van licht en donker, de orde en
g
P
beeld dat uit deetui
spreekt
enkel
harmonie wordenP
grote
ecteerd met
rote erg enissen
g
I?
bevesti gen: zijn grote
intelligentie,
maar ook zijn
zij
soonli'ke achteloosheid. Een beeld van `het leg
g
• voor speelde humor, zijn
ven'? De kwaliteit van de fotografie
van Carl
l ongemeen grote
g
g
zijnZij
werkkracht, zijn
diepe vriendschap. Zijn dood is
De Keyzer
Y ggaat inderdaad daaropP terug dat ze
verlies, óók voor het CVKV en het tijdhet leven toont in zijn diversiteit,aral
ellisme
• g
P
schrift Vlaanderen, die hijJ allebei een warm hart
chaos, voorspelbaarheid, enz. 'Reeds verschiljn woord een ja-woord
was is
lende malen hebben wij benadrukt dat de spiegel
g. Omdat zizijn
1
i de academische betekenis het voorbeeld bij
geen
liber amicorum in
bi' uitstek is van de mimesis weerg
van het woord. Wel is het een echt 'vriendensPie g
eling
). Het
is de plaats
waar de werkelijkP
l
.
boek' zoals hijJ het zelf ongetwijfeld
zou gewild
heid verschijnt
J
g
g
J waar ze niet is en waarin alles
hebben. Dit boek brengt
geen grote
literatuur,
gebeurt
ebeurt en niets wordt herinnerd.' (.L.
gg
g
J Borges,
g ,
maar een oprechte
en warme getuigenis
van en
geciteerd
eciteerd door Samuel JI sseling in Mimesis. Over
P
g g
over een leven in dienst van de Vlaamse kerk.
schijn
1 en zijn,
1 Ambo Wijsgerig).
Het is dan ook een mooi aandenken aan een heel
KVD
bijzonder
man.
J

Bibliotheek

GS

Dirk Hanssens
Abdijen-abc, uit g. Davidsfonds, ^Blijde-InkomstJ

Jefe
J
Geys
de zwart-witfoto's (sic) tot 1988,
9 ^ uitg.
g Provin-

ciaal centrum voor beeldende Kunsten, Beglijn
hof, Zuivelmarkt00
33 3500Hasselt,^ 1998
straat 79-81, 3000 Leuven, 2000, g eïll. met teke310 X 2 o mm, 500
5 blz., ggebonden - 2.450 Bfr. nin gen van B.A. Gailliaerde,5
220 x 145
mm,
je
Als le even naar de afmetingen
kijkt van dit 5 cm
45
gkijkt
144
blz., garengenaaid
dikke boek, heb je een idee van wat het aan in44
g
g
545 Bfr. - Als een reeks
van brieven, weliswaar telkens vanuit een andere sPannin vraagt, het helemaal serieus door te neinvalshoekeschreven
aan één of andere bewomen. Ik heb heteg robeerd.
je aan een van
g
P Alsje
lje
ner, belicht de benedictijnenmonnik
opgroeiende
kinderen of kleinkinderen wil diets
J
.. Dirk HansP
sens, een reeks van Vlaamse abdijen.
ma en wat hetostmodernisme
is, kan dit 'werk'
l Aan de
P
hand van vrij lliteraire teksten maken we kennis
even op1? tafel komen. Het gaat over fotografie,
g
met het kloosterleven van benedictijnen en benzoveel is zeker; tekst is helemaal afwezig.
g De 500
5
edictinessen, van cisterciënzers en cisterciënzepagina's
a ina's zien eruit als een negatievenarchief
van
g
rinnen,
en tra pistinnen,
van nor contactafdrukken, d.w.z. circa0
(hoofdzakelijk)
. van trappisten
PP .
P.
.7 (hoofdzakelijk)
berd 1nen
en reguliere kanunnikessen. Het zijn
zij
per
35000
foto.g
P pagina
g of 35.000
geen historische verhalen of beschrijvingen
tjes
pagina's die de
l g van
l onderbroken door enkele Pg
gebouwen of van het kunstpatrimonium, wel
s oren vertonen van uitgescheurde
films.
g
met spiritualiteit
doorleefde essays
at heeft Jef Geys
Ik noteer de
P
Y die ons een
. Y . ggefotografeerd?
g
beeld proberen opP te roepen
P van de leef- en denk- onderwenP in dit boek zonder enige volgorde
g
wereld van deze oorden van stilte, rust en bezinzoals ik ze in
n het boek heb aangetroffen. Meestal
ning. Ze lijken
een zoeken naar de vindplaats
van
zijn
of kleinere
J
P
J er van elk onderwerk een grotere
g
Go . Zo neemt de auteur ons mee opP wandel
reeks. Wat we na een vijftigtal
pagina's menen te
J g Pg
door de .P
pandganggen de kerk, in de tuin of biblihebben ontdekt is de leefwereld vanef
J Ges:
Y een
otheek, in kelders en refters. Opzettelijk
interieur, een studio,roe
P
J werd
g 'es
PJjonge
J g mensen (in
nietekozen
voor pittoreske
foto's, wel voor een
hun klassen van een academie?),eenpaard,
eenaard een
g
P
sobere schets of tekeningg door B.A. Gailliaerde
boom, bloemenboeketten,
een l de moevolkswijk
aangevuld
met een eigentijds
gedicht door
der en haar dochtertje, huis-tuin-en-keukenfotog
g l g
bekende Vlaamse schrijers.
grafie, een vernissage, de auto, de boot, de fiets,
J,v Alleen de foto op
de kaft doet wat dépassé
aan
en
bezorgt
ons
de
het bos, tijdschriften,
P
g
J
Ppamfletten . met de hand
indruk van ouderwets. De inhoud daarentegen
kerkj en
g
ggeschreven, kleine Vlaamse stadjes
J met kerkje
niet.
marktplein
(ik denk:) Jef Ges
zelf, jonge
P
Y,
J g e vrou JLM
wen, een kalkstrook over eenzelfde muur, knipP
sels uit tijdschriften,
uit een bloemencatalogus,
J
meisje met Ppop,, speelgoed,
J' goed, een brief, enz.: ierFOTOGRAFIE
mee is de reeks niet uitgeput. Ze kan doorgaan
g
tot in het oneindige.
g Het onderwerpP van de foto's
Carl De Keyzer
(foto's)
&
doet er weinigg toe. Wat dan wel? Je
Y
) zou bijv.
l v kun Immanuel Wallerstein (tekst)
nen denken dat Ges
Y een wonPdoet naar een
EVROPA, uitg.
Ludion,
Muinkkaai
42,
9000
Gent,
erudiete ironiseringg van de fotografie
met haar
4 9
g
g
159 bl z., g
2000,1
gebonden 1 400 Bfr. - Bij de eerste
stijlen en 'klassieke' onderwerpen
stijlen
en
ze
dikPzoals
kennismakingg met dit prachtig
gedrukte
fotowils
zijngekopieerd.
(Alsof
P
gg ru
J uit de schilderkunst zijn
g P
6o
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er niet een beeldhouwkunst is die haar inspiratie
P.
heeft ggehaald bij de schilderkunst of de grafiek.)
g
Voor zover )'e negatiefjes kunt 'lezen' van formaten van 360 x 240mmof180x2 40 mm
(enkeleaPg
ina's zijn
zijngevuld met prentjes
P
J van
6o x 6o mm), wil Jefe Ys laten zien dat hij
hij de
fotografische
g
ggenres heel ggoed kent - en dat is
niet verboden. Zo zijn er telkens, technisch overiortret'es. in tegenlicht, landg ens uitstekend: portretjes
schappen
PP in onvervalst Pictoria isme, het naakt
en deoPP
met anti uiteitswaarde,
stukjes
stukje naakt
q
ze door surrealistenraa
werden
gebruikt.
g g
g
.,
Even lachen onder lt
en vrijwel enigma.. g
tisch voor niet-fotografen, althans als mijn
min aarzelende veronderstellingen opP het rechte spoor zitten. Er is de live-fotografie,
g degeposeerde en de
niet-geposeerde P.
portretten, de moeder en het
dochtertje,
je, de g
verkiezingsaffiche... Ik zou nogg
even kunnen doorgaan,
maar je
j wordt er wel zo
g
moe van.
KVD

Entre-deux
Foto's van vijf
1 Belgische en drie Nederlandse vrouwen
.
die Se oto ra
roniveau
lessioneel
8 eerel ebben op peen professioneel

(Nl: Emmy
Y Andriesse, Eva BesnYóo en Myriam
Y
De Zeeuw; B: Valérie Mannaerts,ulia
Pirotte,
J
Céline Van Balen, Germaine van Parijs,
Sophie
J
P
Whettall). Uitg.
g Provinciaal Museum voor fotorafie
/
Antwerpen,
2000,1
0,
2
0
X
2
3 0 mm,
g
P
4 PP 9
gebonden. - De verantwoordingg van de titel,
Entre-deux, komt recht uit het woordenboek:
entre-deux (o. & m.; -s; -tje of entredeutje)
entredeutje (Fr.),
(bijJ gordijnen, JP
japonnen en schortjes)
schortjes kanten of
geborduurd tussenzetsel; - middelstuk, 2. tussenwand, 3.
3 tussenruimte. Een titel die de afstand en
de verwantschapP van historisch en actueel werk
van mannen en vrouwen aangeeft.
De ondertitel
g
van het boek vat de P
goedsamen: 'een conzet oed
frontatie tussen hedendaagse
en historische vrou.
weli'ke
afie
in België en
g Nederland'. Zo
l fotogr
krijg
krij jeprachtige historische fotografie
en actuele
g
abstracte fotografie
naast elkaar, esthetiserende
g
reP
orta gefoto grafie, enkele geposeerde
e
en nietgP
geposeerde
ge P
Portretten. (Het weze gezegd
g g dat het
portret
van de zus van Julia
Pirotte grote
artis J
P
g
tieke waarde heeft - YP
typisch vrouwelijke
foto
J
g rafie als ze bestaat, een ggevoelig,
g kwetsbaar gelaat
g
met een uitdrukking van waardigheid én melancholie.) De voortreffelijke
van de
l reproducties
P
acht fotografen
werden omlijst met korte essayss
omlijst
het werk van deze acht bekende en minder
bekenderactici.
De mooiste foto's zijn
zijn gemaakt
g
P
van uit een serieuzeedrevenheid,
met enthoug
siasme, met nieuwsgierigheid naar de achterronden van de werkelijkheid. De teksten zij
zij
gn
Erik Eelbode, Lucie Bureau, Karen Celis,
Jeanne Vervoort, Hri Psimé
. Visser, Willem
Diepraam.
Goede bondige biografieën
die aan de
P
g
foto
fotografen
de nodige
g
g verhelderende achtergrond
g
geeft.
eeft. Fotografie
blijft
g
J ook avontuurlijk.
lk
KVD

LITERAIR PROZA
Patrick Lateur
Alle schrijvers leiden naar Rome, uitg
uit Davids.

/Literair, Blijde-Inkomststraat
79-81,^ 3000
79
l
Leuven, 2000, 220 X 145
mm, 33
336 blz., genaaid
45
795 Bfr. - Rome is een stad die weinigb
g ezoekers
onberoerd laat. Om de Amerikaanse auteur
Nathaniel Hawthorne te citeren: 'Als we Rome
eenmaal hebben leren kennen en het hebben achterggelaten waar het ligt,
g als een lijk in ontbinding;
g
het hebben achtergelaten
na schoon genoeg
g
g
g te
hebben gekregen
g .van de nauwe, kronkelende, ingewikkelde
ewikkelde straatjes..waar het zonlicht nooit binnendrin t... gaan
g wij Jtot onze verbazingg langzag
merhand ontdekken dat ons hart opPmysterieuze
Y
wijze
den
en dat die
J aan de eeuwige
g Stad is gebonden
g
banden ons weer derwaarts trekken.' Voor steeds
weer nieuweg
en toeristen is
generaties pelgrims
P
enbli)jft Rome een onweerstaanbare aantrekkings pool. En ook ontelbare kunstenaars vonden
inspiratie.
ns iratie. In Alle schri1
schrijvers
vers leiden naar Rome laat
Patrick Lateur de ggroten uit de wereldliteratuur
over
Rome aan het woord. Shakeuvenalis,
t
sPeare en Livius; Suetonius, Henri James
en
J

Marguerite Yourcenar; Byron, Stendhal en
Goethe; Casanova, Hans Christian Andersen,
Thomas Mann en P.B. ShelleY ... het zijn
zij maar
namen van literairerootheden
die ons in
g
dit boek meenemen opP hun imaginaire
reis. Ook
g
de Nederlandse literatuur werd niet vergeten
met namen als Carmiggelt,
gg Bomans, Aafjes,
J Paul
Claes, Van Wilderode en natuurlijk Couperus.
Deeselecteerde
teksten zijn
zij door Patrick Lateur
g
geordend in een zevental wandelingen
g over
de zeven heuvels van Rome. Ze voeren de lezer
mee naar het Forum Romanum, de Via Appia,
PP
de Santa Maria Maggiore,
de Piazza
g
Navone... In het achtste deel brengt de samensteller 'Beelden van de stad', tYP
n
erende elemeten die de Romereiziger
bijblijven: kerken, tuig bijblijven:
nen,aleizen,
katten, fonteinen... Alle schrijver
schrijvers
p
naar Rome is verlucht met kunstfoto's uit de
negentiende
eeuw. Een verrassende keuze die op
g
haar beurt een andere kijk
J op
P de stad Rome eet.
Voor de Romereiziger
g is dit een boek waar hijJ telkens opnieuw
zal naar teruggrijpen,
om de eigen
P
gg lpg
kijk
P de eeuwige
kijk op
g stad te toetsen aan die van
zovele schrijvers
uit heden en verleden.
J
GS

Julien Vermeulen
Van afscheid tot afscheid. Raf van de Linde, uitg.
g

begrijpelijke taal, klaar en helder, uiteengezet
en
g
met een treffend voorbeeld geïllustreerd. Aansluitend opP de uiteenzettingg worden de luistervoorbeelden ook kort besproken in functie van
het behandelde item. Hoewel niet echt
. altijd:
J bij
uitleg
uitle over de thematische voortsPinnin stechniek tijdens
de barok, gevolgd door eens
J
p rekingvan Bachs Derde ras enbur sg Concerto
(p.
- 8)
ocon
P 37
3 hoort de beluisteringg van een hobcerto van Albinoni! Bij
Bi een aantal items (variatievorm, concerto grosso...) wordt enkel een 'luistersugg
estie' aangeboden.
Wat o de achterkant
.op
van het cd-doosje staat, is dan ook meer dan alleen maar misleidend: 'Alles wat je leest, wordt
verduidelijkt met klinkende voorbeelden opP de 2
cd's'. Hetelan rijkste
lijktons evenwel
gl hiaat lijkt
.. het
feit dat de muziekgeschiedenis klaarbli'kel
l Jk
stopt
p bij Bartok. Sc ^nbergs dodecafonie wordt
nogg wel even besproken en met een bescheiden
artituurvoorbee deeïllustreerd,
maar niet ter
j
beluisteringg aangeboden. Is er dan na Bartok
niets interessants meereschreven?
Het geeft
alg
g
leszins die indruk. Misschien wordt dat nog
rechtgezet
in een (vooralsnogg niet aangekondigd)
g
derde deel? Uit het voorwoord blijkt
l dat de inhoud van deze luistercursus zowat overeenkomt
met hetro
van de cursus AMC in het
P ramma
g
DKO. Inderdaad is ook daar, niet alleen in de
cursus AMC maar ook in alle vocale en instrumentale disciplines,
programma
zeer eenzij-l P het
P
g
dig toegespitst op de geschiedenis van barok tot
Bartok. Wat daarbuiten valt wordt haast volledig
genegeerd. Jammer. Is er iets boeiender dan het
muzieklandschap van de twintigste eeuw?

De Schacht, Katelijnestraat 49
49, 8000 Brugge,
gg 2000,
22
x 15 0 mm,47blz., paperback.
225
- Toen ik onPaP
boekj aan het lezen was, had ik het ederhavigboekje
dat ik een vroegere vriend ontmoette: Raf
van de Linde
2) behoorde tijdens
(194
tijden mijn humatot de topI' vijf
vij van de Vlaamse audie we toen lazen of betereze
JVH
g gd mochten
lezen. En nu ik na lezing van deze biografie
Raf
g
van de Linde beter heb leren kennen én
Joseph
Ph Haydn
Y
begrijpen, is mijn waarderingg voor hem als schri'l - Symfonieën nr. 47, 48
, Prima La Musica o.l.v.
8 en49
ver én als mens nog gestegen. Dr.ulden
VermeuDirk Vermeulen: Eufoda 1320;
DDD; inlegboekje
J
3
g
]
len die al eerder als kenner van de Afrikaroman
N-E-F, 1 4p795 Bfr. - Ignace
Bossuyt,
p
g
Y JJoseph
naam verworven heeft (zo stelde hij
8
hij o.m. in 199
Hay47,
dn, Symfonieën
nr.
48
49,
8
, Davidsfonds,
,
voor ons tijdschrift het nummer 2255 over 'De
Leuven, 2000; 395 Bfr. - Met deze dubbeluitgave
g
Afrika-roman in Vlaanderen' samen), heeft hier
- cd en bijhorende
luistergids - is Davidsfonds/
J
Van
de
Linde
en
zijn
ideeënwereld
heel
raak
Eufoda
niet
aan
zijn
proefstuk
toe.
Reeds
eerder
1
.
.^
p.
getekend. Ook de genese en de ontwikkeling van
verschenen luistergidsen
bi opnames van werk
g sen bij
de auteur-priester zijn bijzonder verhelderend
o.a. Telemann, Schubert en Roelstraete. In
verhaald. Dat dit 'verhaal' in
i interviewvorm is
zijn bespreking
Bossuyt
Y deze
P
g behandelt Ignace
g
m.i. een meerwaarde aan de
drie HaY
dn-s
g ebeurd,geeft
g
Ymfonieën in numeriek omgekeerde
studie, want ze leest daardoor bijzonder
vlot. Je
volgorde,
omdat dat nu eenmaal de chronologiJ
g
l
blijft
sche orde is. Zonder in simPlistische 'Brouwetggeboeid tot het einde doorlezen. Raf van de
Linde (die een dertigtal
te vervallen, wordt de context
g romans, verhalenbundels rijen-anekdotiek'
l
en essats schreef) komt uit de studie te voorgeschetst waarin Haydn
Y deze werken schreef.
schijn
ovenaiaat
t als auteur van een sterk gevarieerd oeuvre
g de aandacht echter uit naar het
dat een halve eeuw omspant (debuteerde in 1949
puur muzikale verhaal dat Haydn
Y vertelt, naar
met De laatste oogst)
hoe Haydn
op een ongeëvenaard
originele
maS en 'de weerspiegeling[is]
t P
g
g
van een halve eeuw religieus
en intellectueel
nier omgaat met melodische motieven, met harg
leven'. HijJ
me biolijven
als de auteur van
monische structuren, met compositietechnieken.
ll
P
aansprekende
Kongoromans,
zo onder meer de
Dat wordteïllustreerd
met een aantalpartituurP
g
g
trilogie Die tijd is nu voorbij (1964), De moeloeba
voorbeelden die hetebruik
van muzie technig
Catteeuw (1965)
sche termen onvermijdelijk maken. Maar die
95 en Aas voor de leeuwen (1967), die
de chaos in de beginjaren
j
vakterminologie wordt beperkt
tot het uiterste
van Kongo's onafhanp
keli'kheid treffend in beeld brengt.
minimum en bovendien steeds zo verhelderend
g Deze studie isi
verlucht met zw.-w.-foto's, de reproductie
van
geduid dat het zelfs voor de leek mogelijk moet
P
zijn om het discours van de auteur (en dus van
een bladzijde
J handschrift, een Kongokaartje
g
t en
de componist)
te volgen. Vooral symfonie
nr. 47
eenaar
P literaire documenten.
p
Y
RD
wordt grondiggeanalyseerd in een pogingom de
typische
Ha n-lo ica
g
Y
g
g te duiden. Jammer genoeg
zijn
lPprecies in die bespreking
p
g een aantal fouten
VLAAMSE DISCOTHEEK & MUZIEK
waarbij de muziek-onkundige luistegeslopeng
raar onherroepelijk het noorden kwijt
kwij moet
com Walter Vergaelen
. Zo wordt ter verduidelijking
t g van
De muziektaal. Luistercursus, uitg. Naxos ref. nr.
spreuk uit
uit een werk
Ppositietechniek een Latijnse
P
van DufayY geciteerd
als 'cancer eat plenus sed
8.555004-05, verdeeld door Muziekcentrum De
gP
redeatlenus'
terwijl
terwij dit laatste woord 'medius'
Monte, Korenmarkt 14,4 2800 Mechelen, 2 cd's,
P
DDD, cursusboekje
zin.
4 blz.,59o Bfr. - In zes
J Voltg dan een vertaling en muzikale
J van 104
zij
duidingg van wat DufayY daadwerkelijk
hoofdstukken (Bouwstenen van de muziek / Inl in zijn
strumentale en Vocale vormen, Periodes en
partituur noteerde, duiding die dus niet overeenBouwstenen in de muziekgeschiedenis
/ Com
g
P o- stemt met het foute citaat. Even erg voor de onervarenartituurlezer
is het feit dat bijl de besPrenisten) en metluistervoorbeelden
(opnames
44
p
P
kingvan de maten 1-35
van het eerste deel de
uit het Naxos-aanbod) wordte
35
g robeerd een
overzicht teeven
van en vooral enigginzicht bijJ
maten 1-16 tweemaal (!) afgedrukt
worden, de
g
g
rest helemaal niet. Een bijzonder treurige vergiste bren gen in hoe toondichters doorheen de eeu^
wen omgingen met de muzikale bouwstenen.
singg, waardoor het vooropgestelde
doel zwaar
g
Binnen het bestek van honderdpagina's en 2 cd's ggehypothekeerd
eh il
wordt. Eenggevolg
tijg vantijdsdruk?
is het onmogelijk
l alles te behandelen: oopera,
P , mu sical, Jjazz, filmmuziek, stemmen en instrumenten De uitvoeringen van deze drie qua
q karakter zo
komen niet aan bod. Die zullen in een tweede
verschillende werken door Prima La Musica zijn
]
van een uitmuntende kwaliteit. Dirk Vermeulen
deel worden behandeld. Heel wat technische
heeft wat met Haydn.
0 perfecte wijze
wijzevoelt hij
hij
aangele genheden worden in een voor de leek
Y Op
l

de spanningsbogen in diens werk aan zonder
daarbij de details uit het oog te verliezen. Gepassioneerd, intiem, onderhoudend, feestelst k, helder, met scherpe
P maar keurig
g g gedoseerdeYdnamische contrasten en vurige ritmische stuwing.
Voor wie nog
g steeds niet overtuigd
l
g mocht zijn:
stijl
t etrouwe uitvoering
g opmoderne instrumenten kan.
JVH

BEELDENDE KUNSTEN
Frans Boenders
Christine Cornyn. Monografie,
uit gg. Ars Libris,
g

Barricaden1?leis 4,
Brussel, 2000,ggeïll. met
4
120 kleurenillustraties,0o
3 x 0o
3 mm, gebonden
g
2.950 Bfr. - Dit schitterende boek over de kunstschilderes Christine Comyn
(Tielt,
i
957 ) valt alY
lereerst op
Nep door zijn bevreemdende lay-out.
Y
gentig procent van het on e a weerde boek
bestaat uit reproducties van schilderijen, die
vooral fragmentarisch zijn weergegeven. Er zijn
diverse vo bladillustraties van een enkel detail;
soms staat dit zelfde minuscule detail helemaal
alleen en centraal opP een voorts blanco pagina.
Pg
Als eerste bekendmaking met deze kunstenares
voorwaar een originele, zij
zij het wel curieuze benadering.
g Slechts helemaal achterin het boek,
maar dan wel in vier talen, leest men een uitvoerigessayYvan Frans Boenders, onder
. erde titel De ibijtitel het adag orante kwam te laat en met als bijtitel,
van Quintus Horatius Flaccus Cuique suum
stadion - ieder zijn vak. Boenders brengt een fijnzinniggeschreven
en realistisch inzicht in deze
g
zeer volatiserende en vooral charmerende waterschrijft hij:
hij
verf- enouacheschilderkunst.
Zo schrijft
g
n anal
analyseert
seert niet. Ze idealiseerd noch kritiseert...
Y
nsgalerie
alerie is allereerst en fundan
menteel mentaal'. De vrouwen die Comyn
Ysensu
eel oproept - figuranten, soldaten, amazones,
najaden
- zijn
1 ergens
g van bijl de
]
g wel afbeeldingen
artieste levende mens- en wereldbeelden, hoewel
Boenders nog spreekt van ontvankelijk
ontvankelijke activiteit
passieve
bijsturing
p
1
g 1 Dit boek is mijl dunkt
gtegelijk.
vooral bestemd voor lezers en bewonderaars die
het werk van Comyn
g Brutin
Y reeds kennen. Hugo
bracht reeds een monografie
over haar in997
1 . In
g
dit nieuwe boek leest men geen biografie meer
noch lijst
l van tentoonstellingen
g of verdere rece tie. Dit is dus wel een drempel. Maar anderzijds
bieden de voortreffelijke
in eving van Frans
t
Boenders en de bevreemdende structuur van dit
boek een toch wel intrigerende entrée in deze
welluidende en naar verluidt ook succesvolle
kunst.
FB

Laurent Déléhouzée e.a.
Romaanse Architectuur in België,
8 uitg.
g Lannoo,

Kasteelstraat,
0o Tielt, 2000, reeks 'Architec978 7
tuur in België',
g ca. 250 kleurenillustraties,
gebonden met stofom 330 x 25 0 mm, 200 blz., g
33
0 Bfr. / 17
0.00 geleden
- Enkele weken eleden
slag
, 2.95
i bij
bi de
verscheen in de reeks Architectuur in België
uitgeverij
J Lannoo in Tielt het laatste boekdeel
g
over Romaanse bouwkunst. Chronologisch ezien ware het natuurlijk beter geweest om dit als
eerste teubliceren.
Het werk heeft uiteraard
p
hetzelfde concept
P als de vorige
g delen, die de diverse bouwstijlen
vanaf de latere Middeleeuwen
l
tot de hedendaagse
g architectuur behandelen. 0 p nieuw deed de uitgever
een beroep
g
^ opverschillende erudiete auteurs (Marie Christine Laleman,
Laurent Deléhouzée,ohnn
De Meulemeester,
J
Albert Lemeunier, Andréath Ys en Mathieu
Plavaux) die een interessant beeld van deze stijll
op het gebied van de bouwkunst brengen. De
sgrekende foto's van Oswald Pauwels, die verbonden is aan de Academie voor Schone Kunsten
van Antwerpen,
P vullen meer dan de tekst aan.
Wie Romaanse kunst zegt, denkt dikwijls onmiddellijk
l aan kerkelijke
l bouwkunst. Vooral van
deze bouwstijl bleven inderdaad hoofdzakelijk
hoofdzakelij
bewaard. Het is dan ook logisch
dat meer
g
dan de helft van dit boek over dit niet onbelan g rijke
t aspect
p handelt. Toch is het zeker de verdienste van dit boek om ook bijna
J evenveel aandacht
erlijke
te besteden aan de bur g
J en militaire archiBIBLIOTHEEK
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bij komt zowel de rurale als de stetectuur. Hierbij
delijke architectuur aan bod. Deze laatste facetten
duiken in de bestaande literatuur minder op. De
auteurs besteedden in dit volumineuze boek aandacht aan burcht en kerk, huis en abdij,J boerderij
en motte, wal en stadsmuur. Deze gebouwen
worden niet alleen kunsthistorisch -bekeken maar
evenzeeresitueerd
in hun context, waardoor we
g
ze beter begrijpen en hun betekenis vatten. Toch
historische notities, die de architeczijn
t bepaald
P
altijd
juistof vereschiedenis
duidden, niet altijd juist
ouderd, wat we betreuren. Dit betekent niet dat
e e
hetg eheel niet vlot leesbaar is, aanvullende gg
beeld
yens bevat en ons een samenhangend
g
schetst van de Romaanse architectuur in België.
g
JLM

Erratum

In de recensie van de catalogus
g
g Guillaume Vogels
6) werd ten onrechte
(Vlaanderen, nr. 283,
3p33
zowel
een
niet vermeld dat er van de catalogus
g
(enaaide
en gebonden) Franstalige
(genaaide
g versie én een
g
(ebonden) Nederlandstalige
versie
bestaat.
(gebonden)
g
Met excuus!
JEUGDLITERATUUR
Will Gatti
Bang
g
^ voor de zee, uitg.

Averbode, Abdijstraat
1,
l
2 1 Averbode, 2000, uit het Engels
g vertaald door
37
erGriet Claerhout, 200 X 125
s m m, 2 21 b lz., paperback,Bfr.
495 - De Britse auteur Will Gatti schreef
zij
een boeiend verhaal over een Ierse jongen
l g en zijn
gst voor de zee. Willie Cormack woont opP een
schiereiland omgeven door de Atlantische oceaan. De zee domineert het leven van de mensen
bij Willie domineert ze vooralzijn
zij
maar bij
J nachtmerries. Tijdens een hevige
een
p
g storm spoelt
schaPaan met de zwarte schipper
PP Malouf. Deze
Al
erinJ is een fantast, een zonderling die niet
Algerijn
visserspast
l van hetg issersP in het besloten wererldje
dor p. Malouf krijgt
Jg onderdak, maar niet van
harte. Als een meisje van het dorp aangevallen
zij
wordt, krijgt
J Malouf de schuld. Willie en zijn
Ian hebben Malouf ondertussen beter leren kennen en geloven in zijn onschuld. Wanneer
ze voor Maloufs leven vrezen, moeten ze naar de
verlaten eilanden enkele kilometer buiten de
zijn
kust. Dat betekent voor Willie dat hijJzijn
angst
g
voor het water opzij
PJ moet zetten. Het wordt een
hachelijke
tocht
met
onverwachte
gevolgen.
g
J
g
Via Willie, zijn
J vriend Ian en enkele andere P er sonages schetst de auteur een beeld van de .
levensomstandigheden
op het eiland. Sommigen,
g
g
zoals Ian, willen weg
g uit het dorpP en dromen van
geld verdienen en vrijheid.
Het
leven
in
deze
J
reineemeenscha
p
g
pis hun te eng^en ze hopen
elders een beter leven opp te bouwen. Anderen,
zoals Willie, voelen zich verbonden met het land
van hun ouders enrootouders.
Gaandeweg
g
komt Willie meer te weten over zijn
1 familie en
ontdekt hij dat zijn
zijnangst
g voor de zee niet toevalligis. OpP het eind van het verhaal hebben de
gebeurtenissen hem veranderd en hem getoond wat
zijn
gma
J verder met zn
J leven wil. Malouf, de enigmatische vreemdeling, is g
de figuur die alles opPg
gang
g
e. treffend en realisbrengt.
g De ppersonages
g wordn
tisch g
getypeerd.
Het verhaal is vakkundiggopge YP
bouwd rond enkele spannende
stormscènes en
p
kri'
krijgt
t een passend,
genuanceerd
slot. VerscheiP
g
dene thema's zitten mooi in het verhaaleïnteg
eerlijkhei en
reerd, o.a. emigratie,
tolerantie, eerlijkheid
g
schijn
bedrog, scha
J n en werkelijkheid, vriendschap,
P,
verbondenheid met het land en de relatie tussen
is dit een vlot
ggeneraties. Voor dertienplussers
p
l k is.
ggeschreven boek dat heel toegankelijk
g
RDS

Katrien Seynaeve
Y
Grenzen, uitg.
1, 37
2 1 Aver^ Averbode, Abdijstraat
)

bode, 2000, 200 x 120 mm, 1277 blz., paperback
P
395 Bfr. - Al zesentwintig Jjaar gaat Katrien Se Y naeve telkens een maand naar Israël. Vanuit haar
eigen
met joden
g ervaringen,
l
g talloze gesprekken
gP
en Palestijnen en lectuur van boeken en historici
en journalisten uit beide partijen, schreef ze dit
boek. Zerobeert
de hardnekkigheid van het
P
huidige
g conflict te verklaren vanuit degeschiedeg
62
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nis. De oneven hoofdstukken uit het boek brengen de belevenissen van een familie christelijke
Palestijnen
en een familie moslim Palestijnen.
J
Hun verhaal start bijJ de ontruimingg van alesti'nse
dorpen
in 194
8 bij
..
g van de
bij de
..zeoprichting
P
J
staat Israël. Hun levenswijze,
dromen, ont ooJ
chelingen en vernederingen komen via enkele
hoofdpersonages doorheen twee generaties aan
bod. In de even hoofdstukken zit het verhaal van
Steve, een liberale jood uit New York die opp befamilie in Iszoek komt bij zin
j orthodox-joodse
J
zich hoofdzakelijk
hoofdzakelij af in dde
raël. Het boek speelt
p
n en joden
Palestijne
staderuzalem,
waar Palestijnen
J
J
met extremistische en tolerante opvattingen samenkomen. De auteur toont hiermee goed aan
hoe complex
p de situatie is en hoe hardnekkigg de
opvattingen zijn
gelijk
g g
1 en
.e het onl over het eigen
van de anderen. Haat en onbegrip,
gelijkg
P, maar
ook onwetendheid verhinderen de toenadering
tot elkaar. Er zijn de wisselende geografische
g, g
grenzen die
mensen
binneng
hun eigen groep
houg P
g
e
.,
den, maar er zijn
ook
depsychologische
renzen
l
die verzoening of samenleven onmogelijk
gJ maken.
De auteurro
P eert geen
g partij
P lte kiezen, maar de
sterke typering
Palestijnse
personages
g en
P
g van de Palestijnse
YP
het onrecht dat hun werd en nogg wordt aan gedaan, bevordert de sympathie van de lezer voor
hen.
jaar g,
Het is niet vanzelfsprekend
om o jaargeschiedeP.5
...
nis van Israël in een jeugdboek
te beschrijven
beschrijve
lg
dat het boek loodzwaar wordt. Door de
dubbele invalshoek wordt de lezer in het begin
g
en
ggeconfronteerd met nogal
g wat personages
P
e
evens.
Doorheen
het
boek
leveren
de
diverse
g
g e eurtenissen indirect veel informatie. Toch p ri meren de belevenissen en karakters van mensen,
van1? ersron
zodat een boeiend spectrum
..a es
p
ontstaat. De wraakzuchtige
bi de PLO
g Fahkri die bij
gaat, zij
zijn sterke vrouw Salwa en haar kleinkind
ZachryY vechten elk opP hun manier voor de Palesti'nse zaak. Steve als moderne
jongeling
j elin opgeg roeid in New York, komt in een totaal andere
wereld terecht bij zijn orthodoxe familie. Hij
vindt steun bi'Jl
zin nichtjel Debbie die zich wil
losmaken van de strenge regels
g en opvattingen
van haar familie. Er is hoopin het verhaal door
de contacten tussen Steve, Debbie en ZachryY en
enkele verenigingen waarin joden
en Palestijnen
Palestijne
l
werken. Een happy-end
is er niet, want
PY
eweld en het grote
gelijk
geweld
g
J maken samenleven
voorloPg
i onmogelijk.
Vanuit feiten en observaties schreef Katrien
SeYnaeve een treffend, genuanceerd verhaal voor
twaalfplussers.
Depsychologische
t erin van
typering
P
ersonages is raak en de opbouw, met twee
dep
verhaallijnen die samen komen, is
i doordacht. De
thematiek ligt de auteur nauw aan het hart en dat
voel je. Het boek bevat sterke scènes, emotionele
en mooie beschrijvingen,
aar nuchl g maar
terheid en een heldere taal overheersen.
RDS

POËZIE
Esther Jansma
Dakruiters, uitg.
Amsterdam,
g Arbeiderspers,
g
..

2000,

verdeeld door Singel 262Uitgeverijen,
it evers en, Schuttershofstraat,
x 15
o mm,
9 2000 Antwerpen, 235
35
639
6 Bfr. - Een van de dichte55 blz., paperback
P
ressen die nadrukkelijk
J opP de literaire scène
aanwezigg is, is Esther Jansma. Vooral sedert ze
in 1999
voor haar bundel Hie r is de tijd
999
1 de prestig ieuze VSB Poëzieprijs
J ontving,
g is haar naam als
auteuremaakt.
Met haar nieuwe dichtbundel
g
Dakruiters werkt ze verder aan een weloverwog en thema, waarbinnen nu plaats
p. werd gemaakt
g
voor nogal
die in opdracht
of oop
g wat gedichten
P
g
verzoek werdeneschreven.
Verschillende van
g
deedichten
verschenen eerder in andere uublig
caties. Het releveert zonder meer de waarc:e van
deze bijzondere
dichteres.
J
Dakruiters bevat een drietal afdelingen, waarvan
de laatste 'Duizend', een lange historische evocatie is van de wereld geschiedenis en waarin de
dichteres nogal
en p ara g wat bronnen integreert
g
fraseert en ironisch of zelfs sarcastisch in beeld
bren gt. Helemaal anders is de toon die ze aanintislaat in de andere afdelingen, waarin Jansma
1

mischer wordt en kwetsbaarder. Het beeld van
de roos bijvoorbeeld,
staat voor een in zichzelf
l
levenshouding,
g
ggekeerde en fragiele
g waarin een
ruimere, macrowerkelijkheid
zich spiegelt in het
l
kleinste werkelijkheidsgegeven dat door eurmoleculen, blaadjes
J of dampen wordt bepaald. De
Paltijd
staat in deze gedichten
uiteraard alti J d voor
g
een ideëleersoonlijkheid,
ze is de concretisering
P
J
..
ervan en helpt
Jg opp haar
p de dichteres vat te krijgen
niet-zijn.
niet-zijn
zijn
J
siseens te meer een schitterende bundel met
ontroerendeedichten
en personificaties die ding
en aanvaardbaar moeten maken.
g
g en draagbaar
SVDB

Luuk Gruwez
Dieven
enI? Am
Selie den, uitg. De Arbeiderspers,

sterdam, 2000, verdeeld door Uitgeverijen
g
g
l Singel
262, Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen,
210 x 130
5 b lz., ggenaaid 599 Bfr. - Luuk
3 mm, 65
Gruwez letg in zijn
l nieuwste dichtbundel Dieven
enelie
g den eens te meer veel aandacht voor het
eerste en het laatste 'waarom' aan de dag,g precies
omdat in die momenten de grootst mogelsJ e intentsiteit besloten ligt, waardoor de literaire verbeeldingwel weer wat aan kan. Ook nu spelen in
deze Ppoëzie opnieuw de dood in al haar ecadente schoonheid en de speelsheid
van de liefde
p
s met elkaar. Meer dan vroeeen intrigerend spel
ger, heeft de dichter daarbij echter aandacht en
ruimte voor het langere, mededeelzame en
mijn bescheiden
epische
gedicht,
waarin hij,
hij, naar mijn
g
p
De eestemening,
Y
g sedert de schitterende cycli
opP kruislit'ke verliezer of Dikke mensen
..e opnieuw
^
snelheid is gekomen.
In zijn
J uittekenen van de
g
schoonhied van de aftakelingg en het verval, gaat
g
Gruwez tegelijkertijd
l het banale en het verhevene
g l
integreren.
Ook de manifeste hunker om ergens
g
g
thuis te kunnen komen en het besef dat hem dat
niet lukt, hanen
g als een verzamelde, zachte en
aardsge dreiging
g g over deze verzen. Luuk Gruwez
zich eens te meer van zijn
zin
l fraaiste kant: die
van een begenadigd romanticus en stilist die
ergens
tussen hemel en aarde wil zweven en alles
g
wat hem lief is tegen de aanvallen van de verg etelheid wil beschermen.
SVDB

José de Poortere
in eigen
Als een tilde (gedichten
2000), uitgave
g
g
S

beheer, Meulenstraat 13,
39800 Deinze, 200,
mm, 515 blz., genaaid.
- Dit is een toch
240
35
g
4 x 135
wel wat bevreemdende bundel die uit drie delen
bestaat: hels, vagevuurlijk
Natuurlijk
^
l en hemels. Natuurlij
Elk g edicht draagt
g een titel, krijgt
lg onderaan een citaat uit de Divina Commedia mee en
wordt besloten met een aanduidingg van het
onderwerp,
p en dat zou dan voorkomen in wat de
koopgids
wordt genoemd. Het citaat uit de Inkoo
Pgg
ferno onderaan het tweede gedicht
luidt: '0 gij
gl
g
begiftigd ron
met ggezonde rede/doorgrondt
de werg
kin^die zich verbergt/diep
Ponder .de sluier van
g
vreemde verzen'. Eenopgave
o ave die el volkomen
kunt bijtreden.
bijtreden. Ze omvat de diepste
P waarde en de
eigenlijke
Maar in
ei
g l zin van de lectuur van..poëzie.
p
nogal wat verzen is de sluier vrijJ zwaar, in enkele
echter dan toch weer vrij vlot opP te lichten. De
snijden
meesteedichten
van het eerste deel snijdeng
erg
hard en ontluisterend in nogal wat aspecten
van
p
het moderne leven. Kanlo
g aal niet worden
esteld dat de gedichten in deze bundel verwoorg zij
dingen,oëtisc
e verwoordingen
zijn van wat
P
Dat spel
P raakt allicht
Pe kan worden genoemd.
g
wezenlijk slechts
in nogal wat gedichten het wezenlijke
. S Pe kan bevrijding
l gbetekenen, maar in
g
deze bundel is het wellicht te uitsluitend of dan
aantrekkelij
toch vaak enkel spel,
P zij het een vrijJ aantrekkelijk
zich ook niet wat door in een
Pel. Zet dat spelen
P
overdadi , soms misschien zelfs te overdadi
overdadig
en beeldgebruik?
Ikzelf moet dan oo
g
nog bekennen dat ik de echte zin van de titel die
deze bundel draa gt niet zie. Het komt me ook
voor dat enkele citaten te los staan van de
ruimere Commedia-context, wat hun duidin swaarde wel wat aantast. En dat, omdat je als
lezer die ruimere context ook in heteheu
g
gen
meedraagt.
g
GG

Lieve van Impe
P

uitg.
en 2000,
2000 ver g Manteau, Antwerpen,
p.
deel door Standaard Uitgeverij, Bel iëlei 47
1a
2018 Antwerpen,
1 o mm, 8o blz., genaaid
p 2155x 4
g
Tja, de dichteres Lieve van Impe (1 953) .
595 Bfr. - Tja,
Voor haar moet het nuaan
Destijds,
g gebeuren.
g
J
in 199o,
99 verraste ze nogal
g met haar debuutbundel
De dagen
S voor anker, werk waarvan de suggestieve
gg
kracht door Anton van Wilderode bijzonder
werd
l
ggewaardeerd; ook haar vormverfijning
l g en de
speelse
afwijkingen daaropp vielen erg in de
p
smaak. Van Wilderode schreef toenat dezeoëp
zie 'Als water doorzichtiggeng
geheimzinnigg [was]
tussen nu en morgen, in de beddingg van de
vluchtende tijd.' De dichteres greep
het woord
g
'doorzichtig' aan en legde
g op
phaar kafttekst het
woord 'trans garant' in de mond van Van Wilderode. Het werd meteen de titel voor haar nieuwe
bundel. Transparant
zijn deze gedichten
inderP
g
daad, misschien iets té. Haar bekommernis om
de ziel van de dingen
naar het
g en haar hangg.
authentieke en het mysterie
achter die dingen,
Y
g de
ondoor
ondoorgrondelijkheid
van de werkelijkheid,
bieg
J
l
den haar nochtans een sterke basis aan thema's
en motieven. Maar haargedichten worden te zeer
gedetermineerd
door een vrouwelijk verlangen
en
g
naar liefde,g
gebor enheid en erotiek. De metaforiek die zeebruikt
om bijvoorbeeld
bijvoorbeel het aftakelt
van menselijke
) relaties te beschrijven,is even wel sterkedateerd.
Vervreemdingwordt dan
g
een
ziekte, en die vergelijkingwordt tot
I?
. slepende
in het ridicule doorgetrokken
(Een kleine, wrede
g
dood,).
p Ook
59 in 'Om niets dan licht' is de
betekenislijn
voor de
d
J licht-duisternis bepalend
p
zwakte van hetedicht:
'Donkerte. Als foetus nu
g
gekromd/om zinloosheid. Verdriet. /Een ik sterft
in het niet/ godverlaten,
schreeuwend ongehoord
g
g
om licht.' (p. 62).
Uiteindeli'J kan ik de dichteres slechts hier beamen: 'Soms stuntelen woorden/maar wat aan.'
(p.
is en zich door
p 68). Het licht dat transparant
p
een hand niet zomaar in zwart laat vangen,
blijft
g blijft
maar een schrale troost.
Transparant,

SVDB

Holderlin

uitg.
Blijd
g Davidsfonds, Blijde
00o
79
3 Leuven, 2000, vertaald
door Piet Thomas en Ludo Verbeeck,eïll.
met
g
x 1 mm,
5 55
pprenten van William Blake, 225
De mooiste S edichten,

106 blz.,ebonden
895
Bfr. - Een verzorgde en
95
g
fraaie uitgave
die onder de titel 'Wilder in een
g
dichtersleven' wordt ingeleid door Ludo Verbeeck: overzichtelijk gepresenteerd
ge resenteerde biografische
g esitueerc. binnen het maatsc a elijke
J kader waarin de dichter leefde, met aandacht voor de onderliggende
wijsgerige
bewe inJ
g
g en van die tijd
J en Hd derlins betrokkenheid die
zowel formeel als inhoudelijk
inhoudelijk een neerslag krijgt
Jg
in zijn
zijn poëzie. Uit de lectuur van deze. e ichten
blijkt
J inderdaad wat
. Verbeeck stelt: Hó derlin
`wilde in zijn
poëzie de dieperliggende krachten
l p,
laten spreken
die de kosmos en het menselijk
menselij
p
gemoed bewegen, de mystieke
samenhangg van
Y
de dip
die
gen, die voor hem iets goddelijks
g
J had,
geest, om het met de term uit de idealistische
filosofie aan te duiden'. Verzen waarin verder
wordts
re l^en dan de enkelvoudige
ervarin ge g
g ervaringsZe hebben allicht dus iets uitdagends,
ggegevens.
g
g
misschien ook iets confirmerends voor de
moderne lezer die zich openstelt
voor wat echt
p
waardevol is en niet inspeelt op
inleideraat
g ook
uitdrukkelijk
J uit naar de laatstel;edichten die
Hblderlin zelf nog voorpublicatie
verzorgd
P
g
heeft. Deze g edic ten spreken de lezer van vandaagnderdaad
'door hun verrassende modernig
teit' sterk aan. De vroegere
g meningg dat ze reeds
symptomen zouden zijn
van Holderlins
zijn geweest
g
geestesziekte, wijst
hij af. Zezijn
zij
J hij
l veeleer kenmerkend voor een nieuwe levensfase van de dichter.
Bij de keuze zal allicht ook wel een zekere sub'Bij
J.ec
tieve voorkeur een rol hebben gespeeld. Zou bijvoorbeeld ook de rustige Abend antasiel
niet bij
die mooiste kunnen behoren? In de bundel staan
de .originele
versies van deg gedichten
en de ver g
talmen
vertag ervan. Mooie en helder gestelde
.
g
lip gen, zeer getrouwe
en geïnspireerde
weergag
^
ga
ven van de Duitseedichten.
Ze sluiten nauw
g
aan bij
bi het oorspronkelijke
l taalgebruik. Waar er
iets werd van afgeweken,
blijft
g
J het beantwoorden
aan de innerlijke
van het originele
J bewogenheid
g
g,
edicht. InJ
de bundel zijn enkele afbeeldingen
, gen
opgenomen van de 'Large
g gColour Prints' van
William Blake, verbeeldingen die in degeest
eest aansluiten bijtwat ggedichten oproepen. In een ein d
notitie licht Lut Pil ze iets verder toe. Deedichg
ten in combinatie met de afbeeldingen verlenen
de publicatie
een aansprekende
eenheid.
P
P
cc

Voortaan kan lje het tijdschrift
J

Antwerpe
Antwer en / Acco-Somville, Prinsstraat 21
Antwerpen
en / Belis Vinck, Lange
4
g Leemstraat 41
Antwerpen
P / Dierckxsens-Avermaete (IMS), Melkmarkt 117
Antwerpen
/
Fnac
Antwerpen,
Groenplaats
31
3
P
p
P
Antwerpen
Huidevettersstraat57- 59
p / Standaard Boekhandel Antwerpen,
P
Antwerpen
/
De
Groene
Waterman,
Wolstraat
7
p
Antwerpen
P / IMS, Meir 125
Brugge
Bru e / De Re Yg
here Brugge,
gg Markt 12
Brugge
Bru e / De Re here
Yg BruggeggSt.-Kruis, Moerkerksesteenwegg186
Brugge
g Boekhandel, Dyver
gg / De Brugse
Y 2
Brugge
Bru
e / De Bladwijzer,
Bladwijzer, Hoogstraat
4o
g
Raaklijn Brugge,
Brugge
gg / De Raaklijn
gg St. Jakobsstraat 7
Brussel / Press Shop 4061, De Brouckèreplein
i
p
P4
Brussel / Standaard Boekhandel Brussel, Muntplein
P 4
Brussel / De Sleghte,
Lievevrouwbroersstraat 117
g
Brussel / CityY Press Center, Anspachlaan
6
67
p
Deerlijk / Boekhandel Etiket bvba, Kapelstraat
Deerlijk
225
P
Deinze / Beatrijs,
Tol
poortstraat
6
J
P
Dendermonde / 't Oneindige Verhaal Dendermonde, Brusselsestraat 11
Genk / Malpertuis
Genk, Winterslagstraat 38
3
P
Gent / WalryY Nieuwscentrum, Zwijnaardsesteenweg
l
g6
Gent / Limerick, Koningin
Elisabethlaan
1
42
g
Gent / PoëzieCentrum, Hoornstraat 11
Gent / Drugstore
/ Press-Card & Fotoshop,P W. Wilson Pplein 4
g
Gent / Fnac Gent, Veldstraat

Claude van de Berge
g
Arctica, uitg.
„ g P, St.-Antoniusbergg93 00o Leuven,

2000,g eïll. met kleurenfoto's van Arlette Wal g
raef, 200 X 170
695
Bfr. - Het
7 mm, 64
4 blz., genaaid
95
g
was al langer
schrijve Claude van
g bekend dat de schrijver
Berge (1945)
945 een tweede adem ggevonden
heeft. Als dichter tekende hij voor de bijzonder
bijzonder
onthaalde bundels IJsland (1996)
99 en Asland
(1998), waarin hij
hij als mysticus
in het landschapp
Y
zijn
doorheen zi
n poëzie de confrontatie met het
lP
beeld aanging: het beeld van het land zelf maar
ook derachti
egfoto's die Arlette Walgraef
daarp
g
van maakte om de bundels te illustreren.
In zijn
l ggedichten werd Van de Berge beïnvloed
door existentialistische filosofen als Heidegger of
Kierkegaard, terwijl ook reminiscenties aan
boeddhistische en mystieke
poëzie
er een rol in .
Y
p
spelen.
Eenzelfde uitgepuurde,
.
ë
P
gp
ggeciseleerde
Ppoëzie wordt ook in de nieuwe bundel, Arctica g e- ,
wordt in
p resenteerd, een werk dat nu gesitueerd
g
Oost-Groenland. De dichter ondernam er een bevrijdende
tocht langs
gletsjers
J
gl
1 en fjorden. Daaruit
ontstonden bezwerende gedichten over ziel en
mysterie,
waarin hij1,
nogg meer dan vroeger
Y
^ de
naakte zegging
en zijn
gg g in, zin
J verzen exploreert
1?..
J
boodschap
boodscha herleidt tot het essentiële. Een aantal
vragen
gbepale
en tegenstellingen be alen de zeldzame
diepgang
Ik heb de indruk
P g van deze gedichten.
g
dat Claude van de
zijn poëzie
een eenge met zijn
p
zame
weet
gte wet
.. te bereiken, die aan zijn schrijJ verschapeen bijzonder
aardige
l
g. toets verleent.
Bovendien is Arctica door de uitgever bijzonder
l
fraai verzorgd,
optimaal
^ waardoor de gedichten
gP
kunnengedijen.
SVDB
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ORGELKUNST
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Het Vlaamse orgeltijdschrift Orgelkunst gaat in 2001 zijn
24ste jaargang in. Alle deelaspecten van het orgel
komen in dit tijdschrift reeds jarenlang aan bod en worden
aangereikt aan zowel de professionelen als de
orgelliefhebbers.
In de jaargang 2001 wordt o.m. dieper ingegaan op de
Vlaamse orgelwereld in de 1 7de eeuw: Peeter Cornet,
Abraham Van den Kerkchoven, de Sweelinckoverlevering
in de Zuidelijke Nederlanden, Orgelmakers Niehoff,
Brebos, Bremser, Van Belle, Van Eynde,...
Daarnaast brengt Orgelkunst verslag over recente nieuwe
en gerestaureerde orgels en zijn er ook de CD- en
boekbesprekingen, naast de vaste rubrieken als de
orgelconcertenagenda, de mededelingen en een
inhoudsoverzicht van andere internationale tijdschriften.

Volgende auteurs verlenen dit jaar hun medewerking:
L. Bastiaens, M. Chapius (F), P. Dirksen (NL), K. D'Hooghe,
J.-P. Félix, J. Ferrard, L. Ghielmi (I), W. Mertens, J. Potvlieghe
en P. Roose

van
15,31 Euro voor een jaarabonnement
BEF/ 9,89 Euro voor een studentenabonnement

Abonneren door overschrijving

D 700
D 400

BEF/

(enkel voor studenten die voltijds studeren)

op bankrekening 436-6204991-57

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.

STREVEN
FEBRUARI 2001
Themanummer 'Puur natuur'

V. Hunink, 'Gij alleen bestuurt de
natuur'. Lucretius en zijn Venushymne ♦ H. Bimissen, Theodor Lessing
over natuur en cultuur • J. Van
Gerwen, Henriëtte Roland Holst en
de Buisse Heide • J. Gerits, Kan de
natuur nog een locus amoenus zijn?
♦ J. De Visscher, 'In voeling blijven
met de natuur' • B. D'Exelle, Wat
zijn bomen waard voor Nicaraguaanse kleine boeren? • G. Vanheeswijck, Enkele kanttekeningen bij het
eeuwige nature-nurturedebat • W.
Weyns, Mensen als dieren bij Elias
Canetti • Gedichten van G.M. Hopkins ♦ Illustraties van M. van Oppenraaij

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.

STREVEN, cultureel maatschappelijk
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maandblad voor Vlaanderen en Nederland.
filosofie
Alle domeinen komen ter sprake:
P
en religie, literatuur en kunst, film en
theater,olitiek
en maatschappij.
PP ] Een
P
e
forumrubriek biedt stof voor maatscha PPpodium wordt het
lijke
discussie en inP
]
culturele landschapg overschouwd. Maandeli ks ook een uitgebreide boekenrubriek.
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e-mail: lannoo@lannooprint.be
www.lannooprint.be
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kwaliteitsvolle realisatie van uw catalogi, brochures, jaarrapporten,
tekst- en kunstboeken, kalenders, tijdschriften en agenda's.
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Bij een eeuwfeest

H

onderd jaar geleden
overg
leed Giuseppe
pp Verdi. Peter
Benoit ook. Enoseph
Callaerts. Nog
meer
componisten
zou een
g
p
herdenkingj
saar te beurt kunnen vallen: in
datzelfde jaar werden Karel Albert, Ivo
Mortelmans, Staf Nees, Willem Pelemans
en Marcel Pooteboren
• Clement
g
D'Hooghe
geleden
en
g overleed vijftig
g
J g jaar
)
honderdvijftig
geleden zagg Jan Blockx het
l gg
levenslicht.
In het spoor
van de grote
herdenp
g
kingsjaren
uit het voorbije
J
J decennium
(Mozart, Schubert, Bach) zal ook Verdi de
kassa van de muziek- industrie doen rinkelen. Overigens
al maanden vooraf,^ no
nog
g
voor het Bachjaar
helemaal teneinde was,
J
draaide de Verdi-business opp volle toeren.
Misschien zal dat alsositief
effect hebben
P
dat de melomaan wat uitgebreider
kennis
g
zal kunnen maken met anders toch niet zo
frequent
uitgevoerd
werk van hem: zijn
zij
q
J kag
mermuziek en zijn
liederen.
Misschien
...
l
want het is maar de vraagg of de industrie
daar brood in ziet. Ongekend
is onbemind
g
is ongekend is ... onrendabel. Niet artistieke maaruur
p commerciële belangen
g controleren domineren en dicteren het muziekleven.
In dat concept
voor de
Pis geen
g plaats
p
genoemde
(en
vele
andere
Vlaamse
comg
P onisten. Wordt Benoit nationaal vrijJ uitgege
breid herdacht met een tentoonstelling,
voordrachten ,p
publicaties en concerten
(waarin hijl ruimschoots getoetst
zal kunnen
g
worden aan 'deroten'
van zijn
zijn tijd),
tijd oop
g
het moment dat we deze regels
g schrijven, is
ons nog
g niet één enkel initiatief ter oreg ekomen ter herdenkingg van de anderen.
Wellicht werd overeen
enkel
g
Vlaams componist
ooit
meer
geschreven
p
g
dan over Peter Benoit (Harelbeke,
17.08.1834
— Antwerpen,
en ^
Vulg a7
34
p08.03.1901).

riserend en wetenschappelijk.
J
pp l Aanvankelijk
mythologiserend, romantiserend, soms kritiekloos. Over Benoit als volksheld, als een
kampioen
der nationale Sgedachte H. Baccaert,
p
grondlegger
1919),als Deg
Sg van de hedendaag sche Vlaamsche Muziekkunst (J. Horemans,
1934).
en kritischer
934 Naderhand objectiever
)
zijn
woelige
leven
en
veelzijdige
J
g
lg realisaties
onderzoekend. Over Peter Benoit, leven, werk
en beteekenis A. Corbet, 1943)
waarvan de
943
bevindingen
sedertdien
en tot
opvandaagg
g
in diverseublicaties
werden
en
worden
p
aangescherpt of weerlegd,
g- uitgediept en
vervolledigd,
g
g brong^ op basis van grondige
nenstudie.
Desondanks blijft
J Benoit voor velen
eengrote onbekende. Het beeld dat velen
van hem hebben, is zwaar vertekend, verzuurd door
de ge reductie van BeJ'arenlan
noit tot niet meer dan een fanatiek Vlaamsnationaal strijder
strijder
en schepper
pp
van een
op
o
massa-effecten berekend, volksesthetisch
oeuvre. DaarbijJ wordt voorbijgegaan aan
het internationale belangg van Benoit die,
samen met de Russische kunstcriticus en
muziekhistoricus Vladimir Stassov, tot de
allereersten behoorde die hun ideeën omtrent een nationale muziekkunst op
papier
ppp
zetten; aan zijn
gop g
J nogg steeds actuele peda
ische
opvattingen;
aan
de
intrinsiek
muzig
kale kwaliteiten van zijn
l werk.
In enkele bijdragen
van kunsthistol
rafische en musicolorische historisch-biografische
opp de recentste beg
g ische aard, gebaseerd
vinding^
en wordt in dit nummer van
Vlaanderen dieper
ingegaan o een aantal
pop
facetten omtrent leven en werk van Benoit:
- Jan Dewilde betoogt dat Benoit al
veel eerder 'Vlaams actief' was dan meestal
wordt aangenomen,
^ dat die Vlaamsgezindg
g
heid nooit anti-Belgisch
geïnspireerd
was,
p
g g
maar veeleer een a-politieke evenwichtsoefeningas
tussen patriottisme,
nationag
P

lisme en orangisme
waarin vooral culturele
g
motieven een rol speelden.
p
- Als zovelen trok ook de jonge
l g
Benoit naar Parijs in de hoopp er een (begin
g
van) carrière uit te bouwen. Erik Baeck
volgt
als dirigent
zijnspoor
p
g van de Bouffesgzijn
Parisiens van zijn
J benoeming,
g,mei 1862,, tot
zijn
zijn plotse en niet eenduidigg te verklaren
ontslag,februari 1863.
Frankrijk en Enge- In Duitsland, Frankrijk
g
land werden aardigg wat composities
van
p
Benoite
ubliceerd. Oppéén na, alle vóór
gp
1867.
dat Benoit
7 Deze ppublicaties bewijzen
l
in het buitenland als een veelbelovend tageeft
een
lent werd aanzien. Luc Leytens
Y
g
overzicht enrobeert
door minutieus onp
derzoek van secundaire bronnen een en anderbi' Jbenadering)
gte dateren.
- Door toedoen van Benoit zelf en
vaneli
na hem, bleven zijn
l
g^
g kl ezinden
Franse liederen al te lang
op de index. MugP
zikaalezien
onterecht.
Een pleidooi
tot
^
p
g
rehabilitatie door ondergetekende.
g
de achtergrond
van de alge- Tegen
ge
g
g
hele evolutie van de kerkmuziek en de kerkelijke
geeft Hedwige
g
l richtlijnen ter zake,,g
Baeck-Schilders een overzicht van Benoits
religieus
werk en de toenmalige
g receptie
P erg
van.
licentiaatse even
- Uit zijn onuitgegeven
gg
Ge ter
verhandelingg 'Brieveneditie: Julius De Geyte
Peter Benoit' K.U.L. j 1
998 licht Bern
Paret enkele brieven die een ideeeven
g
van 'het ellendige wroeten in de muziekschool' en van de halsstarrigheid
waarmee
g
Benoit het zichestelde
doel, ^ de verheffingg
g
van zijn school tot Vlaams Conservatorium,
nastreefde.
- Anne-Mie Havermans verhaalt
hoe Benoitsrafmonument
tot stand kwam
g
er
de
kunsthistorische
asecen bespreekt
P
p
ten van.
Le tens een
- Ten slotte stelde Luc Leyten
op
p cd samen.
g e discografie
g

l

BIJ EEN EEUWFEEST

65

JAN DEWILDE

Leve de Koning!
De vroege vaderlandslievende composities van Peter Benoit en zijn houding tegenover patriottisme,
nationalisme en orangisme.

e

,
nog
De Belgische
Natie
g een koorserenade,^ alweer gedirigeerd
g
g
g
met hun illustraties in de vitridoor Fischer, deze keer met werk Jules
Ook aankomende componisten lenes van de muziekuitgevers
Denefve, Jean-Valentin Bender en Fétis.
verden hun bijdrage.
$
l
g De jonge
J g Peter Benoit
(...) elke week zien we nieuwe werken ontluiTwee werken van Eduard Lassen en
zelfs met twee werken. Op
p dat moment
ken .... Dat schrijft
13
juli
18
6
len
U
Adolphe
Samuel
werden
niet
uitgevoerd,
was
hij
al
een
tijdje
als
componist
en diri3)
5
J op
p
y
p
)
l l
p
spiegel, het Vlaamsgezinde, Franstalige
naar verluidt wegens
gebrek aan repetitieg
g g
p
g ent verbonden aan Jacob Kats' Tooneel der
weekblad waaraan Félicien Rops en Chartijd.
Volksbeschaving,en
Vlaams toneelgezelJ
g
g
les De Coster — twee bekenden van Peter
e
Maar ook buitenlandse componisten
schaPdat toen het Parktheaterinhet Wa P
Benoit — meewerkten. Het verbaast het blad betoonden vorst en vaderland muzikale
randepark bespeelde.
Het is opp tekst van
p
dat Belgische
componisten
die zich 255ljaar
eer. Zo was het de
Franseo
Kats dat hij
hij inJ juni 185
6 opacht dagen
g
p
p ianist-com
P l
g tijd
lang
met de Branist HenryY Litolff die een dagg later de offiun mélodrame flamand en trois actes schreef,
g tevreden hebben gesteld
g
ban^onne van Fran
out ,
^ ois Van Cam
ciële muzikale en literairelechti
zoals hijl het werk in een brief aan zijn
^n ou
P e nh
p
gheid in
elkaar nu verdringen
a
g om hun vaderlandsde Augusti l penkerk opende
met
zijn
ders
bestempelde.
Dat
melodrama
is
De
p
l
p
liefde te demonstreren. Volgens
Uy
lenp$
s ie el orkestouverture Le Chant des Bel
es. Daarna
Belges
Belgische
Natie,^ of zoals de volledige
titel
op
g
g
g
volgen
liederen en
tekstboekje
het tekstboekje luidt: De Belgische
Natie.
g de nieuwe patriottische
p
g den nog
g cantates van Gevaert (De
g
koren elkaar zo vluggop
p dat de Belgische
nationale ver'aerda
o tekst van Prudens
Dramatische feesttaferelen in twee bedrijven
en
1
g, p
1
componisten
de hele aardbol van nationale
van DuYse en Etienne Soubre, met tussenvier tooneelveranderin$en door Jakob Kats, bep
liederen kunnen voorzien: dichters van alle
door de bekendmaking
stuerder van den vlaamschen troep:
g van de laureaten
p Het Tooneel
rangen, musici van alle niveaus, zerij
der Volksbeschaving
g 1pen naar van de officiële dichtwedstrijd.
J Aan
$ te Brussel. Kooren, aria's
hun lier en hun luit — of naar huni
—en
pan o
Vlaamse kant wonnen ex-aequo
q Prudens
e
en orkestmuziek door Pierre L.L. Benoit. Verzetten zich dapper
Duys
van Du
se en Jan Van Beers. En 's avonds
rykt met zangstukken
van Orlandus Lassus,
pp aan het werk.
g
dan in de Muntschouwburgg en in
Grétryy en Grisar. Voor de eerste mael vertoond
Die stortvloed aanatriottische
muaanwezigheid
van de koning
door de tooneelisten van het hier bovengemeld
p
g
g de Cantate
g
ziek had natuurlijk alles te maken met
e de
nationale belge
van
Charles
Louis
Hanssens
tooneel, in het koningy
1 k schouwburgg der Wa g
25ste
verjaardag
g van de Belgische
onafhan(op
o tekst van Clément Michaëls) gecreëerd.
5
J
rande te Brussel, den 19 july 1856 ter gelegeng
g
keli'kheid
en van de kroningg van Leopold I. Op
0 233J
juli was er een tweede galaconcert
in
heid der vy -en-twintig1
ari eg
regering
l
g
g gvan
0 Pde middaggvan 2 1 juli
5 6 werd de
juli 18
d
de Munt met muziek van onder anderen
Leopold de eerste. Het werk is aan koning
jubilerende
jubilerende koning
op het Brusselse
se SintGrétry,
Leopold
I opgedragen. Tussen 'uni en de
y, Fétis, Hanssens en Lassen. Naast
gp
pl
oeefsplein onthaald met een cantate, een
deze officiële concerten sPeelde de toneelcreatie moet er nog
n e
g aan het werk zijn
lg
Te Deum en een Domfine salvum fac regem
vereniging de W n aerd in de Schouwburg
sleuteld want de drie bedrijven
werden er
J
alles van de hand van Fran
oh
^ ois-sep
der Nouveautés de Vlaamse opera
Willem
uiteindelijk twee. L'Indépendance
belge
p
p
g van
p
Fétis. De koninklijke
koninklijke kapelmeester
had
h
a het
Beukels van Eduard Grégoirsen
en Den 2ien
vrijdag
juli 1856 kondigde
J g 18 juli
g Benoits werk
plan opgevat
om zijn
hetgregoriaans
p
pg
Jopp
Julyy (volkstafereel met zang
1 nte
en aan als een revueatrioti
g van F. Roea
p
9ue en roemde de
gebaseerde Te Deum unisono te laten zingen
g
werd in het Théátre du Cirque
prachtige
g
q Karel Miry's
Y
P
g decors van Varnoult. De creatie
door meer dan duizend kinder- en manLa Bel$ ique
ou le règne de 25 ans uitgevoerd.
op
g
9ljuli werd vreemd genoeg
p zaterdagg19
g
g
nenstemmen, begeleid door een monsterDie manifestaties verzamelden, op
nietediri
eerd
g
g door Benoit maar, -volgens
g
orkest van blaasinstrumentenn
slagwerk.
esa
Albert Grisar na, alle vooraanstaande el
Bgi- het tekstboekje
gwe k.
J althans, door Victor Bernier.
Maar omdat delaats
waar de enormee trip
sche componisten,
zijl die in het buitenland
Die moest dan wel in het halfduister dirigep
bune voor de musici moest komen door de
werkten incluis. Verschillende van he waren want volgens
de krantenverslagen
g
g was
clerus opgeëist
werd was Fétis zzo optgo0pg
ren laureaat van de Prix de Rome, de zeer
deastoevoer
van
de
verlichting
defect.
g
g
cheld dat hijJ het dirigeerstokje
o gaf aan
e eerde staatsprij
Vermoedelijk
P
Vermoedelijk speelde
het stuk tot 28 juli
J doorgaf
gg
pJs voor muziek. Het was
J en
Joseph
kapelmeester v n
p Fischer, de nijvere
Ja
een duidelijk
van de Belgische
g
e overer
werd een van de uitvoeringen
J signaal
g
g door leden
Sint-Goedele. In de vooravond verplaatste
heid dat het officiële muziekonderwijs
van de koninklijke
Jgewoon Alp aatste
l familie bijgewoond.
het massakoorevormd
door z
g o angvereni
afleverde. Of zoals
leszins bezorgde
Kats
op
13
juli
het stuk
g oede componisten
p
g
p 3l
in en uit het hele land) zich dan naar het
Louis Hymans
het in zijn verslag
aan de koningg waaropP diens kabinet oop
gg
Y
g van de
plein voor het hertogelijkpaleis
waar het
julifeesten
julifeesten van 18
) binnenkort
or
12 augustus
een bedankbrief stuurde.
p
p alei w
5 6 schreef:( ...
g
onder leiding
i wer- mogen
eds
we
een
legioen
briljante
componisten,
Het
libretto
van De Belgische
Natie is
g van Fischer
g ele
g enh
$
g
1
g
ken uitvoerde van Jean Simon Eykens
typisch
Kats.
Hij
koppelde
flamingantisme
Y ens(Dieu gevormd in onze conservatoria, toevoegen
g aan
Ypl
pp
g
Limnander v
van
a
protè
ge le roi),
onze schilders, beeldhouwers en industriëlen,
aan sociale bewogenheid
en als lid van de
g
Nieuwenhove(Chant jubilaire),
om de naam België
g te doen beminnen en respecvrijdenkersbond
Les Amis de la Vérité was
^o is1
J
Auguste
Gevaert Evocation ppatriotique)
en
teren door alle volkeren van het continent.
hijl bovendien antiklerikaal. HijJg
geloofde
g
9
Karel Mir
roi!). Na het banket volgde
(
sterk in mondelinge
ro pg
propaganda
a
en g
gee
Y (Au
ge P

D nationale liederen schitteren
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Parkschouwburgg in

Brussel.IJobard naar een tekening
% van Moreau. Litho, 4i x 21 cm.
De Parkschouwburg% werd in 1 7
82 opgetrokken
door de gebroeders
Bultos, naar de plannen
van
p%
%
p
Louis-Jose^ h Montoyer.
Brussel]
y [Museum van de Dynastie,
y

bruikte toneelstukken om zijn
wyvan het menschlievend Christendom, in
J ideeën te
verspreiden.
Niet
voor
niets
luidde
zijn
zij
de
tyden
waer onwetendheid en barbaerscheid
p
y
Wie lachend
't licht verspreidt,
ook
alom den scepter
%
p
p zwaeiden? Het enige
g nut van
't volk tot waerheid leidt.
de kruistochten iseweest
dat vele nuttige
g
%
Het eerste,,p
pastorale tafereel van De
wetenschappen
pp der Oostersche volkeren werBelgische
Bel
Natie speelt
zich af op
p de
voor den meegebracht
en dat tijdens de afwezig%
p
g
gavond van de koningsfeesten
van 185^
6 in
heid van de adellijke
g
l kruisvaarders (dwaze
een landelijke
gelukzoekers, die hunne eigene landgenooten in
l streek net buiten Brussel.
Terwijl
vanuit
de
hoofdstad
flarden
muziek
de slaverny
l
y hielden) hun onderdanen zich
komen aanwaaien spreekt
pachter
achter
Akkerjuk
wat zoo veel
van
hun
juk
konden bevrijden,
l
p
te ves mans (rol van Jakob Kats) met de simpele
hee t bt'%
erfra%
en om de gemeente-regten
%
%
p
tien.
voor
koewachter Peeres
eeld door de komiek
p
gp
g De kruisvaarder ruimt plaats
Gassée). Akkermans onderhoudt hem over
Jacob van Arteveldees
gpeeld door Kats'
de schoonheid van de natuur, sociaal onzoon) die hulde brengt
g,
g aan de Vlamingen,
in dien tyd,
recht het g
belang van kennis en wetenschap
y, reeds een der vry sta verlichtste ,
p
n verf sta en dus ook een der meest welgeen hetebruik
van de moedertaal: Het
g
schynt
thans
eene
mode
te
wezen,
dat
de
bestelde
volkeren van Europa. Dan komt jan van
t'
goede lieden hunne kinderen latyn, grieksch en
Eyck
over de nieuwe verftechniep
Y spreken
ken die hijl met zijn
zij broer ontwikkeld heeft
alle vreemde zaken, behalven hunne moedertaal
vertelt Vesalius over de moeilijkheden
leeren, waerdoor zy veeltyds
l
y zoo veel onnoodige
%
lijke te ontleden:
die hij ondervond om lijken
din%en kennen,^ dat zy n iets van de dagelijksche
%1
schynt
verschynselen
der natuer weten, en zich somy dat hoe liter
% men overgaet
% om het
t'
leven der menschen te verspillen,
tyds als vreemdelingen
p
- hoe strenger
%
% in hun eigen
% vaderland
bevinden daer zydikwyls
y zich men doorgaens is, om te beletten dat men de ley niet in staet zyn
venlooze lichameneene
py
n veroorzaakt.
onder hunne landgenooten in de tael hunner
%
vaderen behoortyk uit te drukken.
Lassus herinnert zich dat hijl van
in zijn vroegste
Akkermans wil zich over Peer ontg door God voorbeg ljeugd
fermen en nodigt
hem
uit
om
de
dag
stemd
was
voor
de
muziek, als zynde
dit een
y
g
g na
der beste middelen om de harten der menschen
dien mee teaan
in
g naar de koningsfeesten
g
Brussel. In zijn slaap
zijn
te veredelen. Waarna het koor zijn motet A%iverschijne na elkaar
p verschijnen
mus tibiratias
zingt.
negen historische figuren,
%
g Daarna volgt
g Simon
g
^ een uit elke pro-vincie. ZijlJ
zijn de spreekbuizen
waarlangs
Stevin
(vertokt
door
Felix
Vande
Sande die
p
g
zij boeken in
ook de regie
die zijn
Kats zijn
ventileert. De eerste is
g verzorgde)
g
l opinies
p
moedertaal schreef, omdat al wie iets
Godfried van Bouillon die, lang
g voor het
nuttigs
Vaticaan, excuses aanbiedt voor het bloed% weet,^ moet willen dat z yne medebroederen
hetzelve
ook kunnen weten, wil hy hen
vergieten
tijdens
tijden
de
kruistochten:
Wat
keng

Omslag% van De 'Belgische
Natie' van Jacob
I
%
Kats, waarvoor Peter Benoit de muziek
componeerde. [Stadsbibliotheek, Antwerpen.]

waerlyk
y als zich zelven beminnen. Na Rubens
die kort zijn carrière schetst en vraagt
g of
zijn
schilderijen nog
g eJ schilderijen
g in waarde worden
houden is het de beurt aan eenewone
g
ambachtsman, Mesmakers uit Namen. Een
anonieme werker, want arbeiders werden
in het verleden niet naar waardeeschat.
g
Maar daar komt nu stilaan veranderinggin:
Het behaagt
% Re
% tvaardi%beid ten
% de eeuwige
hoogste, dat de verlichting dezer aerde zoo ver is
doorgedrongen, dat men de menschen, van alle
standen, volgens hunne bekwaemheid en verdienste begint te achten en te belonen. Tot slot
Grétry
Y in Akkermans' droom op.
être
0
Opzijn beroemde melodie Ou peut-on
p
Lucille zingt
mieux uit de opera
g het koor
P
zijn, dan waer we ons wel beKunnen wil' beter zijn
De Luikse componist
vraagt
P
g of er
sindsdien nogg beroemde melodieën in Belië zijn
zijn ggeschreven. Op
p de achtergrond
g
g
klinkt het begin van La olie Grisars beroemde romance die toen in heel Europa
p
p oPulair was. GrétryY luistert verrukt naar
Grisars melodie, daarin bijgevallen
door
lg
het koor dat tot slot van de lange
g
droomscène zint:
g 0 dierbaer vaderland
h de muziek in
blyf
y steeds de kunsten eeren,ha
stand Dat ieder Belg
g het leere', ; Dit is de
sterkste band I Voor Volk, Vorst, Vaderland!
zijn lange
Akkermans wordt wakker uit zijn
g
droom en bevestigt
g eg dat muziek hét
schikte middel is om mensen te verenigen,
g,
want het is in de eensgezindheid, en niet in de
verdeeldheid, dat het geluk der Natie, ja zelfs
opgesloten.
dat van alle volken ligt
%
p%
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onderscheidde van respectievelijk NederIn het tweede bedrijf verplaatst de
Frankrijk Daarom
land en het dreigende
Frankrijk.
actie zich naar de Grote Markt van Brussel
g
Leopold
van
kort nazijn
zij
steunde
waar Akkermans en Peer de feestelijkheden
l aan p
l
Bewe
Beweging
treden
de
Vlaamse
bijwonen
ter ere van de
koningg willen
bijwonen.
g in in haar taaleisen. Enkele weken vóór de nationale
aangekomen
wijst
wijs Akkermans in een
g
feesten,^ op
6 tekende hijJ het
monolooghet
op nut van de hervorming sp 27
7Jjuni 185^
koninklijk
besluit
dat
de
oprichting
scholen van Ruiselede en Beernem. Hij
g van de
p
l
Vlaemsche Commissie(beter bekend als de
haalt er zelfs statistieken bij: ... hoe het ook
Die commissie
Grievencommissie) regelde.
weldaed
zijn
g
g
g ^ is het althans Bene groote
1 moge,
maatregelen voor te stelhad als opdracht
voor de maetschapil
eli1ke samenleving,
p
g^het midlen om hetebruik
van het Nederlands in
te hebben, om van honderdéén-endel evonden
g
g
de administratie te verzekeren en de
vi1 ' tigverdwaelde kinderen, nogghonderdéén-enVlaamse literatuur te bevorderen. En dus
veertigbrave menschen te vormen; die allen
kringen
geleerd
hebben om door nuttigg werk zich een be- kon men ook in flamingantische
g
g
g
'leve de koning!'
roepen.
Dat
was
meteen
prijstde restaen te verschaffen. Akkermansrijst
p
g
ook de titel die Benoit en Felix Vande
erin die deze scholen heeft opgericht
en
gering
pg
Sande hun 'dramatische studie' meegaven.
dankt de koningmdat
hij lde leraars van
g
gnoemt Vande Sande
In de uitgave
uit 1857
die scholen het Erekruis heefteschonken.
57
g
g
zijn hulde
aan Leopold I een nederigg
Het derde tafereel speelt
zich af oop
p
p
bloempje
met zynen
vriend,
het Congresplein. Het scènebeeld toont
y
p1 dat de schryver
y
Pieter Benoft tusschen de massaeuri
acht afgevaardigden van het volk — van
g ge bloejuly1856 de vijfmen heeftestren
eld die in jul
boer Akkermans tot een rechts geleerde —
g
g^
en-twintigjarige
regering
re
erin
van
Belgies
die op
een
schild
de
grondwet
torsen.
De
g vorst tot
p
g
kroon
verstrekten.
Beide
schrijvers
droegen
odin
der
natie
zint
samen
met
het
koor
g ter
1
g
g
dierele
enheid het stuk voor, hetwelk,, dank
de lof van koningg
en grondwet.
En een seg g
g
vooral aen de heerlyke
nator wijst er in zijn toespraak
op
y muziek waermede het
p dat het
p
doorweven
is,
eenenrooten
byval
dankzijJ die grondwet
is
dat
in
België
gelijky verwierf.
g
g g J
g
Hetrootste
deel van het stuk
held vrijheid
en vrede heersen. Het tafereel
g
l
bestaat uit melodrama, wat betekent dat
en ralend koor:
wordt besloten met een zegil
een acteur zijn
Het
werk
eindigt
en
Belgen!
Leve Koning,
J tekst voordraagt
g boven een
g
g
g^
orkestbegeleiding
(of
in
de
woorden
van
orkestbe
groep
die
de
rondmet een e raeltooneel. De g
g
g
g
p
Vande Sande en Benoit: p roza-stro en met
wet torst, staat onder een boog
g met de opbegeleiding
schriften Eendragt
g van orkest). In het eerste melog
g en l'Union fait
g maekt mat
dramalar
og maestoso) wordt gevraagd
door
kinderen
en
door
het
la force, omringd
g
g
g
naar de aanleidingg van de feesten: Weet gy
koor. Terwijl de Braban^onne weerklinkt,,
waerom de belgische
vaen opp den fiersten kerkmet een nieuwe tekst van Kats, verschijnt
g
toren en op
hut wappert?
...)
dp de
grondeen engel
op
pp
p de nederigste
g
g
g die bloemen gooit
VlaWeet...
waarom
Wael
en
Vlaming,
wet.
)
g
gy
mingen Wael elkander met den warmen handDit werk bevat verrassend veel mudruk en den broederzoen be'egI enen? Het antziek: orkestrale inleidingen koren en solowoord wordtegegeven
even in een recitatief
nummers- terwijl ook de dialogen met or(allegro
—
largo
en een ariette:
kestrale effecten onderstreept
worden.
Bij
g
g — larghetto)
J
p
De koning
... Het is
Kats beschikte Benoit trouwens over een
p
g leve Leopold!
g leve! Lang
thans vyf-en-twintig
Belgies
mooiedoseerd
orkest bestaande uit fluit,
g
y
g1 jaren Dat hyb y
g
e
zonen voor al wat heerscht alom I Oppvr yghobo, twee klarinetten, twee fagotten, twee
vochten boêm I een vrye
vr en toon beklom. In het
hoorns, twee trompetten,
trombone, slagp
g
volgend
allegro
werk strijkers
en waarschijnlijk
waarschijnlijk ook harmo- daarop
g wordt de eenheid,
g
J
maar ook de taalverscheidenheid tussen
nium. De recensent van Le Guide musical
Vlamingen en Walen beklemtoond: En van
van13J
juli 18 6
5 had veel waarderingg voor
Aerlen tot Oostenden I Bybekenden, onbekenBenoits melodische vindingg en voor zijn
zij taden I En by Vlaming
en by Wael Roept
om stem en orkest te combineren. Alp men
g
in de Moedertael: Leve! Leve! Ja, Hij leve!!...
leen mangelt het hem nogg wat aan theaterverervaringn
hijer zich voor hoeden de Die zelfde thematiek — de eensgezinde
g
g moet hij
erin van de
koning door arm en rijk,
jong
moderne meesters al te veel als voorbeeld
J ^l
g
g
en oud — komt nog
te nemen.
g eens aan bod in een melodrama en een strofisch tooneellied. Zelfs
eengevangene zint
zingtvanuit zijnl ncel het reLeve de koning!
g
wordt, alp wor
frein mee: Leve de koning!
Het enthousiasme voor de viering
g Daarop
weer in een melodrama, amnestieevraa
van Leopold
I was er dus ook aan Vlaamse
gd
g
p
die
in
eenen
oogenblik
voor
dieevan
ene
kant. In zijn
streven
om
de
onafhankelijkg
g
g
l
J
van dwalingg van het goede
spoor
held te vrijwaren
deed de koningg er alles
y
p afweek; zyn
g
l
hart is niet verdorven; een enkele blik van u kan
aan om la nationalité beige
g te versterken. Die
hem de vryheid
(...) Laet,
o Vorst,
eigenheid
van hetwedergeven.
jonge
g,
J g land lagg in het feit
g
terele
enheid
van
uw
jubelfeest
dien medel y dat de meerderheid van de bevolkingg ka1
g g
denden
blik
op
hem
nedervallen,
opdat
hy met
tholiek én Nederlandstaligg was,^ wat België
p
p
g
68
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zonen, bly
delyk moge
g herhalen:
ons, uwe vrye zon
Leve de Koning!
De brandende haard van het
patriottisme
Benoitsatriottische
composities
uit
p
p
1856 kaderen in de hele Belgische
artistieke
g
o gang
3 P
g g was
pproductie die al kort na 183o
getrokken met als doel het creëren van een
Belgische
identiteit door middel van de
g
reconstructie van een eigen heroïsch verleden. In zijn
zijn bijzonder
bijzonder
ggoedgedocumen197
8
teerde boek Beeld eneschiedenis
g
e
toont
Tom
Verschaffel
aan
hoe
de
jonge
o
l gBelische
staat
kunstenaars
—
en
ook
wel
histog
rici — aanseoorde om zich in deze dienstbaar opp te stellen. HijJ citeert Alexandre
histozijn boek De la peinture
Pinca
h rt die in zijn
p
Belgische k unste rigg
ue(1830-1846) opriep: Bel
naars .. , het is in de brandende haard van het
patriottisme
dat uw genie
opgewarmd
moet
pg
g
p
worden .... Dat het buitenland in de vruchten
van ons land
v an uw talent degeschiedenis
g
op het Brusselse
leze. En bijl de inhuldiging
ggp
Koningsplein van het ruiterbeeld van
Godfried van Bouillon verklaarde eerste
minister Charles Rogier
op 15
5augustus
g
g p
1848: Gelukkige
g van de artiest aan wie
g zending
zij verhetegegeven
even is om met de kracht van zijn
zij
van
zijn
talent,
, die
beldin gen het prestige
g
p
grote, door het volk beminde beelden weer tot
leven te wekken.
De kunstenaar had dus de verheven,
ja
zelfs
heilige
van
g taak om de geschiedenis
g
l
e
België
J gonafhankeg mee te 'maken'. De jonge
lijke
g
l staat had ggeen verleden en dus geen
identiteit. Bovendien moest ook de broze
onafhankelijkheid
en de bestaansreden van
l
het nieuwe land intern en extern bevestigd
g
worden. Het creëreng emeenscha
van eenp
elijke nationale geschiedenis
was nodigg
g
om het land zowel eenolitieke
legitimiteit
g
p
1 een culturele identiteit te verschaffen.
as
Zo zou de nieuweolitieke
maatscha
p ^
ppelijke
en
culturele
realiteit
onderbouwd
en
J
natuurlijk en debevestigd
g worden als een natuurlijke
orde. De nieuwe natie zocht haar
bestaansreden in de voorbije
l eeuwen en
en
zag
die
geschiedenis
als
haar
eigen
gvoorafg
g
schaduwin g. En die geschiedenis
liet men
g
bij
tijd beginnen:
ver in de nevelen van de tijd
bij
g
strij
Boduognat
en
de
strijd
van
de
Nerviërs
teg
g de Romeinen,^ of bijl Ambiorix. Het was
tijden de Weniet zonder symboliek
dat tijdens
Y
Parijs het
gvan 18677inParij
Belgische
kwartier
werd
opgefleurd
met de
pg
g
standbeelden van Ambiorix en Leopold
p I.
De heleeschiedenis
werd opgevat
als een
pg
g
strijd
en
l
J tegen
g overheersers,^ vóór vrijheid,
met de revolutie van 1830 en de
kroning
g
van Leopold I als onontkoombaar culminatiepunt. Naar aanleiding van deg
onthulling
van de Congreskolom
schreef
de
krant
g
op
2
-28
september
l'Indépendance beige
7
p
g p
esc
geschiede... een volk waarvan de hele g
18 59 O

nis niets anders is dan een voorbereiding,
De koninklijke verjaardag
l
g
g^
initiatie opp die in 18 3o bevochten onafhankelijkLos
van de koninklijke
1
l en nationale
heid ; voor België
noch een novimeerdere
jubileajaarlijks
waren er jaarlijks
dere vader1
g is de vrijheid
teit, noch een toevalligheid,
landslievende p lechtigheden die met mug
, maar een eeuwen oude traditie.
ziek — liefst nieuwe muziek — werdenpge
oIn zijn
interessant
artikel
'Glorifier
à
luisterd.
Op
de
nationale
feestdag
werd
J
p
g
wijst
Marc Holthof oop steeds een Te Deum of een mis uitgevoerd,
999
wijst
1jamais la ppatrie'' (1999)
g
de mechanismen die met de re constructie
vanevesti
de
componisten
of
g
g Belgische
g
p
van een eigen
en het creëren
van recente winnaars van de Prix de Rome.
g
g geschiedenis
Ook Benoit, laureaat van Rome
Romeprijs
rijs in1857,
18
van mythes
gepaard
gaan
en de belangrijke
Y
gp
gl
g
rol die de kunst daar in speerde. Kunstwerviel die eer te beurt. Opp zondagg21 juli
jul 1861
ken hebben immers oppg
geschiedenisboeken
in Sint-Goedele tijdens de hoogmis
g
het voordeel dat ze kunnen ontroeren en
van tien uur zijn Messe solennelle uitgege
voerd. De financiële middelen voor de uitoverweldi gen. Dat maakte kunst tot een efvoeringan
deze concertmis door meer
ficiëntro
andamiddel. En dus werd die
g
p apg
dan 200 musici werdene
geput
ut uit la cassette
en verzinnebeeld in
g eschiedenis afgebeeld
g
Precies
twee
jaar
later
particulière
du
Roi.
schilderijen, standbeelden en bustes, rop
l
een
werk
van
Benoit
mans,g
gedichten ,toneel- en muziekstukken. werd opnieuw
p
gekojuli 18633 zij
zen zodat opP21 juli
zijn Te Deum kon
Daarbij werd deggeschiedenis meestal
Daarbij
g edie tot
p ersonaliseerd in historische figuren
g
g
zij
de collectieve verbeelding
spraken.
Het
zijn
Ook de verjaardag
I,
l
g van Leopold
p
gp
figuren,
veldheren
en
vrijheids16
december,
werd
steeds
met
muzikale
g
^
J
luisterevierd.
Zo werd opp16 december
strijders
(Boduognat,
Ambiorix, Godfried
g
g
J
1859, 9
69ste verjaardag
van Bouillon, Jan Breydel
en Pieter de
y
g van de koning,
g,
J
Benoits
cantate
La
Bel
i
Coninc Jacob van Artevelde, deraaf
van
g
g 9ue in de Muntschouwburggecreëerd.
De tekst was van
Egmond
en de ggraaf van Hoorne schilders
g
gg
Hof van
Rubens Van Dyck,
Jordaens, degebroeDésiré Devos, een advocaat bij)
y
Beroep
gretig
ders Van Eyck),
schrijver (Van Maerlant),
p die elke gelegenheid
g g aang g
Y ^schrijvers
belijden Voor
greep
ree om zijn
royalisme
te belijden.
zijn
componisten
(Lassus,^ Grétry),
geleerden
en
Y
p
rY
^g
dertigste
verjaardag
de onafhankeMercator,, Vesalius).
g
van
denkers (Justus Lipsius,
p
l
g
li'kheid
schreef hij ook de Nouvelle bra Al deze iconen werden niet alleenPge
ol
ban^onne en Trente ans ou La Léopoldienne,
voerd ter bevordering
p
,
g van de vaderlandsteksten die hijJ tevergeefs
aan Hanssens ter
liefde, ze fungeerden ook als morele voorg
compositie
aanbood. Voor de creatie van
beelden. Zoals Holthof opmerkt
zijn
zij deze
p
p
zijn
i ue kon Benoit een beroep
grands hommes de nieuwe heiligen
p doen
J La Belgq
g van de
op
geseculariseerde
eseculariseerde staat,- de nieuwe gidsen
p de ensembles en de eerste solisten (de
g
sopraan
Vandenhaute, de tenor Wicart en
voor het volk. En van sommigen
p
g straalde
De
de
bas
hunrootheid
ook
internationaal
op
België
Poitier van de Munt. De uitvoep
g
g
ringerd
bijgewoond
door leden van de
af. Figuren
als Rubens en Grétry
lg
g
Y hadden
g
koninklijke
eengrote internationale vermaardheid en
l familie. De krant L'Echo du Pardagen
lement belge
het is dan ook niet te verwonderen dat net
g na decreg schreef twee da
zij de eerste kunstenaars
waren die al vroeg atie dat de tekst al te veel over de Congresg
kolomging.
na de onafhankelijkheid
in standbeelden
gg De eerste zin luidt inderdaad:
l
Gloire à toi,,gLoire à toi,, Colonne radieuse en
vereeuwigd
g werden: Rubens in 1840 en
hetedicht
besteedt veel aandacht aan het
ar
Grétry
g
Y twee ja
J later in Luik (ook toen al
Nationaal Congres.
Dat laat vermoeden dat
had men oogg voor communautaire eveng
het werk bedoeld was voor de inauguratie
wicht). De onthullingen van de standbeelg
van de Congreszuil.
Het 48 meter hoge
denenereerden
ook noggartistieke neveng e mo 4
g
nument vanose h Poelaert,
met
bovenop
producten,
zoals gedichten, toneelstukken,,
g
p
^
I door
het bronzen beeld van Leopold
koren en cantates. Werd van de kunsteP
zijn ma^onnieke s Y m Willem Geefs en met zijn
naars in eerste instantie verwacht dat ze
boliek was enkele maanden vroegap
er op 26
vereeuwigden,
hun roemrijke
voorgangers vereeuwi
roemrijkeg
september,
Tijdens de onthullingg
tegelijkertijd
te
g
^ ingewijd.
JTijdens
g l
J moesten ze met hun eigen
g hiswerd eenele
van Samuel
toriestukken beelden, romans, poëzie en
g
g enheidscantate
door twee koren en harmonieorkest uitgeBel België
ië internationaal aanmuziek het jonge
voerd — naargelang
zieneven.
Het besef dat de grootheid
van
4 à
g
g de bronnen,^ door 400
g
g
2.50o
musici. Misschien was daarnaast geen
d mee berijke mate werd
een land in belangrijk
5
g
meer eweest voor een andere candoor zijn
pres-- p geweest
p
J culturele realisaties en P
tate of hadden Benoit en Devos hun werk
taties was sterk aanwezig. De overheid onklaar en werd het dan maar oop
niet tijdig
dersteunde daarom jonge
kunstenaars
door
Jg
J g
het eerst volgende nationalistische evenemiddel van staatsprijzen
zoals de Prix de
pl
mentecreëerd?gp
Of wou men de koning op
I steunde op
Rome. En ook Leopold
p
pperzijn
verjaardag
nog
soonlike
j titel kunstenaars.
l
g g eens herinneren aan het
J
aan hemewijde
J monument?
g

Dezeartituur
is verloren gegaan,
p
gg
maar uit het orkestmateriaal en het tekstboek zijn
zijn de bouwstenen van de compositie
p
te reconstrueren: na een orkestprelude
en
p
een openingskoor volge
vol en aria's voor elke
solist, een duet voor tenor en bas,, een koormars en een tutti-finale die eindigt
g met Vive
le roi! De recensent van L'Echo du Parlement
belge
g meende dat Benoit in dit gelegeng g en
heidswerk toch te weinig
eigenheid
had beg g
toond: M. Benoit heeft in deze cantate muziek
willen schrijven
die zich tot iedereen richt. Deze
1
betrachtin manifesteert zich vooral in de koorbetrachting
mars met een frase zoals Verdi ze schri'
1-t dat
wil zeggen
wordt door
g
gg een unisono dat begeleid
een krachtig
g orkest. M. Benoit moet weten dat
men alleen een kunstwerk kan maken als men
voor zich zelf werkt en niet voor een of ander
hebben we
p
ppubliek. Het talent van de componist
evonden in de manier waaropp1
hij de orkestrale
gevonden
middelen combineert. Daar heeft hij1 bewezen
dat hij1 handiggis -origineel
en zeer bedreven in
g
zijn
1 metier. Die unisono-passages versterken
nog
g het vermoeden dat Benoit deze cantate
aanvankelijk
had voor een
gp
J geconcipieerd
uitvoeringg in de open
p lucht. Wat er ook van
zij Benoits werk haalde un franc et légitime
zij,
g
succès aldus Le Guide musical van 22
december.
Op
de 7lste verjaardag
p
p
gvan Leopold
J
II, op 16 december 1861 dus,, hernam de
compagnie van Felix Vande Sande in de
Cirque)
BeCir
Cirk-schouwburg
q
g Théátre
zijn
zij
noits Leve de Koning!
g Niettegenstaande
g
Schouwburg
g voortdurend met
grote
financiële p
problemen kampte,
p- liet
g
Vande Sande Benoits koren deze keer uitvoeren door 150
Zelf kon de jarige
5 zangers.
J g
g
koningg zijn verjaardag
g niet uitbundigg vieJ
ren omdat hij in de rouw was na de dood
op
14 december van zijn neef prins
Albert
p4
p
O die reden bleef de koOm
van Engeland.
g
ninkli'ke familie
afwezig op de uitvoeringg
gp
van het Te Deum van Lassen in Sint-GoeHi was
dele. Maar ook Benoit was er niet. Hij
hij ook al ter
op
l^ waar hij
p dat moment in Parijs,
koning met het koor Les
ere van de jarigeg
enfants de la Belgq
i ue een concert gaf
g in Salle
Herz. Deze door in Parijs
Parij residerende Vlaen pg
opgerichte koorvereniging
zongg in
g g
g
aanwezigheid
van verschillende Belgische
g
g
notabelen
werk van Gevaert (Souvenir de la
0
Patrie Limnander (Revue de sombres) en

Weber.
koninklijke verjaarNogg eens twee koninklijke
J
dagen
later
was
Benoit
wél opnieuw
in
p
g
hij
België.
0p16 december 18633 dirigeerde
hij
Bel
g
g
toen in het Luikse Théátre Royal
Y een nieuw
muzikaal verjaardagsgeschenk voor de
73-jarige
I,^ namelij
namelijk de cantate Le
73) g Leopold
p
décembre ou l'Anniversaire royal.
y De
ro p
os p
patriotique
tekst voor deze A-p
9 en un
acte et trois tableaux kwam van de Franse toneelspeler en -auteur Marcel Briol, medewerker van het theater en een correspondeLEVE DE KONING!
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rend lid van de Societe Académiq ue des
Hautes-Pyrénées.
In het woord vooraf van
Y
g zijn
zijn
de uitgave
van zijnbeschrijft
tekst beschrijft Briol
zijn
opzet: Geïnspireerd door de artikels in de nationale en internationale bladen heb ik inrote
g
trekken de florissante situatie van een neutraal
leeft
landeschetst
een
land dat sinds 33 jaar t
^
S
te midden van deolitieke
commoties in Europa
p
p
zonder dat zijn
1 nationaliteit aan het wankelen
werdebracht.
Dank zijzijde verlichte geest
van
g
g
de constitutionele koningS die dit land regeert.
g

die uitgebreide
ouverture (in re groot)
g
g
maakt La déesse de la liberté haar entree. Van
door musique
haar monoloog,
g,
q
één blad bewaard,
mélodramati ue i s slechts
,
tekstboekje En
maarelukki
is
g
g er nog ghet tekstboekje.
blijkt
de vrijheidsgodin
deg e
blijkt dat ook
g
l
schiedenis bijJ Ambiorix laat beginnen
en
g
verwijst naar de moedige
g die voor
g Belgen
hun vrijheid
teen Caesar vochten. In de
vrijheid
g
vijfde
van tien liberté de croire et celle d'enJ
La liberté d'a S^
ir de voter et d'élire
seiner,
g

Karel de Grote, Godfried van Bouillon,
Arteveldees
eeld door Briol),Rubens en
gp
Grétry
dragen
J
g
g opp een schild de goddelijke
Y
beschermster,, een schim van de in 185o
overleden koningin
g Louise-Marie die het
volk zegent. Dan wordt het koor hernomen deze keer samen met de solisten
waarna de cantate besluit met de Braban onne voor soli, koor, blazers op de
scène en symfonisch
orkest),met een tekst
Y
van Briol: Vivons enaix
g sous
p avec l'Orange

_ .. .
_
^^-I
i

owl
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Een van de vele serenades voor het Koninklijk
1 Paleis.

De verzeneschreven
ter ere van Z.M. Leopold
p
g
I vloeiden uit mijn
g g van de
1 pen onder het gezag
waarheid en werdenedicteerd
door een onafg
hankeli'k
hart
dat
de
stem
weerkaatst
van een
1
natie die terecht trots is opp1
zijn monarch.
Deartituur
van dit werk was sinds
P
zoek
tot
het autografische
hand vele jaren
)
g
schrift
e
tijd
tijd
eleden
geleden
door
het
Studieg
centrum voor Vlaamse Muziek werd terugg
gevonden
in de nalatenschap
p van Edward
g
Keurvels (en niet in een afvalcontainer zo2 1 april
als De Standaard op
p 2000 schreef).
p
0
Opde kaft van het manuscript
p staat
geschreven:
eschreven: Cantate dramatique
q avec (?)
mise en scène I ecriteour
p le GdTheatre de
Liège
9 Anniversaire 25 e année du
g en 1859
re ne du Roi Leopold Ier, en, in een ander
handschrift (Keurvels?): La Belg ique. Heel
verwarrend allemaal, want hetaat
g hier
wel degl
eli'k om Le seize décembre ou l'Anniversaire royal
3 en niet om L a Belgique
y uit 1863
uit 1859.
De
ouverture
is g
gedateerd maar
59
die datum is bijl het inplakken
van departip
tuur onleesbaaremaakt.
Opphet einde van
g
70
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La liberté du droit, la liberté d'écrire Liberté de
travail, liberté deenser.
p
Het tweede tableau (Le seize
plein
zich af opp een openbaar
décembre) speelt
p
p
p
g zij
in Vlaamse stijl waarvan de huizen bevlagd
zijn
de nationale kleuren en evoceert het verjaarda
gsfeest van de koning.
g Rond de buste
J
la
Bel
van de koninggfigureren
gqi ue(een
g
sopraap een veteraan van de onafhankeli'kheidsstrijdeen
acteur),een kunstenaar
l
J
door de tenor Wicart),garde civi(gezongen,
matroos (bariton),
ue (een
acteur),een
,
officier (acteur) en een mino
j pzichter (bas).
Na het koor(Sonnez cloches des basiliques!)
q
reciteren of zingen
g ze om beurt verzen over
de weldaden van het koninklijk
l bewind.
Verenigd
g in ggebed smeken solisten en koor
beschermin af voor
België en de koning,
g,
g
eerst a capella,
daarna
met begeleiding
g
g van
p ^
orkest.
Het laatste deel heeft als titel Larop
Terwijl het orgel
speelt vertectrice céleste. Terwijl
g p
schijnen
opnieuw
de bekende archetypes
Yp
l
p
uit de vaderlandseeschiedenis.
Ambiorix,
g

1 oktober 1861
l'arbre de la Liberté. 0 P9
hadden de Belgische
en de Nederlandse
g
vorsten elkaar voor de eerste keer sinds
183 0 in Luik ontmoet, vandaar misschien
de verwijzing
l g naar het Huis van strofes
zingt
g ze dan de lof van de liberalegrondwet: La liberté de voir, de'u
18er et de dire La
Oranje
l .
Le Journal de Liège
Volgens
^ van 18
g
december 1863 werd Benoits
bewerking
g
van de Braban^onne vermengd
g met tromgeroffel klaroenen, klokken, kanongebulder,
g
,
hoera-geroep
p van de
g
g p en het voeten gestamp
toeschouwers. Dezelfde krant vergeleek Benoit als dirigent met een antiek orakel dat tekeeraat
zijn
God heeft hem doorzijndriepikkel.
p
% op p
drop Sen, geïnspireerd, bezield! Andere
kranten omschreven zijn muziek als warm,
levendiS, g eëxalteerd zeer nerveus en zeer
Benoit en Briol kregen
energiek.
g een ope
g
cantate werd oop
p
J en hun patriottische
december
herhaald.
De krant La
17
en
20
7
Meuse kwam op
p ao december nogg eens uitg De inspiratie, het
p het werk terug:
ggebreid op

idee waren niet de eerste zorg
% van M. Benoit
. Vóór alles heeft hij
hij zich een handig% musicus willen tonen,, een vruchtbaar enggeleerd ar
hmonist en in dit opzicht
is hij
hijperfect gelukt.
p
%
Zi1
n partituur
pgeschreven
is onberispelijk eschreven: het
•
deel werd met scrupuleuze
zorg% bep
handeld de tegenstellingen tussen de timbres en
de ritmes werden zeer handig%%
gecombineerd; de
bepaald
begeleidingen van be
aalde recitatieven hebben
• duidelijk
t dramatisch effect; en de finale tenslotte een dubbel koor met de hymne
van de
y
Braban onne die ingekaderd is in een soort
triomfzang,ontbreekt het noch aan am leur
noch aan energie. ... in dit werk van de M.
Pierre Benoit hebben we een écht talent onderkend, een ernstige
g merite, zonder twijfel, maar
ook enkele neigingen waartegen
is te
% het goed
%
waarschuwen...
()Dat hijhijdit niet vergeet:
% wat
een bepaalde
stijlrichting
p
1
%ook moge
% beweren, de
melodie is de levende essentie van elk lyrisch
y
werk. Het is de melodie die een onmiddellijke
1
band smeedt tussen de componist
en het p u p
bliek.
Met het terugvinden
van dit werk
g
kwam ook het manuscript van de ouverture tot de verloren Cantate militaire(1864)
boven water, zoals eenotloodnotitie
onp
deraan het eerste blad van Le seize décembre
aangeeft:
Ouverture dramatique
(préface de la
g
q p
Cantate militaire). Benoit heeft dus de ouverture tot Le seize décembre onmiddellij
onmiddellijk ere p331
Y cleerd voor zijn Cantate militaire. Op
januari
1864
werd
die
O
uverture
dramatique
4
9 ue
zelfstandigg uitgevoerd
tijdens
tijden een benefietg
•
in de zaal van de Kruidtuin in
Brussel, door het symfonisch
orkest van de
y
Grenadiers onder de leiding
van
Constang
tin Bender. Le Guide musical vanfebruari
4
1864
4 noemt het weliswaar een nieuw werk,
maar
hete
g aat dus wel degelijk
gJ om hergeg
bruik zoals een in het Benoitfonds bewaarde kopl
i' van de ouverture aantoont.
Keurvels schreef de ouverture later nog
eens over, noemde ze Feestklanken en dreef
de verwarring
p door op
p het titelblad
g ten top
te schrijven:
schrijven: brok uit eene cantate% ecom
p oneerd voor Luik en op
p het laatste blad: brok
uit 'La Bel%9
i ue'. Waar het dus de ouverture
tot het voor Luikeschreven
Le seize décemg
bre betreft.
Le Guide musical beschreef de ouverture alsoed
vol brede motieg geinspireerd,
g p
ven
poëtische gevoelens
en mannelijke
mannelijk
,p
g
energie in één woord, het is een nieuwe kostbarearel
juwelenkistje van
p in het melodieuze juwelenkistje
M. Benoit. Verder meldde het blad dat deze
ouverture samen met de volledige cantate
later op
opnieuw
zou wor
worden uitp het jaar
l
p
gevoerd.
En
dat
gebeurde
op
maart 186
g p 19 1864
g
tijdens
een
benefietconcert
georganiseerd
J
g g
door de Société royale
de Philantropie
p in
Y
het Brusselse Théátre National du Cirque.
q
Benoit was toen zeer manifest aanwezigin Brussel. Die avond waren er in de
hoofdstad drie concerten en op
p twee werd

muziek van Benoites
eeld. Met de nodige
gp
g
ironie schreef Benoits vriend Edmond Van
der Straeten in L'écho du Parlement belge
o
%op
22 maart dat hij dankzij de bovennatuurli'ke
gave van de alomtegenwoordigheid
J g
toch alle drie de concerten had kunnen bi'-J
wonen. Tijdens
Tijdens depauze
van het concert
P
dat de tenoroseph Cornelis, samen met
zijn
J dochters Adélaide, Thérèse en Marie
gaf
ri ue had
g in de zaal van de Réunion LYq
hijJ zich naar de Grande Harmonieg
gehaast
waar Hanssens net Benoits ouverture tot Le
Roi des Aulnes inzette, om zich dan in het
applaus
naar het Théátre du Cirque
pp
q te
hij
sPpoeden waar hij
noggopptij
tijd kwam voor de
van de Cantate Militaire. Uitvoerders
waren het symfonische
orkest en het koor
Y
van de onderofficieren van de Grenadiers
en de kinderen van deu
illenschool van
pp
Aalst met opnieuw
Bender als dirigent.
p
g
Soliste was de Franse sopraan
Caroline
p
Vandenheuvel-Du rez dochter en leerlinge
Vandenheuvel-Duprez,
g
van de beroemde tenor Gilbert-Louis Dup rez en opdat moment een van de absolute
diva's op
p de internationale operascène.
p
Caroline Duprez
had toeng
goede contacten
p
met Louis Jorez, de leraar zang
g aan het
Brussels conservatorium die later Benoit
naar Antwerpen
Of misschien
g
p zou volgen.
kende Benoit haar van in zijn
Parijse tijd?
tijd
J Parijse
tekst van de cantate was van Antoine
Clesse, de Waalse dichter waarmee Benoit
in 1875
een pennentwist
zou voeren. Uit de
75
p
krantenverslagen valt verder op
P te maken
dat de cantate bestond uit een ouverture,
hulde aan de vrijheid,
een inleiding,
J
g^
een koormars, een recitatief en een finale
voor dubbel koor — tYp
isch Benoit — en orkest. In tegenstelling
g tot Le Moniteur van
g
22 maart was Edmond Van der Straeten in
L'Echo duarlement belge
van diezelfde dag
g
%
niet mals voor zijn vriend. Hijl bestempelde
p
het werk als een middelmatig
% werk,- zijn
1 n au En
hij
voegde
er
aan
toe:
teur onwaardig.
g
%
S reek ons over de quadrilogie
Spreek
van
de
heer
9
%
Pierre Benoit. Dat is inspiratie dat is uitwerking!
% Van der Straeten verwees hier naar de
succesrijke
g van belangrijke
g l fra g J uitvoering
menten uit de uadrilo%ie die dag
g nade
creatie van de Cantate Militaire in het Herto
g elijk
g
J Paleis hadplaatsgevonden.
p
De septemberfeesten
p
Naast de nationale feestdagg en de
koninklijke
g waren er nog
g de
J verjaardag
l
jaarlijkse onafhankelijkheidsfeeste
onafhankelijkheidsfeesten van
jaarlijkse
muzikale aanOver hetgrote
september.
p
g
deel in deze feesten schreef Fétis in Revue et
Gazette musicale de Paris van 29
9september
P
1861: Muziek speelt
altijd
een
belangrijke
rol in
p
de Belgische
nationale feesten,^ omdat de passie
p
%
van de Belgische
natie voor deze kunst alge%
%
meen is. Muziek beluisteren is een van de
de%ste vormen van lezier
plezierdie men kan aanbieden aaneli'k
%1 welke klasse van dit volk

(...). Het waseen
g toeval dat de Classe des
Beaux Arts van de Académie royale
de BelY
ue p
in september haar publieke
zittingg
p
hield waarop
p de bekroonde cantates van de
Prix de Rome werden uitgevoerd.
Benoits
g
winnende cantate Le meurtre d' Abel werd op
bijeen26 september
1857
en de
bi'57 uitgevoerdJ
p
komst van 24
1861 werd
4 september
g ep
zij ouverture tot Le roi des aulopend met zijn
Tijdens die septemberfeesten
Tijdens
werd ook
p
een (meestal nieuw) Requiem
uitgevoerd
q
g
ter nagedachtenis
van de slachtoffers van
g
de revolutie van 1830.
3 Voorts waren er veel
concerten in de Brusselsearken
en serenap
des voor het koninklijk
paleis
lp
Het is voor een van die avondserenade tijdens
van 1861
tijdens de septemberfeesten
p
dat Benoit zijn Cantate patriotique
p
q schreef.
van dit werk, ook als
De eerste sporen
p
Septembre bekend, zijn terug
g te vinden in
1861
een brief die Benoit rond 155augustus
g
een
aan zijn moeder schreef: Ik heb zopas
p
nieuw werk voor de septemberfeesten beëindi%,
d
dat zalezon
en worden op phet Paleizen plein.
p
% %
Hi' voltooide,3
dit werk voor mannenkoor,
tuba
trompetten,
trombones,
^3
p
^ophicléide,
p
gaf het
eng
en contrabassen op
p 28 augustus
g
A mon excellent ami.. Fischer.
de opdracht:
p
Souvenir et reconaissance. Het was trouwens
avonds oop
Fischer die op
5september
p
p25
het Paleizenplein
de eerste uitvoeringg diriP
g eerde. Fischer had vier Brusselse koren
(Réunion Y1 riq ue
^ Société Orp héonique
Société de LYre-Ouvrière en het koor van
de Grenadiers) en het muziekkorps
p van de
goed
Grenadiers ter beschikking,
g
g^
hertogin
en
hertog
vooro
uitvoerders.
De
35
g
g
van Brabant en deraaf
van Vlaanderen
g
on van het koluisterden van op
p het balkon
L'Indépen maar
volgens
ninklil kpaleis
toe,
g
p^
brak
er al vijf
vij
september
van
28
dance belge
p
%
na het begin
g van de serenade een
stortbui los. Naast Benoits koor dirigeerde
g
Fischer nog
g vaderlandslievend werk van
Gevaert, Riga, Sacré, Eyckens en Limnanwerk was het
der. Het enige
g
g niet-Belgische
soldatenkoor uit Gounods Faust, dat samen
met Riga's koor Vive le roi en de Brabankreeg.
^ onne het meeste applaus
pp
De verzen voor zijn Cantatepatriotique
q haalde Benoit bijJ Fr. Wittmann, een lid
van l'Institut des Beaux-Arts in Mechelen.
Van hem is een eloge
l comg aan de adellijke
P onist Armand Limnander van Nieuwentijden een banket
hove bekend die in 1842
4tijdens
de Mechelse koorvereniging
gg Réunion
1Yq
ri ue werd voorgedragen. Wittmann
schreef ook teksten voor Limnander,
Hanssens jr. en Charles Bosselet, drie beeert
kenden van Benoit. In Septembre
p
Wittmann de slachtoffers van de revolutie
de septemberdagen van 18 o
en bezingt
ghijl3
vooruitdie g ezorgd hebben voor vrijheid,
J
ang^eendracht en vrede: Salut immortelles
g
progrès Salut
1journées ou fut fondé le saint p%
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prémices fortunées I de liberté de concorde et de
Het is een energiek,
paix.
g ^ driedeligg werk
p
majestatisc do
dat begint
en
eindigt
g in een majestatisch
g
zoals vele andere werken van dit
g
soort.
Patriottisme versus nationalisme
Recent archief- en literatuuronderzoek heeft bevestigd
g dat Benoit al vóór het
midden
vanaren
18
g
5o actief was in de
J
en diriVlaamse Beweging. Als componist
p
gent werkte hij in het Vlaamse theatermilieu in Brussel dat met figuren
als Eugeen
lt
lt
Stroobant Jacob Kats en Felix Vande Sande
ijverde
voor de verdediging
ltlt en de verbreiJ
dip
dingvan de Vlaamse taal. Benoit schreef
muziek voor vele stukken van zowel Kats
hij ook beals Vande Sande. Bovendien was hij
trokken bij) de in mei 1858 opgerichte
verplt
in
enilt inlt Vlamingen
% Vooruit. Deze verenltlt
en progressieve
lip lt
lt
lt flaminganten
jJonge
beralen met wortels in de Brusselse theaterwereld en in vroege
p
lt
lt arbeidersorganisaties
ijverde
voor de gelijkberechtiging
ltlt van de
ltJ
J
twee landstalen in heel Belltië maar beklemtoonde tegelijkertijd
l de eenheid van
lt l
België
lt
lt en de solidariteit tussen Vlamingen
en Walen. Bovendien worden Benoits
'Vlaamse' manuscripten
uit de jaren
1850 in
J
p
de literatuur traditioneel onderbelicht, in
tegenstelling
l Franse liederen die in
lt
lt tot zijn
druk verschenen.
a e
Natuurlijk verliepp Benoits en gageltlt
verment niet altijd
altijd even rechtlijnig
Jlt en
bi momenten naar de achterdween het bij
ltrond ten voordele van zijn
l carrière als
hij zich steeds
componist.
Maar
toch
laat
hij
p
herkennen als een muzieknationalist. Tij-J
hij in de
dens zijn
J Duitslandreis tekent hij
Beierse Alpen
volksliederen op
p en ook ti-l
p
dens zijn Parijse
hij in muziek
lt hij
J jaren ltgetuigt
en daad van zijn Vlaamse afkomst én beZijninParijs
trokkenheid. Zijn
Parijsgeschreven
eïns
Contes et Ballades is lt
pianocyclus
p
p iY
reerd door Vlaamse volksverhalen en werd
ook door de Parijse muziekpers
onderkend
p
als een uiting
lt van muzieknationalisme. La
Presse théátrale schreef: De heer Benoit is Vlain deze hoedanigheid houdt hij van de
ming;
ballade en de legende, die zonder moeite geboren
worden in de koude,,p
poëtische streken. In Parijs
l
was Benoit ook actief als dirigent
van de
lt
i ue die
koorverenigingLes enfants de la Bel%q
bestond uit in Parijs
) residerende Vlaminen vooral arbeiders. Dit koor zonglt zowel
gen,
Franse als Nederlandse teksten. Ook het
hij bijJ zijn
feit dat hij
l aantreden als directeur
p
1867
van de Antwerpse
muziekschool
in 186
onmiddellijk
onmiddellijkzijn
l muzieknationalistische
ideeën in derakti'k
p
l omzette en de muziekschool omdoopte
p
p tot Antwerpsche
Vlaamsche Muziekschool – ten bewijze
) hiervan hetro
ramma van het jaarlijksche
1
1
p g
1868 – tonen
groote
examen van augustus
lt
%
'aren vóór Luten overvloede aan dat hij al jaren

van
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cifer 1866 of De Schelde 1868 (muziek)nahij zich
tionalistisch dacht en ageerde.
Dat hij
g
plots 'bekeerd' zou hebben, houdt dus geen
g
steek. Laat staan de suggestie
dat zijn
l
gg
en ement
simpelweg gte verklaa
Vlaams engagement
p
ren is vanuit de frustratie na zijn
l mislukken
comals operacomponist
in Pari
l s. Vlaamse
l niet zozeer om
p onisten trokken naar Parijs
dáár een carrière uit te bouwen of er fortuin te vergaren,^ maar omdat le baptême de
Paris een voorwaarde, of zelfs een noodzaak was om het in België
g als o p era com onist
te
maken.
Dat
bewijst
l onder andere
p
volgende
uitspraak
van
Fétis:
(...) voor Pap
lt
ri'zenaars
is een nieuwe opera
p een evenement
1
dat iedereen interesseert; in België
%
% daarentegen
hee t
die
het
elders
niet
gemaakt
stuit diegene
%
S
op
De
p een niet te doorbreken onverschilligheid.
%
opera's van Grisar, Limnander en Gevaert hebben succesekend
in Brussel, Gent,, Luik en
g
Antwerpen
omdat
ze succesrijk waren in Parijs;
1^
p
maar was Quentin Durward Gevaerts succesvolle opera] in de Munt inppremière
%e1 in de
%geweest te zijn
%1
% aan vooraleer toegejuicht
was deze opera
0 péra-Coma^ ue[in Parijs],
p
J dan
^
al na vijf
voorstellingen
van
de
affiche
gehaald.
%
%
1
Vandaar Benoits dranglt om in Parijs
J een
opera
te krijgen.
llt
lt p
p gespeeld
zijn hierboven beschreven
Ook zijn
p atriottische werken biedeneen
argument
lt
lt
e
gecontra. In de i 9de eeuw was Vlaams lt
zindheid helemaal niet in tegenspraak met
een Belgisch
nationaal gevoel.
Sinds 1830
g
g
werkten Vlaamse schrijvers,
p
J
^ componisten
en beeldende kunstenaars eveneestdrifti
lt
lt
mee aan de creatie van een Belgische
lt elt
schiedenis en cultuur, al was die cultuur
dan dominant Frans. Ze betreurden die
situatie en ijverden
voor de invoeringlt van
l
het Nederlands in het onderwijs, bestuur,
,
leer
lt
^ maar dat engagement
lt en gerecht,
voor de moedertaal en meer in het algemeen voor een Vlaamse culturele emanciatie^lt
gebeurde binnen een unionistisch
p
m de verkader en ging
lttijd
l samen met
g lt lange
dedilt
inlt
van het jonge
J in
l lt België.
lt In zijn
1856
5 bekroonde ppoëem dichtte Prudens van
ur DuYse: Schouwt rond! ... klom ooit aan pp
ren transen I Voor België heuchelyker zon? I De
vlaemsche school vond haerenseelen
De vlag
emsche tael haar veder weer, Die tegen ransche dwanggareelen
Blijft waken, sterker dan
%%
een heir. Het was dan ookewoon
gewoon dat het
14 april 1861
Uy
lenspie%
el op
zondagsblad
pop
lt
zijn oproep
zijn
lt van kap p voor een Vlaamse liga
tholieken en liberalen besloot met: Et vive la
Bel%i 9ue et vive la Flandre!
Lode Wils situeert het tanen van de
Belgisch-patriottischebezieling
bezielin van de
Vlaamse Beweging
ergens
tussen 1860 en
lt lt lt
1870.
bedrei? En in 187 0 viel de politieke
p
in door Frankrijk
weg
Frankrijk
lt en dus ook de
ging
noodzaak om de Belgische identiteit te versterken. Maar toch bleven Vlaamsgezinde
g
auteurs werken schrijven
waarin ze hun beJ

weging
van
p
g g voorstelden als een steunpilaar
Tot de Eerde nationale onafhankelijkheid.
l
ste Wereldoorlogas
er geen
anti-Belgig
g
sche strekkingan
betekenis. Ook Benoit
g
bleef zijn
zijn hele carrière langpatriottische
gp
werken schrijven.
Het feestjaar
1880 was in
l
J
opmerkelijk.
omerkelijk. Voor de opening
dat opzicht
g
p
p
op
p 16 ljuni 1880 van de Nationale Tentoonhij De Genius des
s tellip gin Brussel schreef hij
Vaderlands waarin tot slot het hele Belgische
g
volk, op
ter^zijn
l
p tekst van Julius De GeY
liefde voor het vaderland uitzingt.
g En voor
de onafhankelijkheidsfeesten
onafhankelijkheidsfeesten in Antwerpen
p
hij o korte tijd
componeerde
hij
l het oratop
rium Muze der Geschiedenis waarin delog
riedaden van 't land tusschen Noordzee en
bijhorende
Rhijn
1 aan bod komen. In de bi'horende
jubelcantate 188o laat hij alle Belgischeprolt
p
vincies defileren,ltp
e ersonaliseerd door een
eigen
lt folkloristisch lied. En in het slotdeel
Reist de wereld rond wordt opp verzen van De
GeYter nog
lt lte
lt eens de lof van de koning
zonen: Ik waak niet alleen opp der vaderen
zongen:
grond: I Hoe trouw waakt het oog van uw Konin%! Ook wordt hijhijverheerlijkt
1 door iederen
1885
in iedere woning.
mond I Gezegend
$
$ In 188
componeerde
hij
hij voor de vijftigste
l
llt verjaarp
dagg van Leopold
II in 18855 een Domfine Salp
regem
(voor kinderkoor, vierstem vum fac re
%
p kopers,
miltlt
gemengd
groepen
koers
lt koor,^ twee lt
slagwerk,
en,^op
l
p tekst
lt
-orgel
lt en strijkers)
van Emanuel Hiel, de Koningsmarsch(uit
Vijf
1 soldatenliederen), waarvan de eerste
woorden onomwonden luiden: Heil den Konin%! Heil den vader van het vrije
1 vaderland.
Dit lied kende eengrote
populariteit
en
lt pp
werdeorkestreerd
door
Constant
Bender.
lt
En in Jjanuari 1896
hij de vocalepas9 schreefhij
i ue een eenstem redoublé Nosse chere Bel%q
milta capella-koor
dat hij
hijopdroeg
p
lt aan het
p
koor Les Bardes de la Meuse. De in een Waals
dialecteschreven
geschreventekst van Léon Pirsoul
roept
en Walen p
op om,
^e
lt p Vlamingen
lt
vlag,
schaard onder de Belgische
vla
het
vaderlt
land te bezingen
lt en als broeders samen te
leven. Volgens
Maurits Sabbe droeglt het
lt
dédié a mes chers
manuscript
p
p de opdracht
frères Wallons de Namur.
En ook in zijn latere geschriften
lt
maakte Benoit meermaals expliciet
duidep
lijk
dat
hij
steeds
binnen
het
Belgische
kalt
l
Op
der bleef ijveren
voor
de
Vlaamse
zaak.
0
J
14
hij de leraars van zijn
4Jjuni 1886 bedankte hij
l
muziekschool die hem een marmeren
borstbeeld haddeneschonken
geschonkenmet een
toespraak
waarin
hij
nog
voor
p
hij
lt eens pleitte
p
culturele federalisering.
p
lt In die toespraak
deed hijJ ook een krachtdadige
ltoproep
p p om de
'verbroedering' tusschen de beide stammen dagelijks te ver rooien ; wij zullen den wetgever
ter zijde staan, en alzoo, 'zonder versmelting'
g,
aan het woord van Clesse zijne
1 echte beteekenis
geven: Wallon,
Flamand, sont des prénoms;,
p
Belge est potre nom de famille.

Het is duidelijk:
k: het Vlaams-nationalssme (of volksnationalisme) stond het Belischpatriottisme(of
staatsnationalisme
g
p
niet in de weg,
gren vice versa. Het was
steeds binnen het Belgisch
staatsbestel dat
g
men het volk wou bewust maken van zijn
J
Vlaamse identiteit. Voor de constructie van
dat subnatiegevoel werden trouwens dezelfde 'technieken'ebruikt
als voor het
g
scheppen
van
een
Belgische
identiteit. Wel
pp
g
grepen
reen de Vlamingen
graag
naar
taal en
g g g
literatuur (vaak versterkt door de muziek),
want: de tael isansch
het volk. Vandaar ook
g
het belang
dat
Benoit
in zijnpedagogie
aan
g
J
de moedertaal en het volkslied hechtte.
Voor veel liberale flaminganten
leek het
g
trouwens op een driehoeksverhouding,
g,
want naast hunatriottische
en nationalisp
tischeevoelens koesterden
ze
ook nog
g
orangistische
sympathieën. Benoit en met
g
hem zijn
Ge ter Van
l hele entourage
g (De Geyter,
Beersr Hiel),beklemtoonden
de
banden met
r
de Nederlandse stambroeders. BijJ
concretiseerden die sympathiebetuigingen
zich muzikaal in werken als De Schelde en
De Pacificatie van Gent en organisatorisch
in
g
de Broederbond tusschen Toonkunstenaars van
Noord en Zuid. Maar ook hier speelden
geen
p
g
politieke
intenties,r alleen culturele en ideop
logische
motieven, en steeds erkende men
g
de Belgische
staatskundige
g
g realiteit.
Dat het verzoenen van Belgicisme,
g
r
Vlaams-nationalisme en orangisme
soms
g
veel weg
^ had van balanceren op
p een slappe
pp
koord blijkt uit de anthologie
die
Theofiel
g
Coopman en Victor dela Montagne
g in 1880
publiceerdenp
ubliceerden en opdroegen aan Leopold II.
In de inleidingg brengen
g ze hulde aan
Willem I die handel en nijverheid,
en
J
r kunst
k
cultuur in Vlaanderen op
p een hoer
g niveau
hadetild:
Doch de ggebeurtenissen van 1830
g
vergunden
hem
niet al dit goede
tot rijpheid
te
S
g
1p
zienedi
en. Toen de omwentelingSeen feit was,
S1
werd het weer donker in onseestesleven.
Wel
g
had een vrijheidminnend Vorst den Belgischen
g
troon bestegen; wel stond
in de breed opgevatte
pS
Grondwet als uitdrukkelijke
1 waarborgS voor
beide volksstammen die het nieuwe rijkk uitmaakten de volstrekte vrijheid
vrijheid van taal geschreven; doch de terugwerking
S
g het 'zoogeze
gd
Stegen
Hollandsch verval' was teeweldi
g^ opdat
p wij,1,
Vlamingen – Zuid-Nederlanders
– van die vrij-1
heid kondenenieten...
Het
Fransch
– de taal
S
der eeuwenoude vijanden
van ons ras en ons
1
volksbestaan – werd de taal van bestuur, kril swezen, gerecht en onderwijs.
wezen
1 ...) En wie had
tegen dien toestand de stem durven verheffen? –
De minste rechteising in dien
zin was genoegS
g
om iemand de verdenking
oop
1
8 van Oranjisme
den hals te halen. Na de klacht dat de taalwetten niet nauwkeurigg worden uitgevoerd
g
besluiten ze met volgende
oproep
g
p p aan de
Vlaamse literatoren: Aan hen de taak vrij1 en
vrank te verklaren, te bewijzen:
Vlaanderen's leJ
ven is België's
leven.
Aan
hen
de
heilige
plicht
8
gp

elken Vlamingg te leeren: geen zelfbestaan,rgBene
toekomst mogelijk, tenzij met het behoud,r en
met het zuiver behoud alléén uwer MOEDERTAAL.

T. VERSCHAFFEL, BEELD EN GESCHIEDENIS. Het Belgische en

Vlaamse verleden in de romantische
boekillustraties, Turnhout, 1987.
L. Vos, Van België naar Vlaanderen, in Nationalisme in
Belgie. Identiteiten in beweging. 1780-2000 (red.
K. Deprez en L. Vos), Antwerpen, 1999, p. 9 1

Maar nog
g relevanter dan de kwestie
of Benoits discours nuevoed
werd door
g
patriottisch,
nationalistisch
en/of
oran
p
r
gishij dit
tisch enthousiasme is de vraagg hoe hij
muzikaal vertaalde. Daarvoor wil ikraa
g g
verwijzen naar de Benoitbiografie
die bijl
g
uitgeverij
g
J Lannoo op
pstapel
p staat.
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ERIK BAECK

Peter Benoit en de Bouffes-Parisiens

oenacques Offenbach 181 9
1880 in 1855
zijn
55
zij Théátre des
oprichtte,
P
waren de Parijse
melomanen
reeds
jaren
jare
J
door de Académie de musique
q
(de 0 péra het
, Théátre des Italiens,, de
Opéra
Comique
p
q en het Théátre LY rique.
Deze verscheidenheid was erekomen
g
door een uit het Ancien Régime stammende maar nogg steeds vigerende
regleg
menteringdie zowel het genre
het
en
reer
g
P toire als het aantal bedrijven
en
uitvoerders
J
bepaalde.
Ter g
gelegenheid
van de Wereldp
g
expositie
in 1855
kreeg g
Offenbach toelatingg
55
eenakters op
p te voeren met maximum drie
personages.Hij
Hi' huurde opp de Champsps
Elysées een klein theater (Salle Lacaze) en
e
startte zijn
zijn Bouffes-Parisiens op
1855
p5ljuli 18
met eenproloog
p
g Entrez, Messieurs, Mesdames
,ggevolgd
g door de bouffonerie musicale
Les Deux Aveugles,
% ^ de opéra-comique Nuit
Blanche en deantomime
Arlequin
barbier.
p
q
Deze vertoningen
oogstten
groot
succes.
g
g
g
Met een toelating
g voor stukken met vier
personages
opzak, verhuisde Offenbach op
ersona es o
29
december
1855
naar de passage
9
0
55
p g Choiseuil waar hij het Théátre deseun
esEl'
eves
haderenoveerd.
Hier creëerde
hijJ met
et
ongeëvenaarde
fantasie een nieuw genre,
, de
g
g
operette,
waarin
enerzijds
parodie
en
karip
p
katuur de muziek en de dialogen
g kruidden
en anderzijds
anderzijds sentimentele intriges
toteen
g
bevalligheid
inspireerden.
g
p
Na zes jaar
Bouffes-Parisiens kon
J
Offenbach terugblikken
op
e broken
g
p ononderbroken
creaties, die we in extenso opsommen
ter
p
verduidelijking
verduideli'kin van het verdere betoog:
og in
18 Le rêve d' une
nuit d'été, Pierrot Clown,
,
Le Violoneux, Polichinelle dans le monde,
Madame Papillon,
Paimpol
p
p et Périnettee en Ba ta-clan
in
1856
Le
Postilion
en gage,
5
gg, Tr omb-alca-zar, La Rose de Saint-Flour, Les Dragées
du
%
baptême Les Bergers
de Watteau, Le 66' Le
%
Savetier et le Financier en La Bonne d'enfants;
in 1857
Les Trois Baisers du diable, Croque er ,
57
Dragonette, Vent du soir, Une Demoiselle en
loterie, Le mania% e aux lanternese
en Les Deux
Pêcheurs; in 1858
5 Mesdames de la Halle,, La
Chatte métamorphosée
en mme en Or
Orphée
p
p he
aux Enfers; in 1859
Un Mari et la porte,
, Les
59
p
Vivandières de la Grande Armée en Geneviève
de Brabant; in 186o Le Carnaval des revues,
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PETER BENOIT EN DE BOUFFES-PARISIENS

Daphnis
et Chloe,^ Le Papillon
en Barkou in
p
p
1861 La Chanson de Fortunio,, Le Pont des soupirs ^ Monsieur Choufleuryy restera chez lui le... ,
Apothicaire
et Perruquier
en Le Roman
p
q
comi ue • in 1862 Monsieur
et Madame Denis,
,
Le Voyage de MM. Dunanan,,p
père et fils,,
Jacqueline
en Bayard et Bavarde.
q
Een nieuwedirecteur,
ed er
cteu

P..A.Varne Y

Ondanks zijn
talrijk successen
l talrijke
Offenbach wegens eeng
schuldenberg
van 200.000 fr. 0 26
januari
januari 1862 ontslagg
nemen. HijJ vertrok naar Berlijn
) om daar toe
te zien op
van zijn
P
p de repetities
Jn laatste werken maar bleef de belangrijkste
huiscom po
g)
nist van de Bouffes-Parisiens waar hijJbegin
g
februari 1862 werd opgevolgd door zijn
zij
voormalige dirigent
Pierre J.Alphonse
g
p
Varney
Varne(1811-1879).Zowel A. Corbet – in
Peter Benoit, leven, werk en beteekenis – als
G. Schmook – in Parise
7 brandpunten in Peter
Benoitsemoedsleven
– verwarren Pierre
%
Varney
zijn zoon Louis Varney
Y met zijn
Y18
441908),com
componist
van Les Mousquetaires
au
P
q
couvent. Varney
Y had ggestudeerd aan het
Parijse
in
J conservatorium en was dirigent
g
het Théátre Historique
en
het
Th'
r
eat
e
q
LYri que
vooraleer dirigent te worden bijl de
g
Bouffes-Parisiens. Als directeur debuteerde
hijJop
p 22 maart 1862 met Le Voyage deMM.
Dunananère
p et fils. Eén maand later was
deze opéra-bouffeo
van Offenbach nogg
steeds een kassucces volgens
Le Ménestrel
g
vanmei
1862.
4
Op
p 1 mei 1862 meldde de Guide
musical in één lapidair
zinnetje
zinnetje dat Benoit,t,
p
'l'habile maëstro beige', benoemd
e oemd was tot
dirigents,o
van de Bouffes-Parisiens;
op
4 mei
stond hetzelfde bericht in de Revue et
Gazette Musicale de Paris en op
p is mei 1862
preciseerde Le Ménestrel: 'De nieuwe directeur van de Bouffes-Parisiens, dhr.y,
Varney,
heeft zich doen opmerken
door een belangrijke
p
administratieve en artistieke beslissing.
. Hij
gaf
%
1%
de dirigeerstok
aan een ^
jonge,
voorname
g
g , oo
name
Belgische
componist,
Pierre Benoit, over wie wij
g
p
reeds herhaaldeli1'k hebben bericht. Hierdoor
staat het knusse theatertje van
passage
p de
sage
Choiseul onder een symfonisch gesternte,
wat
%
een%
gelukkige en betrouwbare belofte
inhoudt
t nhoudt
voor de toekomst. In afwachtinggaven
de
%%

Passage
% de Choiseul te Parijs,
1 waarin de
toean
toegang tot de Bouffes-Parisiens gelegen
%%
was. [Musée Carnavalet, Parijs]
1

Bouffes-Parisiens, tot besluit van het seizoen,
twee operettes
in één bedrijf,
Avril
p
1^
(libretto van Roche fort en Marx, muziek van
Debillemont) en l'Homme entre deux Ages.
%
(libretto van Emile Abraham, muziek van Henri
Cartier).'
Met deze twee 'nouveautés'g
,e
creëerd opp 6 mei 1862 cfr.Le Guide musical,
15
zijn debuut als
5 mei 1862) maakte Benoit zij
dirigen
ent van de Bouffes-Parisiens.
leerling
g van Fran^ ois- oseph
Fétis aan het Conservatoire Royal
Y in
Brussel had Benoit in 1857
met
de
cantate
57
La mort d'Abel de Eerste Prijs
J van Rome
voor compositie
behaald waaraan een
p
vier
vierjarig
stipendium
ten bedrage
5
l g p
g van 2.500
fr. was verbonden. De laureaten moesten
een studiereis naar Duitsland, Frankrijk en
Italië ondernemen om zich te vervolmaken.
Benoit had echter zijn
oop
J zinnen gezet
g
Parijs
l en kwam vervroegd
g uit Duitsland
terng
. Hijl hoopte
p in de Franse hoofdstad
carrière te maken en veelgeld te verdienen
zoals andere Belgische
componisten,
Albert
g
p
Grisar Armand Limnander de Nieuwenhove en Fran^
ois-Auguste Gevaert.
Ondanks verschillendeo
ingen om in het
pogingen
Théátre LYrique
en
de
Opéra
p Comique
q een
werk op
planken te krijgen,
en
pdep
Jg ^ gingen
g gBe-

verwachtinge
noits hooggespannen verwachtin
en echter
in vervulling: 'Mijn
aandelen
zijn
11 nog%
niet gestegen; ik hoop elke dag dat de goudmijn
overloopt
hij aan dr.
p en mij
1 bedelt.'^ ve rzucht hij
Cachet in 1861 en aan Edmond Lambrichs
bekent hij)p9
op 29 februari 1862 'Ik zal, beste
vriend, deze wintereen
grote slag% slaan.' Om%%
dat in dat ljaar zijn
zijn Romepl
rijsstipendium
afliep,
zijn aanstellinggbij
p/
J de BouffesParisiens zeker niet ongelegen.

Tournee naar Wenen,
Brussel,Antwerpen
usse
en
Den Haag

J

Het seizoen 1861-1862 werd besloten
op
vrijdag
p
l g23
3 mei 1862 waarna hetgezelschapvan de Bouffes-Parisiens naar Wenen
vertrok. Volgens
het Fremdenblatt Wien van
g
2 mei 1862 was de prima
29
donna van de
p
Bouffesarisiennes
(sic) Mademoiselle
p
Pfosére (sic) met directeur VarnaY(sic)
reeds aangekomen
en volgde
g
g de rest van
hetezelscha
donderdag g299mei. Op
p op
p
2 ljuni 1862 waren de 'artistes' van de
Bouffes-Parisiens aanwezigg op de begrafenis van Johann Nestroy
t 1801-1862 / bassechanante komisch acteur en directeur van
hetopulaire
Carl-Theater van 1854
tot
p
54
1860, die Duitseiraatversies
van Offenp
bachoperettes opp het speelplan had
-18 was
3 77
ggebracht. Carl Treumann 182
Nestroy
Y in 1860 opgevolgd maar had het
Carl-Theater aan deerzeile
verlaten
g
voor een nieuw theater opp de Morzinplatz
p
am Franz-Jozefs-Kai. In dit theater, ook
Kaitheater of Treumanntheaterenoemd
g
kwam in januari
1861 Offenbach zelf als
J
dirigent
optreden
en in mei 1861 gaf
g
p
g het
heleezelscha
van
p de Bouffes-Parisiens er
g
twintigg voorstellingen.
g
Het was in dit theater/ dat ook
Benoit met de Bouffes-Parisiens optrad,
p
want hijJ ondertekende opp28 juni
jun 1862 een
aan dr. Cachet als 'Chef d'orchestre des
Bouffes Parisiens au Théátre Treumann à
Vienne, Autriche'.
Volgens een bericht in de Guide mu
sical van 12 juni 1862 was de bijval
bijva aanvank gering:
'De
BouffesParisiens
hebben tot
g
g
hiertoeeen
reden om over het resultaat van
$
hun voorstellingen
zijn en het is te
S tevreden te zij
dat de komst van een concurrerend
gezelschap hun situatie nog verergerd. De coma nie van ^
M. Chabbert,1/
momenteel in Berlijn,
namelijk een reeks voorstellingen
heeft namelijk
% in het
Carls-Theater aangekondigd...' Inderdaad
schreef het Fremdenblatt Wien op
p331 mei
1862 dat hetezelscha
p cog
pvan de Opera
mique fran ^aise 'unter der Direktion des
Herrn Chabbert von Paris einen Cyclus
von
Y
Vorstellungen'
bestaande uit '28 der beliebg
testen Opern
der Opera
comique
q in Paris'
p
p
zou
beginnen.
Hier
kwam
echter
i
opju
o
g
n
niets van terecht want het Carl-Theater,
waar een zekere Paul Hoffmann in juni en

juli
juli 1862 'Vorstellung
g liber den Kosmos. Die
Werke der Allmacht, in drei Abtheilungen.
g
Zum Schlusse: PhotogP
ra hische Tableaux'
gaf, bleef
tot 31
augustus
1862 voor olt/
3
g
operauitvoeringen
g
g gesloten.
De Bouffes-Parisiensaven
in het
g
Theater am Franz-Josephs-Kai veerti
veertig voor stellingen,p
in plaats van de geplande
dertig,
gp
g/
en Treumann sloot een contract voor een
Offenbachoperette
in twee bedrijven
bedrijve voor
p
volgende
seizoen.(cfr. Le Ménestrel
g
13J
juli 1862) Benoit voelde zich echter
betrekking
duidelijk
Jnietzijn
in zijn sas: `Mijn
1
% is
uitermate vermoeiend: ik voel me momenteel
nietoed'
%
/ klaagde
g hijJopp155Jjuni 1862 aan
zijn ouders in een brief uit Wenen,/ en oop
28 Jjuni 1862 schreef hijl aan dr. Cachet:
`Mijn
1 brief zal u wel laconiek voorkomen – wat
wilt u – ik ben vermoeid,/ uitgeput
e
door een on %p
ophoudeli 1'ke en weinig%1
vermakelijke 'ob.' Inderjun
daadgaven
de Bouffes-Parisiens van 1 juni
g
tot 12 Jjuli alle dagen
voorstellingen
g
g en
meestal stonden er drie eenakters op
p het
blijkt uit deaankondiginaankondiinp rogramma zoalsblijkt
Wiener
Zeitung.
in
Die
Presse
en
% Als
g
voorbeeld volgt
hier
de
week
van
zondagg 1
g
juni 1862: op 1Jjuni La
g7l
Jjuni tot zaterdag
Bonne d'Enfant, Line Fin de Bail van Varney
• op
en Croque er ^
p2 lijun La bonne d'Enfant,
L'homme entre deux ages en La chanson de
Fortunio;/ op
juni L'homme entre deux ages,
p al
$
juni Le
Les deux Aveugles
$ en Croque er•- op
pol
66, Les deux Aveugles en Les petits Prodiges;
op
juni La Bonne d'enfants,/ Monsieur et
p 5l
Madame Denis en Deux vielles Gardes; op
Daphnis
et Chloë en
6 Jjuni Les deux Aveugles,
p
%
ni Line Demoiselle en
La Charmeuse; op
p7Jju
Loterie, Le Moulin 1joli en Monsieur et Madame
Denis. 0 p19
9lijun 1862 bleven alle Weense
theatersesloten.
Opp1 7
en 23 3J
juni en 6 juli
l
g
26,
op
2 26
sp
peelde men Le Pont des Soupirs;
p 5,
p
27
7 en 299ljuni,/3/7 en 11 juli Le Voyage de
Orphée
aux
Mr. Dunanan;/op
i 2,
p,/
5 en 9juli
l
p
juli 1862 ggaven de BouffesEnfers. Op
p12
juli
Parisiens hun laatste voorstellingg met Le
Pantin de Violette, Les deux Aveug,
les La
Monsieur et
Chaconne aus der operette
p
and letzter Act
Madame Denis, Fliegenduett
g
Orphée
aux
Enfers.
der Operette
p
p
Em. K.af
g in het Feuilleton van Die
Presse,/ 8 ljuli 1862,^ een bespreking
p
g van het
fenomeen Bouffes-Parisiens vanuit cultureel-historisch en esthetisch oogpunt.
Enerzijds had de 'furia
francese' zich,
/
volgens
de recensent/ ontwikkeld vanuit de
g
'Bacchantenstoet, deze overprikkelde
p
wellust' uit de rococopaleizen
van de
p
Bourbons over de verschrikkingen
g van de
Franse revolutie om ten slotte in de theaters
e
te belanden,/ waar ze ' haar volledige,
ge g/
breidelde expressie (vindt) in de fallische bewegingen van de Cancan'. Het effect van tekst,
muziek en voorstellingg van de Bouffes is
bi de toeschouwer zowel
een roes die bij
'fliichtiges Behagen'
als 'walging' kan o pg

wekken. Anderzijds
t was het esthetisch rendement volgens
hem
gering
g
g g en alleen van
aard om de overtuiging
gg te versterken dat
'het hele Europese
theater onontkoombaar
P
opzijnl ontbindinggafstevent'. De recensent
was niet blind voor hetarodie-element
p
van de Bouffes,,ggaf toe dat de vertolkers
aanstekelijk
J konden acteren,^ de zangers
g
soms beterresteerden
dan de locale vedetp
ten en Offenbachs muziek soms knap
Pgebetwijfeld toch
componeerd was, maar hij
hij betwijfelde
twee bezoeken in 14
4 maanden niet van
hetoede
teveel waren.
g
Einde juli 1862
trad het gezelschap
p
g
van de Bouffes-Parisiens op
p in het Théátre
du Parc in Brussel met M. et Mme Denis,
La chanson de Fortunio/ Daphnis et Chloë en
M. Chou eu . Door een bericht in Le Nord
van 14
zijn we ggoed ingelicht
over
4ljuli 1862 zijn
g
de samenstellingg van het gezelschap:
p : 'Parkg
vrolijk
theater. Dinsdag$ aanstaande zal de vrolijke
van de Bouffes-Parisiens,
onder
leiding$
^
van dhr. Varney,
^- zij intrede doen in Brussel.
$
1 uit de heren
pbestaat dit jaar
Pradeu Léonce, Désiré, Marchand, Desmont,
Duverna Jean Paul, Guyot, Valter; de dames
P eitzer1 Géraldine, Tostée, Boudouin, L. Dalbert Estagel, Simon, Mathea, Parent. DirigenBenoit en Leten: de heren Varney,
y
gendre. Het repertoire van de Bouffes bestaat uit
nieuwe operettes;
veertig,
p
^ we twijfelen er
$^
niet aan dat het publiek even gretigals vorig
jaar,
1 ui
1 ^ de uitmuntende artiesten zal komen toe'chen want liefhebbers van uitgesproken vrolijk1
heid en vanoede
muziek lopen
p elke avond
$
storm voor hun vertoningen.'
$
17 en
Ook de Guide musical meldt opp7
244 jul 1862 de nakende komst van het Pagezelschap:
g P 'De Bouffes-Parisiens treden
binnenkort op in het Parktheater.
Dit bevallig
$
gezelschap,onder leiding van onze landgenoot
en uitmuntende dirigent
Pierre Benoit, zal ons
$
gedurende
een maand vermaken. Brussel zal
$
hen sympathiek ontvan$/
en' hun triomf van
jaar staat hier borg% voor.'
verleden'
augustus
Le Ménestrel van 3
Volgens
g
g
1862 had het Belgische
ppubliek veel belan g g
stellingn
g Mr. Léonce, ^mej.l . Géralg kregen
dine mej.J Tostée en vooral mej.J Pfotzer, die
voor het eerst in Brussel optrad,
groot
,g
p
applaus.
Charles
Tardieu
herinnert
zich in
pp
:
van
april
1
0i
L'Indépendance
p 9
p
'Benoit dirigeert
niet alleen de Bouffes
$
in Parijs,
% ze ook naar Brussel
1- maar hij1 brengt
o
en diegenen
die hem, bijvo
$
1 rbeeld, Monsieur et
zij
Madame Denis hebben zien dirigeren,
met zijn
$
1gezang
het ziekelijk
en aangrijpend ezan
van mej.
herinneren zich het
$
1 Pfotzer volgend,
eigenaardig
contrast
van
zijn
ei
%
1 vloeiende gestiek
$
$
met de brozeratie
van een pretentieloos,
alhoep
$
welikant
en met het charmante,
muziekje/
^muziekje
beminnelijke zangeres.'
fijne talent van een beminnelijke
fijne
$
Pfotzer werd in Bordeauxeboren
oop
g
Parijse
1841
1 studeerde aan het Parijse
331 augustus
^
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sit (eervolle vermelding)
gvoor zanggen een
1859,
2de accessit voor oéra-comi
p
que in 18
vooraleer haar studie af te sluiten met een
isterijs
p lvoor zang gin 1860. Zijl werd
onmiddellijk door Offenbach aangeworven
g
en creëerde op
januari 1861 La Chanson de
p5J
Fortunio,p3
op 23 maart 1861 le Pont des
r
janua
januari
1862 Monsieur et
Soupirs
p en opp11
Denis.
Over de tournee van de BouffesParisiens in de zomermaanden van 1862 is
in de Benoitliteratuur veelefantaseerd.
g
Alle Benoitbiografen borduren immers verder op
p een anekdotisch verhaal dat Frans
Gittens18 4
2-1911 na Benoits doodpubliceerde in het Versla%boek van het Peter Benoit onds 1902-1903.2
7 waarin sprake
p
p -28
is over een romance tussen Benoit en Pfotzer. Gittens'verhaal is echter onbetrouwhet van Louis Jorez
baar. HijJ
(1828-1886),leraar van lyrische
declamatie
y
aan de Antwerpse
muziekschool;
niet van
p
Benoit zelf. Hijl
onder meer dat de
Chanson de Fortunio voor het eerst werdeg
zongen door Pfotzer en dat Benoit deze uitvoeringleidde;
Pfotzer creëerde de rol van
g
Valentin echter op
januari 1861^ één jaar
p 5J
J
voor Benoit dirigent
werd. HijJ beweert ver g
der dat Benoit de laatste dagg van de omreis
in een 'stad van Saksen of Beieren, een
museumin
%%bezoeken', er Pfotzer ontmoette,
'en dan,- als bi'1 toover ... %
gleden hunne han den in elkander ... Het verschijnen
verschijnenvan eenige
%
makkers die eveneens het museum bezochten,
stelde een einde aan dit tooneel uit 'Tristan en
Ysolde' en nooit zagen
% zij1 elkander meer weer';
de tournee die de Bouffes naar Wenen had
g ebracht eindigde
g echter niet in Duitsland
maar in België,
g, mét Pfotzer,
, en in Nederland.'Toen enige maanden
later het gezelschapp
%
tij in
weer onder Benoit bijeen kwam,^ die al die tijd
1'n droom had voortgeleefd en wel besloten was
de lieve Fortunio ten huwelijk
%- was zij
1 te vragen,
niet meer' besluit Gittens; maar ook dit
klopt niet zoals we verder zullen zien.
Op
september
1862 bericht Le
p7
p
Ménestrel dat hetezelscha
pvan de
g
Bouffes-Parisiens is oPg
etreden in Antwerpen en van daar vertrokken is naar 'enkele
Nederlandse theaters, maar zonder één van haar
beste artiesten, mej. Pfotzer, die in Brussel
getroffen
werd door een pplotse uitval van haar
%
stem en verplicht
was naar Parijs1 te vertrekken
p
om er een behandeling
Vooraleer
% te volgen.'
%
naar Den Haagg te vertrekken speelde
het
p
gezelschap
ezelscha in het Théátre royal
in
AntwerY
oop 2
p en (waar het reeds had opgetreden
pg
enuli 1860 op 12
1862 La Ch ar 3J
P augustus
g
meuse opérette
en 1 acte van H. Caspers,
p
p ,
La Chanson de Fortunio,p
opérette en 1 acte en
M. Choufleuryy restera chez lui le... , op érettebou e en 1 acte; op
1862 Le viop13
3augustus
g
loneux opérette
en 1 acte, Le pont
des Soupirs,
p
p ,
p
opéra-bou on en 2 actes, ^Les Moccoletti,^%
grand
as dansé
par MM.Léonce, Désiré, Marchand,,
p
76
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Mlles Simon, Maria et le corps
p de ballet;^opp 114
Le
voyage
de
MM. Dunanan,
augustus
1862,
^
g
,po era-bou e en3 actes,, Mesdames
ppère et fils,
de la Halle, opérette en 1 acte, La Madrilena,
pas
es a %nol dansé par
p Mlles Simon et les dapp
mes du ballet, Grandalo
p les
% pfinal, ^dansé par
artistes et le corps
p de ballet. 'Het bruleske van
de stukken doeteen
% afbreuk aan de waarde van
de muziek, steeds met dezelfde frisheid en
verfijndheid van stijl
1 in de orkestratie; men valt
van de ene verrassing% in de andere door bekoorlike
1 melodieën die zich ononderbroken aaneenoverweldigend.'
rijgen.
1%en. Het succes was gisteren
%
%
schreef Le Précurseur op
1
augustus
1862.
p 5 g
Geen woord echter over de diri gent. Vermits Benoit één van de drie dirigenten
van
g
hetezelscha
was,
is het ook niet meer te
p
g
g hij
hi'gediriachterhalen welke uitvoeringen
g eerd heeft.

Terug in Parijs
l

Einde september
1862 was hetgezelp
schapvan de Bouffes-Parisiens terugg in Parijs.
oéJ Offenbach werkte toen aan eenpra
comique en trois actes La Baguette
voor
de
%
0 péra-Comi ue
en
de
Bouffes
moesten
het
q
stellen met vier repertoirestukken
om het
p
nieuwe seizoen te beginnen.
VarneyY had
g
daarenboven moeilijkheden om zijn
zij medete betalen, zoals blijkt
] uit een brief
van Bache in de Archives nationales in Parijs.
schrijf aan de bel Deze acteur-zanger
g schrijft
de
minister
dat
zijn
zij
salaris voor de
g
juli nog
hij
g niet was betaald en dat hij
volgens
contract niet mocht optreden
in een
g
p
ander theater, concert of enige
g andere openP
bare ofrivate
vertoning;
volgens
hem was
p
g- g
VarneYopgezadeld
met Offenbachs finanPg
ciëleut
p van 200.000 fr. en daarenboven incompetent, zodat het bankroet van de ondernemingniet kon uitblijven.
uitblijven De minister
hierop
p de heropening
p g van het
theater, totdat de honoraria waren betaald.
Ook uit Benoits brieven aan dr. Gachet, dd.
Wenen,, 28 ]juni 1862, Brussel, s i augustus
g
1862 en 12 september
1862 (zie E. en H.
p
Baeck-Schilders Peter Benoit en het kunstenaarsmilieu rond Dr. Paul Gachet, in Musica Antigua,
hijvroegg
blijktdat hij
72 blijkt
vlg' .1
omeld voor^
te schieten, omdat VarneyY
laattijdig
lg betaalde.
Toch openden
de Bouffes-Parisiens
p
opwoensdag g1 oktober 1862 met Offenbachs
o
Apothicaire
et Perruq uier Chanson de Fortunio
p
en Tromb-al-Cazar. Pradeau, Désiré, Léonce,
Bache en Mlle Tostée vormden nog
g steeds
de kern van hetezelscha
.pDe Brusselse
g
zanger
g Ed. Georges
g debuteerde in Tromb-alCazar. Varney
Y had vooral wijzigingen in de
vrouwelijke
'die zijn
J rollen doorgevoerd
g
1
% oede smaak als zaakvoerder en als kunstenaar
bewijzen. De opmerkelijkste nieuwelin is me'.
bewijzen.nieuweling
1
Gabrielle Noël een jonge en mooie du gazon',
hoewel ze haar voorgangster, me'.
mej Pfotzer, in
rol van Valentin uit La Chanson de Fortu-

Belangrijker
nio niet kon doen vergeten.
gl
g
nieuws was ten slotte dee
gPlande
aux Enfers met
herneming
p
g van Orphée
Mme Ugalde,
uit
^ een befaamde zangeres
g
g
de Opéra
Comique,
q^ in de rol van
p
Eurydice.
Y
Op
14 oktober 1862 had de creatie
p4
van Pol
plaats vanJacqueline,
q
^ een operette
p
p
d'Arc (pseudoniem van Hector Crémieux
d'Arc
Ludovic Halévy)
Yen Alfred Lange
g pseudoniem vanac ues
q Offenbach) met de
Boisseen
Dachet en de zanzan
zangeressen
g
ers ^
Bache, DuvernoyY en Tacova. Volgens
g ens
Le Guide musical van 233 oktober 1862 had
goed
het stuk 'vrolijkheid,
%p
^%
% e1
^ weinigpretentie,
speelde
rollen en bevalliger
p
% muziek dan het stuk,
wat niet verwonderlijk
verwonderlijkis,^ vermits de operette
p
gecomponeerd
ecom
is door Offenbach.' Deze o
p ep
%
rette kon echtereen
houden.
g repertoire
p
0
Op17 oktober 1862 startte dan de
aux Enfers met
herneming
p
g van Orphée
DelPhive Ugalde,
voor
wie
Offenbach een
g
nieuwe aria hadecom
%
g
poneerd. 'Zij1 brengt
in haar nieuw theater een bijna
bijna veertienjarige
1%
faam en een recentere maar toenemende molligeen wat vermoeide stem, maar
heid. Zij1
ook een onvermoeibareeestdri
t en het is niet
%
onmogelijk
door
p
%1 dat het succes van Orpheus
haar opnieuw
begint.',
Le
Guide
musischreef
p
23 oktober 1862. Inderdaad werd becal op
p3
slist Orphée
aux Enfers alle dagen
p
g van de
week en ook op
spelen. Le Guide
p zondag
gte p
musical berichtte opp 11 december 1862: 'De
inkomsten blijven
op
1
p het hoogste
% ppeil ...) We
eliciteren welgemeend
dhr. Varney
y en we zijn
1
%
verheu%d er te kunnen aan toevoegen
% dat het
stuk van Offenbach nooit zogoed
o^
p depplanken
%
gebrachtals onder zijn
zij beleid.'
isebracht
Op 23 november 1862 meldde Le
Ménestrel dat mej.
J Pfotzer haar 'rentrée' had
La
Chanson
de Fortunio en dat
emaakt
in
g
Offenbach bezig was aang
een herwerking
van Ba yard et Bavarde(deze operette
was
p
g ecreëerd op
p11ljuli 1862 in het Kursaal in
Ems).
Volgens
een bericht in Le Ménestrel
g
van 28 december 1862 repeteerde
men niet
p
alleen 'les deux actes de J. O enbachour
p
Mme U alle' maar ook Madame Pygmalion,
een eenakter van Fréderic Barbier en Job et
son chien, een eenakter van Emile Jonas.
Beide operettes
werden gecreëerd
opp 6 fep
g
bruari 1863, Pygmalion
met
Duvernoy,
y%
Y,
Jean Paul, Mme Beaudoin, Mlle Géraldine,
Job et son Chien met Desmont en Mlle Géraldine. ' Beide operettes hadden succes, zonder
deuren in te stampen.
succes
p Maar het grootste
%
van de avond oogstte
de herneming% van Bata %
clan volgens
vermakelijkst en best
% ons het vermakelijkste
de
stuk
van
dit
theater. De heer Benoit
% %
de dirigent van de Bouffes, dirigeerde het werk
met bezieling en een vaste hand, die de hoogste
lof afdwingen.' Dit is het enige
g bericht
waarin over Benoitsrestaties
als dirigent
p
g
ewa wordt gemaakt.
gewag
g

Op
3 had de Parijse
p 2 0 februari 1863
l
creatielaats
van
de
opéra
p
p bouffe Les
Bavards met de heren Pradeau en Désiré en
de dames Ugalde
en Tostée. Le Ménestrel
g
wijdde
op 2 2 februari 1863
3 een langg artikel
p
aan deze creatie, schreef op1 maart 186
1863
dat met Les Bavards het succes van het seizoeneinde verzekerd was en maakte op
15
5 maart 1863
3 bekend dat de zaal van de
passageChoiseul
zou herbouwd worden
p g
vanoo
plaatsen. 'Jammer, want
5 naar 1020p

Benoits ontslag
Einde februari 18633 had Benoit echterlots
gegeven. 'We vernemen
zijnontslagggg
p zijn
dat onze vooraanstaande maëstro Pierre Benoit
zijn ontslag heeft gegeven als dirigent van het
orkest van de Bouffes-Parisiens. Dit ontslag is,
zo wordt ons verzekerd,-%
gebaseerd opp de eervolste motieven voor de Belgische
componist.'
Een
%
p
Parijse
ontslag
Parijse krant,^ die eveneens Benoits ontsla
aankondigde
g in een kort bericht — overgege
nomen door Le Guide musical van 12 maart

(Offenbach) heeft vele vrienden die zullen
trachten te bewijzen
dat Les Bavards een meest
terwerk is, maar ik ben ervan overtuigd
g dat men
binnen enkele dagen
... Orphée
aux
p
p
% opnieuw
Enfers zal moeten hernemen!'? Zag
g hij het
gedweepp van het Parijse
Parijsep
publiek voor
g
Belgische
virtuozen, zoals de violisten
g
Vieuxtemps
p en Dubois, de cellisten
en
Deswert en Servais, deianisten
Dupont
p
p
Mme PleY^
el de fluitist Dumon en de
klarinettist Machiels — 'Opp het ogenblik
zijn
%
1

NÉ7E1401RE IDES"^aUF^Ë^^:P^^1Sl"ANS.

Tiëdié à

11.FR.UHL^deVieun

Titelpagina van Les Bavards
(collectie Baeck- Schilders)

Karikatuur van de komische zangers
g
% Etienne Pradeau en Berthelier in Les deux aveugles

deze waardeloze muziek tast werkelijk
1 de smaak
van hetubliek
aan' meende Jules Ruelle,, de
p
kersverse Parijse
van de
J correspondent
p
Guide musical op
p 19
9 maart 186.
3 Tot slot van
het seizoen werden de nieuwe Les Bavards
alternerend met het kassucces Orphée aux
Enfers gp
es eeld.

186 — meende: 'D e heer Varneyy zal het moei1863
lijk
1
% en schrandere
7 hebben om deze ijverige
kunstenaar te vervangen.'
Misschien hebben artistieke overwegingen Benoits bruuske besluit beïnvloed.
Was hijJ het eens met Ruelle die over Les
Bavards schreef: 'Een lange, povere en nogal
deerniswekkende operette r...) De meester

er talrijke Belgische
virtuozen in Parijs.
7
7 Er zijn
%
dus vele Belgische
concerten
te
verwachten...'
%
1863 —
schreef Le Ménestrel op
p 2 2 f ebruari 186
met lede ogen
g aan? Gingg een nieuwe wereld voor hem open
p door de Concerts Poulaires g
onder leiding van Pasdeloup,
p,
waarover hijl toen in de Presse théátrale et
musicale enthousiaste commentaren
schreef? In één van deze recensies beschouwde hij zich als iemand 'die nog% een
beetje muzikale religie
en die
beetje
%
% heeft overgehouden
vasteloo
% t in de evolutie van de Franse school
hij niet langer
in Germaanse zin.' Wenste hij
g een
routine operettedirigent, zij het dan van de
hij
Bouffes-Parisiens, te blijven
en besefte hij
J
dat zijn aanblijven geen
perspectieven
inp p
g
hield tegenover Gounod
wiens herneming
g
van Faust met Mme Miolan Carvalho in het
ri ue root
succes kende of
Théátre Lyrique
g
zou
tegenover
Berlioz wiens Les Troyens
y
g
hij
worden opgevoerd?
Of
voelde
hij
zich
pg
e asseerd door zijn
Grisar,
zijn landgenoot
gepasseerd
g
ening swiens La chatte merveilleuse op
p de op
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voorstelling
0o
g van het nieuwe Théátre Lyriqueop
p i november 1862 was uitgevoerd,
g
,
voor het volgende
p
een van wie een operette
g
seizoen in de Bouffes-Parisiens waseg
p
g met Benoits operag
pland? In tegenstelling
Parijsep
projecten
die maar niet op
o
p de Parijseplanprl
ken kwamen, vochten de 0pera-Comique
uitvoeringsen het Théátre LYq
ri ue over de uitvoerin
sec
1863
Diable amoureux in 186
rechten
van Grisars
zelfs ljuridische processen
uit.
p
Misschien waren er ook financiële
motieven voor Benoits ontslag.
g Was hij ontmoe
di dg door het bericht in Le Ménestrel
van 1 februari 1863
eens zo
g e3 dat zijn
J
vierde landgenoot Limnander de Nieuwenh ve auteur van les Druides, les Monténégrins, le Chateau de la Barbe-bleu, le
Maitre-Chanteur, zijn
pg en 'een
J carrière opgaf
op
functie bij1 de administratie van de spoorwegen
Voelde hij
hij zich uitgebuit
heeft aangenomen'?
g
$
door Varney
zoals
een
commentaar
van E.
Y
van der Straeten in L'Echo du Parlement
belge
$ op
p 12 maart 1863
3 laat veronderstellen:
'Terecht is het Brusselse muzikale milieu$e
schokt door hetlotse
besluit
van
de
Belgische
$
p
maëstro om de directie van het orkest van de
Bouffes-Parisiens op te geven. Ze hebben hierin
de harde zijde
gezien van een te fiere persoonp
1$
li'kheid
1 om zich te laten uitbuiten
1
^ te eerlijk
door een inhalen$e Franse impresario.
Maar,
p
terzelfder tijd,
1- hebben ze $gezien dat de toestand
van onze moedige landgenoot moeilijk, onzeker,
zelfs hachelijk
1 werd ... Hij1 is nu zonder steun
eli 'kheden God weet hoe zich behelzonder mo$1
1 waar zovele talenp end in de rijke stad Parijs,
ten ten onder zijn
gegaan
$
$ en gebrek.
1$$ van honger
Alle deuren van de theaters blijven hardnekkig
$
weg
gesloten
voor dit ontluikend$genie ...) De we
$
hinnaar de theaters vertoont onoverkomelijke
t
bi' de Bouffes is Bedernissen zeker nu: zelfs bij
noit er niet ineslaa
d één van zijn
partituren
1p
$
$
te laten aannemen.'
Hoewel Schmook deze brief citeert
in Peter Benoits
in Parijse
p
1 brandpunten
nog
fantaseert
hij no
gemoedsleven (p.261-263),
p 3^
hij
$
verder opp Gittens' verhaal door Benoits
vertrek uit Parijs in verband te brengen
g met
Pfotzer.2
p65. Hij gaat
Jg zover te beweren
overlijden van het meisje
dat 'de door het overlijden
1$eslabijna hals over
$en man zich opp 6 oktober 186331
kop
1 stort
$ huwelijk
$
p te Brussel in een ongelukkig
P 83)
8
met Flore Wantzel '. In Benoits onrust.
schrijft hijJnog
J
g 'De vraag$ is lang$ opengebleven
of het uitzichtsloze Pfotzer-incident hem terugvan 199april
joeg'
p
g
1$ en hij ziet in het telegram
1863
3 waarin Benoit aan dr. Gachet vraagt
g
naar Harelbeke te komen om zijn
J zieke
grootvader te onderzoeken, slechts de 'aanleidm$voor Benoits plotseling
$ vertrek.'
p
Schmook bleef volhouden dat Pfotzer 'een
onmisbaar merkteken(is) voor alles wat met
Benoit te maken heet'. Zijn intuïtie wordt
echter weerlegd
g door de feiten,- want Pfotzer overleed, één jaar
na Benoits terugkeer
g
J
en zeven maanden na Benoits huwelijk
J- in
78
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Bacchanale uit
Orphée
aux Enfers.
P
Tekening van
Gustave Doré

Saint- ean-Pied-de-Porto 25 april 1864.
4 Le
publiceerde hierMénestrel van 22 mei 1864
op
korte necrologie:
n ver volgende
g
g 'Een innemende en sympathieke artieste,
artieste mej.
1 . Marie P ot er, die een goede
bekendheid
had
verworven
bij
1
de Bouffes-Parisiens door haar ogmerkels1ke vertolkin$van het melancholische Chanson de Forde leeftijd van 22 'aar.' en
t unio, is overleden op
p1
de Revue et Gazette Musicale de Paris van 22
mei 1864
4ppreciseerde dat Pfotzer overleed
van
'à une maladie deoitrine'.
H et mysterie
p
Y
'het meisje met de onbekende tragische
levens$
tevergeefs
data' waarnaar Schmook tien jaar
g
J
zocht, omdat Gittens had verteld 'tot aan
zijn
1 (Benoits) laatsten ademtocht ... nooit
had hij eene vrouw lief zoozeer als hij haar had
bemind',
- hierdoor opgelost.
pg
Als men opnieuw
het simpele
p uitp
gangs unt
P herleest waarop pGittens — die
trouwens weet had van Pfotzers ziekte want
'Zelfs de Zuiderlucht had de arme borstlijderes
1
niet kunnen redden' — zijn verhaal construeerde, namelijk dat 'Benoit verbleekte en dadeli1 'k befloersden de tranen zijn
$ wanneer
1 oog'
hem een artikel over Offenbach en Pfotzer
werdetoond
moet
hier dan meer in ge^
g
zocht worden dan Benoits herinneringg aan
Pfotzers ongelukkig
g lot? Romantiserende
g
veronderstellingen
g of een hagiografische
voorstellingg — in Gittens verhaal staan Benoit
en Pfotzer in een museum voor 'een meesterwerk der schilderkunst ' wanneer 'hunne handen in elkanderleden
' en bijJ Schmook wordt
$
het niet zomaar een schilderijl maar een heus
'Vlaams meesterwerk' — doen waarschijnlijk
Jl
niets ter zake. Edward Keurvels1853
-1916
zei aan Gittens trouwens dat Benoit nooit
'iets over zijn
geheim liet ontsnappen'.
pp
1$
1863
Wat er ook van zij,J^
begin
g mei 186
sloten de Bouffes-Parisiens hun deuren
voor verbouwingswerken
en had VarneyY in
g
in de
Eugène
Prévost (wiens Illustre Gaspard
p
g
0 péra-Comi ue
was
opgevoerd)
reeds
een
pg
q
opvolger voor Benoit gevonden.
g
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LUC LEYTENS

Peter Benoit in buitenlandse uitgaven

C orrespondentie
tussen Peter
p
Benoit en zijn
is er
l uitgevers
g
bijj ons weten tot nu toe niet
opgedoken.
Reeds in zijn
zijn studententij
studententijd aan
pg
Koninklijk
J Conservatorium van Brussel
ondernam hijzijn
hpogingen om zijn composities
p
in druk uit teeven.
In november 18
1853
g
trachtte hij acht motetten
te publiceren bijl
p
de Brusselse uitgever
Schott Frères,^ 'bijl ing
tekening'.Voorlopig
noggtevergeefs.
Er
g
pg
g
daagden te weinigg intekenaars op. Meer
dan een jaar
later - Benoit was inmiddels,
J
na drie jaar
studie,- met een eerste prijs
t
pJ harmonie en compositie
officieel
afgestudeerd
p
g
- zagg zijn
het licht, de zes
J eerste publicatie
p
melodieën die samen de Guirlande Lyq
ri ue
vormen. Schott Frères was de Belgische
tak
g
van de befaamde Duitse uitgeverij
g
J die rond
1780
in Mainz ontstaan was. In 1824
7
4 werd
het bijhuis
geopend
in Antwerpen
g
p
p en in
1843werd het overgebracht
18
naar Brussel.
g
Het zou steeds Benoits belangrijkste
gl
uitgever
blijven.
g
J
Het behalen van de Eerste Romepl
ri s
in de zomer van 1857
deed zijn
zij krediet
57
natuurlijk niet weiniggstijgen.
hij
Jg Wanneer hij
in maart 1858,
5 voorzien van de onontbeerlijke studiebeurs,
naar Duitsland afreisde,
,
had hijl reeds verschillende werken kunnen
laten verschijnen,
in de drie domeinen waar
J
hij tot dan toe het meest actief was geweest:
g
melodieën en romances op
p Franse teksten,
godsdienstigeJ^
werken in het Latijn, en
stukjes
stukjes Nederlandstalige
g theatermuziek.
Tijdens
zijn
zijn leven gaf
g Benoit buiten
Bel
België
uit in drie landen:
g composities
p
Frankrijk en Engeland.
Duitsland Frankrijk
Door het
g
bijna alle autografen
teloorgaan van bijna
is een
g
nauwkeuri ge dateringg van die werken
meestal uitermate moeilijk,
zoal niet
onl
mo
mogelijk
g l vast te stellen. Hiertoe zijn wij dus
dikwijls
opP secundaire, niet
J aangewezen
g
altijd
Jggeheel betrouwbare bronnen zoals
brieven (soms kan men de componist
er
p
bijv.
bijv. op
betrappen
dat
hij
hij
een
werk
reeds
p
pp
aankondigdep
op een ogenblik
dat het nogg
g
niet klaar was),concertprogramma's,
recensies, aankondigingen of andere
vermeldingen
g in de pers
p e.d.
De uitgaven
zelf volgden
vaak een
g
g
hele tijd
J na de voltooiing
g van de composities. Om de verschinin
j
gsdatum vast te stel-

len kunnen delaatnummers (Frans: cotages;
En els:
plate
late numbers),soms ook uitg- Engels:
eversnummers
g
genoemd een houvast
bieden, voor zoverer natuurlij
natuurlijk betrouwtabellen bestaan. De studie vanlaatp
nummers staat in vele landen, waaronder
België,
g ^nog
g in de kinderschoenen, maar
over de Parijseg
uitgaven bestaan er gelukkig
g
g
wel betrouwbare overzichten (1).
De meeste van dieedrukte
werken
g
zijn voorzien van een opdracht.
Die
bieden
p
natuurlijk een inzicht
in
de
kennissenkring
g
en de relaties van de componist.
P
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Tijdens
Tijdens een belangrijk
zijn
gl deel van zijn
J in Duitsland vertoefde Peter (toen
nogg Pierre) Benoit in Berlijn
l van
J (namelijk
21 juli tot 15
en in Leipzig
5september)
p
pg
(na 23
3 oktober tot einde december 1858).
De Berlijnse
uitgeverij
l
g
l Bote & Bock
werd opgericht
in
18
8
en
ontpopte
zich in
3
pg
dieeriode
tot een huis van aanzien. Hier
p
kon Benoit op
termijn zijn
zij Ave Maria
p korte termijn
twee vierstemmige
g a cappellakoren
pp
laten verschijnen.
De vermeldingg in een
J
brief van 1 september
aan zijn
zij ouders laat
p
dat het stuk haasteli'kti'lg
tijdig
ontstond met deop
cantate Noël die o
17
werd ondertekend en die later
7augustus
g
als eerste deel zou wordeneïnte
g
greerd in
de uadriloSie religieuse.
Het feit dat hij het
S
werk als 'opus
p i' bestempelde,
p
^impliceert
p
dat hijl het beschouwde als een soort van
nieuw begin.
hij een num g Hiermede vatte hij
meringaan die, -niet steeds consequent,
zou
q
voort
voortgezet
worden
tot
in
1865.
De
opeeneen
5
g
p
volgg
in van de opusnummers
kan echter
p
wel een aanduidingg zijn
l van de volgorde
g
waarin de werkeneconci
g
piëerd werden.
Benoit droegg dit Ave Maria op
p aan Au ggust
Heinrich Neithardti793
-1861 de
^ dirigent
g
van het Domkoor van Berlijn.
J Zowel in de
vermelde brief als in zijn
l rapport
pp aan de
Belgische
minister
van
binnenlandse
zaken
g
hij de kwaliteiten van dat koor.
p rees hij
Dee
p artituur moet effectief van deppers
gkomen zijn
september,
daar in
J tussen 2 en 5
p
de brief van 1 september
geschreven
staat
p
g
dat het stuk 'zaledrukt
worden' en er oop
g
een exemplaar
van de uitgave
dat zich in de
P
g
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Titelblad van de eerste uitgave van de
bekende Derde Fantasie.

Koninklijke
l Bibliotheek in Brussel bevindt,
eenersoonli
kJg
geschreven
p
opdracht
staat aan Joseph
p
P Fischer, de
bevriende kapelmeester
van de Brusselse
p
colle
collegiale
St.-Goedele,gedagtekend
oop
,g
g
g
Aangenomen
mag
5september.
p
g
g worden dat
de eerste uitvoeringg van dit achtstemmige
g
dubbelkoor in de trant van Mendelssohn,
waarschijnlijk op
p zondag
waarschijnlijk
g5of opp zondagg
12 september
in de Dom van Berlijn
P
l moet
laatsggevonden hebben. Het werd de
p
aanzet van wat enkele weken later zou
uitgroeien tot de Salut de Noël.
In Leipzig
zij eerste
pg wist Benoit zijn
gedrukte
pianowerken,^opus
p
P 2 en3,te
p laatsen bijj de firma Friedrich Hofmeister
dieere
uteerd was voor haar uitgaven
g p
g
van o.m. Mendelssohn en Schumann. Het
opus
p 2 werd opgedragen aan een zekere
'Madame Bergson-Stern de Berlin'. Hierdoor weten we haast zeker dat het eveneens
tijdens
zijn
zijn verblijf in Berlijn
l moet g ecom zijn. In een brief vanuit Leipzig
p oneerd zijn.
pg op
3 0 oktober 1858 lezen we immers: 'Ik heb in
het bijzonder in Berlijn
met
J kennis gemaakt
g
naast artistiekeersonen
doctor Bergson,
P
g

PETER BENOIT IN BUITENLANDSE UITGAVEN

79

Alphonse
Mai llyy
^

(1833-1918) aan wie de tweede suite uit Contes et Balades werd

m
man
geleerdechteen uitermatewiens
g
genote
prachtig
klavier
al mijn
mijn
g p g p^speelt;
composities
zullen deze winter in dit huis
p
uitgevoerd
worden en wel opp een bijzonuit
l
g
dere manier.'
Het opus
p 3 we rd opgedragen 'A
Monsieur Sebastian Mills, de Cirencester'.
1 Hetaat
pianist Sebasg P
g hier om de Engelse
tian Mills, alias Johann Sebastian (sic) Mills
(1838-1898). Deze was dus vier jaar
jonger
e g
l
zij geboorteland
leerling
dan Benoit. Na in zijn
g
te zijn
Jggeweest van de bekende William
Sterndale Bennett was Mills tussen 1856
5 en
student aan het Conservatorium van
1859
59
Leipzig,waar
hij in 1858 debuteerde in het
l
Gewandhaushi zou
het volgende
jaar
J
l zijn
g
l
debuut maken in New York met het Piano8o

opgedragen.

concerto van Schumann).
Deublicatie
van de beide bundels
p
sleepte
p echter vele maanden aan. In de brief
vanuit Parijs
Parijsaan zijn
van 233 Jjuni 1859
59
J n ouders staat immerseschreven
dat
de
eerste
g
twee bundels van zijn pianowerken 'zopas
p
in Leipzig
g
pg verschenen waren en,^ zo voegde
hijJ eraan toe: 'Ik heb nogg enkele
g
p ianostukkengeschreven...'
Deze laatste vermeldingg voert ons
ereodeFransevan zijn loopreeds naar Pde
p
baan.

Parijss
Frankrijk: Pari'
Vijf maanden na zijn terugkeer
uit
Vijf
g
Duitsland vertrok Benoit naar Paris
de
J^
stad die niet enkel door de Belgische
musici
g
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als de voornaamste ter wereld werd
de er zich voor een
beschouwd. HijJ vestigd
- april
bijna vier
jaar (mei 1859
a
periode van
59
p
1863,maar keerde tussendoor, ,soms voor
verschillendemaanden
naar het vaderland
versch e d
r g. In dee Franse hoofdstad,, uiteraard ook
terug.
n zeer
een
e belangrijk
g J centrum van muziekuiten
heel wat firma's afgelopen
hij
gevers, moet hij
g p
hebben in de hoop
te
g
p zijn
J werken gedrukt
kri' en. Uiteindelijk
Uiteindelij zal hem dit lukken met
krijgen.
pianowerken en Franse melodieën.
Er verschenen van hem composities
P
bijJ minstens vijf
Heugel,
vijf uitgevers:
g Rig
chault Gérard, Schott en Chatót.
Voorianowerken
vond Benoit eerst
p
belangstelling
g et Cie (au Ménegbij
l Heugel
g
strel) op
p het adres rue Vivienne 2bis. De
old
oprichter
van het huis, Jacques
Léopold
q
p
P
1865
Heugel
181-185
had
tussen
18
1
en 186
5
5
3
g
eenpartner
in de persoon
van zekere Aimé
p
p
hij een vereniIweins d'Hennin, met wie hij
in
oprichtte
onder
de
benaming
'Le
g
P gLe
Ménestrel'. Dit was ook de titel van een
muziektijdschrift dat Heugel
g al in 1838 had
over
enomen. Iweins d'Hennin nam o.m.
overgenomen
inwendige
gl
g leidingg en de dagelijkse
verkoo
verkoopop zich. Bij) hem kwam Benoit dus
zij brief van4april
r ht zoals blijkt
terecht
p
J uit zijn
'Drie werken voorpiano zullen
verschijnen
bijJ Heugel,
g uitgever 'au Ménel
s tree' in Paris.
) In dat huis bevindt zich
indertij een aanbeM. Iweyns
Y voor wie ik indertijd
sbrief
ontving.'
.
Van
wie die aanbeveg
g
e reciseerd. Waarlip gkwam, ^wordt niet gp
in het om de 'enkele stukken'
schijnlijkging
waarover hijJ het had een jaar
eerder. De
J
.
drie werken, namelijk Deux Mazukas,^op4
o
een de Polonaise, pop.
5, respectievelijk
l
pg
p
dragen
van het Conp
g aan twee pianoleraars
servatorium van Parijs,
PpY
J^ Félix Le Couppey
(1811-1887)en Antoine Fran ois Marmontel
(1816-1898)
zijn derhalve naar alle waar9 zij
ontstaan.
in 1859
59
J
Zij verschenen alleszins voor 199Jjuni 1860
gezien
de vermelding
p die datum
g ervan op
g
door Edmond van de Straeten in de 'Revue
musicale du Nord'. Vooral de Mazurka's
kenden succes, hetgeen bewezen wordt
door herdrukken. De Polonaise werd nadien
georkestreerd maar die versie bleef onuitgegeven.
Het zal tot in 1861 duren eer er weer
eens iets van Benoit uitkomt, maar het
rijke vracht
wordt dan wel een zeer belangl
gespreid
over de
van liefst 12 stukken die,g
p
20 en 21,g e,
18
19,
opusnummers
6,
7,
8,
9,
p
ubli
p
ceerd werden door de firma Richault.
1 80-1866) was seSimon Richault7
dert ongeveer
1805
actief
in het vak. HijJ
5
g
wits zijn
bedrijfopte werken tot een van de
zijn bedrijf
belangrijkste
Franse muziekuitgevers
van
g
g l
tijd. Hij)g
gaf ggemiddeld 3oo tot 400
zijn tijd
4 werP )jaar uit en een totaal van 1 5.00o tot
20.000 werken! Hijl vertegenwoordigde ook
talrijke
buitenlandse uitgevers,
.. Hofta
, om
g
l

meister uit Leipzig, bij
bi' wie Benoit, zoals
hierboven aangestipt, zijn eerste ggedrukte
pianowerken
ianowerken had uitgebracht.
Er magg mis g
schiep verondersteld worden dat het contact langs
g die weg
g was tot stand gekomen
g
of dat die vorige
publicatie als aanbeveling
gp
e g
kon dienen. Op
titelbladzijde van die
p de titelbladzijden
uitgaven
prijk
g
Pl t trouwens naast Richault ook
de naam van Fr. Hofmeister. Delaatnump
mers sluiten exact op
p elkaar aan. Het
bewijst
tegelijkertijd
J dat de composities
p
g l
J
werdenver
edeponeerd. De datum van
g
schi'nin
J gis te situeren rond februari - begin
g
maart 1861 met uitzonderingg van het
Derde Scherzando dat iets later moet
gevolgdzij
zijn (zie verder).
uitgaven
zijn vandaagg zeldzaam
g
wijst
P een bescheiden o p geworden.
Het
wijst
op
g
lage.
edities van deze
g De meest verspreide
P
stukken dragen
g echter het label Costallat et
Cie waardoor in de Benoitliteratuur wel
eens wordt aangegeven dat Benoit ze bijl die
firma uitgaf.
werkelijkheid ontstond
g In werkelijkhei
zij in 19o3 het
en nam zij
95
P in 1895
fonds van Richault over. Vanaf 1905
95
zij zich op
vestigde
gzij
p het adres 6o, Chaussée
d'Antin, dat op
o al die drukken voorkomt.
In 1929
99 veranderde de benamingg 'Costallat
et Cie' in 'Editions Costallat'. De meest
courante edities dateren dus uit deeriode
P
1905-1929;waarschijnlijk
waarschijnlijk kwamen ze tot
stand onder de imPuls van het Peter Benoitfonds.
Van de meeste stukken staat het vast
dat ze al in het voorjaar
van 1860 bestonl
den. Benoits belangrijkste
bioraaf,
g J
g
I dr.
Au ggust Corbet, situeerde ze allemaal (ook
oP
us4
en trouwens)
in dat jaar,
5
) behalve
L'Inquiétude dat hij onder de 'niet te dateren
werken' rangschikte.
De reden hiervan is
g
niet zo duidelijk.
l
L'Inquiétude,
op. 6, het eerste uit de
,p
9
reeks, is opgedragen aan Mademoiselle
Flore Wantzel, de latere vrouw van Peter
Benoit. Naar alle waarschijnlijkheid
dag-g
tekent het uit 1859
of mogelijk
59
g l zelfs nogg van
iets vroeger.
g
Trois Caprices,
o edp
- po7,, werden pgra
gen 'a Monsieur Marie Escudier'. MariePierre-Pascal Escudier9
180 -188o was,
evenals zijn
J broer Léon,^ zelf een gezien
g
muziekuit gever en -journalst.
De opdracht
l
P
moet wel na mei 1860 verleend zijn
l^ vermits
Benoit in een brief van 29
9ljuni van dat jaar
J
meedeelt dat hij
hij met Escudier kennismaakte: 'Eveneens werd ik voorgesteld
aan
g
de beroemde uit gever Escudier en binnenkort hoop
P ik met hem zaken te kunnen
doen.' Mogelijk
g l heeft die hemgeïntroduceerd bij
bi Richault.
De 3 e et 44e Mazurkas, op.
8 zijn
zijno Pge p
dragen
g aan de muziekcriticus Léon Plée en
de Deux Fantasias,pop.
9, aan de kunstcriticus
Gustave Chadeuil. De Vierde Mazurka
werd in juli
juli 1860 in PParijsggeorkestreerd: dit

blijkt uit het manuscript
p dat zich in de
Antwerps
Antwer
se Stadsbibliotheek bevindt en het
ons meteen een 'datum anteuem'
q
op.
toonaard van si mol klein
p De originele
g
werd hierbijl ggetransponeerd
naar si klein en
P
er zijn enkele kleine verschillen in de overgangen
reprises.
en en de re
rises. Ook deze orkestversie werd nooit uitgegeven. De Fantasieën
werden, naast andere werken van Benoit
door deianiste
Angèle
p
g Tailhardat met
succes vertolkt tijdenszij
een concert dat zij op
21 maart 1861af
J
g in de Salle Herz in Parijs.
Dezeianiste
kreegg
de opdracht
van
p
p
de Troisième Fantasia, op.
dieg
tot vandaag
veruit heto
ulairste
pianostuk
bleef van
I' p
p
Benoit. De Caprice
en fa mineur,
.1 werd
, pogp
aan een zekere Madame Mathilde Beraldi
Mazzoli oPg
edrag en en de Quatrième Fantasia (Fantasti
9ue
, o
p. 20, aan Rosa EscudierKastneg de in Weneneboren
pianiste
en
g
P
echt
echtgenote
van de hoger
genoemde Marie
g
g g
Escudier. Met het laatste nummer van de
reeks, het Troisième Scherzando,,p
op. 21,, bedacht de componist
Monsieur Eugène
BasP
g
tin ereconsul van België
g in Parijs.
J Dat het
later verscheen dan de andere is af te leiden
uit een brief van 22 maart 1861 door Benoit
gericht aan een vriend, de kunstschilder Edg
mond Lambrichs1830-1887 .
De omvangrijkste p
pianocompositie
p
van Peter Benoit is - naast de vierdelige
g
Sonate in Ges, op.
p 34 - de bundel Contes et
Ballades, op.
p 34 (bijl de latere herdrukken ook
vertaald als Vertelsels en Balladen).
Waarom de twee werken die verder
geen enkele verwantschapp vertonen, hetg
zelfde opusnummer
dragen,
p dein
p
g^ ook op
diteval
wel
grotendeels
bewaarde)
autog
g
blijf een raadsel. De Sonate werd
g rafen- blijft
in juli 186o maar werd vooralsnogiet
uitgegeven.
Wel werd haar
g
uitgave
aangekondigd
in de hierboven
g
vermelde brief aan Lambrichs, waarin de
Contes et Ballades als opus
oe
gp 3 36 staanpge
ven. Benoit heeft dus ongetwijfeld
e
ro
l
g
gP beerd ook de sonatee
laatst
te
krijgen.
gp
Jg
Het komt ons voor dat hijl, toen dit niet
lukte, het opusnummer
heeft toegekend
p
g
aan de latereschreven
bundel.
Deze
g
bestaat uit vijf
J suites of cahiers van telkens
drie nummers, samen dus 15 stukken. De
autografen
zijn grotendeels
bewaard en mag
g
ken het duidelijk
dat
ze
tussen
februari en
J
april
zijn.
p 1861 ggecomponeerd
p
l n Uit aan kondigg
in en in de pers
dat
p werd vaak afgeleid
g
ze nogg hetzelfde ja
ar
) in druk verschenen. In
werkelijkheid kwam de publicatie
van de
P
eerste vier suites eras
namelij
p veel later,- namelijk
Benoit Parijs
l reeds verlaten had, en
wel bijJ Gérard. Deze firma werd opgericht
pg
in 1859
door Edouard-Alfred Gérard ?59
1886 en was dus nog
vjong.
g De plaatg vrijJ
nummers en de adressen wijzen
uit dat de
l
eerste twee suites het licht zagen
in 186
g
3, de
derde na oktober 18644 en de vierde in 1865.

ZijJ werden respectievelijk
p
) opgedragen aan
de bovengenoemde
pianiste
An gèle Tailharp
g
dat aan de Belgische
organist
Alphonse
g
g
p
MaillY^aan de Belgische
pianiste
Pauline de
P
g
Smet en aan de zanger
g Etienne Pradeau.
Hoewel de vijfde
suite reeds vermeld staat
l
op
het
titelblad
van
de eerste, heeft Gérard
p
ze niet meer bezorgd.
g Ze zou eerst ppostuum
gepubliceerd
e
worden.
gp
Na de dood van Gérard werd zijn
l
fonds verkocht en onder de opkopers be-

Peter Benoit in 1864.
4

vonden zich de firma's Katto en Colombier.
Voor zover we konden nagaan
verschenen
g
er minstens zes heruitgaven
(dus zeven
g
drukken in het totaal) van Contes et Ballades
bijl verschillende, opeenvolgende labels te
beginnen
met de Belgische
firma Katto. De
g
g
algemene
al
opdracht
aan de langg overleden
p
g
grootvader van Benoit, Bernard Monie
(1782-1866)duikt slechts op
bij die tweede
P bij
druk. Nederlandse én Franse benamingen
g
van de afzonderlijke
J stukken worden vanaf
de vierde druk in voetnoot bijgevoegd en
komen evenmin op
p de manuscripten
P voor.
Bijl die vierde druk (van de eerste vier suieindelijk ook de editioprintes verscheen eindelijk
ces
vijfd suite, zonder verdere
p van de vijfde
pdrachten.
Vocale werken werdenraktisch
P
Parijs filiaal van
gereserveerd voor het Parijse
g
Vanuit het moederbedrijfl in Mainz
had de firma in 1826 een filiaaleo
g pend in
Parijs,
J^ maar het was al einde 18299 weer
verdwenen. Vanuit Schott Frères in Brussel
stak Pierre Schott in december 1862 opp
nieuw van wal onder de benamingg 'Schotto rue Neuve St. Au
Paris' op
gusP het adres 3^
tin au lier. Dit was dus nauwelijks enkele
maanden vooraleer Benoit Parijs
l zou verlaten. De banden die hijJ met de Brusselse tak
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de
onderhield, zullen hem hier ongetwijfeld
deureneo
p hebben. Acht melodieën en
g end
een motet verschenen er, zonder uitzonderinga
zij vertrek uit de Franse hoofdstad.
g zijn
sluiten zij
zij perfect aan bijl de soorteli'ke werken die reeds door Schott Frèresgelijke
Bruxelles de wereld waren ingezonden,
g
sommige
gnogg in 1860.
In volgorde
van de p
plaatnummers
g
verscheen allereerst, in de tweede helft van
1863,
3^
Sélus du Soir,- op. 22,^ voor zanggstem,p
piano en orgel
p woor g ad libitum,^op
den van V.V. Wilder. (Later zou een volledig
identieke heruitgave
van de pers
bij
p komen
bij
g
Schott Frères-Brussel.) De tekstdichter is te
identificeren met Victor van Wilder of Wilder (Wetteren 1835
- Parijs
Parijs1892),schrijver,
35
J
criticus en musicograaf
die zich, na studie
g
aan het Conservatorium en aan de Universiteit van Gent (filosofie en rechten) in 1860
in Parijs
Hij zou later naam maken
Hij
g
J vestigde.
met Franse vertalingen
g van libretti van
Richard Wagner.
De dedicatie gg
ging naar
g
Madame Alard-Guiette, een zangeres
die
g
het stuk in Parijs creëerde op
p 22 maart 1862.
Begin
5 verschenen vervolgens
g 1865
g
de Trois Mélodies, op. (N° i Mon
Amour,
,
N° 2 A toi, N°Ecoute
moa)^ opgedragen
3
'A Madame Jules Duguet
(de Lié
g e'. Als
g
tekstdichter fun geert hier een zekere E. Berton die door dr. Corbet een 'schoonzuster'
van Benoit werdenoemd
hetgeen
nogal
g
g
g
^
enigmatisch
is. Schuilt achter deze naam
g
Hermance Wantzel die hem vroeger
g al
liedteksten had bezorgd?
g
Uit het aansluitendlaatnummer
p
moet worden afgeleid
dat Le Retour du Prin g
tem
gelijktijdig
p s- (zonder opusnummer)
p
g J l gbijl
de uitgever
werdg
gedeponeerd.
Toch
verg
p
scheen het later, na juli
5^wat af te
J 1865,
leiden is uit hetewijzi
g
J gde adres: 1 Rue
Auber. De tekstdichter, J. Mellery,
y, dezelfde als bijJ
Deux Mazurkas chantées,
op.
p ss (N° 1 La ZinSares
^ ue N° 2 La Chanson
du Pag,
die
as
in
1866
verschenen.
8^
p
Dat jaar kwam ook Blonde Fille zonder opusnummer)
waarbij — uitzonderd) uit,^ waarbij
p
l geen
lijk
—een tekstdichter opgegeven staat.
Was misschien Benoit zelf ook de auteur
van hetedicht?
Dit stuk werd opgedragen
g
'A Madame Léonard'. Zijl was de Spaanse
p
echt
echtgenote
geboren Antonia Sitcher de
g
,g
Mendi182 7
-? ^
van de befaamde Belgische
g
violist Hubert Léonard1819-18
9o en nicht
van de niet minder beroemde zanger
g
Manuel Garcia. ZijJ trad opp als zangeres
en
g
componeerde
ook. Enkele werken van haar
p
verschenen in 'La Mélodie (Suite de
Romances)', een uitgebreide
serie van afg
zonderli'ke
werkjes
die
waren
uitgegeven
J
l
door Schott Frères in Brussel en waarin ook
Benoit voor enkele nummers hadezor
g gd.
Paul Vandebuerie die een kroniek bezorgde
g
van Benoits leven, dateert dit stuk in 1861
zonder bronvermelding.
g
82

lijkthet er wel oop
In al dezeevallen
lijkt
g
dat de composities
ontstaan
zijn
zij in de
p
periode 1860-1861. In 1862 verminderde de
aanzienlijk Dat was
productie van Benoit aanzienlijk.
p
zeker in ruime mate toe te schrijven
•
J
aan zijn
als dirigent
g bijl
J drukke bezigheden
g
de 'Bouffes'.
Ten slotte verscheen ook noggl
bij
Schott-Paris in 1866 het motet Ave Maria dat
nadien als nr. 20 zou worden opgenomen
in
pg
de bundel Vingt Motets die Benoit in februara 1868 deponeerde
bijl Schott Frères in
p
j
Brussel. Het werd een van de succesrikste
stukken uit die reeks, hetgeen
o.m. aang
etoond wordt door versies voor verschilgetoond
lende bezettingen.
g
Slechts één stuk kwam terecht bijl
meer bescheiden firma Chatót opgericht
in
pg
1858 door Emile Chatót(1817-1893): Les
Zouaves de la Mort (Chant Polonais)(zonder
o p usnummer 'opgedragen
aan de Franse
^
Commandant van Rochebrunne', voor solostem, tweestemmig koor van gelijke
gJ stemmen eniano.
Het gaat
duidelij om
P
g hier duidelijk
oppeen tekst van een
• g genheidswerk ^
zekere Philippe
Vermoedelij is
pp Théolier. Vermoedelijk
begin
een
g
3 Volgens
g 1863.
g
informatie die ons verstrekt werd door Jan
Dewilde, zou de Rochebrunne aan het
hoofdestaan
hebben van een opstand
in
g
p
Warschau. Het werk heeft dus te maken
met de Poolse nationalistische vrijheidstrijd,
J,
en niet met deauselijke
p
l zoeaven zoals Ger
Schmook in zijn studie over de Parijse
tijd
Parijse tij
•
Benoit ten onrechte veronderstelde. De
tweestemmigheid
van het koor beperkt
zich
g
p
totmaten
van het refrein. Volgens
gens een ver
?
melding
de uitgave
gp
g heeft er van dit lied
ook een versie voor koor en orkest bestaan.
Het stuk staat vermeld in 'L'Echo du Parlement belge' van 1 april
p 18633 en moet dus
kort voor die datum verschenen zijn,
J hetP
g een overeenkomt met het plaatnummer.
Het is niet uit te sluiten dat er toen
nogg andere werken van Benoit in Parijs
l s ver
schenen zijn.
We denken
hierbij in het bizijn.
hierbij
l
zonder aan zeven melodieën die vermeld
staan bijJ Pazdirek (2) en die de volgende
g
titels dragen:
Les fleurs de l'Hymenée,
La folle
g
y
des falaises, Prends l'essor ma colombe, Le rêve
des vingt
g ans, La sentinelle avancée,, La soeur
hospitalière,
p
^ Les tombes sous les fleurs. ZijJ zou den uitgegeven zijn
zijnbijl 'Bigot'.
Het moeten
g
zeer korte stukjes
J zij
zijn (ze kostten elk slechts
staat vermeld als
3 centimes). De uitgave
g
zijnde
voor
zangstem
zonder
begeleiding.
l
g
Wij zouden hier dus te maken kunnen hebben met wat Benoit 'monodieën'onbe
of geleide zangen
noemde,
een
genre
waarin
hij
hij
g
g
nadien, vooral in de Jjaren 187^
o zou experimenteren. Een en ander roept
p tal van vra g en op^al is Pazdirek over het algemeen
g
betrouwbaar. Vooreerst blijkt dat geen
en g
kele van de bibliotheken die we konden
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Bibliothèqu
raadplegen(inbegrepen de Bibliothè
ue
in
het
bezit
te
zijn
zij
van
in Parijs),
J^
edities. Bestaan ze wel? Het feit dat ze
•
haast nergens in de Benoitliteratuur vermeld werden, vormteen
tegenargument
g
omdat de componist
na
zijn
zij
definitieve
p
overgang
naar
het
flamingantische
kamp,
p,
g
g
zijn werken opP Franse teksten zoveel mogege
lijk probeerde te verdonkeremanen. Enkel
lij
neemt ze summier op
•
P in de werken'Mélodies
(ong.
lijst
als
g
g
- Uitg.
gBigot,
J
Paris '. Sterker nogg is dat er rond 1860 heleParijsblijkt
blijk te
maaleen
Bigot
g in Parijs
g uitgever
g
bestaan! Wel richtte twintiggJjaar
•
later ene Fran^ois Bigot(1842-1926)er
een
g
muziekuitgeverij
g
lo p. Hij l sloot zich in 1880
aan bijJ de SACEM,^ de Franse vereniging
gg
van auteursrechten, met als adres:57^
1 rue
du Temple.Hij
Hij specialiseerde zich in chansons en romances. De vroegste
g plaatnummers van Bigot
g situeren zich in 1881. Een
zij dat
eventuele verklaring
g zou kunnen zijn
Parijs
g handna zijn vertrek uit Parijs
nog
•
schriften had achtergelaten
die opp een of
g
andere manier in de handen zoudenevalg
len zijn van deze uitgever.
Toch blijven
blijve er
g
twijfel bestaan betreffende de
ge twijfels
van deze stukken, zeker zozij gekomen.
lange
g niet uit de hoek zijn
maggezegd
gg g worden
dat de oost
die Benoit tussen
g aan uit aven
g
1860 en 1866 in Parijs
l kon realiseren- niet
onaardig
g was. Het toont alleszins aan dat
hij,
dat hij de lichtstad de
p het ogenblik
g
l^op
rugg toekeerde,^ in dit opzicht
op
goede
p
pdeg
wegwas. Verrassend is dat ettelijke
we
ettelijk van die
slechts na zijn
l vertrek effectief van
zijn
deers
gekomen
zijn.
g
p
metianowerken
kende
p
Benoit succes. Voor zover bekend zijn
l de
meeste, en zeker de belangrijkste,
hij
g J
^ die hij
toeneschreven
had,
in
druk
verschenen.
g
Derote
uitzonderingg is de Sonate,^ hetgeen
g
g
misschien meer zegt
g over de Parijse
l se uitgege
verswereld dan over Benoit die in dieep
rijode vooral bezig
g was met meer ambitieuze
composities:
opera's,
in
hij tevergeefs
p
p
^ die hij
g
verschillende theaters ter uitvoeringg aanbood en vooral de laatste drie delen van de
Quadrilogie
(Hoogmis,
Te Deum en
S religieuse
S
S
Requiem). Deze laatste werden achtereenvoler
g
g ens in Brussel
g gecreëerd en bevestig
zijn
faam
als
de
meest
veelbelovende
jonge
l g
J
Belgische
componist
van het ogenblik.
De
g
P
g
melodieën die overwegend
tot het domein
g
van de zogeheten
'romances' behoren,
g
sloten daarentegen
zijn vroegere
g aan bijlJ
g
producties
roducties uit de ljaren 1853
-1859.

Engeland:
Londen
g
e
Na 1866 zou er nog
slechts
één werk
g
van Benoit tijdens
zijn leven in het buitenzij
uitgegeven worden, maar dan wel een
van zijn
J belangrijkste,
gl
^ namelijk Lucifer
5-1866. Zoals bekend betekende de

eerste uitvoeringg van dit oratorium op
p3 o
1866 in het Hertogelijk
september
gJ Paleis in
P
een mijlpaal.
Brussel voor de componist
p
lP
werken werd deze im onezij
Van zijn
l ggrote
p
succesrijkst
rendeartituur
veruit de succesrijkste
p
woensdag
derenzen.p
Zo vond opg
Engelse
première
april
1889
de
9
3p
pplaats in
g p
de Londense Royal
Y Albert Hall door de

Royal
g van
Y onder leiding
Y Choral Society
de weerGezien
Joseph
Barnby(1838-1896).
p
Y
klank besloot nogg hetzelfde ljaar de aloude
muziekuitgeverij
(opgericht
in
muziekuit
pg
J Chappell
g
pp
1810 tot deublicatie
van de pianoreducp
tie gerealiseerd door Camille Gurickx
met de zang stemmen. Onder
prijkt
tekst van Emanuel Hielpl
de originele
on g

vertalingg van Mrs Butterfield.
een Engelse
g
uitgevoerd
Lucifer werd in Londen opnieuw
p
g
seizoen, en ook in
tijdens het volgende
g
Bradford. De volledige
gppartituur zou slechts
in 1927
97 verschijln en, onder de redactie van
Flor Alpaerts als deel XII in de merkwaardie
g serie orkestp artituren die werden
uitgegeven door het Peter Benoitfonds.

meer dan duizend uitvoerders bi' g
de eerstevan
uitvoering
ose h Barnbyy ^
dirigeerde
Joseph
^
in Engeland.
(Foto: The Musical Times, mei 1
Benoits oratorium Lucifer (1865-66)
972)
5
S
NOTEN
(i) Anik Devriès - Francois Lesure, Dictionnaire des édi-

teurs de musiquc francais. Vol 11. De 1820 à 1914,
Genève, 1988. Zie ook Cecil Hopkinson, A Dic-

tionaryf
o Parisian Music Publishers 1700-1950,
Londen, 1954.
(2) Franz Pazdirek, Universal-Handbuch der
Musikliteratur, Wien 1904-1910 (34 vol.), herdruk Frits Knuf, Hilversum, 1967, vol. I,
P . 940.
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JAAK VAN

HOLEN

`Liederen met uitsluitelijk Fransche teksten'

O

3o september 1866 werd in
p
Brussel Benoits oratorium
Lucifer(tekst Emanuel Hiel)
ecreëerd.
In
het
Nederlands, al was een
g
Franse vertaling
g voorhanden en al kostte
het de auteurs naar verluidt alle moeite van
de wereld om de Brusselse uitvoerders een
wat behoorlijke
J dictie van het Nederlands
bi' te brengen.
Petrus Benoit, tot dan door
bij
g
het levenegegaan
aan als Pierre, vervlaamste
zijn
zij
kort nadien eens en voorgoed
J voorg
naam.
Het was nooit eerder vertoond, een
werk van die omvang,n het Nederlands,
,
in Brussel. Toch was Lucifer niet Benoits
eerste werk op
p Nederlandse tekst. Zo had
hij
een decennium eerder muhij al ongeveer
g
ziekeschreven
voor een aantal melodrag
ma's opp tekst van de sociaal bewogen
g flamin gant Jakob Cats, directeur van de
Parkschouwburgg in Brussel. Maar,^opgeleid
pg
zijn geluk beproevend
in het Frans, nadien zijn
P
in Parijs,
g
l^ en door zijn huwelijk in kringen
van de Brusselse Franstalige
g burgerij
g l ver kerend waren dat eerder uitzonderingen
g in
zijn oeuvre, wars van enige echte Vlaamsstrijdende
betekenis. Al dan niet 'Vlaams
l
zijn' was toen noggg
geen twistpunt.
Wellicht
p
was het contact met de verenig in 'Vlamingen Vooruit' waar radicaal liberaal en flamingant Hiel de plak
p zwaaide, van doorslagg
evend belanggvoor de opmerkelijke
p
J
ommezwaai van Benoit.
Valt die 'bekering'
nog
g vandaagg no
erger
moeilijk te begrijpen, er
g is het dat hierdoor de componist
al te vaak in een al te
p
eenzijdig
daglicht
wordt
geplaatst;
dat een
l g g
gp
en
zeker
niet
onwaardeniet onaanzienlijk
)
volgedeelte
van zijn
J werk, m.n. liederen en
g
cantates op
gecomponeerd
P Franse teksten,^g
p
vóór 1868 zogoed
als
volledig
g onbekend is
g
gebleven. Ten dele is Benoit daar zelf schuldi gaan. Bij ltestament bepaalde
hij
hijin1899
18
p
dat nooit zou worden toegestaan
'dat in
g
onze hoofdstad Brussel en in het Vlaamsche land alsmede in alle landen van nederlandsche taal, dat aldaar uitvoeringen
g mi'-J
ner muzikale en lyrische
dramatische
Y
werken in een andere taal dan de vlaamsche of de nederlandsche taal zouden
plaats vinden.'

Gelijkgezinden
waakten zorgvuldigg
J gg
o het Peover deze beschikking.
g Toen in 1 94
ter Benoitfonds een eerste jaarboek
uitgaf,
g,
het Jaarboek over 1902-1903, luidde een voetbi de Liederen met klavierbe
noot bij
g in
g eleidin
Werken
van
Peter
Beder
Uitgegeven
de Lijst
l
alnoit P.167: ' De Fransche titels wijzen
l
len op
1 Fransche tekp liederen met u itsluitelijk
sten vervaardigd
g in Peter Benoit's
jonkheid. Daar, volgens de uiterste wilsbeschikkinges
g Toondichters deze teksten
van Nederverboden zijn in al de gewesten
g
landsche sprake,
en ten einde te verhoeden
p
dat deze liederen zouden verloren zijn
J voor
het Vlaamschubliek
zal het 'Peter Benoitp
fonds' in den kortst mogelijken
tijd zorgen
g
g l
voorassende
metrische vertalingen,
g^ en
p
bi' middel van het Jaarboek of andersdeze bij
zins in het bereik stellen zijner leden.' cursiveringen zoals in de oorspronkelijke
p
l p ublicatie .
Wat daar ook de reden voor mag
zijn
l geweest
-het Benoitfonds maakte - één
uitzonderingg niet te na gesproken
- dit
gp
voornemen niet waar. Enkel Dans la vie
werd, in een vertalingg door E. Duward
(pseudoniem
van Edward Keurvels) uitgege
p
geven onder de titel Gaat den mensch; maar
van een
dat was slechts een heruitgave
P ug
blicatie die wellicht noggt
tijdens Benoits leven en dus niet rechtstreeks door toedoen
van het Benoitfonds, tot stand kwam. In
bijde Brusselse Editions
194
2 verscheen bi
Starrenglan
Ysaye
ook
nog
S
g tarren lans (L'étoile du soir),
Y
in een vertalingg van Keurvels.
De Franse liederen van de jonge
l g Benoit werden door dit embargo
letterlijk
J
g
doodgezwegen. Een onverdiend lot, want
enkel
bij nader toezien blijken ze in g
bij
opzicht
te moeten onderdoen voor het gros
g
p
van de toenmalige
Franse
gg
g (gigantische!)
klaarblijkelijk
liedproductie
- Benoit was klaarblijkelijk
p
bijzonder
re erbijzonder
ggoed vertrouwd met dat repervan zijn
- noch voor
l oeug edeeltedàtn
vre waarmee zijn
naam
doorgaans
wordt
g
J
geassocieerd.
tijd
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Een overzicht
Titel

Auteur

Guirlande Lyrique. Six Mélodies:
1. Les voix de la nuit. Mélodie
2. Le chant du rossignol. Mélodie
3. La fée Urgèle. Mélodie
4. Chanson des forgerons. Mélodie
5. Le castel d'Arundel. Ballade
6. Les cloches du village. Rondo pour mezzo soprano

Clément Michaëls fils

7. L'étoile du soir

Clément Michaëls fils

C

NN

Bes
e

Douze Pensjes Naïves:
8. L'aubépine
9. L'adieu d'un oiseau
10. L'aurore
11. Le langage d'un oiseau
12. La rosée
13. Une matinée de mai
14. Ma bruyère
15. Comme une larme
16. Le coucher du soleil
17. L'oiseau sous l'ombrage
18. Le papillon
19. Les derniers bruits du soir

Tonaliteit

Tessituur

E
F

e'- ais"
es' - c"'
b - b"
d' - g„
b - e"
b - a"

e
G
e
D

c'-a„(b„)**

d' - bes "
d' - g„
d' - a"
d' - g„
es' d' - g„

C
Bes
Es
C
Es
Es
Clément Michaëls fils
NN

Es
F

d' - as"
d' - f"
d' - g"
e'-a"
es'-g"
f' - a"

S
A

Datering / uitgave *
1854
Schott Frères, 1854

X855
J.-B. Katto, s.d.
1854 (?)
Schott Frères, 1855

20. Le sylphe. Romance

Hermance Wantzel

Es

d' - f"

1856
Schott Frères, 1858

21. Laura. Mélodie

Hermance Wantzel

G

bes - g"

22. La trace de tes pas. Mélodie

Hermance Wantzel

Es

c' - es"

1856
Schott Frères, 1858
1856
Schott Frères, 186o

23. Ici je veux rêver

Hermance Wantzel

Es

d' - es"

1856
Schott Frères, 186o

24. Le nuage. Romance

Victor Hanssens

G

d' - g"

1856
Schott Frères, s.d. (186o)

25. Petits bouquets

Pierre Laval

Bes

c' - g"

1859
Schott Frères, s.d.

26. Revenez petits oiseaux. Romance

Pierre Laval

Es

bes - g"

1859
Schott Frères, 1859

Trois Mélodies:
27. Mon amour. Cantilène, op. zo nr. 1
28. A toi, op. 10 nr. 2
29. Ecoute moi. Aubade, op. 10 nr. 3

E. Berton
fis
F
F

eis' - fis"
c' - g"
e' - f"

3o. L'angélus du soir, op. 22

V. V. Wilder

C

c' - f"

i86o /i86í (?)
Schott, Parijs, s.d. (1863)

31. Le retour du printemps. Mélodie

J. Mellery

Des

c' - f"

i86o / i86i (?)
Schott, Parijs, s.d. (1865)

32. Blonde fille. Aubade

NN

F

a' - bes"

1861 (?)
Schott, Parijs, s.d. (1865)

Deux Mazurkas chanties:

J. Mellery

33. La zingaresque, op. 1i nr. 1
34. La chanson du page, op. is nr. 2
35. Les zouaves de la mort. Chant Polonais
36. Dans la vie. Romance

186o (?)
Schott, Parijs, s.d. (1865)

1861
Schott, Parijs, s.d. (1866)
F

f' - g " (bes") **

Philippe Théolier

F
A

Adolf Verriest

Es

c' - g„
e' - e"
(cis' - cis")***
bes - f"

1863 (?)
Emile Chatot, s.d. (1863)
1867
niet gepubliceerd

voor «chant Beul»; cfr. de
i 6 2) vermeldt Franz Pazdírek ook nogg 7 composities
In deel 1 van zijn
J Universal-Handbuch der Musikliteratur aller Volker and Zeiten (Hilversum, 97
p
bijdrage
bidra e van Luc Leytens: Peter Benoit in buitenlandse uitgaven.

* de eerste datum is de (vermoedelijke)
alle uitgaven:
metpianobegeleiding, behalve L'angélus du soir dat is gepubliceerd als lied met begeleiding van
(vermoedelijke)compositiedatum;
p
g
orgel
Van Les zouaves de la mort en Deux mazurkas chantées heeft wellicht ook een orkestversie bestaan. Voor de dateringen: zie evene ens bijdrage van Luc
p
g en piano.
Leytens.
** de noot tussen haakjes betreft een keuzemogelijkheid voor de uitvoerder
*** enkele korteassa
es
zijn
zijntweestemmig;
g de noten tussen haakjes zijn de uiterste noten van de onderstem
g
p

' LIEDEREN MET UITSLUITELIJK FRANSCHE TEKSTEN '85

Vorm
Wat de structuur betrefteeft
Benoit
g
blijk van een uitgesproken voorkeur voor
de strofische liedvorm; enkel Dans la vie is
Hij• bewandelt daardoorgecomponeerd. Hi
mee de vertrouwdeaden
van het Franse
p
lied uit die tijd.
tijd. Het p
principe
p e van de strofische liedvorm weet hij evenwel gevarieerd
g
te hanteren. Alleen al in de bundel 12
Pensjes Naivves treffen we niet minder dan
zeven types
Yp van de strofevorm aan:
A. strofevormen:
1 zuivere strofevorm (alle strofen
hebben dezelfde melodie en begeleiding
g
g
AA...): nrs10
3^ 517 en 11
2evarieerde
strofevorm (minstens
g
één strofe ondergaat
een wijziging
l g g in melog
die en/of begeleiding
g
g AA'...: nrs 2 en 4
3 dubbele strofevorm (twee verschillende strofen hebben,,p
per twee,, dezelfde
melodie en begeleiding
g
g ABAB...: nr.i
gevarieerde dubbele strofevorm
4 g
(twee verschillende strofen waarvan de
herhalingg van minstens één van beide strofen een verandering
in melodie
g
g ondergaat
en of begeleiding
g ABN B' ...: nr. 12
g
B. stro e-re einvormen:
en
e
5 één strofe voorafgegaan
gg
g evol ggd door refrein (ABA): nr. 9

Tekstincipit
P strofes Melodie
0 voix inconnues
La lune se cache
Le ventui
q passe
p
La lune se cache
Avec mystère
La lune se cache

Voorspel
p
A
B
Tussenspel1
C
B
Tussenspel2
A'
B
Naspel
p

6 meerderee
g eli'ke
g
J strofen voorafgeaan
en
telkens
gevolgd
g
g g door refrein
ABABA...: nr. 8
7 meerdere verschillende strofen
vooraf aan
voorafgegaan
e en telkens gevolgd
g
g door refrein (de rondovorm: ABACA...: nr. 6
Hierbij zijn
zijn de instrumentale voor-,
tussen- en/of naspelen buiten
beschouwing
g
gelaten.
Blaten. Meestal is het voorspel
p kort (het
langste
voorspel
g
p is dat van Le Castel d'Arundel: 19
9 maten); soms is het niet meer dan
een eenvoudi ge harmonische I- IV V-I-P ositionering• af en toe bevat het een melodische voorafspiegelingvan wat volgt
g (La
trace de tesas
motief
p o f een begeleidend
g
uit het lied(Chanson desorgerons • eerder
uitzonderlijk
J is het een sfeerscheppend
pp
element bepaald
door de inhoud van het
p
lied (Les cloches du village .
Merkwaardigerwijs
zij
g
l is het inzijn
l allereerste liedbundel, Guirlande L
ri
ue
dat
y9
Benoit derootste inventiviteit
aan de dag
g
letg inzake het hanteren van de strofevorm.
Monotonie wordt hier vermeden door de
vrijer manier met elkaar te laten
strofen op
p vrijere
afwisselen,
p,
door ook elementen als tempo,
maatsoort en tonaliteit totarameter
van
p
onderscheid tussen de verschillende strofen
te maken, en door het aangeven
van andere
g
expressie-aanwijzingen in een aantal
strofes. Het schema vanbijv.
j Les voix de la
nuit ziet er als volt
uit:
g

Tem
Tempo

Maat

Andantino
MYsterioso
Andante moderato

4/4

E
E-B
E - gis - E
9/g
E
Allegro (agitato)
e-G-e-G-e
4/4
Andante moderato8
E - gis - E
9
E
(dolce)
4/ 4Cis - e
Andante moderato8
E - gis - E
9
E

Prosodie
Tot omstreeks het midden van de
negentiende
eeuw legde
aantal
g
g een groot
g
componisten
een
onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk
misprijp
pl zen aan de dagg voor het ritme en de natuurli'ke
l accentueringg van de Franse taal,
«in de volle overtuiging
gg dat het onmogelijk
gl
was bij het beluisteren van een zangstuk,
g
de woorden te verstaan», aldus Camille
Saint-Saëns in La Poésie et la Musique. Wat
de toondichter in melodische lijnen
te verf
tellen had,^ p
primeerde op
wat
de
dichter
p
met woorden uitdrukte. Het muzikale accent negeerde
in veel gevallen
opp zeer flag
g
wijz
rante
wijze
het
woordaccent.
Het was
g

4/4

Charles Gounod1818-18 93 die zich als
een der eersten met
ditzou bep robleem
zighouden en die het Franse lied,, weer voltot «de
g ens Saint-Saëns,^ zou terugvoeren
g
grote
rote traditie van het verleden door zijn
l n vo
cale muziek te baseren opp de exacte declamatie.» Peter Benoit beweegt
g zich opp de
grens tussen
beide.
Soms
gaat
hijJ slordigg
g
om met taalritme en -accentuering (slordigg
heid die hij
l en toe in de verf zet door de
onterecht beklemtoonde lettergeep
nogg een
g p
extra melodisch accent of een lange notenwaarde teeven
: zie muziekvoorbeelden
g
1,2,3.
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Elders blijkt
hij wél een duidelijk
duidelijke
J hij
zorgte besteden aan een keurige
g declamatie
g hij
van het Frans. Vaak brengt
hij in de verschillende strofen van een lied ritmische wi'ziJ
gingen
g aan het taalritme.
p
gg aan als aanpassing
Wanneer het muzikaal-metrische accent op
een onbeklemtoonde lettergreep
g pligt,
g^ neutraliseert hijJ dat soms door het melodische
hoogtepunt op
o de eerstvolgende
g en beklem toonde lettergreep
te
leggen
g p
gg en/of door de
ritmische verlenging
gg ervan - een procédé
p
dat sedert Gounod door o.a. Bizet, Massenet , Saint-Saëns, Fauré en Duparc
frequent
p
q
werd toegepast zie muziekvoorbeeld 4).
4
Bijzonder
is hij
hij daarin
Bijzonder consequent
q
evenwel niet,- zoals blijkt
l uit volgend
g en voorbeeld - uit L'aubép ine - waarin bijl de herhalip gvan «que
j'adore»
de nagestreefde neuq
lg
traliseringvan de met het maataccent
samenvallende onbeklemtoonde lettergreep
g p
(«gedaan
que» teniet gwordt door de laatste
onbeklemtoonde lettergreep
l
g p van «j'adore»
metrisch én melodisch extra te accentueren
(zie muziekvoorbeeld.
5
Melodie
Benoits Franse liederen zijn melodisch zeker niet allemaal van eenzelfdeeg
halte. Naast een aantal eerder sentimentele
romances o.m. de liederen opp teksten van
Hermance Wantzel, zus van Flore met wie
hijJ op
6 oktober 1863 huwde) hebben enkele
p3
liederen een uitgesprokenpittig
itti volksliedkarakter. Die wordenekenmerkt
door een
g
zuiver syllabische
zetting,
het gebruik
g
Y
g^
van kleine intervallen (in diatonische voortschrif•ding- hijhijbenadert in deze Franse liederen het idioom van het Nederlandstalige
g
volkslied veel dichter dan in een aantal latere melodieën op
p Nederlandse tekst die,
ten dele uit cultuurnationalistische dwep erij het etiket
'volkslied' opgekleefd kregen
en g
pg
en door een bijzonder
eenvoudige
J
g en sobere
harmonische begeleidin g(zie muziekvoorbeeld 6).
Melismen komen in de melodievoeringiet
g vaak voor; ^af en toe nogal
g onver wacht in voor het overige syllabische
liedeY
ren en opPp
plaatsen waar de tekst er verder
ook allerminst aanleiding
toe ggeeft(Les derg
niers bruits du soir). In de enkele liederen
waarin Benoit de vocalise uitgebreid aanhij het met flair en overtuiging,
wendt doet hij
g g,
op
een
heel
persoonlijke
p
p
l manier, zoals in Le
chant du rosseSnol waarin de rijk
rij versierde
ogalenzang' in hoofdzaak ookpge
bouwd is met kleine intervallen en afgewisseld wordt met korte melodiefrasen van het
hierboven
aangegeven
type.In Les cloches du
village
S doet de tekst - een eenvoudige
p p
goproep
totebed
ter ere van «Notre Dame aux Bois»
g
- dan eigenlijk
l niet meer ter zake; melodische
g
zwierrimeert:
(zie muziekvoorbeeld 7).
p

Voorbeelden van sierlijke melodische eenvoud zijn de Trois Melodies waarin
aaln
op
wijze met de tegenstellingg
p heel gevatte
g
grote en kleine tertstonaliteit wordteg
sPeeld. Dit laatste is overigens
ook het ge
g
val in enkele liederen uit Guirlande Lyrique.
y Sue.
Met uitzondering
g van de Deux Mazurkas chantées,
,ggebaseerd op
p het typische
ritme van deze Poolse dans - invloed van
Chopin?
- kruidt Benoit zijn
e niet
p
J liederen
met enige
g 'couleur locale'. Hij onderscheidt
zich wat dat betreft heel sterk van tijd
)geno -

Zinnen

ten als Georges
Bizet 18 38-18 75 en Léo
g
Delibesi8 6-18
a92 die exotisme en oriëntalisme zowat tot handelsmerk van hun melodieën maakten.
Hoewel astmmetrie zeker voorkomt is Benoits melodische zinsbouw
meestal nog
geschoeid op
g volledig
gg
p de klassieke leest van de «phrase
carrée» meio^
di p
sche constructie onderverdeeld in motieven
van twee, vier of acht maten). Laura is daar
niet het enige
g schoolvoorbeeld van:

Motieven

Voorspel
A
B
A
C
A

ai - a2 - ai - a2
b1-b1'-b1-b1'
a1 -a2

Aantal maten

Tonaliteit

z+i

G
G
E
G
C
G

4+4+4+4
4+4+4+4
4+4
4+4+4+4
4+4+4+4

C1—C2—C1—C2

ai - a2 - ai - a2

Het vasthouden aan dergJ
eli'ke klassiek symmetrische
periodiseringg is voor die
Y
p
tijd
zeker g
niet ongewoon.
d
J
g Integendeel,
de
vaak onregelmatige zinsbouw van Hector
Berlioz1803-1869was toen veeleer de uitzonderingn
werd zeker niet algemeen
na
g
g emeen
gevolgd,noch door Berlioz' tijdgenoten
als
l g
Henri Reber180 7-1880 en Félicien David
(1810-1876),noch door de iets
ere com
) gjongerep onistengeneratie van Gounod Victor
Massé1822-1884 en Ernest ReYer 182 3 188.
4 Pas Jules Massenet (1842-1912) zou
het Franse lied bevrijden van het juk
J van
de «hrase
carrée» en een soort muzikaal
p
proza creëren dat in staat was alle nuances
van de literaire tekst te verklanken. Meest
vergaand
wat dit betreft is Dans la vie
g
waarin Benoit, in functie van een adequate
q
tekstexgressie de drie onderscheiden zinnen alsvolgt
g motivisch onderverdeelt: A 21

+
maten: 44

1

4+5+3),B(29
2 maten:
21 maten:

2+2+3
1 44
4+4+2+3
4+4),
3
3 44^

4 + 3+3 2+4+5)

Begeleiding
g
g en harmonie
In verreweg
g de meeste liederen
piano
geen
een echte rol van betekepeelt de iano
nis. Benoit is hier nog
g sterk schatplichtig
p
g
aan de traditionele Franse salonromance.
De inbreng
beperkt
zich
g van de piano
p
p
hoofdzakelij
hoofdzakelijk tot die van harmonische
on.
Speeltechnisch
eist
de
be
geleig p
g
dingooit
echt virtuoze vaardigheden,
g
, ing
tegendeel,
Benoits begeleidingen zijn
^zijn
g
duidelijk niet alleen bedoeld voor goed
geg g
schoolde,p
professionele pianisten.
Toch
hinp
deren deze beperkingen hem niet in het
g ebruik van diverse technieken: rustgevende
g
gebroken akkoorden (L'angélus
du soir);
g
g

begeleidingengebaseerd
ebaseerd
o een ritmisch
op
motief (Adieu d'un oiseau,p
op min of meer
ostinate melodische figuren
(Comme une
g
larme echofig uurtJ es(Les derniers bruits du
soir); tot één enkele keer haast volledig
colla voce-begeleiding
g
g (Les Zouaves de la
mort). Weer is het in de bundel Guirlande
L ri ue dat, m.n. in Le chant du rossignol
rosse nol Le
d'Arundel La fee Urgèle en Les cloches
du villa
e de piano
een (gedeeltelijk)
8^
p
g
l zelfstandiger^ sfeerscheppende
ppen entoonschilderende rol toebedeeld krijgt,
lg ze een meer
volwaardige
is in het muzikale disg partner
il
cours en in aanzienlijke
J mate ook bijdraagt
J
g
tot de verklankingg van de tekstinhoud.
Benoit blijkt
t een onmiskenbare voorkeur te hebben voor hetebruik
van grote
g
g
tertstonaliteitenzie 'Overzicht'). De modulatieschema's van Les voix de la nuit en
Laura(cfr. supra)
laten toe te stellen dat zijn
zij
p
zelden bijzonder
bijzonder complex
P
zijn.Chromatisch
zi'n.Chromatische harmonisatie is eerder
uitzonderlijk en blijft
beperkt
tot korte p blijft
p
sages van hooguit
g enkele maten (o.a. in Ma
Bruy
ère, Le nuag^
e A toi en Blonde ille . Het
opmerkelijkst
opvallende
parallel
met het
p
l
p
p
liedoeuvre van Gounod - is het frequent
q
edaalnoot. Meer dan eens
g ebruik van de p
beperkt
hij zich daarbij tot het plaatsen
van
p
p
alleen maar het vijfdegraadsakkoord
vijfde raadsakkoord uit de
betrokken tonalitieit boven de (vaak bijl iedere aanslagg herhaalde) tonica, of boven de
dubbeleedaal
van grondnoot
en kwint.
p
g
Waar hijJ boven de ppedaalnoot ook andere
ebruikt weet Begen akkoorden gebruikt,
noit - zonder dat ditrocédé
tot voor zijn
zij
p
choquerende
'dissonanties'
leidt
meer
J
q
dan eens tere, sfeervolle, haast impressionistische kleurtoetsen te bereiken (zie muziekvoorbeeld 8).

•

L'hi

ver

Muziekvoorbeeld 1, uit:

EI

•

le

et

Ia

froi

du

re

Adieu d'un oiseau

n'd - blou - it

Pas

les

yeux

EI

le

Muziekvoorbeeld 2, uit: Ma bruyère
y
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in

WS

nom - bra

bles

mon

des

de

feu

I
in

ses

nom

Muziekvoorbeeld 3, uit:

-

bles

II

des

mon

de

L'Angélus
du soir
g

mes -

des

mi

Ti

bra

sa

de mon coeur

res

Bé

Muziekvoorbeeld 4, uit: Petits bouquets
q

dou - cdleur

que

re

j'a - do

j'a-do

que

re

Muziekvoorbeeld 5

Rik

-

tak

ke tik - ke tik - ke

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

V

I

V

MINI=
^`^
Rik

ke tik - ke tik - ke

tak

tak

tak

tak

tik
II

V

Muziekvoorbeeld

6,

tak

rik - ke tik - ke

uit: Chant desor Serons

i

Muziekvoorbeeld 7

tiiti 'MI ::1Mttttttti
rillNItiANI MIAMI Jir
is
MIAMI !W
NI AMNON/ ANIME TLlIN MIN MI MI INN
tttt"a'AII•11 ■ __1•12 MIMI tttntittttttt
■ /. O1% /MEW
^^...ti

_;

^

Muziekvoorbeeld 8, uit: Le chant du rossignol
g
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HEDWIGE BAECK-SCHILDERS

Peter Benoit en de religieuze muziek

exeg evan eigentijdse
In analyses
Y
g l

l

ten in biografieën
en in artikels
g
composities
werden de religieuze
P
g
Terecht,
belicht.
van Peter Benoit uitvoerig
g
want enerzijds droegen
g
g
g ze in nietgeringe
Benoits snelle bekendheid als
mate bijl
en anderzijds
anderzijd vormen ze een
componist
p
zij
rijk deel van zijn
zijn oeuvre. Toch zijn
belangrijk
geestelijke
meningen
l mu g over Benoitsg
ziek verdeeld. Corbet en Van den Borren
naast de
stellen bv. de uadrilo%ie religieuse
%
rond
186o
gebied
beste werken die op
dit
P g
werdeneschreven.
Van der Mueren vindt
g
dit%
1
g enre bijJ Benoit `noch het bewi'skrachti
ste noch het duurzaamste'.
In naslagwerken werd de kerkmuziek van Benoit ookesitueerd
in het kader
g
van de katholieke kerkmuziekhervorming
die in de loop
p van de 19de eeuw ontstond
en uiteindelijk
leidde tot het Motu Proprio
p
l
van Paus Pius X in 1903. Maar in Otto
Ursp
run gs monumentale Die Katholische
over Benoit.
sprake
Kirchenmusik is ereen
g
p
In brieven aan zijn
ouders
heeft
J
Benoit het herhaaldelijk
g
J over zijn religieuze
werken. De brieven bevinden zich in het
Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven in Antwerpen en worden in
naar A. Pols,
onderhavigg artikelgeciteerd
g
Peter Benoit's leertijd.
1 Honderd brieven aan
zijn
1 ouders uit de 1jaren 1851-1862 (Antwerpen, 1934).
Kerkmuziek in de eerste
helft
vande s 9de eeuw
1 va
et
Reeds in de 18de eeuw werden
wegen allerlei
maatregelen
genomen
tegen
g
g
reldse uitwassen in de katholieke kerkmuziek, ondermeer door de encycliek Annus
q ui vertentem vanpaus
p Benedictus XIV in
en door de Ordonnantie van keizer
1749
749
Jozef II in 1787.
Tijdens
de Franse Revolutie
J
ontstond echter een vacuum: kerkmuziekkapellen
enprivilegies
g
g werden afgeschaft,
p
p
atrimonium kerkorgels
patrimonium,
g en koorboeken
geconfisqueerd, verkocht of vernietigd.
g Na
het Concordaat tussen Eerste Consul Bonap arte en Paus Pius VII in 18o1 en de afkonh d van den openbaeren
digingvan 'de v^eJ
p
25 april
Roomsch-Catholyken GodtsDienst' op
psp
tij moei1802 bleef de toestand nog
g lange
g tijd

l doorggebrek aan financiële middelen,
Toch
eschoolde musici en repertoire.
geschoolde
p
zoals
Adrien-Joseph
konden kapelmeesters
p
p
Van Helmont in St.-Goedele in Brussel,
GuillaumeJ.J. Kennis in 0.-L.-Vrouwekerk
in Antwerpen
p en Nicolas Bodson in de
een
kathedraal St.-Paul in Luik opnieuw
p
Voor
de
zangkoor en kerkorkest oprichten.
p
feestdagen zoals Kerstmis, Pasen,,
rote g
Sacramentsdag,
g ,
g, Mariafeesten, Allerheiligen,
het feest van St.-Ceciliaatrones
van de
p
musici) beschikten deze hoofdkerken zelfs
koor en
groot'
over een 'buitengewoon
g
g
orkest waarvoorlaatseli'ke
p
l componisten
p
missen
missen, motetten, Te Deums en Requiems
q
schreven.
Omdat 'de dramatische en beschri'1
vende stijl' van 'bijna alle plechtige
p
% Missen en
'van
grote
motetten' en arrangementen
g
%
theaterstukken marsen ... of wijsjes die%ezonen
1 % worden oppstraat of oppmondaine bijeenkomsten' niet strookten met 'gewijde'
l
g
muziek vaardi gde Kardinaal Sterckx oop
22 april
P 1842 een decreet uit 'betreffende de
zang
% en de kerkmuziek ... ten behoeve van de
Zang% en Muziekmeesters'. Hetgregoriaans
gg
kreeg voorrang
kree
g op de instrumentale mugeweerd
ziek,
e, de volkstaal werd uit de kerkg
muziek g
ereglemenen de niet-liturgische
g
teerd.
Devocht,
Vanaf 1846
4 compileerden
p
Janssens en Duval in Mechelen een Répertoire de musique religieuse pour voix et orgue à
l'usa e surtout des églises
de campagne en in
%
1848 werd de reeks — onder de beschermingg
van kardinaal Sterckx uitgegeven door
Antwersecom Schott in Brussel — door de Antwerps
(1812-1891)
Simon
Eykens
1812-18
Jean
p
y
9
verderezet.
g
re o Aan de uitvoering
g van het gg
riaans werdrote
g aandacht besteed. De directeur van het Brusselse conservatorium,
Fran^publiceerd
oisJ. Fétis(1784-1871)ubliceerde in
1839Six messes faciles ppour l'orgue,
p
% ^ composées
sur lelaint-chant
de l'église
accomp%
a né avec
%
p
des versets, des introductions et des conclusions
een Méthode élémentaire deplainten in 1843
43
chant à l'usa %e des séminaires des chantres et
organistes
. Van de hand van kanunnik
%
Théodore De Vroye
Y van het bisdom Luik
1829
sinds 182
verschenen Livres delaint-chant
p
in 1839. Sinds
en een Traité delaint-chant
p

1848
publiceerde een commissie voor de
4p
reformatie van de kerkmuziek het Graduel
gregoriaanse
oriaanse misboeken,
de Malines. Dezere
Editio
Medicea van
eïns
ireerd
o
de
p
g p
romain' uit
1614/1615
5 en het 'Antiphonaire
p
4
de oude modi uitgegeven
1 579 volgens
g
door P.C.C. Bogaers
en Edmond Duval,
g
bleven tot 1909
99 in
ggebruik. Pater Louis
Lambilloteaf
g in 18 51 een Clef des Mélodies
mots
uit en in 1855
Grégoriennes
$
55 Quelques
9
sur la restauration du chant litur%q
i ue état de
lauestion solution
des difficultés,^ waarop
p
^
Fétis kritiek leverde. Ten slotte verscheen in
1856
5 het Leerboek van den Gregoriaenschen
%
Gevaert.
zan van Auguste
zang
g
Men werd het echter niet eens over
zodat
de toepassing
g van het tonale systeem
Y
p
bij degregoriaanse
de orgelbegeleidingbi'
re
g egg
organisten
zangen
aan
de
willekeur
van
de
g
g
was overgelaten.
Dit bleef problemen
stelp
g
zij
zijn niet in staat de
1e n want 'vele organisten
g
te vertolken zoals het hoort' meende
Le Guide musical van 29
9 mei 1862. Gre
g oriaans met orgelbegeleiding`noottege
teen
werd aanbevolen op
p het eerste
Mechelse kerkcongres
in 186
g
3, waarover
Xavier Van Elewijck De la Musique
q religieuse
%
Less Congrès
C $ de Malines de 18633 et 18644 et de
Paris 186o et la Legislation
de l'Eglise
en cette
%
%
Matière in 1866ubliceerde.
P
van de
Naast officiële maatregelen
g
kerkelijke
overheid ontstonden ookparticuJ
stichtten de broers
liere initiatieven. In 1839
39
Van Maldeghe
Malde hem in Brussel het Gombert's
Genootschap
p m et de bedoelingg ook religieuze muziek uit te voeren. In Antwerpen
P
ijverde
Constance Teichmann(1824-1896),
J
dochter van de p rovinciegouverneur voor
de hervormingg van de kerkmuziek. De
in het
familie Teichmann organiseerde
g
Provinciehuis concerten vanewijde
J
g
muziek, waaropp ondermeer motetten van
Lassus en Palestrina weerklonken. Vanaf
1858
Y
5 werd tijdens de Goede Week Haydns
met
Les sept
oratorium
oat
ppparoles uitgevoerd
g
als solistenJ. Fischer en C. Teichmann
onder leiding
p Bessems 1809g vanJoseph
van de 0.-L.-Vrouwe1892), kapelmeester
p
kerk sinds 1845.
45
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Constance Teichmann in 1864.
4

Eerste religieuze
composities:
motetten en
p
l
Saluts

Als student van het Brusselse Conservatorium ergerde
Benoit zich over het
g
gebrek
ebrek aan 'la belle musique'
in de kerken te
9
Brussel en betreurde in een brief aan zijn
J
ouders op 23 november 185 1 dat 'door de
P3
verbanning% van het orkest uit de kerken, vooral
door wat er in deplaat
delaats komt, verliest de ereeenroot
% deel van zijn
zijnwijding'.
1 % Ten
gevolgepp
l decreet van
van het bisschoppelijk
1842
4 hadden vele kerken van het Mechelse
diocees hun kerkorkest immers afgeschaft.
g
Voor de kerkfabriek was dit voordelig
g maar
metg
g elegenheidszan ers- en instrumentalisten daalde heteil
viep van de liturgische
g
ringen. Alleen Joseph
Fischer
181-18
9 97
p
zorgde in St.-Goedele voor `la bonne musiin
q ue reli%ieuse'. Hijlbegon
g als koordirigent
g
1839,
werd ka elmeester
van St.-Catherine
P
in 1844
en van St.-Goedele in 18 5 o en diri44
Réunion yq
l ri ue
g eerde ook de Société royale
y
de Bruxelles.
In 1851 logeerde
Benoit in het bling
denen gesticht van de Broedoofstommen
ders van Liefde in Brussel, waar hij broeder
Julien Liesenhof leerde kennen, een organist en componist
die ook belangstelling
p
g
g
had voor de hervormingsbeweging. Benoit
bestempelde
'frère Julien' in een brief van
p
musicien'
musicien die
3 oktober 1851 als een `'parfait
p ar
hem zijn
piano
en
zijn
zij
bibliotheek
ter
lP
beschikkingstelde.
In een brief van 21 maart 1852
5
vermeldde Benoit vier motetten: Laudate, 0
Salutaris, Tantum Ergo
Coeli,, die
g en Regina
g
90

waarschijnlijk
hijJ had gecomponeerd
en die waarschijnlijk
p
g
soli door zang-werden uitgevoerd met
g
studenten van het Conservatorium tijdens
J
een Salut(Lof) in de kerk van 0.-L.-Vrouw
zij brief van 28
van de Zavel, zoals hijJ in zijn
Jjuni 1852 aankondigde.
g
Na het behalen van een ede Prijs
l
voor harmonie, ontvouwde Benoit aan zijn
]
zijn
zijnplannen
ouders opp233 november 1853
53
p
om acht motetten (waaronder de reedseg
citeerde vier) voor drie mannenstemmen
met orgelbegeleiding'bi'1 intekenin
intekening ' te laten
• g even. Volgens
de p
prospectus
die hij
hij oop
p
g
1 december 1853
meedeelde, vond Benoit
53
hiervoor steun bijJJ leermeester Fétis: '
De or%anisten kap
elmeesters en muziekleraars
aanodsdienstinstituten
hadden dikwijls
dikwijl moei%
om hun repertoire
te variëren wegens
1
p
%
de schaarste aanarti'en
muziek.
p 1 van religieuze
%
De heer Benoit uit Harelbeke, uitstekend student aan het Koninklijk
1 Conservatorium in
Brussel en laureaat van dit instituut, komt aan
deze behoefte tegemoet
door het componeren
van
%
p
verscheidene stukken, die door zijn
geleerdeprop
1%
essor, de heer Fétis, werdenoed
% %ekeurd en dus
een verdiend succes laten verho pen .' De inte kenlijst
J had echter niet het verhoopte
p suc ces en deublicatie
ging
P
ggniet door.
0 18 december 1853
meldde Benoit
Op
53
aan zijn ouders dat een 'stuk voorroot
or%
kest' op
Kerstdag
1853
in
de
Sintacobskerk
p
g 53
in Gent zou uitgevoerd
worden. Opp6 april
g
p
1854
schreef hij
hijechter dat zijn
zij Stabat Mater
54
soliso Praap ^ tenor en bas),gemengd
,g
g
koor enroot
g orkest te langgis voor een Lof
en omdat het werk daarenboven een
'orchestre formidable' vergt,
vert suggereerde
hij
hij
gg
dit werk in Kortrijk
Kortrijk uit te voeren tijdens
tijden
• 'concert spirituel'
ten voordele van de
p
armen.
Enkele maanden voor Benoit de
Prijs van Rome behaalde (opP144ljuli 18
1857)
ppubliceerde Schott Frères in Brussel in de
reeks Musique
12 Motets a 2 ou
q Religieuse
g
avec accompagnement d'or ue ou
%d'orgu
3 voix égales
composés
P.L.L. Benoit,
ppar
,
waarvan de lijst
in
Le
Guide
musical van
J
april 1857,
1857
en 20
'3o P
P
57
57^ 3september
l anu
ari 1859
verscheen. Al deze motetten kon59
den tijdens
het Lof in de meimaand Marial
maand worden uitgevoerd.
g
Tijdens
Tijdens
zijn studiereis in Duitsland
zij
• laureaat van de RomepJ^
rijs schreef
Benoit op
18
augustus
18
8
uit Berlijn
5
P
g
l dat
hij
hij 'un nouveau Salut de Noël' had g ecom oneerd. (Op
1 november
6 had hij
p
5 18
hij
p
eschreven
dat
hij
aan
een
hij
Salut
voor Gent
g
was begonnen
dat hij
hij het in 144dagen
g
g
hoopt
hoo te te voltooien.) Eén van de stukken
• dit Salut wasebaseerd
opPhet bi'belverg
l
haal van de kerstwake van de herders in
Bethlehem: ' Ik begin
'Kerstliedje met
% het stuk 'Kerstliedje'
• andanteastorale
om de herders met hun
p
kudde uit te beelden: dit andante wordt onder1 broken door het gezangder engelen, begeleid
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strofen die
door harpen
p en orgel:
% hieropp volgenen
door het
tot aanbidding
%
% uitnodig% J begeleid
engelenkoor
dat
na
de
strofen
herneemt
en ten
%
slotte in de verte uitsterft – het stuk eindigt
% met
het eerste andante om de emotie van de herders
te vertolken die achtergebleven
zijn
%
1 en
aanstalten maken om naar Bethlehem te vertrekken.' Benoit wilde dit Salut de Noël aan Fétis
opdragen en hoopt
hoo te dat het met Kerstmis
1858
5 in St.-Goedele in Brussel zou
gcreëerd worden. Zijn
hoop
bleek
echter
l
p
hijl naar mogelijkheden
voorbarig,
g l
g^
zocht voor uitvoeringn
g Harelbeke.
Bijll
zijn terugkeer
uit Duitsland dirig
in Hareleerde
Benoit
op
27
januari
1859
59
p7J
g
beke inderdaad een Salutour
p voix mêlées,
sans accompagnement. Le Guide musical
bespreekt
alleen Tantum Ergo,
p
%^ Ave Verum en
maar
waarschijnlijk
werAlma Redemptoris,
p
^
den de vijf
J motetten waarover Benoit in een
brief van 10 november 1858
5 uit Leipzig
pg
Tantum ergo,
meldingg
maakt,^ namelijk
namelijk
$Genitori, Ave Maria, Ave verum en Alma
redemptoris
Het Ave Maria, een
p
ggezongen.
g
werk voor dubbelkoor, datopgedragen was
aan A. Neithardt, kapelmeester
van het
p
j
Berlinse
Domchor en door Ed. Bote &
18 8 werd gP
G. Bock in Berlijn
Berlin in1858
e ubliceerd als opus
p 1^ weerklonk ook opp 6 februin St.-Goedele in Brussel.
ari 1859
59
werd
Op
59
p zondagg25
5 december 1859
uiteindelijk
het Salut de Noël met orkest onl
der leidingg van kapelmeester
J. Fischer uitp
g evoerd in St.-Goedele in Brussel. Het werk
bestond uit zes delen: i. Tantum ergo (orchesa voix (chceur
tre et choeurs), 2. Ave verum^5
sans accompagnement),.3 Alma redemptoris,
p
en troisarties
(orchestre et choeurs),, 4.
4 Can p
tate de Noël, en cinq
cie parties (choeurs, ,solos et
orchestre
,55. Ave Maria (a deux choeurs sans
accompagnement), 6. Genitori (orchestre et
choeurs). Volgens
Le Guide musical van 229
g
dat
had Benoit 'het gevoelen
december 1859
59
%
ei%
en is aan dat genre %
(van kerkmuziek)' goed
begrepen, want 'de orkestratie en de koorbehandelingebben
altijd
altijdeen verheven sfeer;- dui%
deli'k
1 anders dan bij1 de dramatische muziekvormen die te dikwijls
1op
peffectbejag.'
1 uit zijn
–De(Petite) Cantate de Noël
g ecom
oneerd
in
Berlijn
op
17
augustus
18
8
en
5
P
l p 7 g
ter beoordelingggestuurd
naar
in juli
juli1859
59
g
de commissie van de RomepJ
rijs – werd
later het eerste deel van de Quadrilogie
religieuse
en is als dusdanigg door het Peter
%
Benoitfonds in 1924
Hu s'
94 uitgegeven. (B.Huys
meningdat deel 1 van deQuadrilogie
% relig e Salut de Noël be% ieuse uit het zesdelige
staat wordt door eigentijdse
programma's,
Pg
g J
uitvoeringen
g en commentaren niet
bevestigd.)
g

Deuadril
oi
er
e li reuse.•
Noël,
oe Messe, Te Deum en
Requiem
1859-186 3
q
In Parijs
Benoit van
l componeerde
p
juni
juni1859
59
tot april
p 1860 een Messe et gran
et à deux choeurs die hij
•
hi' aan keizerin Eugénie
van Frankrijk
g
l wou opdragen.
Over deze Messe solennelle, die Benoit als
laureaat van de Romeprij
Rome rijsde
naar be• g de minister in Brussel had opgestuurd,
pg
oordeelde Fétis volgens
het verslag
g
g van de
Académie royale
Y de Belgique, Classe des
Beaux-Arts, Séance duavril
1861:' Wat on4
middellijk
opvalt,
is
de
overeenstemming
stij
1 p
^
% in stijl
• religieus
onderwerpp van het werk. Deze stijl
stijl
%
ernstig.
% Maar dit wil niet zeggen
%% dat het de
sti1'l is van de religieuze
componisten
uit de
p
%
tweede helft van de 18de eeuw, noch van het
begin
kunste1on%e
% van de 19de eeuw,^ want de jonge
naar volgt zijn eigen weg en aanvaardt de
autoriteit van de traditie niet.'
Op
p 20 juli 1861 had de algemene
g
repetitie
re
p
pplaats in de Grande Harmonie in
Brussel en opp 2 1 juli 1861 dirigeerde
J.
g
Fischer in St.-Goedele 'larande
messe
solen%
nelle à double choeur' met 200 muzikanten.
Deun
p erscommentaren waren unaniem g stig: in L'Echo du Parlement Belge
% over g eno men door Le Guide musical,- 25
augusau
us5 J juli -1
1861 schreef E. Van der Straeten
'buitengewoon
merkwaardig
au%
% werk, dat de
teur opp de eerste plaats
van de Belgische
school
p
%
zet en dat in afzienbare tijd ook in andere landen zal gewaardeerd worden'. L'Etoile belge
(eveneens overgenomen
door Le Guide
g
musical vond het werk ' minder een muzikale
vertolking van de geestelijke gezangen van de
mis, dan een muzikale uitbeelding
% van het groot
%
religieus
drama van het kruisigingsoffer
%
%%so er en van
de mysteries
van het evangelie
die in de
y
%
eredienst worden herdacht.'
Er volgden
nog
o
g
g uitvoeringen
g op
22 november 1861 in Brussel voor het feest
van St.-Cecilia en ook in Gent in februari
vol ens
1862 door de Société des Choeursg
Le Guide musical van 177 oktober 1861 en
Benoits brief van 24
4 december 1861. In
augustus
1861 had Benoit aan zijn
zij ouders
g
geschreven dat de mis zou uitgegeven
e even wor gg
den en op
p mei 1862 verscheen in Le Guide
musical inderdaad het bericht dat ' De muziekuit%everi'1Schott bezig%is met de mooie mis
van de heer Pierre Benoit uit te geven ... in
orkestpartituur, groot formaat, in 8° ... De
intekenprijs bedraagt twintig frank.' Om de
promotenciteerde Le Guide musigave te romoten
cal Fétis' verslagg en ook Van der Straetens
recensie in L'Echo du Parlement Bel %
ge van
3 maart 1861: 'Alle artistieke en literaire p ro minenten waren eensgezind
om te erkennen dat
%
het werk van de Belgische maëstro niet moest
onderdoen voor de meesterwerken in het genre
(...) Pierre Benoit ... is door zijn mis in de
rangen
Van der
% der meesters opgenomen.'
p%
Straeten voegde
hieraan toe dat decompocomog

in 'vier werken zijn
1 opvattingen over vorm
en inhoud van reli%ieuze teksten' wil uitdrukken. Deze 'q uadrilo%ie zal een soort epos
p zijn
1 '
bestaande uit een 'geestelijk
%
1 drama' de%eboorte van Christus), de Mis (lijde
li 'den en triomf
• Christus-God), een Te Deum (de komende
eeuwen waarin de overwinning% van het Christendom over het heidendom, van de idee over de
materie, losbarst in vreugdekreten en een Requiem uitbeeldin%van de laatste wereldse
strijd,
1- vol van donkere en grootse,
S
^ droevige
% en
troostendeedachten
.
%
Desondanks werd Benoits Mis niet
uitgg
e even volens
^ g Van der Straeten in
L'Echo du Parlement Belge
1863
% van 12 maart 186
omdat ' dit project niet de goedkeuringwegdroeg
van de clerus, die in de Belgische maëstro een navolger van Kant, een artistieke doctrinair, zag.'
In oktober 1861 voltooide Benoit een
Te Deum grand orchestre et a double choeur.
hij hoopte
juli
Alhoewel hij
p dat het reeds opp 2 1 jul
•
in Brussel zou uitgevoerdworden,
had de algemene
repetitie
één jaar
later
g
P
J
laats opp 20 juli
juli 1863^en de creatie oop 21
plaats,
juli3
1863 in St.-Goedele onder leidingg van
Fischer. Volgens
Le Guide musical,^ 2 en9l
juli
g
1863
3 was het Te Deumggeschreven in een
'style héroi9ue'
^ als uitdrukking
g van 'de
triomf van nieuwe ideeën. De opeenvolgingvan
de vier delen (van de Quadrilogie religieuse) is
als het ware een christelijk
christelijk muzikaal epos,
p,
waarin deeboorte
de
strijden het lijden
lijde van
%
^ strijd
Christus,zijn triomf en de verzuchtingen
% van
de mens naar een hoger leven worden beschreven. De componist
heeft de bedoeling%%
gehad om
p
in opeenvolgende grote beelden, het symbool uit
te drukken van elke nieuwe idee, dielots
opp
duikend allerlei beproevingen en tegenkantingen
en moet doorstaan, vooraleer te zegevieren.'
Van der Straeten maakte van
deen
ele
g g
Parlement
beidebruik
om
in
L'Echo
du
g
door Le Guide musical
Belge
% (overgenomen
g
vano3)
juli - 6 augustus
1863)
de
3nogmaals
g
g
nadruk te leggen
het grandioze
concept
ggopP
g
p
uadrilo%ie religieuse
die hij vergevan
%dee
g
leek met de `oude Vlaamse of Duitse triptieken
p
waarin drie onderwerpen zich voor de toeschouwer ontplooien
en elkaar aanvullen (...) In de
p
plaats
laats van drie onderwerpen
p heeft Benoit er vier
gebruikt en, voor hem, betekent de geboorte van
Christus een nieuwe fase van de idee, de logos
van Plato, het woord, van Johannes, enz. Omdat hij %
geen uiterlijke
1 natuur te schilderen heeft,
moest hij wel een beroep
p doen op
p abstracties. In
zijn
is het Te Deum de Marseillaise van
1 optiek
p
juli
het christendom.' Op
4 en 2 1 jul
P 2 1 juli 1864
uitge•
werd het Te Deum nogmaals
g
ge
voerd in St.-Goedele in Brussel.
Het sluitstuk van de uadrilo%ie religieuse, een Requiem a double choeur et à grand
orchestre, voltooide Benoit in Parijs
l in februare 1863.
in het
3 Na een ggenerale repetitie
p
Herto
186
1863,
Hertogelijk
p
g l Paleis opp 2 0 september
had de eerste uitvoeringgp
plaats in St.- Goeseptember 1863
dele op 2 1p
3 onder leidingg

van Fischer.J
aarli'ks werd toen een Reuiem
gecelebreerd
ter na ggedachtenis van
q
g
demwen
esneuvelden
van
de Belgische
Og
g
telingin 18 0.
3 Volgens
g Van der Straeten
L'Echo du Parlement Bel ge,
g
%^ overgenomen
door Le Guide musical, 1 en 8 oktober 1863)
'een werkelijke
was Benoits Requiem
werkelijk revelatie.
q
idee, uitdrukking,
is nieuw en origig,
neel. Het is ... deeniaalste
compositie
die in
%
p
ons land in het religieuze
genre
is
geschreven.
%
%
%
Zi' steunt opp%
Zij
geen enkel model,^%
geen enkele
school en het zou moeilijk
moeilijkzijn,
1- om niet te zeg%
plaats
%en onmogelijk, om haar een duidelijke
1p
toe te kennen in de hiërarchie van de hedendaagse
% pproducties.' Daarentegen
g was Etienne
Soubre,g
gewezen dirigent
g van de Société
Philharmoni ue in Brussel en sinds 1862
Philharmoniqu
van het Conservatoire royal
Y in
Luik in een brief aan C. Teichmann minder
enthousiast: 'Zijn
1 stuk maakte indruk, maar
hetaat
% hier zeker niet om zuivere muziek, er is
weinig of geen doorwerking,het zijn volmaakte
akkoorden die zich in steeds dezelfdero
p%ressies
opvolgen(.... )Dit effect is goed voor één keer
maar wordt ten slotte monotoon en een beetje
1
kinderachti% .' In dezelfde brief waarschuwde Soubre trouwens voor 'ont %oochelin%en die hem in het leven te wachten staan,
indien hij niet oplet,
p^ en hoe zou hij kunnen o p letten ^1
hij heeft alleen vleiers die zijn
gedachten
1%
benevelen en zijn
1 hoofd is niet al te sterk.' (zie
atho
ook E. Baeck, Peter Benoit.
Eenie
p
% ra
van leven, werk enersoonli'kheid.
p
1
In de volgende
jaren
organiseerde
J
g
g
Benoit concerten – festival, concert spirituel
p
of concert de musique
genoemd
g
g
q religieuse
– in Luik, Brussel, Gent, Antwerpen
p en
medewerkingg van
Mechelen waarop,
p,
plaatselijke
g
^ fra g l koren en hun dirigenten,
p
uitgementen
uadrilo
van
dee
g
%ie werden
voerd. Het concert dat in Antwerp^
en onder
impuls
van C. Teichmann door de Dames
p
de la Charité, op
4 werdgeor
p24
4 april
P 1864
ganiseerd met de medewerkingg van het koor
van de Dames de la Charité, versterkt door
ongeveer
5o 'dames uit de stad'- meer dan 6o
g
`amateurs uit de stad' 'eenroot
g aantal kinderen' en 'artiesten van het Antwerps
p orkest en
de Koninklijk
Koninklijk Muntschouwburg'
% (in totaal 250
instrumentalisten),onder leidingg van
J. Fischer enose hp Bessems(1809-1892),
bevestigde
g Benoits naam in de Scheldestad.
In tegenstellin gtot wat alle auteurs beweren werd ook tijden
tijdens dit concert de uadriniet integraal
uitgevoerd.
Wel
g
% ie religieuse
%
g
was het,, volgens Betsyy Teichmann, de eerste maal dat vrouwen er in mee konden
zingen
g want, in tegenstellingg met de uitvoeringen
g in de St.-Goedelekerk in Brussel,
had het concert in Antwerpen
in de
P
p plaats
ver
grote
rote zaal van de Cité. Het programma
p gramma
meldde (naast de ouverture Le Roi des Aulnes o.l.v. Benoit) Noël (naissance du Christ,
rie
l'idée chrétienne apparait
sur la terre),- Kyri
pp
ments de la messe, luttes et souffrances du
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a ments
Christ),Sanctus, Benedictus, Finalg
du Requiem),Te Deum (le règne
du
Christ).
$
Volgens
186
Volens Le Précurseur,^23
4^ had de
3 april
p
componist
van deQuadrilogie
een
p
% religieuse
$
op
plossing
g ggevonden voor ' het moeilijk p ro bleem om de religieuze muziek te dramatiseren
zonder de sereniteit ervan tekort te doen ... hij
maakt de meest mystieke
bevliegingen van de
y
godsdienst
menselijk
en
waarneembaar
en geeft
$
%t
nieuwe krachten aan het religieus
gevoel
door
$ $
de aarde aan te raken.' Het Handelsblad van
24-26
april
4
4 schreef: 'Gisteren hebben
g 1864
deze Dames niet alleenlyk
y een liefdadig$ doel bereikt,y
z hebben eene ware dienst aen de nationale kunst bewezen,
- daer yz onze bevolking% een
werk van eenen verdienste)t'ken landgenoot
heb $
ben doen kennen ... De schepp
in en
van
Be%
noit kenschetsen zich door eeneoede
faktuer;
$
hunne strekking is ernstig;de maëstro bezit het
wareodsdiensti
gevoel;
zyne
zyn
%
y
%$
^ y gedachten
$
verheven enrootsch.'
%
Enkele maanden nadien,^ op 23 au fra g 4^weerklonken opnieuw
gustus 1864,
g
menten van de uadrilo%ie reli$ ieuse namelijk
de la Messe, Sanctus et Benedictus
y
l Kyrie
du Requiem,
de 'Matinée Musicale'
q
^ tijdens
J
o.l.v. Henri Possoz in de zaal van de Cité
m.m.v de koorverenigin gen L'Echo de l'Escaut Antwerpener
Liedertafel, Apollon
uit
p
p
Borgerhout Société Grétry,
dames,, een
y,
'goot aantal
amateurs'(in totaal 552 zangers)
55
g ers
en een orkest van ioo muzikanten samengesteld uiten
'de beste artiesten van Antwerpen
p
en Brussel '. 's Anderendaags,
g^244augustus
g
1864,dirigeerde
Alp
Lemaire het Te
g
g
Deum tijdens
het
ju
jubileumconcert van de
bileumconcer
J
rotale d'Harmonie d'Anvers waarmee de nieuwe concertzaal van deze verenigingwerd ingewijd.
g J

Het Drama
Christi:
a
C lstl. een
Vlaamse
se
kerkcantate(1871)
In 1867
tot
7 werd Benoit aangesteld
g
directeur van de Antwerpse
Muziekschool
g
en op
g het einde van datzelfde jaar tot dirig ent van de Société de Musi qque d'Anvers.
Hijl componeerde
grootschalige
wereldlijk
g
g
g wereldlijke
op
Nederlandse
tekst
zoals
Lucifer
g
(1866) en De Schelde (1869)aar
ook de
9
kerkmuziek bleef zijn aandacht gaande
g

houden.

In augustus
1868 zetelde Benoit in
g
de JY
jury van het Grand Concours international
de Musique
q sacrée de Bel
$qi ue dat onder het
voorzitterschap
van
Fétis,
g
^ werdgeoranig
seerd door de Brusselse muziekuitgeverij
g
J
Schott op
g het Congrès
% de musique
q religieuse
%
de Bel%9
i ue. Er waren twee categorieën:
voor
g
de eerste moest een 'mis voor drie mannenstemmen (twee tenoren en een bas) met orgel, in
een eenvoudige en gemakkelijke stijl, die tegemoetkomt aan de behoeften vanlattelandskerp
ken en kerkkoren van tweede en derde rang in
de steden' wordeng
ecom oneerd • voor de
g
tweede,, voorbehouden aan Belgische
com g
92
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onisten'vier
, eveneens
motetten voor het lof,
voor drie mannenstemmen met orgel'.
(cfr.
$
Le Guide musical,3
13 en 20 augustus
1868
g)
In het kader van zijn
l conferenties
over Vlaamse muziek in het Théátre royal
Y
in Antwerpen
sprak Benoit opp 19
p g
9 mei 1870
o.a. over de Eenheid van de religieuze
muziek
%
voor de 16de eeuw. De voordracht werd opg
geluisterd
met religieuze
muziek uit de
g
g
14de^15de en 16de eeuw,gezongen
g
g door
leerlip gen (solisten) en koorafdeling
g van de

het Nederlands in de kerk, maar na tussenkomsten van C. Teichmann dirigeerde
g
Benoit toch het Drama Christi als dusdanig
op
tijdens de
7 november 1871tijden
P maandagg27
inwijdinggvan de muurschilderinge inwi'din
g en. Omdat vrouwen toen niet in de kerk
mochten zingen,
hgeopteerd
voor
g ^ hadhijg
g
een originele
bezetting:
g
g een klein koor
'stenen koor'enoemd
van vier manneng
stemmen dat telkens het onderwerp
g van
elk tafereel aankondi gt, solisten, groot
vierg

Muurschildering$ door Godfried Guffens in Sint-oriskerk
in Antwerpen.
I
p

Antwerpse
g Muziekschool. (cfr. Le Précurseur 14
4 mei 1870
In 1871
een
g Benoit opdracht
7 kreeg
g
com
compositie
te schrijven voor de plechtige
g
g
g
inwijding
J g van 16 muurschilderingen
g van
Jan Swerts en Godfried Guffens in de neogotische Sint- oriskerk in Antwerpen.
g
g en
Onder elk van de taferelen, die Christus'
leven en lijden als mens en zijn
zijn verrijzenis
J
als God uitbeelden, staat een opschrift
en
p
een Nederlandse evangelietekst. Overeenstemmend met de indeling
g van deze muurschilderingen
ontstond
aldus
het Drama
g
Christi, geestelijk zanggedicht voor soli, klein
enroot
orgel
$ mannenkoor, ^
$ en orkest opp bibel1
schen tekst in drie delen die de Strijdende,
l
de Lijdende en de Zegevierende
Kerk
g
symboliseren.
Y
Benoit zag
g in de Nederlandse tekst
een mogelijkheid
om zijn
zij nationalistische
g J
es
tot
de
kerkmuziek
uit te breiden
g g
wat in Courrier de la semaine d'Anvers overgenomen
in Le Guide musical,
g
^ 7 december
1871)
als
'une
véritable révolution' werd
7
bestempeld.
De kerkelijke
kerkelijk autoriteiten
g
weigerden
aanvankelijk het gebruik
van
g
g

stemmigmannenkoor en klein orkest met
orgel,
g, cello's, contrabassen, trompetten,
p
,
bazuinen enauken.
g
Reeds op
31 december 1871
g zondagg3
werd het werk om 13.30 uur in Antwerpen
g
in de 0.-L.-Vrouwekerk hernomen. Minder
succes had het 'drame
reli$ieux' in Brussel
waar het eveneens onder Benoits leiding
werd uitgevoerd
opg 18 februari 1872 in het
g
Hertogelijk
Paleis
tijdens
tijdens een liefdadigheidsgl
concert ten voordele van'l'Enfance catholi2 de St. que',^ en in Elsene opg24
7in
q
4 maart 1872
Bonifaciuskerk. Volgens
de
'correspondance
g
g
25 maart 1872
garticulière du Précurseur' op
g5
van de Brusselse muziekcriticus Charles
Tardieu, was het ontwerpp vormeloos,, de intergretatie zwak en het effect gering.
g g

Hoofdbestuurder van
de muziekkapel van0.-L.0
Vrouwee
k rk in Antwerpen
pe
De creatie van het Drama Christi in
Antwerpen
moet ook indruk hebben
g
g emaakt op
g kardinaal Dechamps,
g^ want na de
uitvoeringg kreegg Benoit opdracht
een ver g
slagover de kerkmuziek opgte stellen. Of

hijJ zich van deze taak heeft gekweten,
is
g
echter niet zeker. Wel liet Alfons Goovaerts,
adjunct-bibliothecaris
van de stad Antwer)
p en en secretaris van de Antwerpse
p
Muziekschool, in 1875
75in De Vlaamsche
Kunstbode een reeks artikels verschijnen
l
over De Kerkmuziek in Antwerpen die in
1876
7 werden ggebundeld als De Kerkmuziek.
Bedenkin%en over haren huidigen
% toestand
en Beknopte
geschiedenis
aller
scholen
p%
Europa's.
Misschien alsevol
g gvan Benoits
toenemende impact
p het Antwerpse
p
P op
muziekleven gaf J. Bessems opp14
muziekleven,
4 decem ber 1871
zijn ontslag
van
7 zijn
p
g als kapelmeester
de 0.-L.-Vrouwekerk. Het kerkmeestersbu1
reau stelde dan opp 2 1 d ecember 1871
7Lodewijk
Kiven(1830-1878)aan
'om
de
muziek
te
J
dirigeren, onder het hoger bestuur van de heer
Benoit, die een erefunctie heeft' In zijn onbezoldigde functie van `hoofdbestuurder'
moest Benoit toezicht houden over de
waardigheid
van de muziekuitvoeringen
g
g
op
o het doksaal.
Benoit heeft zijn
en
J opvattingen
p
gbetreffende de muziek in de kerkeneformug
leerd in Opvoedingsleer der nationale toonkunde, een reeks opstellen verschenen in De
hem
Vlaamsche Kunstbode in 1875.
75 Volgens
g
`zijn de kerken het best %geschikt om de Gre%ori'zijn
aansche zang,
werken der
p
%^de Contra untieke
christene kerkkunst, en ook de merkwaardigste
g
der moderne kunstgewrochten,
opp eene regel% en
%
doelmate e wijze
wijze uit te voeren.' Met de hulp
p
g hij
van A. Goovaerts begon
hij dus het
muziekmateriaal van de 0.-L.-Vrouwekerk
uit te zuiveren. HijJ wou een programma
p g
'met aanduiding% van
(repertoire) opstellen
P
p
den naam,, het land, de school van elken compotijd waarin hij
hij
nist -en de opgave
van den tijd
p%
kerkelijk
kerkelijke
feesten
stond
leefde.' Voorgrote
g
van
ne
enenzeeen muziekkapel
p
g
ventigtot meer dan honderd uitvoerders
ter beschikking.
Benoit
g
g In 1872 dirigeerde
Latijdens
de
Goede
Week
echter
ook
de
l
mentaties van Palestrina, volens
g Goovaerts
lijk
voor Antwerpen
(Dit lijkt
p
p een primeur.
wantarti'en
p l van Lamentationes
p ro Feria 9uinta sexta et Sabbato Sancto in
Coena Domfine van G. P. Palestrina, in het
handschrift van G.J.J. Kennis, kapelmeester
bevinden zich noggsteeds
van 1803tot 1845,
45^
in de archieven van de Antwerpse kathedraal. Benoitebruikte
waarschijnlijk
waarschijnlij niet
g
bewerkingg maar de uitgave
van
g
Fr. Pustet uit 1868 die zich eveneens in het
archief bevindt.)
Daarenboven beoogde Benoit 'in
onze tempels
p de Choralen in volkstaal terug% te
brengen, zooals het ook in de katholieke kerken
van Duitschland hetebruik
is, waar de Chora%
len door het volk wordenezon
% % en ... De
Choralen, grootsche gezangen, van de zoo enoemde Gregoriaansche
afstammende ... '. Hij
%
zedelijk
stelde ten slotte voor 'geestelijke
1 of zedelijke
%

psalmen, ^enz. insgelijks
oratorio's,p
% 1 in de moedertaal' uit te voeren.
Niet iedereen kon echter instemmen
met het beleid van de 'hoofdbestuurder'.
Reeds in april
p 1872 kwam Benoit in conflict
met solozanger
hij
g Helsen wiens ontslaggl
eiste wegens
'onbetamelijke
1 uitdrukkingen
% ten
g
Zijn voornemen om het namijnen
opzichte'.
p
t
tionalistisch leerstelsel ook op
g de kerkmuziek toe teassen
zijn
revolutionaire
p
-J
ideeën, autoritaire optreden en non-confor-

In deze jaren orkestreerde Benoit 20
motetten die als Vint% motets pour
%
p voix égales
avec accompagnementd'orgu
d'or ue ou harmonium,
osés
ar Pierre Benoit, directeur du Conserpar
vatoire de musique
d'Anvers (sic) waren uitgege
9
hij
23
no
even.
Daarenboven
voltooide
hij
0
g
vember 1874
de orkestratie van de Missa
74
tribus vocibus virorum comitanti Or ano die (in
1872)
7 in Brussel bijl Schott Frères was uitgege
georkestreerde
versie
werd
uiteor
even.
Deze
g
g
bijbijde inwijding
gevoerd
op 6 december 1874
74
l g
p

Partiti
Chaqu
Propnctt des Ed,ianrs pour toms Pays.
Su tatrAtt dE.^twhapwiiirere/de rfe,*
Arermfr

BRUXELLES SCHOTT FRÈRES

Titelpagina van Missa tribus vocibus virorum, door Schott Frères gepubliceerd.
%p

mistische levenswandel brachten Benoit ten
slotte bij de ggeestelijkheid
l kheid in diskrediet. Dit
alles leidde er toe dat hij11
zijn activiteiten als
hoofdbestuurder van de kerkmuziek staakte
(volgens73,
J. Blockx in 18 hoewel Benoit,,
juli74^
18 het Te
Le Précurseur van 18juli
volgens
g
zou
juli1874
74
2 1 juli
Deum van Jules Denefve op
p
Opvoedingsleer
dirigeren
en
hij
zich,
volgens
g
g
J
^
nogg 'onledig
der Nationale Toonkunde, in 1875
%
hield ' met zijn
l 'programma').

van de St.-Amanduskerk in Antwerpen
p door
de muziekafdeling van de
Katholieke Kring
%
onder leidinggvan Jos. Moreel.(cfr. Le Guide
1874)
musical, 17
7 december 18
Nadien componeerde
Benoit geen
g
p
zijl rol in de hervorkerkmuziek meer en zijn
mingvan de kerkmuziek was uitgespeeld.
echter op
Hijl
p de concerten van de
compocomoSociété de Musique
g
q ggrote religieuze
uitvoeren en tijdens
de 'dankmis voor
J
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het wellukken van de Wereldtentoonstelling'
hijlnog
5 dirigeerde
g
g de Messe
g in 1885
van
F . Liszt
our
uatre
voix
d'hommes
p q
gezongen
en door het koor van St.- Paulusni 1885 5in St.- Jozefskerk in
kerk opPl
8 ju
Antwerpen.
P
Door de invloed van het CaeciliënVerein fur Lander deutscher Zunge,
1867
g , in 186
in Regensburg
door kanunnik
g opgericht
Pg
g
Franz Witt, kwamen ook in België
g nieuwe
Uiteindelij
ontwikkelingen
op
gang.
Uiteindelijk
vaarg
pg g
een
74
p in 1874
gde kardinaal Dechamps
reglement
uit waardoor het gebruik
van
g
g
muziek in de kerk aan strenge voorschrifwerten werd onderworpen.
p Die richtlijnen
J nen
den overgenomen
in het reglement
van de
g
g
Société de Saint-Grégoire,
g
^ een vereniging
die op
188o was opgericht
p 28 september
p
pg
onder de beschermingg van de Belgische
bisg
scho
en door kanunnik Pierre Jean Van
schoppe
Lemmens
32-18 98 en Jacques
q
(1823-1881),
stichter van de Ecole de musi3
in 18 78 in Mechelen (het
que religieuse
g
zogenaamde Lemmensinstituut). In Ant3
werpenwierp
wier Benoits leerlinggEmile Wambach1854
-1 9
24
zich, met de steun van
C. Teichmann, vanaf 1881 op
als ppromotor
p
van de Antwerpse
in .
p St.-Greg oriusverenigg
Maar ook hijl
niet weerstaan aan de
Antwerpse
hij
p traditie van orkestmissen die hij
tot een hoogtepunt bracht na zijn
zijn aanstellip gtot kapelmeester
in de 0.-L.-Vrouwep
kerk in 1894
als opvolger van Fran ois
94^
Callaerts1826-18
94 .
Benoits religieuze muziek
Het
Motup
pastoralisofficii
rio inter astoralis
p
vanaus
Pius
X,
dat
in
1
o
een
nieuwe
p
^
93
wetgeving
g
g over de kerkmuziek in zijn
J g eheel inhield en ondermeer solisten en vrouwenstemmen afraadde, koperinstrumenten
p
en slagwerk
verbood en de Palestrinasti 1J
g
als voorbeeld stelde, mag
van
g als eindpunt
p
een honderdjarige
wor t g e evolutie aangezien
g
den. Welke rol heeft Benoit in deze evolutie
es eeld?
gp
Ongetwijfeld
poogde
hij de kerkg
l
p g hij
muziek in onze contreien opp een hoger
peil
g p
te brengen.
De eerste motetten en Saluts,
g
alhoewel reeds voorgrote koorbezetting
g
(en orkest) geschreven,
g
^ waren specifiek
p
voor de eredienst bedoeld.
In de uadriloSie religieuse
hanteerde
S
Benoit daarentegen
g een meer symfonische
Y
kerkstijl
) met als voorbeeld de nieuwe kerkmuziek in Frankrijk.
l Ondanks zijn
J Duitse
studiereis schreef hijJ weinigpolyfoon
— de
gp Y
fuga van het Et in spiritum
uit het Credo
p
van de Messe solennelle niet te nagesproken
gp
— maar bleef overwegend
homofone, zelfs
g
unisono-passages met verdubbelinge
verdubbelin en in
orkest aanwenden. De liturgische
wig
l
dip gwerd daarenboven overspoeld
door
p
een menselijke dramatiek die Benoits tijdJ
genoten verbaasde alhoewel Beethoven
94
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hiervan derondsla
en
J
g
g had gelegd
g g in zijn
—
Missa Solemnis. Ook door zijn symboliek
Y
waarmee zijn
ga
J Nederlandse collegaJohannes Verhulst volgens
M.
E.
Belpaire
niet
p
g
hoo opliep
hoog
p
p p— had Benoit zijn composities
meerericht
oppde concertzaal. Maar in
g
Benoits Requiem
1863^dat velen als zijn
zij
9
werk beschouwen, is de orkestratie
niet zo revolutionair als in Berlioz' Grande
Messe des Morts 18
de^
koorbehandeling
g
niet zo uitgp
e uurd als in Brahms' Deutsches
Requiem
1868- de ritmische impuls
en me 9
p
lodische expressiviteit
niet zogediversiP
fieerd als in Verdi's Requiem
(1874)
en de
74
q
harmonisatie niet zo subtiel als in Faurés
1887 .
Requiem
9
In het Drama Christi beperkte
Benoit
p
de bezetting
stijl werd er niet
g maar zijn stij
demonstratief en theatraal door.
Van den Borrenlaatst
het werk zeker niet
p
op
p dezelfde hoogte
g als de beste delen uit de
QuadrilogieS
religieuse en ook Corbet, die het
werk om zijn
l nationalistische inslagg roemt,
vindt hetde deel 'minder geslaagd
g
g en vrij1
conventioneel van vorm'.
Evenals Liszt met zijn Messe fiir
Mi nnerstimmen 18 4 8 benaderde Benoit in
zijn Missa voor drie mannenstemmen misschien nog
g het meest de versoberingg die het
Cecilianisme in de kerkmuziekhervorming
nastreefde, alhoewel ook hier deof
pYfonie
niet op
staat en deze Missa in
p de voorgrond
g
1874
18 nog gwerd georkestreerd.
g
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Uit de brieven van Julius de Geyter en Peter Benoit
Julius
Ik zal om half zeven by U komen - dan kunnen wy voor morgen afspraak doen - Hartelyk
uw Peter

schrijve
In de 1 de
9 eeuw was het schrijven
brieven een van de weinige
g
mogelijkheden
tot communicatie.
gl
Men schreef brieven om afspraken te maken om te informeren hoe het met elkaar
in om te discussiëren over bepaalde
al
ging,
p
dan niet actuele onderwerpen
P of om een
stand van zaken weer teeven
net zoals we
g
elkaar nu telefoneren of mailen. Daardoor
leveren die brieven ons een schat aan informatie en zijn ze een heel belangrijke
gl bron
voor historici, toekomstige
biografen
en een
g
g
hele rits wetenschappers.
pp
Zo kunnen ook linguïsten
hun hart
g
o halen aan een brieveneditie. Zoals het
ophale
voorbeeld (de - voor zover
ik kon nagaan
- eerste brief uit de collectie)
g
aantoont slaagt Peter Benoit,
, die zich nogg
ar
tevoren
'bekeerd'
maar net eenaar
ja
P
J
heeft tot het schrijven,
spreken
en compoJ
^P
neren in het Vlaams, er nogg niet in een
behoorlijke
Uit
Jg
p het papier
p p te krijgen.
l zin op
overduidelij
de latere brieven blijkt
overduidelijk
dat
J
het Vlaams al veel beter beheerst.
Naast het linguïstische
aspect,
P
g
gaspecte
komen nog
andere belangrijke as ecten
voor. We leren veel over het leven van
twee Vlaamse kunstenaars, hun leefwereld
tijdsbeeld,^ hun g evoe en omgeving,hunl
ti
lens hun strijd, hun vrienden en vijanden,
en nogg veel meer.
Zo merkt men bijvoorbeeld
oop
J
karakterieel vlak in de briefwisselingg een
verandering:
g uit de brieven van een latere
eriode leren we twee goede
vrienden kenperiode
g
nen die elkaar door dik en dun steunen.
Een rustige
Y
g en zalvende Julius De Geyter
en een woeltge ,koppige Peter Benoit. Een
heel ander beeld dan de onstuimig^
e wild
om zich heen schoppende
Julius De Geyter
Y
pp
schrijver van reltgiuit de jaren
'6o en de schrijver
J
euze muziek die Peter Benoit in zijn
11jonge
g
jaren was.

ulis
u de Geyter
Julius de Geyter
werd in LedegeboY
onderwijzer
ren op 25
mei
18
o.
Als
ging
3
g g
5
hijJbegin
zoeken in
g
5zijn geluk
g ljaren '5o
Antwerpen die kunstminnende en weldra
Vlaamse stad,, waar o.a. Hendrik Con•ck en Jan Van
Rijswijck
science Theodoor Van Ri'swi
Beers een leidende rol hadden in het lite-

raire wereldje.
debuteerde zoals
Y
l De Geyter
zovelen met unionistischeoëzie
maar
p
evolueerde vlugg naar een meer Vlaamsg
Onmiddellijk
hij
gezinde
dichtkunst. Onmiddellijk werd
hij
meegesleurd
in de losbrandende partijenP J
g
strijd
l tussen klerikalen en liberalen. Hijl
koos voor het laatste kampp en werd een
strijden liberaalheftig
g antiklerikaal en strijdend
e
flamingant.
Naast vurigepolitiekgp
g
teksten,^ schreef hijJ veel ggele-eïns p
ggeinspireerde
g enheidspoëzie soms sociaal-democratisch
van ondertoon en inspelend
opp de Vlaamse
p
zaak, meestal echter met een sterk tendentieus karakter.

^
Julius de Geyter op la tere leeftijd [AMVC]

Hij had echter een neus voor goede
Hij
g
literatuur want in de jaren '6o introduceerde hij
hij Multatuli in Vlaanderen,,g
genoot
hij van Cyriel
Buysse,
kon
hij
naar
het
hij
Y
Y^
einde van de 1 de eeuw toe ook de katholieke ! schrijver
en generatiegenoot
Guido
g
g
J
Gezelle bewonderen en voorspelde
hij
de
p
Stij
opkomst
van
een
zekere
Stijn
Streuvels.
p
een verdienstelijke
l bevan Reinaert de Vos in het
werkingn
74
g 1874

Nieuwnederlands naar de oorspronkelijke
l
p
verzen en enkele mooie cantatesetoonzet
g
door Peter Benoit, blijft hij
hij voor de meeste
van 't ong eliteratuurhistorici de schrijver
J
een
en
liert dera
73
^ heftig liberaal
g
p p en(1873),
op
het
antiklerikaal strijdlied
dat
hem
tot
J
einde van zijn
dagen
blijve achtervolzijn
g zou blijven
Julius de Geyter
Y stierf opP 18 februari
0
.
In
1
o
verzor
de
Max Rooses de uitverzorgde
1909
9 5
ave
van
zijn
verzameld
werk.
l
g

fwi
De Briefwisseling
(1869 - 1898)
De vermoedelijk
J eerste brief uit de
briefwisseling
g (zie boven) dateert van 223
juni 1869
door Peter Be9 en is geschreven
g
noit. Dit impliceert
echter niet dat de heren
p
elkaar daarvoor niet kenden. Peter Benoit,
afkomstig
g zich vanaf
g uit Harelbeke,^ vestigt
18b in Antwerpen
en
is
als
directeur
van
1867
p
de Muziekschool in het kunstenaarsmilieu
ongetwijfeld
een gekend
figuur.
We kunnen
g
g
l
g
zij dat er heel
err echter bijna zeker van zijn
zijn. Daarenbrieven verlorengaan zijn.
hij
v n was Benoit wat slordigg en vond hij
boven
het niet altijd nodiggl
zijn brieven te dateren.
brief uit deze briefDe laatstegedateerde
g
lin werdgeschreven
door Julius de
wi sse
g
g
Geyter
op
24 november 1898 en gaat
over
g
P4
Y
blijk met
De Geyter
de Van Dick-cantate.
Y blijkt
1
brieven ook het productiefst;
achtenveertig
p ,
van
zij er slechts
a de
e hand van Peter Benoit zijn
tweeëndertigbrieven.
Om druktechnische redenen worden
de brieven in dit artikel niet weergegeven
volgens de conventionele regels
van de
g
eli ' w e
t nschap
. Wel nemen we er de volgetie
e
nd etekens uit over: <-a> voor de veri'd
ringvan een tekst eel;
w)
, a voor de
d e
toevoeging
gg van een tekstdeel; a voor een
toevoeging
De spelling
P g
g
gg van de uitgever.
werd
e niet gewijzigd;
p tekstdeJg^ onderstreepte
g
len worden schuin weergegeven.
Peter Benoit en de toezichtcommissie
Begin februari 188í (vermoedelijke
datum) schreef Benoit het volgende aan
zijn goede vriend:
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Waarde Julius
Prachtig,
heb het ding
g met hoogst
gg g enoeg
en gelezen
g
Wanneer zal toch een einde aan het ellendigwroeten in de muziekschool komen?
Wat voordeel ons leven af te slooven voor
iets wat willekeurigg door de eerste de beste
kan afgebroken
of veranderd worden - W Y
g
moetenronden
leggen
p kangeg
gg waarop
bouwd worden;
Maar meneeft
en de lucht,
g ons gebouwen
g
die hoegenaamd op
eene basis vast staan pg
Hebteg daar aan al gedacht
dat de stad zelf,
g
nooit officieel de titel van Vlaamsche Muziekschool bekrachtigd
g heeft?
Zie de reglementen
eens naar? vooreerst ze
g
zien er schoon uit - ik durf ze aan niemand
laten zien - nu zyn
Y ze toch in verval meer
of min - maar ze bestaan en dat is erg Donderdag
g avend om 81 2 ure roepp ik de
vrienden nogg eens samen - 't zou gebeuren
g
dat men mYals lid van den conseil de per-fectionnement uitnoodige
g - en dus[?] moet
weten wat mYte doen staat - Ik stel de redens op
het
p waarom ik niet zonder gevaar
g
lidscha zou kunnen aannemen lidschap
Nu, gy zult, met de vrienden oordeelen GY
be gr Yp
t dat ik over niets late beslissen
als Gy niet tegenwoordig
zyt - Ik reken dus
g
gY
bezonderlyk
op U - misschien zult
gyreeds
Y p
ietsemaakt
hebben?
g
Dit alles moet u toch lastig
g vallen want gy
staat altoos alleen neven m
Y met mY^ om
beter te zeggen,
om alles te /be/denken en
gg
opte stellen - Nu,^ gy hebt reeds zoo veel
gedaan!
Nog
g
g een stapje
pJ en dan zyn
Y we er
uit of er in DYn Peter
Peter Benoit kende als directeur van
de Antwerpse muziekschool heel wat moeilijkheden.
Zo kon hij moeilijk
moeilij samenwerken
J
de toezichtcommissie, die ondanks
groot protest
van Benoit,^ in 1873
73eïnstal
g
p
g
leerd werd door toedoen van het liberale
raadslid G.Gits. Deze commissie had als
hoofdtaak de 'bestuurder' te controleren.
De relatieve vrijheid
die Benoit kende onJ
der het bewind van de Meetingpartij
gp l werd
sterk beknot, nadat de liberalen op
pJjuli
1872
gewonnen
hadden.
7 de verkiezingen
g g
De Meetingpartij
in 1862 en
gp J werd opgericht
pg
verzamelde katholieke en liberale Vlaminzij samen met de Neg en. In 1863
3 hadden zij
derduitsche Bond het Antwerpse
p stadhuis
veroverd. De verkozenen leden
de eed af
g
in het Nederlands en erkenden deze taal als
officiële taal van het stadsbestuur.
De Geyter,
Ge ter een overtuigd
g liberaal,
maar ook eenoede
vriend van Benoit,
g
vertelt zijn
l vriend Gits dan ook dat 'er een
misverstand heerscht tusschen U en ons Uw Vlaamsche Vrienden' (brief van De
GeYter aan Gits, ^8 april
p 1873,AMVC)
73^
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De liberalen waren in het algemeen
g
minder Vlaamsgezind
dan De Geyte
Ge ter het
g
Voor De GeYter en Benoit gingen
gg
kunstbelan en - de Vlaamse Muziekschool
kunstbelange
bovenolitieke
belangen,
p
g- maar niet
iedereen was het daarmee eens en het
liberale stadsbestuur zou via de toezichtcommissie meermaals roet in het eten
komenooien.
g
Naar dit alles verwijst
J Benoit hier
'dat
dat ellendig
meer dan waarschijnlijk met g
wroeten in de muziekschool'.

Een Vlaamse Muziekschool?
00
Ook met hetebruik
van een
g
Vlaamse muziekterminologie in de muziekschool had raadslid Gits het moeilijk.
J De liberalen wilden hetebruik
van
het
Vlaams
g
in openbare
instellingen
p
g terugdringen. Ook
dit was een aanval opp Benoit. Want had
Benoit niet de functie van bestuurder aanvaard nadat de eis, dat de school een
Vlaamse school moest zijn,
l^ ingewilligd
werd?
Over die eis van een 'Vlaamse'
school is al veeleschreven.
De meeste aug
teursaan
g er van uit dat die eis door Benoit
gesteld werd. Dit past
natuurlijk heel goed
g
p natuurlijk
g
in het voornemen van Benoit een nationale
muziek te scheppen
pp op
p basis van de
Vlaamse taal,, het Vlaamse volk en zijn
J n ver
leden. Maar is dit historisch wel juist?
J
Nu was het zo dat de Meetingpartij
gp l
van bijl haar aantreden al in 18633 Antweren officieel tot 'Vlaamse
stad' uitgeroepen
p
en
g p
had en dat het dus maar meer dan normaal
zou zijn dat het Vlaams gebruikt
zou worg
den in een openbare
instelling.
p
g Benoit kon
dus moeilijk
moeilijk iets eisen dat ppp
papier) al
werkelijkheid
was.
J
Anderzijds
J stelde mevrouw BaeckSchilders in haar lezing
g 'De wortels van het
KVC. Ontstaan
roei van de Antwerpse
enp se mu
ziekschool' tijdens
het tweede Vlaams mul
ziekcong res van 22 april
1 8 dat die eis
p 99
nergens
op
papier staat en dat er in officiële
g
ppp
sprake
is van een 'Antp apieren geen
g
p
wer pse Vlaamse Muziekschool'. Volgens
g
haar is het dus helemaal niet zeker dat
Benoit die eis ooitesteld
heeft. Hijl zou pas
g
p
zijn
zij toen
J'aren later over die eis begonnen
g
muziekopvattingen vorm kre en naar
zijnkrege
aanleidingvan de verheffingg van
demu ziekschool tot conservatorium.
Uit de briefwisselingg blijkt
blijk inderopvoorgedrukte
dat o
briefhoofden
en
g
naamkaartjes
l het woord 'Vlaams' ontbreekt. Officieel is er duseen
sprake
van
g
p
een Vlaamse Muziekschool. De GeYter
spreekt
echter al in zijn
zijn brief van 277 se p p
tember 1872
7 naar aanleidingg van het geval
g
Gits (zie boven) over 'eene echt vlaamsche
muziekschool'. In 1881 spreken dan zowel
Benoit en De Geyte
Ge ter over de 'Vlaamsche
en over 'vlaamsche concer-
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ten'. In een belangrijke
gl brief van 6 februari
1881 aan Benoit schrijft
Ge ter:
J De Geyter
nooit zult G
Ym
Y nu doen
g elooven dat Rolin iets af zal nemen van
het Vlaamsche karakter dat uwe school
bezit, of bezitten zal als zyn
Y decreet zal
verschYnen. GYhaddet haar dat karakter al
lang
^ gy kunt
g /veel meer moeteng geven;
het haar nogg grootendeels
geven,
g
^ als gy
g
wat beter luisterdet naar
uw<-e> Julius"
Hieruit blijkt
l dat de school toch een
Vlaams karakter bezit, maar dat het voor
een overtuigd
als De Geyte
Ge ter
g flamingant
g
nog
niet
genoeg
is.
blijkbaar
g Misschien trok
g
g
Benoit onder invloed van De Geyte
Ge ter (en
Vlaamse vrienden) meer en meer de
Vlaamse kaart?
Tegen die tijd is Benoit alleszins
overtuigd
g
g van de Vlaamse zaak en vraagt
hijl zich hetzelfde af als mevrouw BaeckSchilders:
'Hebteg daar aan al gedacht
dat de
g
stad zelf, nooit officieel de titel van Vlaamsche
Muziekschool bekrachtigd
g heeft?'
Benoit zelf zal zich nu officieel
bestuurder van de Antwerpse
p Vlaamse
Muziekschool noemen.
In 1884
schrijft Benoit een brief naar
4 schrijf
hij het lidmaatschap
GeYter waarin hij
p van
het 'Comiteit voor de vereeringg van het
Transvaler Gezelschap'
p aanneemt.
Onderaan de brief staan zijn
l titels:
'Titels: Commandeur der Leopoldsorde
Bestuurder der Antw. Vlsche Muziekschool
Lid der Koninklijke Belgische
academie.'
g
Volens
mi jkunnen we over dit
g
Vlaamse aspect
dan ook het volgende
ze g g
p
en: officieel
rake
is er misschien g
geen sprake
p
meer van een Vlaamse muziekschool,
maar Benoit - mede onder invloed van De
GeYter - denkt daar duidelijk
duidelij anders over.
werd de school en de Vlaamse muziek
opg
enomen in het discours van de Vlaamse
Beweging. Het g
ging
zover dat de verheffingg
g
tot conservatorium zelfs één van de belangrijkste eisen werd van de Vlaamse Beweing.
gg

Le
e conseil
co se dde p e rfecti o nne ment.
In regel
g 18 van de hierboven afgege
drukte brief heeft Benoit het over 'den
conseil deerfectionnement'.
p
Op
verschijnt in het
p27
7Jjanuari 1881 verschijn
het Koninklijk
J Besluit betreffende de subsidiëring
g van de muziekscholen. In artikelvan
dit
besluit wordt
7
'Un con de oprichting
gvan
aangekondigd
p
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'Het ding'
g zou hier dan slaan op
p die
brief van De Geyte
Ge ter aan de commissie. De
Geyte
ter — het is niet zeker of de brief van De
GeYter is: het handschrift verschilt enigsg
zins; het kan ook een afschrift zijn — meldt
dit schrijven
dan ook een dag
l
g later in een
brief aan Benoit . Daarin zet
g hijl dat Benoit
beter tot de conseil zou toetreden om zo de
Vlaamse kunstzaak te verdedigen.
g Minister
Rolin- acquemeYns had trouwens in de kamer van volksvertegenwoordigers
volksverte enwoordi ers ver klaard dat Benoit deelin
gguitmaken van
die raad, waarschijnlijk als troostprijs
ri s om pl
dat het Vlaamse conservatorium er toch
nietin
komen. De minister vond dat er
gg
naast de(Franstalige)conservatoria
van
g
Brussel, Luik en Genteen
meer was
g plaats
P
voor nog
g een Vlaams conservatorium.
Maar wat hield die 'conseil de
in?
p erfectionnement' nu precies
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Brief van P. Benoit aan.
I de Gey ter,februari 1881. (AMVC)

seil de p
perfectionnement de l'enseignement
g
de la musi que'. Benoit is echter ongerust
g
als hijl drie dagen
31 januari)
g later (opp3
schrijft
schrijft aan De Geyter
Ge ter:
' 't is gedaan Laat de geest der
g
g
Vernieling
g over de Vlaamsche muziekschool
gaan
gaan.'

GeYter reageert
en schrijft
schrijft ocoin
g
p5februari een brief aan de Bestuurlijke
J

missie van de muziekschool waarin hijl
eerst diplomatisch
de commissie looft om
p
deoede
verstandhoudinggen dan vraagt
g
g
aan de commissie 'om het voortouw te nemen in de Vlaamse strijd en zou pleiten
p
voor verandering,oor
de verheffingg tot
g
een 'zuiver-vlaamsch Conservatorium' en
om de openbare concerten Vlaamse concerten te laten zijn'.
blij met
blij
J Benoit is blijkbaar
dit initiatief want de eerste zin van de brief
van begin februari (zie boven) luidt:

Volgens
artikel 8 zou de raad advies
g
ggeven over de leerprogramma's,de didactische werkmiddelen de organisatie
van
g
conferenties en wedstrijden
en het benoeJ
men van de inspecteurs.
P
Volgens
A. Corbet (Brieven van Peter
g
Benoit, in Nieuw Vlaams Tijdschrift,
5, 1
9501951,
528-543)
heeft Benoit zijnl deelname
95 ^ p.
5 543
aan de besPrekin gen van de conseil afhankeliJ kgemaakt
van het al of niet aanvaarg
den van een aantalrind
p iele
p voorstellen
(waaronder de nationale kunststrekking
d.w.z. de Vlaamse en de Waalse). Die voorstellen werden in 1881 in eenplan
gegoten
P gg
en voorgesteld
aan de raad. Opp 28 novem g
ber schrijft
J Benoit aan Rooses:
'De conseil heeft à l'unanimité beslist
dat (wie zou hetedacht
hebben) dat mijn
J
g
lan
in
aanmerkin
genomen
was en zou in
p
gg
discussie g esteld worden.'
De voorzitter F.A. Gevaert, directeur van het Brusselse conservatorium en
tegenstander
van Benoit in muziekopvatg
tingen)
vraagt
om te zetten in artig
g dit plan
p
kels zodat er overgestemd kan worden.
Benoit doet dit, De Geyte
Ge ter verbetert de
eneeft
hem op
g
p 2 december 1881 aan
Benoit. Benoit stuurt dan die verbeterde
versie onder de titel: 'Bases d'unroet
pl
d'organisation
de l'Enseignement musical
g
en Belg
Bel i ue' ^opp 1 2 januari
1882 naar de
l
voorzitter van de conseil.
Aangezien
de verslagen
g
g van de
conseil verloren zijn
weten we
1 gegaan,
gg
niets over het lot van hetlan
f en de verdere werkzaamheden van de conseil.
Benoit rept
p er met ggeen woord meer over
en waarschijnlijk
waarschijnlijk
mogen
J
g we aannemen dat
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er van het p lan niets terechtkwam, waarschijnlijk
Jl mede door de tegenstand van
Gevaert.
Benoit werd eens te meer ontgoozij
cheld in zijn
J strijd ten voordele van zijn
.
g
nninkli'k
Een
KoninklijklVlaams

Conservatorium

Eengebeurtenis die het leven van
Benoitrotendeels
bepaald
heeft,- was de
g
p
verheffing
zij muziekschool tot een
g van zijn
conservatorium. Dit zou de ultieme
kroon op
g
g
p z'n werk zijn,
J^ de ontvoogding
van het Vlaamse volk door middel van zijn
J
nationalistische muziekopvattingen. De
jare
idee tot die verheffing
g ontstond eind jaren
` o. Een eerste keer komt dit in de briefwisselingter sprake
opp 11
januari
januari
18 . Uit de
79
p
brief blijkt
blijkt duidelijk dat daar al langer
g over
nagedacht
werd
en
dat
de
andere
twee
cong
servatoria (Gent was toen noggg
geen conservatorium voorafoed
g bestudeerd waren.
Het zou echter nog
g twintiggJjaar duren vooraleer de verheffingg er effectief kwam. Eén
van de redenen waarom het uiteindelijk
J
allemaal zo lang
gggeduurd heeft, kunnen we
o.a. halen uit de volgende
brief:
g
Waarde Julius de GeYter
De minister die tot over den dag
vanisteren
de billyke
g
Y voorrechten des bestuurders van het vl. consery hadehandg
haafd heeft byY het bezoek by
Y hem afgeled
der stad
g door den Burgemeester
g
Antwerpen- toe%S
e even aan de eischen der
stad Antwerpen.
p
Deze toegevendheid
heeft voor
g
gevolg, dat:
1° dat de commissie eene besturende
en niet eene toezichtscommissie zYn zal
z° de benoemingen
g zullen gedaan
g
worden <-door> op
voorstel van de Commissie en/van/
den bestuurder.
In deze voorwaarden neem ik het
bestuur van het Vl. Consery niet Qv my.
Ik verwittig
g U hierover - a gouverne
g
uw Peter Benoit
Antwerpen
1897
p 255 Juli 18
In deze zaak waren toen driearp
tijen
vertegenwoordigd:
Peter Benoit en de
l
Muziekschool, de stad Antwerpen
p en de
Staat België,
g^ vertegenwoordigd door minister De Brun.
Y
Nadat de Vlaamsgezinde
Jan Van
g
Rijswijck9
Ri'swijck(1853-1906)in 18 z burgemeester
g
van Antwerpen
kwam er
p was geworden,
g
opnieuw schot in de zaak. Antwerpen
p was
nuewonnen
voor het conservatorium en
g
het stadsbestuur kon samen met Benoit ook
98

de minister overtuien
g van de noodzaak
van een Vlaams conservatorium. Er kon
onderhandeld worden, maar iederearti'
p
J
had echter haar eigen
g eisen en daardoor
liep
lie het alweer mis.
In 1897
wil de minister uiteindelijk
uiteindelij
97
toegeve
even aan de eisen van het stadsbestuur,
dit was buiten de waarderekend.
g
Want de reden waarom het uiteindelijk
l
allemaal nog
geduurd heeft,^ligt
g zo lang
g
gg
maar bijJ één man: Peter Benoit. De koppige
West-Vlaming stelde
zijn
zijn eisen en trad nog
g
liever af, dan toe teeven
aan de andere
g
tweepartijen.
overduidelij uit de
blijkt overduidelijk
p J Dit blijkt
van begin
g februari (zie boven). Benoit
en niemand anders zou het conservatorium
leiden. Daarbij
Daarbij wil hij helemaal geen
macht
g
hij
uit handeneven
en
wil
hij
het
onderste
uit
g
de kan halen. Benoit spiegelde
zijzijn
J conser
vatorium aan het Brusselse conservatorium
en zichzelf aan de Brusselse bestuurder.
Deze was verantwoordelijk
J voor de uitgaga
ven en moest zich verantwoorden aan de
Staat. De leden van het stadsbestuur wilden daar echter niet op
omdat ook
pingaan,
g
zij
wilzij met ggeld over de bruggwamen
kwamen
en
den weten waaraan Benoit dit zou sgenderen. Zij wilden de bestaande toezichtscommissie omvormen tot een besturende
commissie die belast zou zijn
J met de uitgaga
ven. Ook zou die commissie nieuweersop
neelsleden kunnen benoemen. En ook daar
is Benoit het niet mee eens.
Dezelfde dag
hij antlg hij
gnog
g krijgt
woord van De GeYter:
25 Juli 1897 half elf.
Vriend,
Juist van Zandvliet terug
g thuis (heen
en weer, vandaagg reeds), ontvang ik uwen
expressbrief .
Ik lees in de dagbladen
ook dat d'
g
overeenkomst tusschen Stad en Staat op
dien voetebeurd
is.
g
Maar wat kan ik daar nu toch aan
doen? - Ge moest uw verzet schrYven of
zeggen
àquui de droit.
gg
Lang vóór vandaag,
ik op
g^
p het
recht van voordragen
en
dat
van
benoemen
al
g
na
nagedacht,
g
^ en wilt GY weten wat ik vind?
Dat hYdie benoemen mag,
g^"alle"
recht heeft, ook dat om de voorgestelde
g
kandidaten te weigeren en niet te benoemen zoolang
g de voordrachten hem niet toelachen. Als de Minister koppig
pp g is (en er zal
zoo wel eens een Waal komen!) zal de
Bestuurder en zal ook de Commissie "vet
zijn"
J met hun recht van kandidaten voor te
dragen.
HYzal er anderen vragen,
g
g^ totdat
hYY
zynen wil heeft.
Dat schynt
zyn recht te wezen, en ik
Y Y
ggeloof niet dat ik mis ben.
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Kan het U wel veel schelen dat, na
of nevens U, de Commissie ook kandidaten
voordraagt?
zullen bepg
g Die GYopgeeft
noemd worden, als G
Y gelk
Y hebt; ^hebt G Y
ongelYk dan maS de Minister d' uwen niet
benoemen.
Och, Vriend, sta nu toch eens wèl
met de nieuwe Commissie!
De Berg
g is de Muziekschool niet,
neen; maar er is hier ook een Raadvan. beheer, en er zyn
te "vergeven":
Y ook plaatsen
p
g
ik heb het recht niet om kandidaten voor te
dra g ^ en sinds 255Jjaar dat ik Bestuurder
dragen;
ben, heeft de Raad, die hier Commissie en
Minister tegel Yk is, niemand,, maar niemand benoemd dien ik niet had voorgesteld! 't Zyn
Y brave menschen, en ik ook doe
hetoed.
W betalen
6o.000 frs aan 'aarY
l
g
wedden.
Den eersten keer dat men, teen
g uw
verlangen
g in, een domme,, onrechte benoemingdoen zal, ^neem dan uw ontslag.
g
Nu schynt
Y Ge Y - onder ons,
zulle! - teen
g molenwieken te schermen.

(...)
Blijkbaar
krijgt ook De GeYter het oop
Blijkbaar
lg
de zenuwen van zijn
J koppige vriend. Zo
vraagt
g hij
hij zich af wat hij
hij nu kan doen aan
deze situatie. Even later smeekt hijJJ
zijn
vriend om toch eens eindelijk
J constructief
samen te werken met zijn toezichtcommissie want al sinds de oprichting
g van die
p
commissie (zie boven) botert het niet tussen
Benoit en de commissie. Ook bijt die oprichtingwilde Benoit de alleenheerschappij
pp l in
zijn
l school.
Julius deGeyte
Ge ter kent trouwens het
en van de zweep,
hij is al 23
3 ljaar
pp
pen niet 255J
jaar,
verkeerdelijk
- zoals hij verkeerdelij
schrijft)bestuurder van de Bergg van Barm hartigheid
(gelegen
g
g g in de Venusstraat, waar
nu het stadsarchiefevesti
g
gd is),een voorhij
loer
p van het OCMW. Die post
p had hij
gekregen
g g van het liberale stadsbestuur in
1874
voor bewezen diensten. Dit favori74
tisme werd dan ook sterkehekeld
in de
g
katholiekeers.
p Hij lmoet ook samenwerken
met een raad van beheer, maar hij kent geen
g
p roblemen. Hijj heeft dan ook een nuchtere
kijk
op de zaak en tempert
zijn vier
J p
p zijn
l on'J jaar
bijna vaderlijke
vaderlijk raad.
g ere vriend met bijna
raad helpt
p blijkbaa
blijkbaar niet
g
veel,want het duurt noggJ
bijna een jaar
J
vooraleer er een akkoord komt. Op
p27
7 Jjuni
1898
gepubliceerd in het
9 wordt dan het KB gp
Staatsblad betreffende de verheffingg van de
Antwer pse Muziekschool tot een Koninklijk
1 juli
l Vlaams Conservatorium. Oppl
wordt Peter Benoit dan eindelijk
J benoemd
tot directeur van dit conservatorium.
hij niet langg kunnen
Jammergenoeg
g
g heeft hij

genieten
van zijn
g
l zege.
g Hijl stierf op
p 8 maart
1901
en wasbijna
bijnagedurende
de hele
9
g
van zijn ambtstermijn
periode
P
J ziek.
Een warme
e vriendschap
waarschijnlijk
Dat De Geyter
Y
lJ k een
belangrijke
rol
heeft
in
de
gespeeld
gp
g l
Vlaamse bewustwordingg van Benoit blijkt
J
ook uit de laatste twee alinea's van de eerder aangehaalde
brief van begin
g
g februari
1881. Benoit beslist niets zonder De Geyter
Y
en de andere vrienden(naar alle waarschijnlijkheid
Max Rooses,Jan Van Beers en
JJ
Julius Sabbe) te raadplegen. Ook tijdens het
ggeval Gits(zie boven) riep
p Benoit al de
hulpp in van De Geyter.
De Geyter
Y
Y fungeerde als een soort secretaris 'om alles te
bedenken en op
P te stellen'. In de briefwisselingzitten er zo eenp
paar voorbeelden, ondermeer i.v.m. le Conseil de Perfectionnement (zie boven). Dat alles zal ook wel te
makenehad
hebben met het beroep
g
p van
hij
De Geyter.
Tot
1874
was
hij
pleitbezorger.
^
74
p
Y
Hij kent dus het reilen en zeilen van
de administratie en kent de juridische

l

l

procedures.
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NooT
Alle brieven uit de briefwisseling bevinden zich in het
AMVC in de dossiers B435 en G3625. Twee
brieven komen uit een manuscriptenbundel
Verzen en Proza van Julius de Geyter, twee
brieven van Benoit komen uit het dossier
B435/H, een dossier met contracten.
Prof. Marcel De Smedt (K.U.Leuven) en studenten
werken al enkele jaren aan de editie van de
omvangrijke briefwisseling van De Geyter, van
wie in het AMVC alleen al ongeveer 1300
brieven worden bewaard! Prof. De Smedt
hoopt dit werk ooit te verzilveren in een
elektronische uitgave van de briefwisseling
van Julius de Geyter.

l

Bovendien blijkt
l uit de briefwisselingduidelijkJ dat die twee mannen heel
goede
vrienden waren,- naast zakelijke
g
J p art ners als tekstdichter en toondichter. In de
duidelijk
jaren
'90
begint
te
9 wanneer Benoit duidelijk
l
g
lijden onder het vele werk en de voortdurende tegenkanting
g van de commissie,f reist
g
hij vaak naar West-Vlaanderen om er bijJ
1895
zijn
J tante Rosalie uit te rusten. In 18
krijgt
hij in Izegem
een kleine beroerte,
g
Jghij
waarna hij verzorgd
l tante
g wordt door zijn
uit Harelbeke. De Geyter
l vanuit
Y schrijft
Antwerpen
p bezorgde
g brieven:

l

vriend1
3

18
1895)
augustus
g

Waar zwerft of ligt
gGYthans?
Ik wou U de hand toereiken, maar
zal eerst moeten vragen
g
g in welke richting.
1895)
Vriend, (12 september
18
p
Gy zyt dusgered.
G
g
Wees nu en blyf nu toch voorzichtigg
Kom nu, wandel nu, laat U nu dra- maar werk niet, vóór 189,
6 of
Y
g en en ryen;
ik — en velen met m
pak U handschrift—
p
ten
papier,
pen,
,p
p ,p
,ppotlood, af, en zet z'in den
Bergg, et verbod ze te lossen!
Uit dit allesblijkt
blijkt eengrote
vriendg
en
een
grote
bekomgenegenheid
scha eng
g
g mernis van De Geyter voor zijn
Y
J^goede
was trouwens één
vriend. Julius de Geyter
Y
grote
Vlaamse
die
de
van de weinigen
g
g
meester bijstonden
in
zijn
laatste
uren.
J
J
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Het praalgraf van Peter Benoit

P de sterfdagg van Peter
Benoit besloot het Antwerps
P
schepencollege,dat bijg
l hoogdrin gendheid was bijeengeroepen: 'dat de
meester door de zorgen
van het Stadsbestuur
$
zal begraven worden. De Staat en de Provincie
zullen aanzocht worden zich bi'] de openbare
p
l' lechti$heid te doen vertegenwoordigen en in de
kosten tusschen te komen tot beloop
p van hun
aandeel in debe
%rootin$van het Conservatorium (016 en 216). Het lijk! zal, met toestemmin%der famille, naar het Kon. Vl. Cons. over$ ebracht worden. De lij
Jplechti $heden zullen
plaats
hebben maandag
$ 11-3-1901 om io.00.u.
p
voormiddag.
likstoet
p den doortocht van den lijkstoe
$Op
deaslantaarns
ontstoken en met rouw$
floers omhangen
$ worden. De Nationale vlag
$ zal
hal tops gehangen
$ % worden opp de O.L.V-toren
en op de gemeentegebouwen. De groote klok zal
overdood luiden van 11 u 's morgens
tot
$
12.3o u 's middas
.. '.
$
Enkele dagen
p 16 maart
g later, op
1901,
verleende
het
college
een
kosteloze
9^
g
grondvergunning op de toenmalige
e
gstedelike
begraafplaats in Kiel. Het bedrag van
Jg
240o fr. voor deze vergunning
g
g van
a n 12
Z m2
zonderrafkelder
werd
betaald
door
de
g
pprovincie(2/16=30o fr. de staat
(7/16=10507
fr. en de stad
16 . Het graf
g
van Peter Benoit kreeg
toegeg een ereplaats
p
ge
wezen naast dat van Hendrik Conscience,
op
p de centraal gelegen
g g rotonde BLCK. Die
rotonde werd ook aangeduid
met 'Vlaamse
g
hoek' omdat eenroot
aantal
kunstenaars
g
enolitici zoals Hendrik
Conscience,
,
Julius de GeY
ter, LodwiJ•k Gerrits Victor
Driessens, Karel Verlat, Jan Van Rijswijck
J
J
(vader), K.L. Torfs en F.H. Mertens, die bij-l
droegen tot de Vlaamse
bewustwording
g
hier werd samengebracht.
Het Koninklijk
Koninklij
g
Conservatorium stelde een 'Bi•zonJ
der Comiteit van Leraars' samen dat onder
voorzitterschapp van Jan Blockx zou ijveren
ijvere
de oprichting
oop
p
g van een gedenkteken
g
de rust plaats van Peter Benoit. Men realiseerde zich al snel dat hetp
g e lande praalrafgedomineerd
zou worden door het
g
g
monumentalerafteken
van Conscience,
g
daarom werd Benoit op
193
0
p19
9september
p
overgebracht
naar
het
midden
van
rotonde
g
ABCD,
ABCD vlakbij
vlakbij de toegang.
.
ouw g gStadsbouwmeester A. Van Mechelen had eerder zijn
l
100
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'Ontwerpp van tot versiering
van Meester P. Benoit, Antwerpen
18',$
getekend door
p 19
% der rustplaats
p
stadhoo dbouwmeester A. Van Mechelen, gekleurd, schaal 1/5o, goedgekeurd door het college in zitting
van 29
9 1januari 1918. [Foto: SAA]

voorkeur uitgesproken voor het centrum
van rotonde N, dan zou hetraal
p graf van
Benoit zichtbaar zijn
l vanuit rotonde ABCD,
want hijJ vreesde dat het grafmonument
oop
g
ABCD de doorkijk
J naar rotonde BLCK zou
verstoren. De stad volgde
aanvankelij dit
g aanvankelijk
maar wijzigde
J g die beslissingg oop
vraag
van het oprichtingscomité. 0
gp
rotonde ABCD kreegg Peter Benoit een
g rafkelder, wat voor 1200 fr. extra kosten
zorgde.
g

De oprichting
van het
p
edenk
k
n
tee
op
g
pde
Kielb
e g raf
a p 1 oats

Het bijeenbrengen
l
g van de nodige
g
fondsen voor hetraal
raf verlieppmoeizap g
mer dan voorzien; pop7 december 19 o7 was
6 fr. bijeengebracht
van de geraamde
9.6
9 X35
J
g
g
75.000
000 fr. Het Antwerps
ging
g niet in
p college
g g
op
de
vraag
om
financiële
hulp
vanwege
p
g
p
g
het inrichtingscomité,
omdat het zelf een
g
Benoit-edenkteken
plande in de stad. Dit
g
stedelijk
stedelijk monument zou worden aangeduid
g
wedstrijd.
door een wedstrijd.
Opp277 november 1 908
werd hetroots
geconcipieerd
ontwerpp van
g
p
g
Emile Vloors bekroond, afbeeldingen
g van

dit nooit uitgevoerde
ontwerp
g
p worden
kreeg
bewaard in het AMVC. Pas in 1934
g
Peter Benoit eengedenkteken in de stad:
een fontein ontworpen
p door Henri van de
Velde. Edward Deckers, tweedeeran
g
gschikt kreeg een premie
én
een
bestelling
p
g
voor een beeld dat zoue
laatst worden in
geplaatst
de nis boven detoegang
toean van de Stedelijke
Stedelijk
Die nis zou altijd
altijd leegg blijven.
blijven
Pierre, derde in deze wedstrijd,
bleek uiteindelijk
J als winnaar uit de bus te
komen. In i 9 10 verzocht het 'Comiteit ra
Pelgraf Peter Benoit' de stad om 20.000 fr. bijJ
te leggen
11.000 fr.
ggbij de reeds ingezamelde
g
en de nogg elders te bekomen gelden.
Deze
g
oging vergezeld
oproepg
g g van de mededelingg
dat, om tijd en geld
te besparen,
p
^ er geen
g
g
wedstrijd
maar
g
J zou worden uitgeschreven,
dat de opdracht
voor het praalgraf
p g toeverp
trouwd zou worden aan Edward Deckers,
omdat die in de wedstrijd
stedelij
J voor het stedelijk
gedenkteken tweede was. Uiteindelijk
Uiteindelij gaf
Antwerps
p bestuur een bijdrage
l g van
10.000 fr. op
p voorwaarde dat Arthur Pierre
het monument zou uitwerken, want
Edward Deckers had reeds een opdracht
van de stad ontvangen.
g

Vooraanzicht van de beeldengroep
praalgraf
van Peter Benoit op
g p van hetp
g
p de Kielbe
g raa laats
vlak voor de overbrenging
Sg naar het Schoonselhof. [Foto: SAA]

Arthur Pierre werkte lange
tijd aan
g tij
beeldengroep
g p, die in verschillende fasen
ontstond. In augustus
19 13werden de laatg
ste stukken naar kunstbrons gieterp
Jan Bap-tist Verbeyst
Y in Brussel verzonden. Omdat
ondertussen- in 1911, het domein Schoonselhof was aangekocht
om ingericht
te worg
g
den als stedelijke begraafplaats werden de
bronzen onderdelen bewaard in het stedelijk
l magazijn
g l met de bedoelingghet praal-P
onmiddellijk op
g raf onmiddellijk
p de nieuwe begraafg raaf
p laats op
p te richten.
In afwachtingg bleef het graf
van de
g
toondichter opp rotonde ABCD van de Kielbegraafplaats. Het was aanvankelijk
aanvankelijk aan ggee
duid met een eenvoudigg kruis en enkele
planten,
e
^ maar in 1918 ontwierpp stadshoofdbouwmeester A.Van Mechelen een versieringn
geplaatst op
g 'terra-nova',^e
ge
e eengemetselde basis met de naam van de componist
e
en omgeven
door bloembakken en planten.
g
e
Het metselwerk en de terra-nova met het
ornament werd uit gevoerd door de firma
van Mensel(675
fr.. De rest van het werk
75
gebeurde
in eigen
g
g beheer.
Uiteindelijk werd het praalgraf
e
g toch
op
raafelaats opgetrokken,
om e de Kielbeg
eg
dat het college
g oordeelde dat er minstens
no
255J
jaar zouden verlopen
nog
e vooraleer de
Kielbeg
raafelaats buiten gebruik
zou wor g
denesteld.
De werkzaamheden startten in
g
juli
juli
i 20 en werden in september
afgerond,
g
9
e
zodat de plechtigeg
onthulling in november
1920
plaat
laats kon hebben.

overbrenging van het
et
1 ra
fn
naar e Schoonp raa
selhof be raf
ap1 aat s
De Schoonselhofbeg
raafplaats werd
officieel inebruik
genomen
op
g
g
p 1 septem ber 1921,
9 ^ maar moest dan noggrotendeels
gg
aangelegd worden. Het einde van de
g ewone begravingen in Kiel werd gesteld
oop
g
3 1 augustus 1 921. Families die reeds een
vergunning
g
g bezaten mochten nog
gafgestorvenen bijzetten
tot
en
met
31
mei
1936. De
3
J
overbrenging
gg van de Kielse vergunningen
naar Schoonselhof was voorzien vanaf de
sluiting
1 8 toch wer g tot en met331 mei 94
den de laatste aanvragen voor overbrenin pas op
16 ljuni 1948 behandeld in het
ggP

Praalgraf
g van Peter Benoit opp het
Schoonselhof detail van de sokkel aan de
achterzijde.
7 [Foto: Anne-Mie Havermans]

college.
g Er werden meer dan 130o vergung un
ningen overgebracht.
In Antwerpen
was
er
g
P
een traditiee
roeid om na de opruiming
gg
p
g
van oude begraafplaatsen de vrijgekomen
Jg
ruimte weer aan deemeenscha
g
pte schenken: in 1899
werd het Groenkerkhof de
99
Groenplaats,
- in 1906 ontstond de Stuivenp
bergplaats,
laats
Fransenplaat
^ in 19 o5 nam de Fransen
gp
deplaat in van het kerkhof van de verSint-Laurentiuskerk en opp1441juni
1952
95 werd het KielP ark opengesteld voor
hetubliek.
P
Het college
13 mei 1936
g besliste op
p3
om derafmonumenten
van Hendrik
g
Conscience, Peter Benoit, Julius de Ge ter
Victor Driessens, F.H. Mertens en K.L. Torfs
op
p stadskosten over te brengen
g naar het
Schoonselhof. Een beperkte aanbesteding
g
werd uitgeschreven
en toegewezen
aan
g
g
steenhouwer Victor Patteet. De overbrenliet enkele jaren
oop
ging van deze graven
J
g
zich wachten, omdat men inzagg dat deze
praalgraven
niet tot hun recht zouden
p g
komen op
perk
Z1 waar alle monumenten
pP
die overkwamen van Kiel werden verzameld. De stadshoofdbouwmeester en de
schepenen
vondenuiteindelijk
uiteindelijk een
P
geschiktelaats
op
de
kruisingen
en
van
de laP
g
I'
nen. Daarom spelen
deze 91 de eeuwse
mop
numenten ook opp de nieuwe begraafplaats
eenrominente
en oriënterende rol. O
Op
p
16 november 1938
werd
het
stoffelijk
stoffelij
over 93
van Peter Benoit overgebracht
naar
g
derafkelder
op phet Schoonselhof en het
g
gedenkteken
volgde
g
g opp277 februari 11939.

Iconografische b
beschrijving
schri vin
is een huldemonument, eerg
der dan een funerair teken. Er wordt niet
verwezen naar de dood, maar naar de betekenis van de figuur Peter Benoit. Het
thema van hetraal
g wordt beschreven
p raf
door de beeldhouwer zelf: 'Over Vlaanderen'souwen
(verpersoonlijkt
S
p
7 met Vlaamsche
bloemen enlanten
oppversierde basis) galmt
p
S
een machtige
S Het is de jonge
g zang.
1 S Vlaamse
muziek welke ontwaakt en oprijst uit de werken
van Peter Benoit, waarvan enkele (Lucifer,
Charlotte Cordy,
y^ Elsenkoning, Ilsa) aan hare
voeten zweven. Zi'
Zij neemt haar vlucht naar hoer
sferen,
daarheen
door den Genius der Kunst
g
begeleid.
Vooraan de steen die de
toean tot de
toegang
g
S ra elder sluit en waaroppde beeltenis van de
overledene, rustend in Vlaamscherond.'
g
De kunstenaar vertolkte op
eeenpersoone
wijze een vooropgesteld
like
programma.
Jwijze
eg
e g
Voor het uitbeelden van de Vlaamse Muziek werd iconografisch
afgeweken
van
g
g
de klassieke voorstelling
van
Euterpe,
g
e^ de
muze van de muziek en de lyriek,
van
Y
oudsher afgebeeld met een muziekinstrument. De opvoering
e
g van een zingende
g
figuur werd wellicht ingegeven door de
uitdrukkingg 'Benoit leerde zijn
l n volk zinniet
g en'. Bovendien is deze personificatie
e
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weergegeven volgens een universeel canon
waarmee eenoddeli'ke
g het
l
J verschijning
g
Het
is een
overstijgt.
individueel menselijke
lg
J

l

- en niet dé - Vlaamse vrouw met een eipersoonlijkheid,
l
^ in volkse kledijl en niet
g enP
in antieke drap
erin
Jg op
p vanuit
gen. Ze stijgt
meegevoerd
worde basis waarersona
es
g
g
p
terwij ze wordt
den in een woelige
g stroom,^ terwijl
figuur.
door een vliegende
g
van de Van
0 de fantastische wagens
Op
g
Dick stoet van 18
99^ waaraan eengroot
g

in het ontde beplanting
P
g wordt opgenomen
Pg
inneemt.
werPen een betekenisvolleplaats
P
uitzonderlijk,
Ditebruik
was
niet
)^ maar is
g
nu vergeten.
g

Verschillende stadia in het
ontstaan van de beeldengroep

Nam de beeldhouwer bij het uitwerken van dit praalgraf zijn inzending voor
het stedelijk Benoit- gedenkteken als uit-

versie
nen en verdwijnen.
Van de volgende
g
J
zijn
6
verschillende
foto's
bewaard.
Twee
J
foto's tonen de beeldengroep
g p met de Ydnaopduiken.
mische sokkel waarin figuren
p
g
kledij en de houdingg van de
Deebaren
de
g
^ kledij
zij identiek aan de
centrale vrouwenfiguur
zijn
g
De
Faam isgedrauitvoering.
g
eerd vanaf het middel en haar houding
g is
opp die van deggenius uit de
sterkeli'kend
g J
definitieve versie. Op
p drie andere foto's
merkt men dat deze beeldengroepmet sokplatform werdg ekel op
gp
p een cirkelvormig
zij aanplaatst en dat op de mantel reliëfs zijn
portret-medaillon
met
vooraan
het
p
g
van Peter Benoit. Toch was deze versie nog
foto toont
niet bevredigend.
Een volgende
g
g
li'ker uitwerde zoektocht naar een beweegJ
kingvan de sokkel; eerder dan een uitstalwordt het een woelige
len van figuren
g
g
stromin waarin men lichaamsdelen van
stroming
es ontwaart. De reeks foto's eiupersonages
ditg met twee zichten van het kunstwerk
opp de Kielbegraaf
plaats.
Overeenkomsten met
van beelde
en d er ewerken

houwer Arthur Pierre

Praalgraf van Peter Benoit opP het Schoonselhof detail van de sokkel aan de achterzijde.
Praalra
1
(Foto: Anne -Mie Havermans)

aantal kunstenaars meewerkten, werden de
personificaties en kunstenaars zoals Van
Dick vergezeld
Dijck,
vrouwen
van vliegende
g
g
die de Faam vertolkten. Op
wijz
p dezelfde wijze
de Vlaamse Muziek aanvankelijk
l
door een vrouwelijke
vrouwelijkefiguur
begeleid,
in de
g
g
ultieme versie werd die verlaten voor een
gevleugelde jongeling, een Genius. Degenius was bij de Romeinen oorspronkelijk
l de
p
personificatievan de mannelijke
voortplanJ
p lan
tingsmacht ^die vooral vereerd werd bijl de
stamvader. Later werd
deer
g enius een
p soonlijke
die de mens zijn
zij
J beschermgeest
g
gehele leven begeleidde.
Ook bepaalde
g
p
g emeenscha
en toestanden
ppen
^ plaatsen
p
hadden soms een eigen
g
g ggenius. Degenius
van deestorven
stamvader
werd vaak
g
voorgesteld
hij komt
als een slang,
g
g^
ook voor in deestalte
van een gevleug
gelde,^
naakte jongeling. Dit is een frisse
g
en originele
oplossing, wat compositorisch
g
p
bovendien minder drukt en de zingende
g
figuur meer ruimte laat.
Deze beeldengroep
g p staat op
p een
cirkelvormiggpplatform dat omgeven
is met
g
een mantel van breuksteen. Treffend is dat
102
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angp
sunt? Kreeg
hij gaandeweg
g
g aanwi'l g
gh
zingen
van
het
comité?
Hierover
zijzijngeen
g
bekend. Wel vonden de huidige bewoners van de nog
bestaande woning
g
g met
atelier van beeldhouwer Arthur Pierre
(Antwerpen,
p ^3o-7 -1866 Antwerpen,
p ^ 2- 9 1938)
93 foto's die de verschillende stadia van
vervaardiggg tonen. Volens
deze foto's is
g
g
de kledijJ van de jon
J g e vrouw van meet af
aaneli
k aan die van de definitieve versie.
gelijk
Haar rechterhand is reeds in het eerste model uitgestrekt de linkerhand reeds aan de
borst, maar nog niet beladen
van kracht,
,
het hoofd neigt
eerder
wat
omlaag
g
g dan om hoogn
zijwaart
g haar rechterknie is sterk zijwaarts
g geen zodat een curve ontstaat. Aan haar
bevindt zich de vrouwelijke
l
Faam en schrijlings
l g op
p de hoge
g sokkel zit
een figuur
die een krans neerlegt.
g
g In een
volgend stadiumgaat
deplaatsing
g
p
g van de
Faam reeds in de richting
van
die
van de
g
jongeling. Ze is naakt en zonder vleugels.
g els
Derootste
nieuwigheid
is echter de sokg
g
kel: het hoekige
g blok is verdwenen en
wordt een dynamisch
onderdeel van het
Y
verschi'l beeld waarin verschillende figuren
g

Een aantal elementen van deze beeldeng
roe pverschijnt
verschijn ook in andere werken
deze kunstenaar. De majestueuze vleuzijn te zien op
p en in het
g els van degenius
g
ggebouw van de verzekeringsmaatschappij
Opp het
Eagle Star
Star, Meir 12 in Antwerpen.
p
dakronkt
een
bronzen
arend
en
de
hal
p
versierd met drie p
van
g ebouw isditane
in
len met g evleugelde vrouwenfiguren
g
hoog
hoo reliëf. De titelpagina van Van Glorie en
aan den
Lijde
pg
1 n,^ sonnetten uit de loopgraven
Yzer door Daan F.Boens eneïllustreerd
g
door A.Pierre,, draagt
g de centrale vrouwenvan P.Benoit
figuur van hetgrafmonument
g
die een naakte man met zwaard een lauwerkrans boven het hoofd houdt;
, nieuw
vormg ein een eigentijdse
oude symboliek
g 1
Y
goten .
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Music from Flanders
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Ave Verum (18 5 8) - 3'57"

Marie-Claude Werschowska, piano - 3'59"
(`Belgian Works for Piano')
Terpsichore — René Gailly CD 99009 / ADD (1977-1997)
-

- Bewerking door Robert Groslot - 4'33"
Walter Boeykens, klarinet
Nieuw Vlaams Symfonieorkest o.l.v. Robert Groslot

ANZ-ad hoc ensemble o.l.v. Juliaan Wilmots
('Vlaamse Romantische Koormuziek')
ANZ 20.001 / DDD (1989)

- Marie-Claude Werschowska, piano - 3'08"
('Belgian Works for Piano')
Terpsichore — René Gailly CD 99009 / ADD (1977/1997)

Strijkkwartet, op. 10 (1858) - 23'14"

Mazurka nr. 3, in fa kruis klein, op. 8 nr. 1 (1860) - 3'17"

- Bewerking door Johan de Doncker - 5,09"

Gaggini-kwartet
Phaedra 92001 / DDD (1992)

Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

Clarinet Choir Walter Boeykens
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Fantasie nr.4, in mi mol klein, 'Fantastische', op. 20
Mazurka nr. 4, in si mol klein, op. 8 nr. 2 (1860) - 3'33"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

Fantasia nr. 1, in La mol groot, op. 9 nr. 1 (1860) - 2'40"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

Fantasia nr. 2, in Fa kruis groot, op. 9 nr. 2 (1860) - 2'40"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

Fantasie nr.3, in si mol klein, op. 18 (1860)
Ouverture 'De Elzenkoning' (1859) - 7'46"
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v.
Frédéric Devreese
Naxos 8.553601 en Marco Polo 8.223827 / DDD (1995)

Ouverture 'De Elzenkoning' bewerking voor
harmonieorkest ( 18 59) - 9'25"
Harelbeeks Harmonie-Orkest Concertband Vooruit o.l.v.
Geert Verschaeve
Eurosound Digital ES 47.027 / DDD (1991)
Scherzando nr. 1, in Sol groot, op. 3 nr. 1 ( 18 59) - 4146"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

('Music for Friends')
Tauro Belgium — Sabam T9o16 / DDD (1999)

- Sylvia Traey, piano - 3'16"
Sabam UJP 9301 / ADD (1993)
- Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)
- Jozef de Beenhouwer, piano - 5'06"
Phaedra 92015 / DDD (1997)
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PIANO MUSIC by Peter BENOIT
Lakwijk MORTELMAN$ • Joseph JONGEN
Marinus DE JONG • Victor LEGLEY

Jozef DE BEENHOUWER, piano

(1860)
- Frédéric Gevers, piano - 6'oo"
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)
- Jozef de Beenhouwer, piano - 5'06"
Phaedra 92015 / DDD (1997)

Scherzando nr. 3, in re klein, op. 21 (186o) - 4'50"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

Hoogmis (1860) - 55'2o"
BRTN- Koor (koorleider: Vic Nees), koor van het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen,
Koninklijke Chorale Caecilia, koor Ars Musica
Merksem, de Zingende Wandelkring Sint-Norbertus
Antwerpen
BRTN Filharmonisch Orkest o.l.v. Alexander Rahbari
Discover DICD 920178 / DDD (1993)

Vertelsels en Balladen, op. 34 (1861) - 74'28"
Jozef de Beenhouwer, piano
Poketino 926682-2 / ADD (1983-1992)

Vertelsels en Balladen, op. 34, uittreksel: Derde Suite
(1861)-1416"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

Vertelsels en Balladen, op. 34, uittreksel: Vierde Suite nr. 3
Scherzando nr. 2, in sol klein, op. 3 nr. 2 (1859) - 4'23"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

Mazurka nr. 1, in Fa groot, op. 4 nr. 1 (1860) - 4'48"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)

(1861)-403"
Frédéric Gevers, piano
('Fantasies, Ballades and Tales')
Music from Flanders
Classic Talent DOM 291034 / ADD (1985/1996)
Requiem (1863) - 50'09"
BRT-Koor (koorleider: Vic Nees), Kortrijks Gemengd
Koor
Kamerorkest van de BRT o.l.v. Herman Roelstraete
D1992/o832/6 / ADD (1975/1992)
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0 Gloriosa Virginum (Twintig Motetten nr. 14) (vóór
(DDD

Peter

8.553601

BENOIT
Piano Concerto • Flute Concerto
Overture: Le roi des aalnes
Luc Devos, Piano • Gaby Van Riet, Flute
Royal Flanders Philharmonic Orchestra
Frédéric Devreese

1868) - 2'49"
Cristel de Meulder en Sarah van Mol,
sopranen; Noëlle Schepens, mezzo-sopraan
P
Jan van Mol, orgel

en ('Romantic Orchestral Music by
Y Flemish Composers'
p
- Vol. I)

('Vlaamse Religieuze
Muziek')
g
Pavane Records ADW 7431 / DDD (1999)

Marco Polo 8.225100 / DDD (1999)

Tota pulchra es (Twintig Motetten nr. 16) (vóór 1868) -

Rubenscantate ( 18 76) - 49'47"

2'50"

Verenigde Antwerpse Koren

Cristel de Meulder, sopraan
Jan van Mol, orgel

Versterkt Orkest van de Koninklijke Vlaamse Opera
P
o.l.v. Lodewijk de Vocht

('Vlaamse Religieuze Muziek')
Pavane Records ADW 7431 / DDD (1999)

Eufoda 1158 / ADD (1958-1991)

Mijn Moederspraak (1889) versie voor zangstem
en
g

In de velden voor hobo en strijkkwintet (1868)

harp - 5'o2"

- Dirk Boiy, hobo
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v. Francois
Huybrechts - 2'07"
René Gailly 2010-2 / ADD (1983-1996)

Symfonisch Gedicht voor piano en orkest
(Pianoconcerto), op. 46 (1865), herziene en bewerkte
pianopartij door A. De Greef, metoedkeurin
g
g van de
componist - 28'29"
Luc Devos, piano

VRT-Filharmonisch Orkest o.l.v. Silveer van den Broeck
- 1'58"
('Romantische Muziek van Vlaamse Componisten')
P
Naxos 8. 5544 62 / DDD (1998)
en ('Romantic Orchestral Music by
Y Flemish Composers'
p
- Vol. II)

Naxos 8.553601 en Marco Polo 8.223827 / DDD (1995)
995

Marco Polo 8.225101 / DDD (1999)

Symfonisch Gedicht voor piano en orkest
(Pianoconcerto), op. 46 (1865), herziene en bewerkte

DDD
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ROMANTISCHE

8.554461-62

BRTN-Filharmonisch Orkest o.l.v. Silveer van den
Broeck

SYMFONISCHE MUZIEK

Emmanuel Durlet-Fonds EDF ooi / DDD (1992)
99

Roel Dieltiens, cello • Joost Gils, hobo
Het VRT Filharmonisch Orkest
Silveer Van den Broeck

Symfonisch Gedicht voorluit
f en orkest (Fluitconcerto)

van Vlaamse componisten
P

(1865)
- Gaby van Riet, fluit
Nieuw Vlaams Symfonieorkest o.l.v. Silveer van den
Broeck -19'44"
(`Belgian Romantic Flute Concertos')
René Gailly International Productions Noblesse CD
87026 / DDD (1994)
- Gaby van Riet, fluit
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v.
Frédéric Devreese - 20'29"
Naxos 8.553601 en Marco Polo 8.223827
/ DDD995
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7

Gaat de Mensch (= Dans la Vie) (1867)
7 -33'22"
Zeger Vandersteene, tenor
Levente Kende, piano

Denderliedeken (1868) - 3'o0"
Zeger Vandersteene, tenor
Levente Kende, piano

('Romantic Songs on Flemish LYrics')
Phaedra ST-IE-o7 / DDD (1996)

('Romantic Songs
g on Flemish Lyrics')
Y
Phaedra ST-IE-o7 / DDD (1996)
9

Gebroken hart verlangt de rust (1868)'26"
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Zeger Vandersteene, tenor
Levente Kende, piano
('Romantic Songs
g on Flemish Lyrics')
Y
Phaedra ST-IE-o7 / DDD (1996)
99

Twee Kerelen (1868) - 2'51"
Zeger Vandersteene, tenor
Levente Kende, piano
('Romantic Songs
g on Flemish Lyrics')
Y
Phaedra ST-IE-o7 / DDD (1996)
9

Ik droomde ( 18 70) - 4'47"
Zeger Vandersteene, tenor
Levente Kende, piano
('Romantic Songs
g on Flemish Lyrics')
Y
Phaedra ST-IE-o7 / DDD (1996)
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Ouverture tot Charlotte Cordayy (1876) -10'32"
Jeugd en Muziekorkest Antwerpen
P o.l.v. Frans Cuypers
Yp
('Een Jong Geluid')
Jeugd en Muziek Vlaanderen JM 5539A / DDD (1992)
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Rachel-Ann Morgan, mezzo-sopraanP
en harp
('In Flanders' Fields' - Vol. 1)
Phaedra 92001 / DDD (1992)

Mijn Moederspraak (1889) versie voor zangstem
en
g

- Joost Gils, hobo

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v.
Frédéric Devreese

pianopartij door E. Durlet - 27'23"
Luc Devos, piano

Orkestsuite uit 'De Pacificatie van Gent' (1876) - 27'32"
VRT-Filharmonisch Orkest o.l.v. Silveer van den Broeck
('Romantische Muziek van Vlaamse Componisten')
P
Naxos 8.5544621 / DDD (1998)

piano - 4'50"
Eddy Loopmans, bariton
Jean Spanoghe, piano
('Mijn Moederspraak')
Classic Dom (Talent) 291047 / DDD (1988)

Te gast
LINDA MOLLEMAN

Ik zie de kunst van Linda Molleman als synergie van voelen,
begrijpen en schouwen. Dit samenspel
p vormt het hart van haar
werk. Beelden creëren is voor haar handelend denken.
Een kunstwerkroeit
in haar geest,
in de donkerte,, in het verborg
g
g zij. Zij stelt vragen
g ene. Het onnoembare ondervraagt
g aan zichzelf
en aan het leven. Haar thema's zitten vol religieuze
en mYtholo gig
sche referenties, astronomische connotaties en alchemistische allusies. Haar bronnen zijn
l veelvuldigg als delta's van een stroom.
Zijl toont respect
voor de materialen die zijJ wil temmen, beheersen.
p
Een beetje
aan
aangaan
met de matel zoals vaklieden die een gevecht
g
g
ree. Juist in datevecht
ligtg de liefde van hun metier. Ambachtelijkg
J
heid is ook voor haar belangrijk. In haar atelier wordt tegenstelling
g
g
ontmoeting.
gZijl overbrugt
g de vervreemdingg tussen sensualiteit en
kennis. Haar rol is niet die van wereldverbeteraar maar van
bemiddelaar tussen betekenis en materie.
Linda Molleman heeft momentenekend
van ontmoediging
bij de
g
ggJ
dood van haar zoon. Ludwig
193
8 in de
g
g verdronk op
p 16 augustus
zee in Oostende.
Haar verhaal achter kunstaat
en de realiteit dat dit
l
g over lijden
van alle dagg en alle tijden
is.
l
Voor de kunstenares speelt
het leven zich af in het aanschijn
p
J van
de dood. Soelaas vindt ze aan de kantlijn
l van strand en zee.
Iets in haar verplicht
haar,^ ondanks... terugg te keren naar het
p
atelier; haar instrumenten ter hand te nemen en opnieuw
aan het
p
werk teaan.
wint de hoopphet van verbittering.
g In haar gemoed
g
g
Haar kunst is niet tragisch
zwervend, zoals het vers van Slauerg
hoff: 'alleen in mijn gedichten kan ik wonen, nooit vind ik ergens anders
onderdak.' Molleman kiest ervoor binnen te treden in het ritme en
de beweging
gg van het leven. Ze wil niet verzinken in een wereld
vol vleermuisgefladder
vleermuis eiladder. Eros en thanatos, erotiek en doodsdrift
mogen
partners. In de onthechg naast elkander leven als waardige
gp
ting^antipode
zoekt ze kansen tot de
g
p van sensatie en glitter,
e
megeboorte
eboorte van haar oeuvre. 'Ludwig'
geplaatst
als eenin
g wordt gp
moriam opp de zeedijk
l van Oostende waar Ludwiggverdronken is.
Ook Dood en Wedergeboorte
Symfonie voor de Doden en De
,Y
g
Code van de Ziel is vrucht van een bevraging
is
g gdie 177Jjaar geleden
g
begonnen:
waarom moeten kinderen sterven? In die zoektocht
g
heeft Molleman het mysterie
ontdekt. Zijl heeft het besef van sterfeY
li) kheid verheven tot spiritualiteit.
ZijJ leert de kunst van het doorp
gronden van wat zekerheid of waanbeeld heet.
Een thema dat met de doodsthematiek indirect verweven zit, is
haar metafoor van de engel.
g
Ludwigg werd haar kinderlijke
plaatst
l doodsengel
g der liefde. ZijJp
engelen
en
in een nevelig
g
g niemandsland waar realiteit en droom in
elkaar overvloeien. De fascinatie voor engelen
is actueel,^ een tijd
l
g
grote
g ekenmerkt door g
passies maar ook door een crisis van
religieuze
waarden. Vandaag
voor
g
g staat de engel
g vaak symbool
Y
verlangen
naar het verlorenpaontgoochelde
verwachtingen,
en
^
g
g^
radijs.
J De moderne mens verklaart God dood, ^terwijlJ hijJ terzelfder
tijd
behoefte aan heeft.
l ontdekt dat hijl er nogg zo grote
g
De kunstenares is bescheiden en zelfzeker. Ze weet wat ze wil, ze
wil wat ze weet. Ze durft het risico van de ziel lopen
p en beseft dat
een mens zonder schaduween
heeft.
g geschiedenis
g
Het oeuvre van Molleman kanel niet zomaar beschrijven,
net zo
J
min als Jje haar beelden in één oogopslagkan vatten. De betekenis
laat zich niet herleiden tot de simplistische
vragen
g omtrent vorm
p
of stijl.
terrein,^ een gebied
l ZijJ beweegt
p het metafysische
g
Y
g zich op
waar universele en wezenlijke
J kenmerken van het leven worden
afgetast.
Een kunstwerk van haar reflecteert een beetje
beetj de wereld.
g

Molleman,
De Code van de Ziel, 2000

ruimtelijke constructies van ongewone materiaalcombinaties toDe ruimtelijk
een fragiel
g evenwicht,^ een bedrieglijke soort rust, balancerend
op
l In natuurlandschappp de spanning
p
J en innerlijk.
g tussen uiterlijk
en ontwaart
zij geometrische
composities.
Met haar blik ontgint
p
g int
g
J
ze het terrein tot ze lijnen in de natuur
ontdekt. De verhouding
g
van de elementen onderlingg in haar constructies wint aan betekenis en krijgt
een introspectief karakter omwille van een harmonie
lgp
e
ruimtelijkeg
omgeving. Haar kunst leeft in een tussen gemet deze ruimtelijke
bied: ogenschijnlijk
Jl statisch en tot rust ggekomen,^ maar inwendigg
vol spanning
worden door een subtiele
P
p
g en actie. Vele sculpturen
gewichtverdeling
ewichtverdelin in balans gehouden.
g
De strijd
l tussen beeld en massa, tussen structuur en chaos wordt
op
es
Ze benoemt haar wergp
p van de snede uitgespeeld.
p het scherpst
ken met bewustekozen
metaforen binnen een gebied
tussen de
g
g
van de onzichtbaarzichtbaarheid van beeldspraak en beeldspraak
p
heid. De titels van haar werken zijn
g die
l woorden of uitdrukkingen
zinspelen
op
put
zins
p
p wat men de 'condition humaine' kan noemen. ZijJp
niet in de absurditeit maar in de tragiek
g
g van het bestaan. Tegenzet zij ernst en engagement,
over de ironie van veeltiJdenoten
gJ
betrokkenheid bijl de wereld vooral bijl de lijdende
medemens.
J
Zi let zich niet neer bij Jhet idee dat kunst zinloos is, dat kunst
Zij
gun
slechts omwille van zichzelfemaakt
wordt en als pspeeltuig
fg
poging
groepje
ingewijden. Bi een
o ingtot decodeplBij
geert voor een kleing
ringan
^ de beelden van Molleman verlos jeJ slechts delen uit hun
hermetisme. In sommige
g van haar beelden is de stapelwijze echter
zo expliciet
dat ze louter vormbepalend
blijft.
p
l
p
Een sluitende interpretatie
van
de
totaliteit
van haar oeuvre kan ik
p
nieteven.
Zoals elke beschrijving
blijft,
g
J- is de intrinsieke
l gin gebreke
g
betekenis niet volledigg te achterhalen. Bijl het kijken
naar haar beell
den voelt men zichenoodzaakt
om rond de sculptuur
heen te beg
p
ween.
krijgt
Jg men een comlemenp
g
p
g Vanuit een ander gezichtspunt
terende kijk,
momentopnames
vanuit
p
g
l k ^ som van gefragmenteerde
g
wisselend standpunt.
In confrontatie met haar werk ontwaart de
p
toeschouwerrensli
nen
J ^ hoopp en onrust,
J tussen evidentie en twijfel,
g
ontvankelijkheid en kwetsbaarheid,^ zelfzekerheid en onvermogen.
g
van meHaar kunst lijkt
tussen de klippen
ppen
g
J me een navigatiekaart
tafoor en metamorfose. Verbinding
g tussen het leven en de dood die
in een nieuwe werkelijkheid uitmondt, is in haar werk sterk aana ressie en haat uit de wonden die het legeen
agressie
g. Er stroomt een
ven sloeg.
g Eerder een bevreemdende vorm van verwondering.g
Linda Molleman staat met de voeten op
de grond
en het hoofd in
p
g
de wolken. Dit is misschien de ware ontmoetingg met deze kunstenares: een onmetelijk
en
J verlangen
g naar méér. Haar kunst is groot
g
ook klein: reizen naar de hemel enescharrel
geknoei van mensen
g
-g
hier beneden.
Herman Gorter schreef:
'Ik wilde ik kon u ietseven
tot troost diepp in uw leven,
%
maar ik heb woorden alleen, namen, en dingen
geen'.
%%
Molleman heeft beelden alleen, namen en dingen
g geen.
g
MARK DELRUE

TE GAST

105

Transit

•

In deze rubriek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is a in 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 fotokopie van het oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens vair
de bundel of het boek waaruit liet genomen werd

OÓHflJI 3TN 11.ne41/1 Ii B3CJIHHy7

Ha TO, 4T0 OK338JIOCb 3a CIINHOIO,
"
H YBHJ.iaJI, YTO BbIAQHHyTbI} i CTyJI
CJIHBaJICH C OC62IIIeHHOiO CTEHOIO.
BUJ' 13 J18M1704Ke II0BbI1712HHbIH HBKaJ1,
H2BbITOAHbIÍi 4JI5I M26E 7N HCTepTOH,
H IIOTOMy J1HB8H B yray csepxan
KOpNtiH2BOI0 KO}KeN, CJIOBHO 3KeJITOii.
CTOJI nycTOBa.n, 1106.necxHSa.n napxeT,
TeMHena aeuxa, B paMe 3anbi.nexHOH
3flCTb1JI IIe}i383K, H JINIIIb OANH óyc)eT
K832JICA MHe TOiAa O1iyItI2BJIeHHblM.
HO MOTbIJICiC no KOMHBTe KpYN{HJI,
H OH MOH 63CJIHA C HeRBN}tCNMOCTN CABNHyJI.

Ik omvatte die schouders en keek
naar wat achter hen was, ik zag
dat de stoel wat verschoven was
en samenviel met de verlichte muur.
Een verhoogde
gloed in het lampje
g g
Pl
flatteerde de meubelen niet:
de versleten divan in de hoek vertoonde
blinkende bruine enele
p
g plekken.
De tafel was leeg,
parket blonk
g^ hetp
de kachel bleef in het donker, in het stoffige
g raam
was het landschapP bevroren, alleen het buffet
leek mi'J toen bezield. Maar
een vlinder fladderde rond in de kamer
en leidde mijn
J blik van wat stilstond weg.
g
Mocht ooit eeneest
in dit huis hebben rondgedwaald
g
g
dan is hijJg
weggegaan. Voor oed weggegaan.

H eCJIH rtpxspax 3AeCó KOCAB-TO 3S{11JI,
TO OH 170KHHyJ1 3TOT AOM. IIOKHHjTJI.

2-11-62

1962
VERTALING: MIRIAM VAN HEE

IOSIF BRODSKI

Tbl 386bIJ18 ltcpeeHto, 38TCpNHHylO B ÓOJIOTBX
sa.necefinc>N ryóepHnn, r11e iiyile.n Ha oropoAax
OTPOJ(SICb He A e pi< ar — He TE TM 3J18KN,
H uoporoN ro)ce BCC rarH Aa 6yepaxH.
Baba Ham!, noan, noMep,na, Ei rIecTepea xcNS eASa .nH,
a KaK N:1113, TO RbAkIbIN cEtp,xT B noAsa.ne
J111Ó0 J181ZI1T 113 CIIIIIiKN Háll12Fl KpOBBTN 4T0-TO,
I'OBOpHT, KdJiFiTKy, He TO aopoTa.
A 31IMU1 Tam KOJ110T Apoaa N CNAHT Ha pene,
11 3BC'3Rd MOpTaeT OT J161Md B MOp03HUM He6e.
H HP, B CIiTu8X B UKFIe IieBCCTd, a CIp23p,HNK 111,1J1 Ii
Ji8 (1yCTOe M2CT0, rRe Mbl J1106NJIN.

Je bent het dorpp vergeten, verloren in het moeras
van een bosrijke
bosrijkep
provincie,^ waar menggeen
vogelverschrikkers
houdt in de moestuin,- daargroeien
g
g
andere dingen,
g - de wegen
g zijn er van takken,- ravijnen.
J
Oma Nastja
l is dood en wellicht ook Pestjerov
l
en zoniet, zit hij dronken, alleen, in de kelder,
of knutselt iets uit het hoofdeinde van ons bed.
Een afsluitingg, et
g men een hekken.
's Winters hakt men er hout en eet men er rapen.
p
Door de rook in de vrieshemel twinkelt een ster.
Geen bruid met een sitsen kleed in het raam, maar een feest
van stoffige
plek waar wij beminden.
g ^ een lege
g wegen,
gp
VERTALING: MIRIAM VAN HEE

IOSIF BRODSKI

Iosif Brodski (Joseph Brodsky) (1940-1996)
Hij kreegg in 1987 de Nobelprijs
Russisch dichter, vertaler en essayist.
in Leningrad,
het huidige
YHij
PJ voor de literatuur. Hij werd geboren
g
g Maakte de middelbare
g
g Sint-Petersburg.
school niet af, nam achtereenvolgens verschillende banen aan terwijlJ hij
hij zichzelf onderwees in de wereldliteratuur. Hij
6 veroordeeld wegens
Hij werd in 194
p
g `sociaal parasitisme'
en gedurende ruim een jaar verplicht tewerkgesteld op een kolchoze in het hoge
Sovjetunieverbannen en bracht de rest van zijnJ leven in
9 werd hijhijuit de Sovjetunie
g noorden. In i 72
zijn werk overheerst een nostalgische
Amerika door waar hij literatuur doceerde aan de universiteit. In zijn
toon. Zijn
thema is het afscheid, het vertrek.
Zijn belangrijkste
g
gl
Kort na zijn aankomst in het Westen, waar hij te gast was bij W.H. Auden, zei hij:
hij: 'Dichters keren altijd
persoon, hetzij
op ppapier'
altijd naar hun land terug,g hetzij
hetzij in eigen
hetzij
g p
PP
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Poëtisch bericht

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

HERFST

MIGUEL, TW IN TIG WINTERS LATER

(°ió APRIL 1971 –1'13 APRIL 1981)

De dagen
g koelen nu steeds vaker,
doen 's morgens
en handen tintelen
g
g gezicht
De zon wordt stilaan de verliezende schaker,
laat somberheid keer opP keer van het licht winnen.
De wind rukt aan de kalende bomen,
waarvan de bladeren halsstarrigg zomer vasthouden,
laat mist en reen
omzomen
zijn g
gzijngebied
want hard is hijJ, en vol bittere koude.
Ook de vogels
zijn gevlogen,
g
g zijn
g
naar oorden die hen beter schikken,
buiten merel zijn
J lied ondergrijze
gl hemelbogen
g
en kleumende mussen die het rijm
rijm
wegpikken.
gp
Soms huilen huizen met ijstranen
J
en tooien
kikkers zich in mantels van slijk
,
terwijl geen mens zich waagt in de straten en lanen,
want daar vestigt
zijn rijk.
rijk
g nu stilaanguurheid
g

Soms, als de kraaien slapen,
p ,
denk ik wel eens dat je
J er nogg bent,
dat ik je weer even voelen kan
zoals een vaderraa^ en krachtigg
met een zoon wil doen.

ik neem dan snel je
J schouders vast
je overgaan,
en laat mijn
krachten
in je
g
J
P ure eenvoud in een eeuwenoud ggebaar
van man tot man, zoals een boom
die zich met de sappen
pp van de lente voedt.
Maar de tijd
J is hard en koud
en elk verlies een nederlaag.
g
Zo ook mijn stille tocht naar jou,
J,
Jg het vallen
Jje stem die zwijgt,
van de avond, eens de daggbegint.
g

alles kan ik eenzame zwerver beamen,
wanneer door mijn
l verkilde hart de stormen razen
en deegegoeden
oeden zich niet meer schamen,
om bij
bi de warmte van het vuur over de herfst te bazelen.

woorden
Alleen met deze haperende
p
bren
breng
ik lje in beeld: een ljongen
g
die voor altijd kind zal blijven,
l
de diep^
e niet te helen wonde
in de warmste kamer van mijn
l hart.

JOHAN CLYMANS

WILLIE VERHEGGHE

Nu de blauwe dagen
g violetter worden,
het septemberfeest
de eerstePpluk aanreikte,
p
riekt verval. Honderd kerf sten nog te dragen
genpeins
gewicht
dat
in
mijn
mij
takken
ik,
voelend
het
p
^
g
mij boomvrouw wetend,^ zo afhankelijk
afhankelij van
seizoen. Honderd jaren denkend garen
g

HERFST

haalt de laatste oogst
g naar binnen
De zon slaat derootste
hitte
van
zich af
g

September
P

De bomen verbladeren vanoud
naargeel
g
g
Reen
arceert
de
lucht
in
zeven
kleuren
g

diskreet in mijn
l herfsthofthuis, waar de vruchten

o
Het lichtoetst
zijn
zijn oude koper
p op
p
Stoelen scharen zich dichter om de tafels

geopend - waar de heggen
gg nogg niet sluiten
mijn werkpaleis.
maar een reidans voeren door mijn
P

PATRICK A UWELAERT

bollen, kleuren - alle ramen, deuren, wijd
J

ELISABETH KAPPNER

POËTISCH BERICHT
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August Keersmaekers 8o jaar
Diversiteit en uniformiteit
in een belangrijk oeuvre:
een gesprek
Luc DAEMS
Bijlwijze
wijze van voorstelling...
g

August Keersmaekers werd opp26 oktober
192o
als Jjongste
van vij
vijf kinderen in een
9
g
Kempisch
landbouwersgezin
geboren.
g
p
g
Hi' heeft zijn
Hij
zijnjeugdjaren
Jg l
op
in
P het gehucht
g
Retie beleefd als een ononderbrokenerioP
de van zon en heerlijk
l licht: een boeiende,
blijmoedige
l
g ljeugd,
g^ waarvoor hij dankbaar
blijft. Toch heeft hij
blijft.
hij er de tij
tijd van de echte
nogg meegemaakt:
de elektriciteit
g
pZij
kwam eras
omstreeks 1927-1928. Zijn
• g e 'literaire' herinneringg dateert overig ens van circa 1926-1927,toen er in de
wintertijd nogg (voor )gelezen
wintertijd
werd bijl de
g
'lampe
bel
e'
meestal
door
vader,
voor
p
g,
moeder en zuster - de oudste twee broers
gingen
gg elke avond 'buurten' -; dan hoorde
hijl dat vader zou voorlezen uit 'Bei uns in
Deutschland',^ goed
op zijn
zijn Vlaams uit g
gee
gp
sproken;
zij
p
^ maar dat was nogg niet voor zijn
bestemd. Voor boeken en weekbladen
•
was er een aparte
laats in een hoekbibliop plaats
theek naast een kast. Zo erfde hijJ als kind
al ontzag
g voor boeken. Evenwel zonder
boekenwurmachtigheid,
want leven was
g
ravotten toen! Een hardwerkende vader en
moeder, broers en zuster, hadden immers
voor de jongste
twee wat meer vrijheid
vrijhei
J g
emaakt.
gemaakt
was deemeente
van pastoor-dichter
g
p
Jozef de Voght aan wie Keersmaekers veel later dan - nogg een monografie
zou
g
n. Pastoor en onderwijzer wezen zijn
wijden.
wijde
zij
erop
•
p dat ze hun jongste
l g moesten
terwijl er toch op
laten studeren en dat terwijl
p het
heleehucht
(en de twee erbij
erbijaangrenzeng
g
de slechts één opp de ruim twintiggleeftijdsl
genoten mocht verder 'leren'! Als elfjarige
g
trok hijJ
dus naarg
Hoogstraten.
Daar trof hij
hij
op
p het kleinseminarie een aantal voortreffelijkepriester-pedagogen
aan: artiesten als
J
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Remi Lens en later Jos Tegenbosch
en de
g
musicus Frans de Haes, als leraars o.a. de
latere deken Jozef LauwerYs initiatiefnemer en spil
p
p van de studie van deplaatseli'ke
HijJ was een man die
J geschiedenis.
g
kon boeien en interesse wekken, net zoals
Herman van Fraechem in deoësis
(in
p
België
eertijds de naam van het voorlaatste
g eertijd
van de Grieks-Latijnse
richtingg in het
J
J
middelbaar onderwijs)
en
Dr.
Vic Geerts in
l
de retorica (idem: de naam van het laatste
jaar). In Retie bloeide inmiddels een uitstekende studentenbond waarin de idealistische sfeer van het schooljaar
werd voort)
root
g ezet: Gust isg
geworden met de leuze
AVV VVK bewust van zijn morele plicht
p
van dienstbaarheid aan deemeenscha
g
p.
Aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij
hij o.a. Van de Wier, Grootaers
Rombauts en Sobry
had,
Yalsprofessoren
p
studeerde hijJ Germaanse filologie.
Lode
g
van den Bergh
g (Aster Berkhof Jef Sterck,
Luc Debaene, Bert Ley sen Joos Florq
uin,
Lode Roose en José Aerts (Albert Westerlinck waren er zijn studiegenoten.
Na de
g
Leuvenseeriode
overschaduwd door de
p
Tweede Wereldoorlog,
gbelandde Keersmaekers in het onderwijs.
gaf les aan het
J Hijlg
atheneum in Turnhout korte tijd
J later aan

hetas
regentaat
in Vorselaar.
g
popgerichte
pg
August had inmiddels de doctorstitel behaald met eenproefschrift
over 'De Dichter
p
Guilliam van Nieuwelandt'(1952), disserdoor de Koninklijke
Koninklijk
tatie die in 1957
957
voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde werd bekroond en uitgegeven.
Vanaf 1961
doceerde hij
hij aan de Facultés
9
Universitaires Saint-Louis in Brussel en
met ingang
6 aan de Antwerpse
P
g g van 93
Handelshogeschool
voor Juffrouwen. Ufsia
g
haalde hem daar ins99
6 weg en aang
haar
faculteiten zou Keersmaekers als hooglezij emeriraar verbonden blijven
tot aan zijn
J
op
p z oktober 986.
Nauwelijks 17
Nauwelijks
7Jjaar debuteerde Au gust
g
Keersmaekers met hetedicht
'De Jacht
g
hij
van het Woud'i 937 ^ even later schreef hij
zijn eerste bijdragen
g
g over streek geschiedeJ
nis en in 1946
door het
94 verraste hijJ met de d
Davidsfonds uitgegeven roman 'Het Milde
Leven' (onder hetseudoniem
Alb. F.
p
titel als een geloofsbeli'deHardwig),
l
g^
nis; de royale
y som van io.000 frank die
toen aan de uitgave
verbonden was, moet
g
zijnvoor het joneen flinke steuneweest
zijn
l
g
e huisgezin
Keersmaekers. Die vroege
g
g
e
ennenvruchten uit de jaren
dertigg en
pennenvruchten
l
veertig
betekenden
de
aanzet
g voor een
schier eindeloze reeksublicaties
(het moep
ten er zo stilaan meer dan vierhonderd
zijn!)
op
Ze
g
l
p de meest diverse gebieden.
verschenen onder de vorm van boekuitgaven of vonden eenplaats in vele vooraanstaande tijdschriften.
Ze bestrijken
de intelJ
J
lectuele velden van de kunst, deeschiedeg
heemkunde,de
bio-biblio
nis
dee
i
g rafii dde
teksteditie en natuurlijk
) dat van de letterkunde zelf. Keersmaekers' interesse opp literairebied
strekt zich uit van de s 7de tot
g
daarbij moeitede z 9de eeuw. Ze verbindt daarbij
loos het Noorden met het Zuiden. Grote
hij o.a. verworven (zelfs en
autoriteit heeft hij
vooral in Nederland!) door zijn
publicaties
Jp
over Hooft en Bredero. Keersmaekers
werkte trouwens mee aan de uitgave van
het ceuvre van de laatste. De ontdekking
van vertaaldeedichten
van de Amsterg
dammer én de consequenties daarvan deden eufemistischeze
g gd nogal
- g wat stof
o
waaien in het Noorden. Evenzeer echter
opwaaie
Au ggust Keersmaekers' woord gezaghebg g

bend op
van de Antwerpse
p se zeg
p hetgebied
ventiende-eeuwse rederijkers
(O
gier,
J
g^ Meulewels Vrancx, Heerossen... of op
p dat van
Hendrik Conscience en zijn
tijd Over de
l tijd.
'De Boerenkrijg'
van de Antwerelgp
naarubliceerde
hij
hij
trouwens
een om
p
zijn bezij
vangrijk
driedelig
essay,
g
g l
Y^
geschiedenis
langstelling
g
g voor literatuur,,g
en folklore met elkaar worden verknoopt.
p
dragen
altij
Keersmaekers'ublicaties
galtijd
p
nl. die van
een identieke signatuur,
g
accuraatheid vakkennis en een oudmo-

N ^, „-u^^,,, ^6 'i ^ ri,Clm
^;,^,^°^^^ ^
^
m^^^^^^
P „^^^I'

Nederland maakte hijJ deel uit van de
Muiderkring.
g
Over de Nederlandse Gouden Eeuw, de
Conscience en de
Antwerpse
J
p rederijkers,
Boerenkri'
Boerenkrijg,Timmermans en Claes, volges p met één van Vlaanderens
end
g
g
literatuurwetenschappers,
in
belangrijkste
pp
gl
onvermijdelijke bede overtuiging
g g dat de onvermijdelijke
p erkeng tot de letterkunde tekort doet aan
van Keersmaekers'
vele andere aspecten
P
talent.
Gedreven door een fundamentele afkeer
voor het 'àeu
p près'
P

^^,^

'Vrij verkoren trouw is hel
'Vrij
y en medecy n...'
LD: Toen de Gouden Eeuw in het Noorden

tijd op
de rederijkers al enige
p de achterg tijd
rond
gedrongen
g
g had,^ vierden die nogg
hoogtij
g J in het Zuiden.Je hebt op
P een
nadrukkelijke
nadrukkelijke manier aandachtgevraagd
g
g
g tij
tijd
voor die wat verwaarloosde en lange
toegedekte
een zekere meewarigheid
g
g
p eriode van de letteren beneden de
Moerdik
J^ Gust...

scheidingg der Nederlanden heeft
verstrekkende
oppbijna
J allegebieden
g
tot
in
onze tijd!
gevolgen gehad,
l De contacg
^
het midten Noord-Zuid zijn
g
i tot ongeveer
den van de zeventiende eeuw allengs
g verom
zich
sporadisch,
aan
van
intens
tot
p
g
tot
enkebeperken
te
nadien haast volledig
p
g
ontmoetingen,
leersoonli'ke
P
g^ vriendschapp
van
g
p en. Wanneer de twee driegeneraties
overleden waren,^ verliepen
de 'opstand'
p
p
de verwantschappen
Pp tussen de leden van
van broer zuster tot
generatie
de volgende
g
g
ze in:
die van neef nicht en eindigden
g

AK: De

l
J,

ke
één familie
meer. Met het onvermijdelijke
l
l

discheworden
allesverbindende eruditie.
g
g
zij hart voor
Jarenlangg al ten slotte klopt
pzijn
werk van Ernest Claes en Felix Timfraaie jaarboeke
jaarboeken
mermans. De bepaald
P
het Claes ggenootschap
worden
sedert
p
geruime tijd steeds weer door hem voorbereid en voor het Davidsfonds verzorgde hijJ
Timmermans-editie.
complete
deuasi
p
q
hij in
Over derote
Lierenaarpubliceerde
g
p
199
0 'Felix Timmermans: Wonder van Eenno verscheen in twee vovoud'. Onlangs
ltnog
opus
lumineuze delen een magnum
g
p over
deenesis
van 'Pallieter',^ door Au ggust
g
ereconstrueerd uit slordig
gereconstrueerd
g en slechts fra g mentarisch bewaardebleven
archiefmateg
riaal. 'Heteluk
van
een
schrijver.
schrijver
Felix
g
en zijn
l Pallieter', 2000)
Sedert 1978
97 is Keersmaekers lid van de
Koninklijke
l Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde. Zowel van het Christelijk
l Vlaams Kunstenaarsverbond als van
het Gezelle-Genootschap
gg
p en de Vereniging
Schrijvers
was hijl voorzitvan Kempische
l
p
ter (nu ere-deken of ere-voorzitter). In

ohielgevolg dat ook de familiebezoekenophielg

De banden tussen de bewoners van
Noord en Zuid waren die van naburen
geworden,
g
^ de herinneringg aan een gemeen-schappelijk verleden was verdwenen en
de twee 'landen'in
g
ggen elk hun eigen
proces van vervreemdingg kwam
weg . Hetp
in een stroomversnelling
g van
g in het begin
de zeventiende eeuw en werd internationaal beklonken in 1648.
ook voor het
vanzelfsprekend
Datold
p
g
voor
het
artistieke leverkeer,
`'geestelijk'
J
g
ven voor de literatuur. En dan is de schets
van het verschil tussen de literatuur in
enli'k
Noord en in Zuid eig
J een scherts: dé
maat
is de rederijkerij. Het negatieve beeld
aag
daarvan is gegroeid vooral uit de evoluerende opvatting
g van 'de kunst', die sedert
P
het einde van de negentiende
eeuw meer
g
en meer alle 'sociale verbondenheid' verloochende, verketterde en vaak ook verloor
en verliest.
LD: De

vraagg die zich opdringt, is natuur-

lijk
p
g derprovinciën
J of er na de scheiding
daneen
enkele
vorm
van
artistieke interg
ferentie meer mogelijk
gl was tussen Noord
en Zuid?

ca. 1566 tot
begin
p
g zeventiende eeuw,^ toen de opstand
zich begon
g te stabiliseren, was het literaire
leven en bepaaldelijk
p
} dat van de rederij} oop
als stilgevallen,
kerskamers zogoed
g
g
zelfs totaal onmogelijk veelplaatsen
Pg
worden. Maar uitwijkelingen uit het Zuiin meer dan één
den richtten in die jaren
J
naast
de
reeds bestaande
Noordelijke
stad,
J
AK: Door de troebelen van

rederikerskamers
een Brabantse of
j
Vlaamse kamer op
p (o.a. Amsterdam,
Leiden, Haarlem). Hooft, Bredero, Vondel
en zovele anderen waren lid van één der
twee Amsterdamse kamers. Vanaf circa
1615
5 kwam de herleving
g ook in het Zuihun
herbegonnen
den: rederijkerskamers
g
l
werking,vernieuwd. Politiek en militair
was er trouwens een zekere rustekomen
g
met het Twaalfjarig
g Bestand(1609-1621).
Tot 1620 — het bekende Mechelse rederij-)
bijeenkomsten
glorieuze bijeenkomste
kersfeest —zijn
zijn erg
Noord en Zuid, waaraan kamers van
boven en beneden de Moerdijk
J deelnemen.
Dichters uit het Noorden kwamen op
p bebij) hun Antwerpse
zoek
p confreers. Bovendien was er hier beslist aandacht voor wat
er in het Noordenebeurde
p lite^leefde op
g
wel1655
(uit
rairebied.
In
een
inventaris
55
g
iswaar van wat de boekhandelaren
Verdussen in voorraad hadden, komen niet
alleen De Harduwijn, Houwaert,
, Crulee.a.
voor, maar ook Roemer Visscher, Heinsius,
Bredero, Catsnatuurlijk!
) en Vondel. Vele
stapels
p 'hollantsche boecxkens' (wat dat
zijn)
ook moge geweest
l worden in de ing
ventaris vermeld. Na het Bestand worden
die contacten, alweer om militaire redenen,
blijft het Zuiden
bemoeilijkt. Toch blijf
opnieuw
p
het
bedrijvig,
literair
dan nog
g
l g^
waarbij
Noorden,
van
het
i de opbloei
mist
,
p
beklemtoond moet worden dat
evenwel
e
zich manifesteerde vooral en
die opbloei
p
Holland,
h
haast uitsluitend in deprovincie
p
bepaaldelijk
be pa
) dan nog
g in Amsterdam.
Eigenli'k
5
l heeft het Zuiden tot zowat 1650
gelijke
e oo
J tred te houden met het
gp
gdg
bijvoorbeeld Antwerp en BrusNoorden,,l
sel GentBru e
ggmet Amsterdam. Hier
1616lan g
echter werd de rederijkerij langzaam
ten
Academie,
door
de
163 6 verdrongen
g
beslotte door de Schouwburg,
gj
decennia
Eenpaar
roesp
p
p
ps elers optraden.
later was er ook in Brussel, Antwerpen,
p
Gent een schouwburg,
g^ maar rederijkersl
kamers bleven daarnaast vaak bestaan.
Antwerpen is daarvan het treffendste en
voormeest op
gl
p Amsterdamgelijkende
slechts
één
Omstreeks 1650 leeft nog
beeld.
e
g
rederijkerskamer, 'De Violieren', deel van
deeggrote Sint-Lucasggilde,, die zich echter
IN EN OM DE KUNST
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essays.
Y Ze behoorden tot de kamers van
'De Violieren', 'Den Olyftack' of 'De Goudbloem' ...
Dr

A A.

KEERSMAEKERS

AK: In het 'gelijke
gl tred' houden met het

Geschiedenis
van de Antwerpse Rederijkerskamers
in de jaren 1585-1635

AALST • 1952

daarvan zal distantiëren door de naam van
de vroegere
'Olyftack'-kamer
aan te nemen
g
Y
en die eveneens opp een eigen
g theater zal
spelen.
Intussen traden in de Antwerpse
p
p
Schouwburgg geregeld
vreemde toneel g
gee
g g
zelschapp
en op,
p^ook - maar niet alleen uit het Noorden.
Er zijn
van weder) toch heel wat sporen
p
zi'dse
blijvende
bekendheid Noord-Zuid
J
J
en Zuid-Noord: heel Noord-Europa
p van
Vlaanderen tot in Zweden doorreizende
toneelgezelschapp
en met thuisbasis in het
Noorden, hadden spelen
van ten minste
p
twee Antwerpenaren
- kluchten van Ogier
p
g
en 'Genoveva van Brabant' van Wouters op
En wat te denken van
p hun repertoire.
p
een Antwerpse
p editie van een Antwerps
p
toneelspel
49^met de loftrompet
p uit 16
p ingeleid door eigen
g
g kamergenoten, én door
Jacob Lescaille, Jan Jacobsz. Schipper,
pp , Jan
Hermansz. Krul en C. Sammers, allemaal
degl
eli'ke bekenden uit de Amsterdamse
theaterwereld? Het terrein verdient bepaalj een nader onderzoek.
delik
LD: Uit de voorgaande
schets blijkt
g
l reeds

dat Antwerpen binnen de Zuid-Nederrederijkerij een bijzondere
landse rederijkerij
plaats
p
inneemt. Dat ook jouw
interesse in eerste
J
instantie uitgaat
naar de Antwerpse
se
g
prederijkers
zal dan ook beslist geen
toeval zijn.
J
g
J
Behalve een 'Geschiedenis van de Antwerpse Rederijkerskamers
in de jaren
155
8 l
J
wijdde
16(1952),wijdde
'e
aan
verscheidene
35
l
onder hen afzonderlijk
J (vaak omvangrijke)
gl
110
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Noorden heeft Antwerpen
p inderdaad een
belangrijk
aandeel
gehad.
Opmerkelijk
J is
g J
g
p
daar reeds op
p het einde van de zestiende
eeuw de figuur
van jonker
Jan van der
g
l
Noot, wiens belang
pas
eeuwen
later werd
gp
Hierbij dringt
'ontdekt'. Hierbij
zich
de
vraag
g oop,
g
waarom deze dichter in zijn
J eigen
l niet
g tijd
als 'vernieuwer' werd (h)erkend. Lag
g de
oorzaak daarvan niet in zijn isolerend individualisme waardoor hijJ niet tussen de
'literatoren' van zijn
0
J omgeving
g g stond? Op
literairre
g ebied hebben de Antwerpse
p se derijkerskamers
zich in de jaren
1620-16
1620-1635
J
l
waarbij
zéér intensemanifesteerd
waarbij
de
g
^
dichters zich vaak richtten naar de ook in
het Noorden erkende'groten',
'roten' bepaaldelijk
l
p
dan eerst P.C. Hooft, later Vondel, Cats en
Huygens.
Yg
Toch zou ik Antwerpen niet 'het echte centrum van de Rethorycke'
durven noemen:
Y
in Brabant,, Vlaanderen en Limburgg bloeiden overal kamers, die ook in de zeventiende eeuw werkzaam bleven. Maar er
moet nog
g wel iets hebben bestaan van een
naglans
van het beroemde landjuweel
van
g
l
156i...
En dat ze elders bleven bestaan,
5
zullen we vanzelfsprekend
vinden als we
p
denken aan de vele toneelgezelschappen
die haast in elk dorp
p de winters met hun
opvoeringen wat verlevendigden
(en hier
g
en daar nogg verlevendigen).
g .
LD: Wat bracht Jjou bijl die 'rederijkerij' en
werd dieeriode
vóór jou
p
J al door anderen
bestudeerd?
AK: Van in mijn
J studententijd
J kon ik me

eigenlijk
J moeilijk
g
l verzoenen met dat
fameuze verval van het literaire leven in
het Zuiden: wat was er dan nogg wel? Een
p aar namen hadden toen de lucht al wat
lichteremaakt:
Guilliam Ogier
g
g (Van den
Branden Michiel de Swaen Sabbe Justus
de HarduwiJ n Dambre Pater Poirters en
Richard Verstegen (Rombauts). En Rombauts schreef in die jaren over de 'Renaissance in de Zuidelijke
Nederlanden' voor
J
de toen verschijnende
grote
'Geschiedenis
l
g
van de Letterkunde der Nederlanden' (die
altijdop
p voltooiingg wacht!). Er waren
nog
g altijd
wel veel namen bekend, maar systematisch
y
onderzoek was nodigg (en is het nogg altijd
altijd).
J
Zo kwam ik terecht in Antwerpen.
p Dat
was juist
ook het Antwerpen
J
p van Rubens
(1- 1640),Van
Dyck
t
1641),enz.
De studie
Y
van enkele auteurs, rederijkers-dichters,
J
, uit
die eerste helft toont royaal
aan dat in de
Y
periode
1615-1635/1640 Antwer en een
pp
waarlijk
heeft
J drukke toneelbedrijvigheid
lg
gekendriek
en dat in die periode
ook
de
lyriek
p
Y

zich in vele beoefenaars mocht verheugen.
g
Ik moet zeggen
gg dat ik veel voldoeningg beleefd heb aan die verkenningg van het literaire leven in Antwerpen
l
p in Rubens' tijd!
Deeschiedenis
van de rederijkers
voor
l
g
dieeriode moestherschreven worden,
deeschiedenis
van
het toneel... Er was
g
de 'kennismaking'
g en g met toch al gekende
daarom niet beroemde - namen: de drie
'kamers van rethorica', en de dichters Guilliam van Nieuwelandt, Joan David Heemssen, Johan Ysermans, Sebastiaen Vrancx,
jonker Frederico
Cornelio de Conincq,
q,
Guilliam Ogier,
g, Peter Meulewels,, Gerard
van den Brande, Antoon Frans Wouters,
Barbara Ogier,
was
g ^ enz. Over al die figuren
g
al een en andereschreven
wat dan telg
kens maar werd nageschreven.
EensYsteg
matisch onderzoek naar 'leven en werken'
was nodig
situeren
te
in dat Antg om hen
werp^
se en ruimer: in het algemeen Nederlandse culturele leven. Maar zoiets vergt
g
vooreerst belangstellingen inzet en bovendien tijd.
daarbij dat er van al die
J Komt daarbij
werkzaamheid in het verre verleden zo
weinig
geleid heeft tot de publicatie
van
gg
p
literaire werken: wat in druk verscheen is
niet meer dan het bekende toe
pl van de
ijsberg!
l
g En verder is de onderzoeker aan gege
wezen op... archiefwerk, misschien hooggeloofd maar alleszins voor de literatuur
weinig-verricht.
g
LD: Rederijkerskamers
boden onderdak
J

aan dichters, rijmschrijvers,
J
J
, schilders en
ook aan tonelisten en acteurs. In hoofdzaak
ging
daarbij om kunst in dienstbaargg het daarbij
heid aan de maatschappi'.l Ze moest plechtigheden opluisteren!
Veel namen van
P
auteursg
g in en inmiddels teloor, we kennen vaak enkel de titels van opgevoerde
pg
werken, omdat ze maar zeldenedrukt
g
werden. In Jje honderd bladzijden lange
g
stuk over Peter Meulewels wijs
wijs je
l daarop,
pGust.
nietrecies Is
die artistieke
bedrijvigJg
heid 'in dienst van de maatschappij'
pp l er de
oorzaak van dat ergee
ereen échte meesterwerontstonden en dat slechts weinigen
g de
namen van ongetwijfeld
verdienstelijke
g
l
J
kunstbeoefenaars nog
g kennen? Breeds
p rakige oppervlakkigheid,zinledigheid en
cerebrale spitsvondigheid zijn
zijn begrippen
die we wel eens met de rederijkers
verbinJ
den. Zelf heb )'e het ergens over 'verdiensteli'ke
l middelmaat'...
AK: Vooreerst dienen er in verband met de

rederijkers
een aantal misvattingen
te wor J
g en
den opgeruimd!
Zo is het bijvoorbeeld
een
J
pg
fouteedachte
te menen dat een rederijker
g
l
j
als lid van een rederikerskamer
dichter
was! Helemaal niet! De inrichting
g van de
kamer voorzagg in een eigen
g dichter, de factor facteur die,, zeker in de grote
kamers
kamers,
g
voor zijn verzen werd betaald. Natuurlijk
l

was het niet uitgesloten, dat er onder de
leden 'dichtenden' waren, zelfs
i'J
e s dat bijvoorbeeld spelen
van hun hand werden
p
e op gegvoerd. Maar in de meeste kamers was hun
aantal bepaald
gering.
rederijker was
p
g
g Een rederijker
geen dichter, wel een lid van de rederij-J
kerskamer. Dat lidmaatschappg
gaf recht oop
eenprivilege: vrijstelling
g van schuttersl
dienst indienewenst.
Maar juist
juist
dat ricap
g
vile e verloor
zijn
veel van zijn waarde, sedert
r
et
de schutters ggilden niet meer of althans
as
minder instonden voor de veiligheid
van
g
deP
g emeenscha . Dat was een van de oorzaken waardoor de rederikerskamers
j
minder aantrekkelijk
l werden vanaf de zeventiende eeuw. Verder wordt heel vaak
rederijkers toneel speelden.
gedacht
dat de rederijkers
g
Zeker, maar de acteurs behoorden - nog
eens:
in - niet
dee
tot de
g rote kamers
gwone leden: veelal waren het minder
gegoede
burgers,
waren van
g
g ^ die vrijgesteld
lg
entree
entreegeld
in
de
kamer,
en
als
teen
lt
^
g prestatie zorgden
voor de opvoeringen. De roe
ggroep
had trouwens in sommige kamers
een spepe
cifieke naam: deersona
es.
De
overgrote
p
g
g
meerderheid van de leden van de rederij-)
kerskamer hield zich dus helemaal niét bee
zigmet dichten of toneelspelen,
P
^algebeurg
de dat wel eens. Ze waren liefhebbers van
de 'rethorica', maar beoefenden die 'conste' niet zelf. Juist in de zeventiende eeuw
kwam er een bijzonder
onderscheid tussen
J
'leden' en 'liefhebbers': de eerstenenoten
g
hetrivile
eg van vrijstelling
g van schuttersp
l
diensten (of wat ervan overbleef!, de
tweeden zagen
g daarvan af, waren dus
'liefhebbersur
p sang'!
g
'Verdienstelijke
'Verdienstelijke middelmaat' is al te hoge
g
lof voor de massa rederijkers pproducten diee
we kennen. Vergeten
we echter niet, dat tot
g
in onze tijd
de
literaire
wereld in de
l
Nederlanden en ook in Vlaanderen nogal
g
'dicht-bevolkt' maggg
genoemd worden, en
dat een rotale meerderheid van de dichtende en romans-schrijvende
artiesten een
l
korte literaire roem is beschoren. De rederijkersperiode
is nu eenmaal een deel van
l
p
onze letterkundige
geschiedenis, en daarin
gg
zijn dan toch ook bijvoorbeeld 'Elckerlyc'
Y
en 'Mariken van Nimmegen'
g geschreven,
g
de 'Bliscapen',
de 'Spiegel der Minnen', de
p ^kluchten en bovendien refereinen en liederen die met hun wijsheid
en emotie hun
l
glans en klankrijkdom in retoricale welsprekendheid bewaard hebben.
LD: Je doctorale dissertatie over de klas-

siekerichte
dichter Guilliam van Nieuweg
landt heeft ongetwijfeld
je
g
J
J belangstelling
g
g
voor de Antwerpse
rederijkers
rederijkers
nog
p
g inpositieve zin beïnvloed. Het treft hoe andere
toneeldichters uit die tijd
tijdop
p de een of andere manier met hem verbonden zijn
J via
lofdichten bij
bi' diens werk, via vriendschapsbanden enz. Ik denk aan Peeter

Lenaerts van Hoochstraten, Heemssen,
Justus de Harduwijn
l of aan de eerdergeciteerde Peter Meulewels. Is het mogelijk om
depositie
te bepalen
die Van Nieuwelandt
p
p
innam onder de Antwerpse
rederijkers
p rederijkers?
Voor zover ik het kan zien, was
Guilliam Van Nieuwelandt erkend als een
belangrijk,
k
belan ri verdienstelijk
l dichter in zijn
J
kring. Van meer betekenis echter waren de
krip
burgers van
het 'bestuur';,; in de toenmalige
toenmali
g samenle-
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ving
toch
g lijkt
l een dichtende 'personaliteit'
p
wat méér dichter te zijn
geweest dan een
Jg
dichtende 'jan-met-de-pet'.
J
p Voor die
'personaliteiten'
rijst
rijs evenwel een andere
p
vraag: wat betekende hun 'kunst' voor
Het antwoord daaropP zal ontnuchteren: niet veel!
'Van Heeden is dit huys
heyS
t geschiet
y een saltS
LD: Vooral tussen 1967
wijdde
97 en 1978 wijdde
Jje
uitgebreide
studies aan het werk van één
g
der belangrijkste
figuren
fi uren uit de Noordg
Nederlandse Gouden Eeuw, met name
Gerbrand Adriaensz. Bredero. Valt er een
zekere continuïteit te herkennen in het
werk dat je presteerde
over de rederijkers
p
en je (latere) belangstelling
g
g voor het oeuvre
van de Amsterdammer?
AK: Aanvankelijk was ik zinnens te p
promo-veren niet op
Van
Nieuwelandt
onderderp
mijn
werpan
mijn licentiaatsverhandelingg - ,
maar opp Guilliam Ogier.
Het enige
g
g wat me
daarbij voor ogen stond, was: een afronmijnstudie, -een echt eindpunt.
dingan
g mijn
p

En Ogier
was zowat het vervolgg in de tijd
tij
g
opVan Nieuwelandt: daarmee zou ik een
kijk
Jg
kijk krijgen
op
p 'Antwerpen
p in Rubens' tijd'.
l
Eenparallel met
Amsterdam
lag daarbij
bil
g
voor de hand: de tragedie-dichter
Van
g
Nieuwelandt waseïns
ireerd o.a. door
g p
P.C. Hooft, de klucht blil sel-dichter
Ogier
pg
door Bredero. Terloops mag,
ik meen,,
g,
gezegd
g worden dat een doctoraat in die
g
tijd
19 6o! -een
geen kansen oop
J - tot ongeveer
g
promotie
bood,
of
die
zou
vergroot
hebp
^
g
ben.
Mijn
J belangstelling
g
g voor Gerbrand
Adriaensz. Bredero was er overigens al
voor ik me bezighield
met Ogier,
g
g^ maar
werd erdooreïntensifieerd.
Trouwens,
g
de Amsterdamse literaire wereld bleef me
boeien: niet alleen Hooft met zijn 'Warenar' die ik uitgaf,
zijnlyriek.
Y
g ^maar ook zijn
Aan deedichten
die hij Jschreef voor Ida
g
Queeckels wijdde
ik een opgemerkt
artikel
J
pg
(1965/1966). Professor W.A.P. Smit, dé
hoogleraar
Gouden Eeuw,^ schreef een p
paar
g
jaa
'aar later een boek over 'Hooft en Dia';
zond hijl me een exemplaar
met
p
de opdracht:
'Aan A.K.^ de eerste die o p
p
de betekenis van Ida Queeckels in het
leven van Hooftewezen
heeft. 1.2.1 968'.
g
De 1triek en de liederen in het GoudenEeuwse Amsterdam zin
l me trouwens
blijven
boeien.
Dus
ook
die van Bredero.
l
LD: In 'Bredero en de Bijbel'
onderzoek je
J
J

de invloed van de bijbel
op
J
p het dichtwerk
van de auteur van zoveel kluchten... Kunnen er in dat verband definitieve conclusiesio
g etrokken worden voor wat de relt
g siteit van de man aangaat?
Is
het
mogelijk
g
gJ
om derec^eze
tijdsomstandigheden en
p
vooral hetodsdiensti
g
gklimaat Reformatte - Contrareformatie) te reconstrueren,
die nodiggJ
zijn om een afdoend antwoord
op
o die vraaggte kunnen geven,
Gust?
g
AK: Op
p de laatste vraagg durf ik niet met ja
l

of neen te antwoorden. Opp
bepaalde
elep
menten kan ik wel wijzen... Iets l
wat me bij
de lectuur van heel wat zeventiende-eeuws
werk telkens weer ogviel was de vertrouwdheid van de auteurs met de bijbel.
J
Bij Van Nieuwelandt trof ik zelfs een uitBi'
voertgg
gebed aan ^samengesteld
louter uit
g
bibelcitaten
•
het
leek
net
een
nieuwe
J
psalm! Misschien
wordt inderdaad nog
g
altijd
l de naam Bredero gedacht
altijd bij
aan zijn
zij
g
en blijspelen,
- zijn
zijn boertige
JP
g en
amoureuze liederen; de vrome 'aendachtig
he' dichter verdient evenwel ook interesse. En zo herlas ik zijn
J 'Liedboeck' en
zijn
zijn 'Nederduytsche
Rymen'
Y
Y men enconstateerde dat ook Bredero inderdaad (zeer) vertrouwd was met de Schrift. Uit herhaalde
aandachtige
zijn werk is bij
bij me
g lezingg van zijn
het beeldegg
roeid van een wel degelijk
g l
vrome man, wars van reltgieuze haarkloIN EN OM DE KUNST
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veri len ^waardoor hij lin zijn
J
1 tijd
1 werkelijk
tot de 'ruimdenkende intellectuelen' moet
g Brekend worden.
Plezierig
g is dan weer, te weten dat dit artie
kel de doorslagggg
gegeven heeft om door
wijlen
Garmt Stuivelingg als enige
g Vlamingg
l
te worden voor een zogenaamde
gevraagdg
Brederocommissie, die in derote
volledig
g e Bredero-editie de uitgave van het 'Groot
Lied-boeck' verzorgde
g en waaraan verder
Carlo Zaalberg
Zaalbei Kees Stutterheim en Fokke
Veenstra meewerkten. De laatste twee zijn
l
sindsdien ook reeds overleden. Aan die talrijke
bewaar ik een waarlijk
l
l
J bijeenkomsten
unieke, feestelijke
herinnering.
g
l
LD: In het lane
g interview met Gaston
Durnez voor een jaarboek van het Timmermansgenootscha p('Timmermans Anderzijds'
e hoe je
l opp een avond
J , nr. 26) vertel J^
inel [magnifieke
- LD bibliotheek verpopo
g
zingzocht bij JBredero en er getroffen
werd
g
door een intrigerend
sonnet van hem:
g
'Ghy!
y die u Lesens-lust,
kunt saaden, noch bedwingen
%
Door-siet dit Sp%
ie el-boeck
noty meer in Duytsch
geweest:
y %
In t'welck, ick Leeke-broer,
soo slecht als onbevreest,
Heb, met mijn boersche
stem,
,
de Fransche-maat gaan sin en.
Ghy
1
^ die met Rijm,
yRijmers,
mijn
Rijmerijen ri 'st
1p1,
my,
TenRijmt
Rijmt niet,
ghy
hm
^ dat
maar TELLE danck bewijst
1
Die 't Rijmeloos, my gaf,
om Ri1men af te maaken.
Dees rijmpjes
rimes soose zijn,
1
die vind
heprent:...'
y hier%
Die toevallige ontmoeting
l en
g tussen jou
belan ri k geweest voor JeBredero toen, is belangrijk
zelf, maar ze bleek beslissend voor de hele
Brederostudie nadien. In feite diende zeer
veel herijkt
J te worden aan jljouw bevindinen.
Je
hebt
vaakg
gezegd
datl nooit met
g
g
zoveel zalige
deugd
aan
een
studie hebt
g
g
gewerktals toen...
g
AK:Ja, die ontdekkingg van dat zestigtal
g
langere
en kortere gedichten
van Bredero,
g
g
waardoor de Brederostudie verrekt
l werd...
Hierbij zou ik vooraf toch opP een fundamenteel iets willen wiJ zen: waarom literatuur lezen? en hoe? Sinds mijn studententijd
J lees ik - behalve om de esthetische
ervaringg - om een mens te ontmoeten!
Een boek is een verhaal, een mijmering,
een vraag
getuigenis
van
g
g
g of bevragmg-een
een mens en in die 'uiting'
g wil ik de
man/de vrouw leren kennen die ze
ggeschreven heeft. Zelfs voor anonieme
112
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werkeneldt
g dat. En als in een boek, een
gedicht
g
^ iets wordt 'meeg edeeld'j dan wil
ik die mededelinglt verstaan, aan- of meevoelen: ik luister. Natuurlijk
) weet ik - ook
uit ervaring!
kan fantal
g - dat een schrijver
seren zich kan verbergen,
dingen
g
g kan
zeggen
ggg die hij niet meent,^ zelfs kan liegen,
opzettelijk of toevallig
g of ongewild, enz.
Maar wie leest, luistert...
Dat intrigerend
sonnet van Bredero was in
g
opgedoken:
het kwam voor in een
1873
73Pg
boekje verhalen uit 16
na
boekje
49^zoveel jaren
J
Bredero's dood, enaf
g aanleidingg tot enkeBlijkbaar g
le redelijke
redelijke verklaringen.
Blijkbaargeloofg
de niemand wat er eigenlijk
g
l stond: van de
de gedichten
die in dit boek voorrij
rijmen,
)
g
komen heb ik van Reinier Telle eenprozaversieekre
p rijm
J g eg gen en die heb ik op
zet. Het toeval wilde dat het sonnet in het
eerste deeltje
p
g stond en dat pas
J van negen
in de verhalen van het vierde bundeltje
l de
bedoelde `rijmen'
voorkomen.
Het
waren
J
liefdesgedichtengezegd/gezongen
door én
g
tot de hoofdfiguren
van de verschillende
g
verhalen, en in enkele daarvan draagt
g dat
hoofdpersonage de naam Margriet, zonder
dat de verschillende Margrieten
iets met
g
elkaar te maken hebben. Hetevol
g g van de
ontdekkingg was, dat wat tot dan toe in verband met Bredero's leven alsmaar vastere
contouren hadekre
en
^
J als een
g letterlijk
g
kaartenhuisje
l in elkaar stortte. Een belangg
rijk
J deel van de Brederostudie was aan een
nieuw onderzoek toe... Bovendien was de
ontdekking
p ensameng van de vriendschap
werkinget
gg
g Renier Telle een bevestiging
van Bredero's houdingg inzake geloof:
ook
g

G. A.

BREDERO'S

VERTAALDE
GEDICHTEN

herijmdnaar proza van Rcinicr Tetie
en voorkornend inde Tragische Hrsionen

Ingeleid en toegelicht door Prof Dr. A. Keerstnaekers

e

voor
0o de
e ggeleerde Telle waren degodsdienstige twisten en haarkloverijen
J
J van juist
die jaren een gruwel.
g
LD: Hoofdzakelijk
l in het licht van 'De
aanse Brabander' en 'De Klucht van de
Spaanse
Koe' won van lieverlede de overtuiging
gg
veld
e dat er tussen de Amsterdammer en de
inwijkelingen uit Brabant een soort vijand)
schap moet hebben
bestaan. Je schreef
en
s
p
kele studies over de relatie tussen Bredero
en de Zuidelijke
l Nederlanden en daarin
kwam je
J tot een totaal andere conclusie.
Hoe dacht Bredero dan over de Brabanders
die zich in Amsterdam haddenevesti
g
gd
en over de andere die in het Zuiden waren
gebleven?
Was hij
hij op de hoogte
g van wat er
g
zich hier op
literair
gebied
afspeelde
en
P
g
p
kende men anderzijds in het Zuiden Bredero's stukken? Werden die hier opgevoerd?
pg
bekend
over de a p
Is er
in
datg eval iets
l werk?
P reciatie van zijn
AK: De belangstelling
g voor Bredero heeft
g
inderdaad al sneleleid
tot een speurtocht
p
g
ook naar de verhoudingg Bredero-ZuidelijJ ke Nederlanden, waarin wel een en ander
recht te zetten was. Vooreerst was er de algemene stelling: Bredero heeft de Brabanders alleen maar belachelijk
l willen maken
met hun kromtaal en hunronkzucht!
Wie
p
de teksten aandachtigg leest en de schaarse
gegevens
samenbrengt,
geg
g^ komt tot de conclusie: inderdaad, Bredero heeft de Brabanders soms hun kromtaal en zo voort verweten, ze belachelijk gemaakt. Maar, vele
van zijn
g
J vereerde leermeesters en goede
vrienden waren inwijkelingen,
Brabanders,
l
g
over wie hijl alleen ggoeds wist te vertellen
en, belangrijker
nog:
van
p
g de 'portretten'
g l
zijn stadsgenoten,
geboren
Amsterdamg
g
zijn bovendien domme
mersr)
zijn 'bot'. Het zijn
lui die zichemakkelijk
J laten beetnemen.
g
Duidelijk
wordt daardoor dat Bredero l
zijn
Duidelijk
'Spaanse
Brabander'
niet
heeft
geschreven
g
p
vanuit een Amsterdams superioriteits
g evoel integendeel
zelfs! Overigens
was zijn
g
l
g
werk in het Zuiden wel bekend, zeker in
Antwerpen, waar onder andere in de reeds
vermelde inventaris van de uitgeversboekhandelaars Verdussen nogg verscheidene exemplaren van de 'Werken' van Bredero vermeld worden.
LD: Kan je in een snelle schets Bredero en
Hooft, als dichters en als toneelschrijvers,
zo uittekenen dat zichtbaar wordt wat hen
bindt en wat hen scheidt? Wat doet in
jouw ogen,
Gust, hun werk zo excelleren
g
boven dat van vele andere auteurs?
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AK: Hooft en Bredero hebben me in hun
Y altijd
directheid,
lyriek
altijd getroffen
door een directheid
bij
een spontaneïteit,
een
oprechtheid,
^ die bij
p
p
de vele andereoëten
zéér zelden te bep

luisteren valt. Bij' Hooft doet dat eerder...
hoofs en verfijnd
aan^J
bij Bredero volkser
l
en minder bedwongen. Over
beiden hoop
p
ik nog
g een en ander te kunnenpubliceConstantijn Huygens
ren... Ook over Constantijn
li gYg
en
hier
trouwens
nog
een
royaal
aantal
g
g
Y
bladzijden
te wachten opp afwerking.
J
g
Gemeenschappelijk
Gemeenscha
pp l is toch o.a. hun aan te
tonen belangstelling
g
g voor komisch toneel.
`Het "onbeschrijfelijk"geluk
van rijk
rij te
g
zijn'LD Refererend naar de bestaansreden
lokale cultureleroe
eringen meer
g p
bepaald
die
van
de
Kempische
Schrijvers,
p
p
l
zei je
'e ooit: 'Traditie verwijs
verwijst naar het ver lemaar datebeurt
alleen om in dat
g
verleden levenwekkende krachten te vinden om duidelijker
duidelijker te zien in eigen
g heden
en toekomst'. Is het een juiste visie je
j essaYistisch werk over Conscience te beschouwen als een soort vanueesten
naar
q
de levenwekkende krachten met betekenis
voor heden en toekomst van Vlaanderen?
(Consciences invloedmag
ma /moe
moet toch ook
ruimer, internationaler wordengesitueerdl Heeft die nieuwsgierigheid naar
eigen
g aard en haard,^ naar de geschiedenis
g
van de streek ook een bepalende
invloed
p
ehad
op
de
keuze
van
je
je
andere
vroege
p
ge
lectuur?
AK: Met Hendrik Conscience komen we
inderdaad dichter bij huis! En al was lectuur van Conscience in mijn
tijd niet
J jonge
J g tij
zo in als bijl de vorige
generatie, toch
gg
had ik toen, laat me zeggen,
gg ^zijn
zijn`grote'
g
werken en natuurlijk
ook
enkele
andere,
l
Blezen: 'De,
Leeuw...' 'De Kerels...',
'Jacob van Artevelde',, en de Kempische
p
zoals 'De Loteling,
g^ `Rikke-tikke-tak' (dat
in onze buurt speelde 'Baes Gansendonck'. Deeerstegroep
eersteroe was het fundament van ons 'flamingantisme',
g
- in de tweede herkende ik iets van het leven in de
eigen
g wisten we ook
g streek. En al vroeg
dat Conscience veel vertaald werd en in
het buitenland werkelijk
l bekend was. Maar
dat wisten we bijvoorbeeld ook van Timmermans en Claes, al lazen we Walschap,
Roelants, Van Schendel, Coolen en A.M. de
nieuweg
sterren. En dan vergeet ik
Jong,
de dichters no g...Van Gezelle,- Van Ostai'J en,Gijsen
Gijsen en Moens, tot Buckinx,, Verbeeck Vertommen, Nahon en nogg andere.
uit het leven
LD: Al hebben veel aspecten
p
en werk van Hendrik Conscience het voorwerpuitgemaakt
van kortere of langere
g
p g
zijn 'De
essa s toch blijkt
De
ook en vooral zijn
blijkt
je bijzondere
bijzonder aandacht
Boerenkrijg'' (1853)
53l
hebbenekre
en.
gl
g
g In jel omvangrijke
driedeli ge verhandelinggover Consciences
'De Boerenkrijg'
verknoop
lgp
Jje als het ware
de literatuur met deeschiedenis
en de
g
heemkunde...

Dr. A. KEERSMAEIiER5

HENDRIK CONSCIENCES ROMAN
'DE BOERENKRYG' (1833)
EEN ONDBIMOEI{ NAAR GENESIS EN WEERKLANK
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AK: Reeds omstreeks 1948
94 werd mijn
J n weetgierigheidgewekt
ewekt door de Boerenkrijg
lg van
anderhalve eeuw voordien en waaraan een
voorvader, Jan Keersmaekers, had deelgenomen! Eerstin
gghet me allemaal om de
'geschiedenis',
me
g
^ maar al vlugg intrigeerde
g
Consciences Boerenkri'lgverhaal. Leuk detail: in onze Leuvense studententijd
l hadden we in 1940-1941 teropvrolijking
o vroli'kin
g eerst
van de opgeroepen soldaten, later van
allen-in-den-lande,,p
op verzoek van ik weet
niet meer wie, een studentencabareteg
vormd - Bert Leysen,
Le sen Louis van den Bergh
g
Aster Berkhof dus),Dries Craeynest,
y
,
Gerrit van de Wiele, Marijn
g,
l de Jong,
van Osmael en ik. Een van de nummertjes
l
was: het lied van Charlotte Corday,
Y^dat
ook door Consciences marktzanger
g in het
begin van zijn
zijn roman wordt gezongen!
g
g
s
Overigens
lazen we juist
jui
toen Conscience
g
meer!
In de latere Boerenkrijgsfeer
heb ik dan
lg
zijn roman uit 18
1853,
teruggegrepen naar zijn
met eengeschiedenis
die zich in de eigen
g
g
streek, de Kempen afspeelde.
Dat het toen
p
al in sommige artistieke en zelfs wetenschappelijke
pp l - beter wellicht 'academische'
- kringen
g g
g de bon ton was geringschattend
zij volk
neer te kijken
op Conscience `die zijn
p
bi mijn
mij onderzoek
lezen', heeft me bij
nietehinderd.
Wel moet ik toeg
geven,
even dat het frustrerend kan zijn,
l^ zich
bezig
te
houden
met
'grootheden'
uit het
g
g
verleden die nu vaak als minderwaardig
wordenebrandmerkt.
Daaropp antwoorg
den heeft weinig
non!' en
g
g zin, 'de gustibus
vreugde
beleven
aan
het
werk
is
een
heerg
liJ ke beloning...
g

LD: In twee van Consciences werken
('De Boerenkrijg'
Jg en 'Het Goudland') wees
jij
jij als eerste op
p waaraan voor p een aspect
dien amper aandacht was besteed, namelijk
nauwelijks verholen kritiek van de
l de nauwelijk
op
politieke gebeurtenissen
uit zijn
pp
g
J
verwijze naar
tijd. 'De Boerenkrijg'
tijd.
Jg zou verwijzen
troebelen tussen republikeinen
en
p
koningsgezinden in de Vendée, 'Het Goudeen waarschuland' (1862) impliceerde
p
wingt.o.v. de officieel aangemoedigde
gde im g
migratie naar Amerika...
Een vaststelling
g
die de figuur
van Hendrik Conscience
g
meer dimensieeeft
Gust...
g
AK:Ja. Conscience schreef ook vanuit het
verantwoordelijkheidsbesef
van 'de schri'J J
hij leerde de mensen niet alleen ver': hij
zelfs niet zozeer - lézen, maar ook leven,
denken, weten. Het slot van 'De Leeuw...'
Het Boeetui
is een opmerkelijkgetuigenis...
renkri'lgonderzoek bracht voor mezelf allerlei verrassingen,
g
g ^ waarvan de grootste
was: het bewijs
J dat Conscience af en toe
zelf 'geschiedenis'
heeft geschreven.
Hijl
g
g
zijn
moet bijzonder
gevoelig
zijn
geweest
voor
g
g
g
wat er rondom hemebeurde'
later was
g
aanwijsbaa in
dieevoeli
heid
eveneens aanwijsbaar
g
g
werken. 'De Boerenkrijg'
Jg nu bleek
namelijk
tegen
III
duidelijk
p
g Napoleon
J een duidelijk
en diens annexatie p
politiek gerichte
roman
g
wat als g
zodanig
ook door zijn l
tijdtezijn
l^
zijn
genoten in binnen- en buitenland werd
herkend. Vergeten
we niet dat Conscience
g
leefde en schreef in de ljaren 185 0! Dieactualiteit van toen is mede een verklaring
voor het toch wel ongewone
succes van
g
zijn
J werk. Tevens toont het de achterstand
aan van de Vlaamse lectuurzin!. Terwijl
J het
hier
te
lande
drie
Franse
werk nogg in 1853
53
vertalingen beleefde, bovendien in het buitenland vier Duitse, het Jjaar daarop
p de
'definitieve' Franse en kort daaropg de enischijnt in Vlaanderen de oplage
g^ schijnt
g e Engelse,
wel bijzonder
00)
ggroot te zijn ggeweest 2. 4,
J
later zou er een nieuwe
maaras
lr
p vier jaa
editie komen.
Tussen haakjes:
l het succes bracht voor de
schrijver ook een verdubbelingg van zijn
schrijver
l n hobladzijd
norarium met zich mee -fr.
p bladzijde
4 per
Parijs uitp.v. 2 — é n een contract met de Parijse
Michel
Lévy
voor
het
alleenrecht
van
g
Y
de Franse vertaling
g van alle werken...
wijze
Ten slotte mag
g ik er misschien opp wijzen
een historisch héél belangrijk
effect
van
gl
de roman was: de aanzet tot herwaarderingan
g de echte Boerenkrijg.
lg
LD: Je had het al even over Consciences

honoreringg n.a.v. 'De Boerenkrijg'.
Jg In je
l
lade ligt
als afgewerkt
g
g
gnog
g een zo goed
essaYover de financiële perikelen
van
p
Hendrik Conscience, dat je 'De Muze en de
Mammon' hebtedoo
pt. En inderdaad,
g
wanneer er alléén al maar wordt afgegaan
IN EN OM DE KUNST
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bij de lede titels
zijn werken,, kan bij
e van zijn
op
p d
zer niet anders dan het vermoeden rijzen
)
dat 'het slijk
s ) der aarde' een belangrijke
da
gl rol
moetP
g es eeld hebben in Consciences bestaan `Geld en Adel', `De Geldduivel',
'De Gierigaard', 'De Arme
Edelman',
,
'Het Goudland', enz.... Kan je dat facet in
de auteur Conscience even toelichten,
zonder deeheimen
van jelP
publicatie
g
helemaalrijs
te
geven?
p J
g
De Consciencestudie bracht met zich
mee, dat ik me verder verdiepte
J
p in zijn
werk maar ook in zijn
eigen
'historie'.
l
g
Door misverstand was een opvatting
p
g
e roeid die van Hendrik Conscience een
gg
erige veelschrijver
veelschrijver dreigde
g te
g eldhong
maken. Daaruitroeide
een
werk,
^nog
g in
g
handschrift en wachtend opp het laatste
hoofdstuk, waarin ik hem opp dat vlak
vergeleek
met enkele buitenlandse auteurs.
g
Als dat ooit klaar komt, vindt 'De Muze en
de Mammon' wel een uitgever, evenals een
(afgesloten)
bibliografie
van de Nederg
g
landstalie
waaruit
g Conscience-uitgaven,
g
blikt
dat
van
haast
elk
van
zijn
bijna
J zoo
J
J
werken ten minste ettelijke
tienduizenden
l
exemplaren
werden verspreid.
Overigens
P
g
p
zullen beide aantonen, dat Consciences
uitgevers
er nogg héél wat meer opp hebben
g
verdiend dan de auteur, maar baart dat
nog
p
g wel opzien?
En de 'geldwolf'
Conscience,, die voortdug
rend bijJzijn
uitgever
aanklopte
P om geld
g
g
l
voor oo frank,^ de ontvangstgewoonlijk5
g st
bewijzen
bleven bewaard! - had inderdaad
J
een royaal-levend
gezin.
Alleen was hijl zo
g
Y
voorzichtig,een
schulden
te maken ook
g
niet bijJzijn uitgever
Van Dieren: het geld
g
g
dat hijJ per
schijven van 5oo frank opvroeg,
p
g,
p schijven
P hi
hij
geld,^zijn
was zijn
7 g
l honorarium waarop
een hoogst zeldzame keer om een voorschot verzocht. Los van al dat cijferwerk:
J
dat Conscience als 'ontdekker' van de
Kempen
geweest van
P het onderwerppisg
hernieuwd onderzoek vermeld ik slechts
terloops;
J naar ik
p ^ de bijdrage
J
g verschijnt
hoop
l
P binnen 'afzienbare' tijd...

AK:

'0 Netheland ,g
ge wilt me verleie...
LD: Indien het zo is dat sommigen
g
g geboren

worden met een eerder linguïstische of literaire aanleg
g meer
g en anderen daarentegen
matematisch zijn
dan durf ik te
g
l ingesteld,
veronderstellen dat jij
Jl tot de eerste cate g o rie behoort,- Gust. De ouderlijkeg
gezinssfeer
waarin boeken eenplaats
hadden,^ zorgde
p
g
er nadien voor dat je talenten zichgemakg
keli'k
verder konden ontwikkelen. Van de
l
je nim
weeromstuit
heeftJ e ggeboortestreek
J
en werden er doorljou
j ettemer losgelaten
g
like
g
l Auteurs ook uit de
J studies aan gewijd.
Kempen
zoals
Felix
Timmermans,
Ernest
p
Claes, Emiel Van Hemeldonck, (in zekere
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zin Conscience) en andere mochten oppJje
intense
s belangstelling
g
g rekenen en over hun
werk heb je
geschreven.
g
J vele bladzijden
Vaak hooreJ ze niettemin met een zeker
noemen. Natuurdédain 'heimatschri'vers'
)
r
adatie
aan in de
lijk
breng
ook
jij
een
g
g
jl
g
l
kwaliteit van hun respectieveproducties,
p
maar je
g
l hebt vooral flink wat bedenkingen
bij hetebruik
van de term 'heimatschri'-l
g
bi' het affecver' zelf in onze contreien en bij
hij er omgeven
tieve klimaat waarmee hij
lijkt
l
g
te zin...
l

August
Keersmaekers

'klassieken' van onze literatuur behoren.
is nu eenmaal
het lot van de mensen,
Dat
,
hoeroot
g ook: van Homerus tot bijvoor)
Hadewijc tot Elsschot
beeld
ee Kafka of van Hadewijch
klassieken legio,
ishet aantal
a
g , maar hoeveel
mensen lezen alle dagen
g de werken van
dierote
g schare? Het is al een hele eer, tot
de klassiekenerekend
te worden...
g
Timmermans en Claes en zovele anderen
worden dan nogal
als
g
g eens afgedaan
'heimatschri'vers'
J
^ een ergg beladen woord,
waartegen geen
een kruid gewassen
is. Ik zal
g
tenzij
er ookeen
kruit
aan
verschieten
^tenzij
g
ue' krijgt in andere litedit: 'le roman rusti qJg
raturen wél eenplaats,
met ere.
p
p
^ een plaats
Maar van die auteurs ervaart de Nederlandse lezer(es)) niet het rustieke, het 'heimatachtige' want kennis van die streek is
hun nietg
g e even. En streekromans kunnen/ als beeld van een tijd
) en een landstreek,g
grote literatuur
zijn.
zijn. Op
die rangg
p
bezetten verscheidene werken van Timmermans, Claes, Streuvels e.a. hunlaats
,
p
met onderscheiding. Wie 'Pallieter' 'Boerenpsalm' 'Clementine', 'Floere het Fluwijn'
g g van den Waterhoek'
le , 'De T leurgang
'Leven en Dood in den Ast' te klein vindt
voor z'nrote
wereldruime
geest,
leest
g
g
^
maar iets anders.
interview met
LD: In het reedseciteerde
g

Felix Timmermans
Wonder van

eenvoud

Gaston Durnez lietjejje ontvallen dat er in
het oeuvre van Timmermans een frappante
Pp
afwisseling
ge
g herkenbaar is van onstuimigere en stillere werken. Minder systematisch
Y
is een dergelijke
g J opdeling
p
g misschien ook te
maken bijl Ernest Claes. Hoe zou je
J het toch
zo verschillende vertellerstalent van beiden willen typeren?
YP
Timmermans en Claes heb ikelezen
g
van in mijn
en meer dan 'Het
J collegejaren,
gl
Kindeken Jezus in Vlaanderen' en 'De Witte'. Dat ik er me intenser mee benaan
g
zeg
bezighouden,
^ kwam bijl toeval,^ en ik ze
g
erbij:
l als een ggeschenk uit de hemel! Al heb
ik het niet meteen zoezzen...
Nu geloof
ik
g
g
wel, dat ik nogal
g vertrouwd ben met het
oeuvre van Timmermans net zoals met dat
van Claes. Eigenlijk
J wilde ik hun 'volledig
g e' werk nog
g wel eens lezen in chronologische volgorde,
geen van de beg
^ wat me bijJg
e und
was is. Bij
Bij Tim
staande
editiesgg
mermans kan men dan inderdaad vaststellen, dat er over de hele lijn
J werken
J van zijn
gezien,
een
afwisseling
is
van
'geweldige'
g
^
g
en `stille' boeken. Hij blijft de gevoelige
g
g
p oëet^bijl wie de werken als het ware
groeien
op
van de ademhap de regelmaat
g
g
ling^met die afwisselinggtussen onstuimiggheid en ingetogenheid. Claes daarentegen
g
is deeboren
verteller bij
bijwie zich in een
g
eersteeriode
de
waarnemin
g/herinnep
van tYp
en uit zijnl volk en uit
ringg
zijn streek, die moét verhaald worden de
AK:

Tja,- van Conscience naar Timmermans
en Claes... Maar sta me toe er tussendoor
toch even op
p te wijzen, dat auteurs als
bijvoorbeeldy,
Gezelle, Multatuli, Van Looy,
Van Eeden en Streuvels niet alleen mijn
l
aandacht hebbenaandegehouden,
maar
g
dat enig
g resultaat van die aandacht ook
e
ubliceerd
is.
gP
Timmermans en Claes behoren natuurlijk
J
tot de 'versmaden', maar... ze worden nog
zelfs. Overialtijd gelezen,^ druk gelezen
g
dat jonge
g ens is het vanzelfsprekend
l g e men p
ri'
sen eerder naar nieuwere literatuurgJ
terzijde
en en de 'groten'
terzijde
laten
liggen.
pen,
gg We
g
moeten er nu eenmaal rekeningg mee houden dat de tijdgenoten van Timmermans,
,
Claes en anderen tot het verleden behoren,
dat de auteurs zelf al enkele decennia zijn
J
overleden en dat de meesten van henrake
tisch vergeten
zijn,
g
l enkelen tot de
l^ terwijl
AK:

wereld van zijn
zijn kinder- en jeugdjaren.
l gl
Nadien volgt
J
g de herinneringg aan de jaren
van volwassenheid waarin de auteur als
vanzelf betrokken was bijl
er rond hem
gebeurde.
Hij
verJ kon nietpophouden met
g
tellen vertellen... Ernest Claes had trouwens een ijzeren
J
ggeheugen
g en hield da g boek. Een fundamentele trek die de twee
auteursemeenscha
eli'kl hebben,
en
on g
pP
getwijfeld
de
haast-bestendige
ondertoon
J
g
g
van weemoed in hun werken. Verschillend
daarin is dan weer, dat uit Timmermans'
verhalen een behoefte aan stille berusting
spreekt,
een milde tevredenheid ondanks
p
alles met het leven, terwijl
terwijlbij
J Claes door
zijn
J fellere realisme,^ en ondanks zijn
l n behoefte aan humor in situatie of formulering,
het leed zwaarder doorweegt,
gg
een niet te miskennen onvoldaanheid
naklinkt. Een ander opvallend
verschil is
p
uiteraard merkbaar opp stilistisch vlak: bijl
Timmermans lijkt
en met
J die spontaner
p
verrassendeointes
bij
zakelijke en
^JClaes zakelijker
p
meeregp
oli'st.J Daarvoor is wellicht de
verschillende opleiding
door
p
g - bepalend
p
de 'literaire bagage' - mee verantwoordedelijk.
met enige
tij
J Gewapend
p
g kennis van tijd
leven van zowel Timmermans als Claes,
treft bij
l lectuur van hun werken hoe
verstrengeld
met de verhalen hun eigen
g
g
wezensaard is, hun bestaan en belevenissen, hun opmerkzaamheid
voor wat er
p
rondom henebeurt.
Wat
verteld
wordt, is
g
geen
fantasie,
geen
vinding
van
de
geest,
g
g
g
-g
en om maar verwerkingg van eigen
en
gleven
evin
g
g. Hun verbeeldingg bestaat dus niet
uit de vindingg zelf, maar wel uit het creatieve samenbremgen van zoveel elementen, gegevens
en feitjes o figuren en 'avontug
ren', gebeurtenissen.
Daardoor kan de lecg
tuur een verrassend-boeiende ontmoeting
zijn
l met de auteurs...
LD: In 'Felix Timmermans: Wonder van

Eenvoud', een boek dat l'e over uiteenlop ende aspecten van Timmermans' eeuvre
schreef, leg
af
g lje onder meer getuigenis
g
g
over 'het mirakel Pallieter', d.w.z. over de
klim van de eerderessimistische
debuutp
j aren naar het meesterwerk van levensvreugde.
Behalve op
p de evolutie in de aug
teur zelf, hebel gewezen
oppenkele ka pitaP
g
le factoren die de realisatie van de roman
ongetwijfeld
hielpen
J
J
p bewerkstelligen.
g In je
g
recente tweedelige werk dat ditmaal uitsluitend de wordingsgeschiedenis van
'Pallieter' behandelt, blijkt
blijk o.m. overduidel de rol die het 'eenvoudige'
g Marieke
daarbijg p
Timmermans' vrouw),dgespeeld
heeft. Maar zijJ was niet alleen, Gust?
zij werken
van zijn
AK: Toen ik, na de uitgave
g
24
4 delen, dacht Timmermans te kennen,
zij
kreeg
g ik eerst de handschriften van zijn
nadien wat er bewaard was van
g

de Pallieter-manuscripten,
in handen. Al
p
vlugwerd toen bevestigd,
vlu
wat
jel wel eens
g^
meer hoorde zeggen:
Timmermans schreef
gg
en herschreef en herschreef z'n teksten, tot
het resultaat zowat beantwoordde aan z'n
verwachting!
g Dat bijJggedichten die werkwijze
go d, verwonderde niet: het was toch
l g
l
schaven en bijschaven!
bijschaven! Maar die stelregel
g
werd ookevol
dg bij het
schrijve van
g
J schrijven
prozateksten waarin men dan even duidede uiteindelijke
uiteindelijk
g
l als bijl de gedichten
verwoordingziet groeien.
Het is in het
g
een verrassende,
' geval Timmermans',
,
soms zelfs een onthutsende vaststelling.
g
bi' de kennisNiet minder onthutsend was bij
makinget
g de manuscripten
p van 'Pallieter' de constatatie van wat er inhoudelijk
J
allemaal in de opeenvolgende versies van
een hoofdstuk kon bijkomen
en vooral...
J
verdwijnen! Er werd begonnen
verdwijnen!
met een
g
afrekening
met
al
wat
Palliea gressieve
g
g
ter Timmermans tegenstak
in
de
samenleg
ving^in het bijzonder
bijzonder
dewaanwijshei
waanwijsheid van
onderpastoor,
de
g
P
^ van een 'geleerde',
eigengereidheid van machthebbers en rijkl
aards; en dat in een allesbehalve mild,
bepaald
grof
vocabularium. Bovendien is
g
p
Pallieter aanvankelijk steeds zelf de grote
g
eli'khebber.n
Met de herschrijvingen
gelijkhebber.
J
J g zijn
eleideli'k agressiviteit
en grofheid
zo
geleidelijk
g
g
ggoed als volkomen verdwenen, wat ervan
overbleef siert Pallieter inplaats van hem
te schaden. Die evolutie is alleen verklaarbaar, als rekeninggehouden
wordt met de
gg
omstandigheden
waaronder het boek
g eg
schreven werd en met des
groei
g
p chische
Y
van de auteur in de loopp van de drie jaren
J
dat hijl aan 'Pallieter' schreef: de meer dan
ongewone
materiële familiale situatie van
g
verliefdheid
de jongeman,
^zijn
zijn groeiende
g
J g
o P een blijkbaar zeer evenwichtig,
g^
ent eng
waarachtig-vroom,^ eenvoudigg
zij teksten de
meisje,
J^ wier oordeel over zijn
ten zeerste op
prijs
•
pp
l stelde. Niet
onder invloed van de vrienden, die na de
aanspraak
hebben
dood van de schrijver
J
p
gemaakt
opp een belangrijke
g^
g J inbreng,
g
vooral door het oordeel van z'n latere echtgenote
is 'Pallieter' het boek geworden
dat
g
g
werdp
g e ubliceerd. Vrienden kunnen details en tafereeltjes
tafereeltjes hebben aangebracht,
g
doch alleen van de kopiist
p Gustaf van der
bewijze
Hallen zijn er enkele schaarse bewijzen
een door de auteureacce
•
g
pteerde
verandering.
g Maar over die wordingg van
'Pallieter' bleek een dik boek te schrijven,
J
vooral dan omdat wat de auteur er zelf
over heeft verteld, voor derote
lijnen
lijne
g
eigenlijk
g
l té schematisch-veralgemenend
g
was en voor heteheel
en vele details té
g
selectief. Hoofdzaak was voor de auteur
dat de tegenstellingtussen de sombere
smart-donkerte van de 'Schemeringen'
en
g
het overheerlijk
schitterende
licht
van
l
'Pallieter' duidelijk
J werd.

LD: Enkele ljaren ggeleden al stond Jro
g -

tendeels in voor het tot stand komen van
Timmerde(ongeveer)volledige
e
g
g'Felix
Davidsfonds. Er werd toen
mans' bijJ
gekozen voor een leeseditie, d.w.z. een uitgroot mogelijk ubliek kon
g ave die een zo gp
aanspreken.
In de reel
g was de laatste door
p
de auteureziene
druk uitgangspunt voor
g
lopen
In Nederland lo
de uitgave.
p sederteng
kele decenniaro'ecten
die
geleid
hebben
p J
g
eli'ke
tot wetenschapp
J edities van een aantal belangrijke
g
g J auteurs uit ons taalgebied.
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De keuze voor die leesuitgave
van de Fee
g
was financieelekleurd
neem ik aan?
g
AK:Ja, die leeseditie van het Davidsfonds:

dat is dan weer een historie apart!
p Toen me
de 'tekstverzorging' van de (eerste) reeks
werd toevertrouwd, waren 'Pallieter' en
'Het Kindeken' al verschenen en de drie
gezet.De tekstkeuze was toen
gende al ezet.
reedsemaakt
nl. de laatste door de aug
teur verzorgde
g editie, met dien verstande
dat de illustraties van sommige
g delen uit
een totaal andere druk kwamen, o.a. uit de
Duitse! De - overigens verantwoorde keuze van de laatste door de auteur 'geziene' uitgave,
bracht echter mee,, dat van drie
g
delen slechts een onvolledige
g editie werd
eboden: van 'Breughel',
'De
Harp'
geboden:
p en
g ^
'Hernat' was de 'laatste' druk inderdaad
min of meer aanzienlijk
ingekort,
een inaanzienlijk
g
kortingdie commercieel wel gerendeerd
g
heeft maar voor de kennis van de auteur
alleen als 'jammerlijk' moet bestempeld
p
worden. Voor die eerste reeks bood zich al
gelegenheid van een herdruk aan,vlug de
en die werd te baatenomen
om voor 'Het
g
Kindeken' hetzelfderinci
e toe te passen.
p
p p
Voor 'Pallieter' koos ik de eerste druk, omIN EN OM DE KUNST
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dat dietot
eto dan toe nooit écht herdrukt
druk bood
was,
e in 19 66: die 29ste
9
, ookniet
de 'oorspronkelijke
z oogenaamd
g
J uitgave',
p
g
maar was in werkelijkheid
een mengvorm
g
J
v n de teksten uit de latere edities. Pas in
va
o verscheen inderdaad een 'uitgave
g
99
volens
g de eerste druk'.
Overigens
is de '24-delige Timmermans'
g
van het Davidsfonds niet meer dan een
leesuitgave, met als enige
g bedoelingg een
gefundeerde Timmermans-tekst te geven.
g
Aan het einde van elk deel staat trouwens
'verantwoording': welke editie als le eeng
gebruikt en in hoeverre de tekst
gerwerd
e ge
werd aangepast
aan e ast(spelling,declinatievormen). Eigenli'k
J was het een gewoon zakeli'ke
l o nderneming,die echter wél bezorggd
was o m aan de intekenaars een ook wetentekst aan te biescha
e lijk-verantwoorde
J
pp
den. En dat was,,g
gezien de vele aberraties
na de dood van
dee eraan
e r n voorafgaande
g
de auteur verschenen edities ontsieren, een
beslist lovenswaardi ge bekommernis vanwee
g de uit gever!

ijz van sspreken
reken alles: behalve eventubij wijze
ele dagboekaantekeningen en handschriften ook voorbereidende losse notities,
brieven, bewerkte exemplaren,
corresp onp
dentie recensies, en al wat men bij de
uitgave
tga van een boek kan bedenken. Het
netjes
materiaal is zoveel mogelijk
geran g g lnetjes
vaak nog
vaa
g door de auteur zelf,, met
hier en daar soms nogg een handgeschreven
g
bijzonderheid. Bi
Bij Timmermans vind je
) van
lukraak bewaard
ewaar en
toevalalles wat,maar
aar
bijeengebonden;
l archief,, la^ ook een rijk
Jeenge
gbi
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LD: Nog
g in het kader van het 'tekst-edite-

ren'
gewerkt
e heb je
g
P
J met héél veel plezier
jaarboeken
n de realisatie van een reeks jaarboeken
aan
het aesgenootscha P. Voor je
J begeessa Y van die werkelijk
1leidende
ed de essays
lprachtiJ onder in het
g
^ dook je
g e Claesheruitgaven,
r hief bestudeerde jeJ de dagboeken,
las je
archief,
)
g
héél véél brieven... en kwam je tot de vaststellingat
uitgeven,
toch
g
p
g Claes opnieuw
weer helemaal iets anders is dan Timmermans-edities verzorgen...
g
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AK: Aan de basis van de z.g. aarboekuit-

gaven van het Ernest Claes genootschap
lag
p g
het volgende
principe:
bevat
J
p
p elk jaarboek
g
één of meer werken van de auteur, met een
in- of uitleiding,
g^ waarbij diverse facetten
van elk werk worden belicht: ontstaan,
betrokkenheid
van de auteur zelf,
,
tekst-, druk- en receptiegeschiedenis.
Gewoonlijk
l wordt ook hier de laatste door
Claes nog
editie als legger
gg g e gnageziene
g
bruikt. Die werkwijze is voor Claes belangg
rijker dan voor Timmermans: deze laatste
rijke
immers nogg zelden iets aan
zijn
e ubliceerd. Alleen aan
) teksten, eens gp
de werken uit zijn
l beginperiode bracht
Timmermans noggeregeld
veranderingen
g
gg g
evol de
ingevolge
e 'verooraan en 'Pallieter' is in
bijzonder
deling'
geval.
g bovendien een bijzonder
g
Ernest Claes daarentegen
g
g liet haast geen
nieuwe editie van zijn
l
J werken verschijnen
zonder de teksten nogg eens zorgvuldig
g te
g
herlezen,, zonder te schrappen,
pp , te eervanVandaar dat de 'laatg
gen en toe te voegen.
ste' voor hem de `definitieve' versie moet
zijn.
Ten slotte is er op
P het terrein van de tekstgl
g eschsedenis een belangrijkonderscheid
tussen de twee vrienden. Claes bewaarde
116
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ggerangschikt,
ter zogoed
mogelijk eran schikt soms
nog alles dooreen...
en te rangschikken bijJ
g
onderzoek. Voor de drukgeschiedenis
en
g
wat daarbijl hoort,^ is het bijJ hem een kwestie vanluizen
geduldig
,g
guitvlooien en
p
soms, héél soms iets vinden. Bij)
Claes is het inzake documentatie in vele
gevallen
'gesneden
brood', ,J
bij Timmerg
g
mans is elk onderzoek een boeiend avontuur met weinigg zekerheden. Maar ja,
l^ de
Fee z'n haren waaiden altijd
l in de wind en
hij droeg
koshij
g
g meestal maar een gewoon
tuum of een colbertje.
l Nest was steeds tot
in deunt
afgeborsteld, ^van zijn
l breedp es)g
gaafg olg erande artiestenhoed over deg
vende baard en het keurig
vest
bij
g el de
g
streepte
zij glanzende schoenen:
p broek tot zijn
joviale
Fee en de hoofs-voorname dr.
J
Ernest Claes!
je op
LD: Vele, vele ljaren lang
p de meest
g heb je
eli'k tot baanbrediverse terreinen van degl
kend werk verricht, Gust. Zie jijzelf
een
lJ
bindende factor in al die literair-historische

of tekst-kritische arbeid (om die maar te
Welk zijn
jouw optiek
de
noemen)?? We
p
l in jouw
jij
grondbeginselen waaropp het werk dat jij
verzet moét stoelen?
AK: Een bindende factor? Ja en nee! Het

gaataltijd
altdo
J over 'literatuur',, maar ook dat
g
neer
kan een
zeerruim werkveld zijn,
l , ende ink n zeer verschillen. Maar dat
valshoek ka
zoeken naar 'de mens achter de teksten' is
zeker een constante. Overigens
biedt het
g
, zoveel 'deelgebieleven zoveel1aaspecten,
p
,
iets
n' dat
telkens
ook iets anders,
En ik loop
valtuit
u te
e proberen.
p al
p
tij over deze wereld...
een echt-lange tijd
c prin ipe
Er iss in feite maar één belangrijk
P
glp
'onderwerp':
om
het
'on
waar hetaat
p ' 'ad fong
stukken ter hand nemen,
tes '! De eigenlijke
l
g
in zoverre er oorspronkelijke
uiteraardke
p
)
tij bestudestukken zzijn,
)^ de entourage,
g , de tijd
wat tot beter inzicht in auteur en
ceuvre kan leiden. Gebruik verderJ je
oeu
g ezond verstand, maar ook je verbeelding: bij
J
opzoekingen kan verbeeldingg even belangg
Daarbij
utti gzijn
zij als nuchterheid! Daarbij
rikn
l
staan tegenover
al wat 'erover'
g
geschrevenwerd. Voor mijn
l
g gd of eschreven
studenten heb ik altijd
l met
l herhaald: als je
en werk begint,
moet je
een
g
) in de mate van
alles onderzoeken, kritisch,
het mogelijke
mogl
e
accepteren
als jejeovertuigd
en alleen iets
ets
g
p
bent. In principe
p maggJje niemand zomaar
p
mij niet!
eloven ook mij
geloven,
En tegenover een mogelijke
g
g J lezer(es) geldt
eveneens één fundamentele vereiste: weeerlijkheid
tenscha
)^ intellectuele eerlijkheid.
pPeli'ke
houdt in: de vermeldingg van de bronnen dieeraad
lee
d werden en waaraan
p g
g
iets werd ontleend of waartegen
g
g de eigen
conclusie
zich verzet,, en dat alles met
nc
co
rig
opgave.
nauwkeurige
Pg Daarvoor dienen de
voetnoten! Eventueel bereid zijn
J de eigen
g
ruiterlijkheid in het
mening
g teheerzien: een ruiterlijkhei
erkennen
van de verdiensten van anderen,,
e
en
w e1 aals het
toegeven
van mogelijk
g
g J eigen
g
vergissen
is niet zo erg,
vergissingen. Zich ver
g
g
en
bes st geen
g schande! Bovendien is het
later
ltijd mogelijk,
altijd
p
g l^ dat op een bepaald
moment er nogg documenten en gegevens
gg
opduiken, die
g niet ter hand
Jje vroeger
men die verloren onbekend
wareneko
g
waren gebleven;
zelfs bij) Claes is het,,
g
rijke informatievoorraad
ondanks zijn
l zo rijk
i'l mogelijk
altijd
g J dat er toch nogg stukken
r en
opduikende zzorgen
g voor nieuw licht of
i uwe conclusies... Dat moet dan ook
ne
maar gebeuren: al ons werk is nu eenmaal
'stukwerk', Luc...

BEELDENDE KUNSTEN

Norbert Declercq:
een rapsodie in kleurrijke
strofen
MARK DELRUE

De kunst van Norbert Declercqq
hangt
g tuszij
sen figuratie
en
non-figuratie.
Voor
zijn
g
g
reeks schilderijen
zocht
hij
inspiratie
p
l
l
in het woord 'ziel', het bezielde, het spiritubij Kant: 'Ik
bij
e le. Hij) vond het grasduinend
g
denkend wezen, ik ben de innerlijke zintuig en^ ik heet ziel'. De worstelingg van de
kunstenaar bestaat hierin: hoe kan ik het
bezielde, het vergeestelijkte, de ziel achter
de dingen
verbeelp
g in vormentaal plastisch
den? Vroeger schilderde
Norbert
Declercq
q
Zin oeuvre
Zijn vergleed
figuratief.
g doorheen de
jaren bijna ongezien naar abstractere vormet hier
men in een rijk
rpastelkleurenpalet
J pp
elementen.
een daar resten van figuratieve
g
oagaa
Zomaar
toevallig? Het aat om de zoekm
tochtnaar
aa de ziel achter de dingen,
g , naar het
essentiële, de uitge Puurde vorm. Het zoeken naar expressie
voor het onzegg
elslke.
p
moeilijk; ze
Deze weg
p is langg en moeilijk;
g naar diepte
gaat
over leegte,
g verlangen,
g licht,, eenzaamg
heid aandacht, duisternis, enz. Stilstaan bij
het mysterie
waarin wijl leven en ons beweY
en is op zich reeds één groot
mysterie.
gen
Y
g
Wat zin
elementen die hier
g
l die figuratieve
en daar opduiken? Horizontalen en verticain hartvorm.
lep kruisvormen, cirkellijnen
)
doet aan organisch
leven denHe teheel
g
g

hij
ken, als innerlijke longen.
g Vormen die hij
niet bedoelde, liever wegdacht, duiken ong ewild toch oP^net zoals het kind dat in
abstracte vormen toch naar beelden zoekt.
kinderlijk verJe herkent zelfs met deze kinderlijke
bij uitgelaatsvormen,
symbool
bij
^Y
gg
stek voor uitstralingg van de ziel, de anima
aeterna. Hier en daar herken je
l ook een
van de huidige
mesvorm,^ symbool
sY
g maatschapp
i waarin
de
ziel
vaak
gekwetst
g
J
wordt. Toch zoekt Norbert Declercqq niet na
te bootsen. Zijn norm is de exactheid waarmee hijlJ
zijn innerlijke
l zoektocht gestalte
g
Beft
met
kleur,
licht
en vorm. Dit bepaalt
p
g
deoëzie
van zinJ doeken. Vorm en kleur
p
zijn steeds meer aan elkaar gewaagd
zijn
g ingespannen
harmonie. Grote geladenheid
keng
p
merkt de serie 'De Ziel': 'Tot barstens toe
Bladen taal'. Deze doeken kan j
je p
op hun
geladen
blijf in evenkop
blijft
p zetten. De compositie
p
Aan de toeschouwer laat de kunstenaar vele interpretaties
toe,^ want er ligt
g
p
steeds iets achter de vormen. Deze serie
'De Ziel' hangt
g tussen God en mens, tussen
en werkelijkheid.
werkelijkheid Binnen dat
mysterie
Y
krachtenveld
krijgt
alle vrijheid.
a
J
J
lg de kijker
Hi ontdekt sporen
van licht. Bijldieper
Hij
p
P
schouwenaan
bronnen ope die hem in
g
zijn
brengen
g van zijn
g met de oude lagen
je ook 'archeologie
Deze serie had je
van
g
d ziel' kunnenq
noemen. Norbert Declercq
r aft noties opp die diepp in zijn
J onbewuste
ga
voortleven.
en
etui en van een ambachgetuigen
Zijn schilderijen
t li Jke devotie voor het schilderen. Niets
overgelaten.
an
het toeval over
elaten. De kunwordt
aan
stenaar maakt steeds kleine ontwerpen
p in

1g , Ion x 8o cm
Norbert Declercq,
^ doek, .99
q De Ziel, olie op

Oostindische inkt op
p schaal 1 1o. De compositie staat er zonder details uiteraard.
In deze voorstudie wordt het schilderijJ op
zijn
l interne relaties onderzocht en worden
deeb
beeldmiddelen
op
e
p hun bruikbaarheid
getoetst.
De uitwerkingg
op p
het grote
doek is niet een
g
herhalm van de miniatuur, maar een verherhaling
der creëren inastelkleuren
^uitstralingg van
p
zijn
innerlijke
rust.
Schilderend
bevrijdt hij
innerlijke
zl
zich als bijJ
ggeboorte.
Een kleur is hem onbekend: het zwart. Er
ligt
zij
l werk. Schildegggeen dramatiek in zijn
rend wil hij uitstijgen
boven
die eeuwige
Jg
g
en kwaad. HijJ wil
spanning
g
p pingtussen goed
uitkomen:
Jenseits von Gut und Bose - aan
0
ndere kant van goed
en kwaad -,
- zoals
de andere
g
Nietzsche betoogde.
Schilderend
probeert
p
g
d kunstenaar zijn
zijnreligieuze
gevoelens
en
de
g
g
zij werk
te geven.
In zijn
e plaats
gedachten een
p
g
vertie ook een opgang
g
pg g als een gotische
1 beeld
voor de ziel die zich ook
caliteit als
be
ri ht naar God. Deze serie werken zijn
)n
pc
angnaar het licht. Licht komt in
een
n opgang
pg
al deze doeken voor.
Direct
e in het oog
g springende kwaliteiten
vormen, de samenhang
zijn:
de organische,
J
van compositie en de aandacht voor elk
schilderkunstigg detail.
Schilderend zoekt Norbert Declercqq naar
het
et tere
tee moment waarop
p strikte ordening
n it
rste sensibiliteit betekenisvol samenen
uiterste
komen. Wat de kunstenaar nastreeft is esn ie uitdrukken: vanwaar komen we,, wie
set
zijn
l we, waar gaan we naartoe?
Zijn hele oeuvre ligt
g in die buurt.
e Ziel' leert ons de wereld zien
De serie 'De
als een voortdurend wonder. Deze doeken
mysterie
zonder
g
y
verwijzennaar
a het grote
vatt n. Dit geldt voor alle
het te willen vatten.
denkbeelden. De kunstenaar
s J
cchristelijke
heeft het heel moeilijk om een werk als voltooid te beschouwen.
Deze schilderijen
als spiep
p
l opvatten
l kan je
els die de werkelijkheid in een nieuwpergels
bijzonder concentraspectief plaatsen.
De bijzondere
P
en de nooit verflauwende spanning
ee
p
g
waarmeedeze
e kunstenaar werkt,, raakt aan
erd zoeken naar iets dat wel
eeneobsede
g
voorbiji' het zichtbare doel moet liggen.
gg
goed
schilvoor
eengoe
De hoogsteprioriteit
g
derfl is de verschijningsvorm van iets dat
door niemand eerder bedacht of gemaakt
g
werd.
Het is een bevrijdende ervaringg van
e
de kunstenaar bijj het beschouwen van zijn
J
i 'De Ziel', zijn
eigen
zijn
g schepping
pp g te
eigen
g serie
alsof hijl aan de totstandkoming erervareng
vanart
p noch deel had.
Op
p jongste oeuvre van Norbert Declercqq
is een werk vanose p
h Willaert van toepasp
sin g . Daarop
p staat immers geschreven:
g
i' is vooral een kunstwerk,
En dit schilderij
als het een onuitwisbaar merkteken
in de zielrent.
p
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Kinderportretten van weleer:
leuk, ontroerend en schattig
JEAN

Luc

MEULEMEESTER

In onze hedendaagse
g samenlevingg nemen
kinderen een centralelaats
in. Ze komen
p
samen in kinderparlementen
of -gemeentep
g
raden enroberen
hun stempel
p op
p onze
p
maatschappij
pP J te drukken. Sedert de Tweede
Wereldoorlog
langzamerg
g zamer
g is hun garderobe
leeftijd aangehand echt speciaal
voor hun leeftijd
p

Portret (olieverf opdoek, 1033 77 cm) van
Magdalena
de Vos, ^^
geschilderd door haar vader
g
Cornelis de Vos ca. 1623-1624.
Bakewell, Devonshire Collection en
The Chatsworth House Trust

past
en kregen
p
g ze een betoverend gamma
g
speelgoed in alle mogelijke
g J modellen, kleuren en materialen. Opp 18 maart 2001 lazen
we nog
de titelpagina
van De Zondagsa
g op
Ss pg
krant van West-Vlaanderen dat ouders naar
hun kinderen moeten luisteren. Hun leefwereld bepaalt meer en meer die van de
volwassenen. We hebben er misschien een
beetje
l moeten op
P wachten, maar dat er ooit
een tentoonstelling
g over kinderportretten
p
kwam , mochten we wel veronderstellen.
Samenwerkend met het bekende Frans
Halsmuseum in Haarlem organiseerde het
Kon. Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen tot
22 april 2001 een tentoonstellingg
P
onder de titel 'Kinderen op
p hun mooist".
Mooi waren ze iedereval:
opp hun P aas g
best met hun lievelingsdier met hun leukste speelgoed of knuffel ofg gewoon bij
l vader of moeder op
p de schoot of aan de hand.
Symboliek
ontbrak er meestal niet aan.
Y
Bloemen kunnen hier bijvoorbeeld verwij1 118
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zen naar jeugdigheid.Op
0 een werk van Jan
vierAlbertszoon Rotius (1624-1666)
4 is een
gebreidelde
jarig
jongetje
vergezeld
van
een
g
J gl g J
g
het attribuut
bok. De breidel is bijJ
van de matigheid,
g van
g
^ de bok daarentegen
de wellust. Dikwijls
J hebben ze ook fruit in
hun handen of ze worden weergegeven in
heerlijk
de aanwezigheid
van een mand heerlijke
g
zij
els perziken
of kersen. Symbolisch
zijn
appels,
p
Y
namelijk de vrucht van een goed
g
gezin.
BijJ een bezoek aan deze tentoonstellingg viel
vooral op
p dat enkel kinderen uit een welvarendezin
of van adel werdengp
eortretg
zij-teerd. Alleen al hun luxueuze kledij inJ
de brokaat en fluweel afgezoomd
met kant
g
of fijn
l borduurwerk met hier en daar een
juweel
en de omgeving
g
J
g waarin ze werden
weerge geven- bewezen dit. Ze staan of zitbi'.f Mogen
ten er allemaal kraaknet
g we veronderstellen dat hun kledijlP
speciaal voor
dieele
enheid werd vervaardigd
g g
g of misschien dat hetortret
werd gemaakt
naar
p
g
kledij Arme
aanleidin van hun nieuwe kledij?
aanleiding
straatlopers
en schooiertjes,
J^ kinderen van
p
ambachtslieden of van boeren, schamel
geklede jongetjes
meisjes vonden we oop
l g J en meisjes
g
de samengebrachte
werken niet terug.
g
g Ze
werden, op een paar
werden
uitzonderingen
P
g na,
eigenlijk
ei
g
J ook nogg niet echt weergegeven of
maakten enkel deel uit van eenroter
g
geheel.
Het schilderen van hun portret
was
g
p
niet betaalbaar voor de modale mens en
kunstenaars stelden toen blijkbaar
blijkbaar
nog geen
gg
belan in dergelijke g
voorstellingen,
tenzij
belang
J g^ tenzij
ze zelf hun eigen
g kinderen weergaven.
g
Daarvan hingen
inteen
g in Antwerpen
ptwee
ressante voorbeelden. Zo konterfeitte Cornelis de Vos154
8 1 55
8 -1651 ongetwijfeld
met veel tederheid en een vreugdevol
hart
g
zijn
dochter
Magdalena.
In
feite
schilderde
J
g
hij tussen 1621 en 1624
zijn oudste
4 driemaal zij
waarvan het doek10
3 x77cm) in
Bakewell (zie afb.) misschien het aangekijkstuk
naamste kijkstuk
is geworden. Dit levensg
portret - voor die tijd
tijd een grote
zeldg rote p
g
zaamheid - is bijzonder
innoverend en
J
werd dan ook als embleem voor de tentoonstellinggebruikt.
Let vooral opp haar
gg
houdingg en haar kledij
kledij bestaande uit een
lijfje
lijfje met rok in een dieprode
stof. Deze rok
p
is wat opgetrokken
waardoor
de eborPgg
duurde rand van het onderkleed zichtbaar
is. Zo'n manier van voorstellen was niet
uitzonderlijk,
duidelij te zien
l^ omdat zo duidelijk
dat het om een meisje
in want ook
l g g^
jonge
jongens
droegen
een'paltrock'
'altrock'. Een
J
g l
g
g
specifiek
detail verwees naar het geslacht.
p
g
Ook de Bruggeling
gg g Jacob van Oost de
Oudere160 3
-1671 portretteerde
een aantal
P
keren zijn
Het schilderij
schilderij
g gezinsleden.
g
J eigen
in de National Gallery
Y van Londen stelt
vermoedelijk zij
zijn zoon Jacob voor en
meteen tot de fraaiste schilderijen
J

die hij maakte. Vooral de tactiele weergave
g
van de bonten mof en dito muts boeien
menigi'klusti
e.
g Is het daarom dat dit de
g J
meest verkochteostkaart
van dit Engelse
g
p
museum is?
Dit betekent evenwel niet dat de samengebrachte schilderijenpléiade
ons niet boeide.
J p
Pakkend bijvoorbeeld
waren de p
portretten
J
van dode kinderen. De kindersterfte was
tijdens
het Ancien Régime
schrikwekkend
g
J
en betekende,, net als nu, een ware beproe-

cm)
Ditaneel
(1233x 47
147,5
5 met enkele kinderen
p
uit heteslacht
Tjarda
van Starckenborgh
g
1
^^ werd
geschilderd door Jan Janszoon de Stompe
in 1654.
5
Groningen,
g Museum
^^ Groninger

ving
. Rijke
Rijke families lieten hun doodgeboren
g
babY's of hun overleden lievelingen
g gere
geld afbeelden,- soms in hun aanwezigheid.
g heid
g
Dat ze veelgeld
veil hadden om hun pas
p
g
estorvene te laten p
portretteren,,g
getuigt
gestorvene
g van
hunevoelens
voor
hun
kind.
Soms
ligt
g het
g
kind opgebaard
in
een
doodshemdje
doodshemdj
Pg
g het een
l^ draagt
gd door palmtakjes,
p
luxueus kleed ofrijkt
met
p l het gewoon
g
esloten oogjes
ls
in
een
wiegje.
Dikwijls
gJ
gJ
J
schilderde de kunstenaar een (rood) kruisje
l
boven de overledene, zoals Pieter Pourbus
(1523/1524-1584)dit een aantal keren deed.
Of de opdrachtgevers lieten de kunstenaar
het hoofdje
f ervan in een zeemzoete wolkenhemel aanbrengen.
Een voorbeeld van
g
cm) van
dit laatste is hetaneel
(1233x 475
1
p
de minder bekende Noord-Nederlander Jan
Janszoon de Stomme161 5?-16 57 165 8 (zie
afb.)) dat in het museum van Groningen
g
staan drie
hangt.
schilderij uit 1654
54
g Opp het schilderij
toen nog
gl werd
g levende kinderen. Mogelijk
het overleden zoontje
J Lambert als een
engeltje
g J in de wolken weergegeven. Links
prijken
aan twee afhangende
linten zestien
g
p l
wapens
die
ons
inlichten
over
de identifip
catie van dee
ortretteerde familie. Zo
geportretteerde
weten we met zekerheid dat hetaat
g om de
(oudste) kinderen van AllardTarda
j
van
Starckenborgh
g en Gratia Susanna Clant.

De jongen
eenpapegaai en
J g rechts draagt
g
schuin over de borst een blauw lint met een
gouden dooppenning. Het meisje in het
gmeisj
houdt een rinkelbel met rood strikje.
Dit
attribuut
komt op
l
p vele kinderportretP ortret
ten uit de zestiende en zeventiende eeuw
voor. Zo'n rammelaar is meer danspeelp
goed
en kan als een statussymbool
worden
g
Y
Hij werd heel dikwijls
beschouwd. Hij
dikwijl als een
prestigieusg
gl
geschenk door een belangrijk
p ersoon^ zoals de peetvader, aan het kind
e even. Daarom gebeurde
het dat er een
gg
g
wapen,
wa
en een datum of een naam werd in gege
raveerd.
Een
rinkelbel
bezat
een
toe
gee
g
g
voegde
g waarde (rijkdom,
l
^ voortzettingg van
heteslacht...
en bleef dan ook dikwijls
dikwijl
g
de familieekoesterd.
g
Inhoudelijk bood deze tentoonstellingg echter nogg veel meer. Ze bewees in elk geval
g
dat kinderen, net als nu, werdenekoesg
terd vooral de mannelijke
l opvolgers. Het
gebeurde datJjongens
naakt werden
on
g
g
g ekterfeit om duidelijk hun mannelijkheid
mannelijkhei te
zien. Mannen waren belangrijker
en
gJ
erf
Rijke burgers,
erfgenaam.
Rijke
lees
vooral
de
g
g
adel,
adel lieten hun geliefden
voor eeuwigheid
g
g
bewaren en spraken
schilders aan om hen
p
af te beelden. Hierbijl streefde de kunstenaar vermoedelijk
J niet steeds naar een
exact beeld, wel naar een fraaieeli'kenis.
gJ

NOOT
I De rijk geïllustreerde catalogus Kinderen op hun mooist.

Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700
werd samengesteld onder de redactie van Jan
Baptist Bedaux en Rudi Ekkart, 320 blz.,
3o x 20,5 cm, uitgeverij Ludion in GentAmsterdam, 2000, met kleuren en zwart-wit
afbeeldingen. Naast de samensteller werkten
aan dit boek mee: Katlijne Van der Stighelen,
Jeroen Dekker, Leendert Groenendijk, Johan
Verberckmoes, Saskia Kuus en Annemarieke
Willemsen. Enkelen onder hen schreven
interessante essays over de kinderkledij, het
speelgoed en de ontwikkeling van het genre.
Achteraan werd een nuttige index toegevoegd.

Tussen aarde

en hemel in

waarvoor de vaste collectie voor lange
tijd
g tij
verwijderd.
De
expositie
omvat
J
P
25o kunstwerken,^ in het jongste
) g decennium
gemaakt door een honderdtal kunstenaars
uit alle windstreken: Europa, Rusland,
,
China,, Zuid-Amerika. Tegendraads,
g
, omdat
door het selectieteamJ bestaande uit de
hoofdconservator, kunstcriticus Edward
Lucie Smith en Ekaterina Andreeva, conservator van het Russisch Museum in SintPetersburg,
, ggrondig
g^expliciet,
p
g en ongetwi'J feld langdurig
naar tegenstelg g werd gezocht
g
g
lingen tussen het voorbije
voorbij en de toekomst,
wat wij
wi klassiek noemen en het
andere het actuele. Klassiek is immers ook
voor de beeldende kunst een bijzonder
l
breedvoerig
gbegrip
g p, dat start in de Oudheid
en eindigt in de schemerzone van de fantasie en met uitschieters als surrealisme en
hyperrealisme.
Ze zijn
teneze
YP
l n allemaal in deze
toonstellingg
benevens
verschillende andere verschijnselen
of
J
thematische omschrijvingen die voor het
onuitgg
e evene en het verrassende van deze
voorstellingg
zorgen.
g
Sterke decoratie is alom tegenwoordig.
Zoals bijl
Russische Bella Matveeva
(1961)mete Leda en de Zwaan, lichamen die
letterlijk in de versiering
letterlijk
g worden o pgeno men en die,, mede door de rijke
rijk achtergrond, een statige
g maar warme sensualiteit
uitstralen. Ironie en verrassende humor
komen aan bod, o.a. bij de Nederlander
Gerhart Lentinks 95
6 . Zijn
enig
Zijn
gwerk hier
is Volans, eigenlijk
g
J een overbodige
g titel. Het
zin
zijn twee realistisch
en minutieus gp
e ol Y
chromeerde voeten die zomaar uit hetlaP
fond uitsteken. Wat zit daar achter? Vraagt
g
men zich af. Of is dit slechts een cartoonachtige verwijzing
J g naar de klassieke
eenvoud aller tijden?
Klassieke eenvoud en
J
schoonheidziin
j hier trouwens ruim
aanwezig. Ze worden af en toe nogg onderstreept
p door de finesse en het metier van
het schilderwerk zelf. De Russen tonen dit
overtuigend en ook de Italiaanse kunstenaars spelen
hier een eerste rol. Carlo
p
Maria Mariani(1931)werkt volstrekt volens deze klassieke
normen, en hij
hij verwijst
J st
dan ookraa
naar de kunstgeschiedenis,
g g
g

Oostende
Nieuwe klassieke bewegingen
de actuele kunst

in

Bella Matveeva, Leda and the Swan, olie op
doek, 1 995
109x 1 9o cm. Bezit van de
,10
Kunstenaar

FERNAND BONNEURE

Dit is een tegendraadse
tentoonstelling.
g
g
Met deze vaststellinggP
opende hoofdconservator Willy
Y Van den Bussche zijn aan gege
kondigde
g over nieuwe
g megatentoonstelling
g
klassieke bewegingen in de wereld van
schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie,
g
,
video en installatie. Een tentoonstelling op
de vier verdiepingen van het museum en

zelfs naar Marcel Duchamps
p Botlerack waar
hijJ klassieke hoofden opp
s lest. Via de
droomvoorstellingg verwijst hij naar de
eigenlijke
hij
g
l ggeschiedenis zelf,^ waarvan hij
een erudiete kenner is. De Schot David
Mach(1956)toont twee grote
bustes,f man g
neli'k
zijn
J en vrouwelijk,
l^ His 'n Hers,^ het zijne
het hare. De beelden zijn
meg
J van gelast
taal maar werden buitenopp
noggeens bedekt met honderden egale krullende uitsteeksels van klerenknaapjes.
pl De klassieke
beelden kregen
eigen
g daardoor een geheel
g
g

David March, His 'n Hers, gelaste
p1 1999
ijzer
1 draadknaapjes,
Courtesy
y Galerie De Noirmont, Paris

aura, een soort aparte
o -art-bovenklep pp
ze
onmiddellijk
ding,
l in de huidige
g tijd
l
g^
betrekt. Diteldt
g voor een flink deel van
heteëx
en is in feite een van de
p
g oseerde
bedoelingen
van
deze tentoonstelling.
g De
g
Nederlander Jan Worst(1953)
953 zegt duidelijk in de catalogus 'dat
het klassieke al eerlij
s
tegenover
de chaos en de wanorde de
g
zuivere reels
vorm
P
g van compositieen
verwijst
Zijn Cicerone verwijs
heefte
laatst'. Zijn
gp
Latij van
natuurlijk naar het klassieke Latijn
maar is allereerst een zuiver schilderwerk, olie opp doek, 1997. Het zou rechtstreeks de weg
g eg kunnen tonen naar een
bouw van Palladio of naar een neogotisch
g
interieur, maar net zogoed kan het uit het
zijn Het nieuw hyperrealisme
weggeplukt zijn.
Yp
is zogoed
als overal aanwezig.
g
g
In dit schilderijJ zien wijl duidelij
duidelijk de divervan de materies, vanaf de beschilderde zuilen tot de randen van het vloerkleed.
Scherp
p en hard valt de lichtinval te beki'l IN EN OM DE KUNST
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ken. Licht en schaduw spelen een eerste
rol. De figuren
in hedendaagse
g kledij,l^ die
g
in de achtergrond
worden
g
zorgen
g met
g alweer voor de tegenstelling
g
het wat vale en verbruikte interieur.
Diverse kunstwerken uit deze tentoonstellingvragen
e
histogmet
g om een aandachtige
s chorie en symboliek,
Y
^ met literatuur en pY
lo^ie verweven ontleding.
g 'Wijl moeten de
dingen
bekijken
bekijken
op
o
g
g en de gebeurtenissen
zo'n manier dat de mens beschouwd wordt
als de basis van de weegschaal
waarmee de
g
klassieke kunst weegt
van
g - dat de poëzie
p
het verledenezien
wordt
als
iets
dat
moet
g
worden nagestreefd,
eerder dan dat we de
g
dromen van de toekomst voor
eest
dero
P g
beren te halen vanuit het onduidelijke
l
heden'. Wijs
Wijs woord van de Brit Stephen
p
McKenna1 939 die in zijn schilderijen
schilderije
De Dood van Marat oP
roe
t als een
p^
hele geschiedenis van de Franse Revolutie in
vreemde fragmenten
heeft ingedeeld.
Nog
g
g
zo'n rustpunt
om
lang
en
druk
naar
te
p
g
kijken
g
kijken en mee te nemen in de herinnering.
Geschiedenis vooral, maar ook veelpoëzie,
,
drama, erotiek, uitdaging
gg komt men hier
tegen.
De universele mens wordt getoond
g
g
in al zijn
zijnaspecten.
p
Een vijftiental
Vlaamse kunstenaars neemt
J
deel aan deze tentoonstelling.
g Jan Fabre
i 95
8 met kevers op Pmetaalgaas
g en Wim
DelvoYe 9
i 65met de onvermijdelijke
onvermijdelijke
pijpi' leiding,ditmaal gemonteerd
opp glanzende
g
g
keramieken voetstukken. Ze zullen er bijl
gehaald zijn,
g
l^ omdat ze ggoed in de huidige
g
markt liggen,
eigenlijk ast
een van
gee
ggmaar
-past
onder de thematiek van deze tentoonstelling.
g Anderen kunnen de confrontatie met buitenlandse artiesten best aan.
Enkele van hen stijgen
Jg daar zelfs flink
bovenuit. Jan Deconynck
1 b schildert
93
Y
fossielen of wrakhout, maar dan wel opp een
scherp
hij werd naast en
p realistische wijze;
J ^ hij
met zijn kunst een precieuze
etnograaf.
p
g
Robert Devriendt(1955)unt
uit met zijn
zijn
955
hyperrealistische
miniatuurschilderijen.
miniatuurschilderijen
YP
Zijn thema's alleen verraden al de diepe
p
aandacht voor details en het stille, intieme
leven van kleine, eenvoudige
g dingen.
g Hijl
weet ze op
wijze
wijz tot leven te
p weergaloze
g
en oppenkele vierkante centimeters
g
doek.acques Verdun
6 toont hier ten
Y1
94
overvloede zijn
meesterschap,
zowel qua
J
p^
q
metier als thematiek. Zijn
Goding
l hagelwitte
nen in terracotta zijn
J het hyperrealisme
Yp
ont
ontgroeid,
g
^ maar leunen nogg even aan bijl de
schitterende modellen van het Griekse
voorbeeld of bij de Renaissance-overvloed ... 'Een verrijking
J g en een stimulans
om mijn
eigen
werk
beter te maken',
l
g
etuigturen
de kunstenaar. Zijn
Zijn frêle figuren
g
stralen een eigen
g koele intensiteit uit en
laten de beschouwer moeilijk
l los.
Vermoedelijk zal naar g
deze tentoonstelling
g tijd
lange
tijd verwezen worden,^ zoals destijds
destijd
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naar de Londense This is tomorrow, waar de
werd geopenbaard.
Ricardo Cinelli
p op-art
P
g p
(1948)heeft met zijn Inversion III - olie oop
i s en vijver
vijve - het merkbeeld van deze
gp
expositie
gerealiseerd.
Tussen Hemel en
p
g
Aarde werd omgekeerd
tot Tussen Aarde
g
en Hemel. Zijn
blikvanger
l
g siert affiche,
folder catalogus.
g In de tentoonstellingg zelf
hangt
g zijn
zijn schilderij boven een waterspiep
el waarin de figuur
dan opnieuw
omgeg^
g
ge
p
keerden
ereflecteerd
wordt.
Alweer
tegeng
g
draads.

Jan Worst, Cicerone, olie opp doek, 997 ,
25o
5 x 140 cm. Privé-verzameling$ Groningen,
$
Courtesy
Courtes Torch Gallery,
y Amsterdam

Dit is ten slotte nog
voortreffelijkeg eenvoortreffelij
tentoonstelling,
elk kunstg
werk - sommige
zeer
omvangrijke
g
gl voldoende ruimte krijgt
t om in de beste omstandigheden bekeken -g
genoten te worden.
En vooral een echt leesbare en voor het
publiek ongetwijfeld
veelal herkenbare
pg
J
tentoonstelling.
g Het zal zich niet moeten inhouden of schamen om hier en daar te zegg
en dat iets mooi
is. De Schoonheid mag
g
weer op
ongewild
p de sokkel,^ die totnogtoe
g
g
zélf tot kunstwerk was verheven... Zou dat
wel eens een verademingg kunnen zijn?
zijn

* Between Earth and Heaven in het Museum voor
Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400
Oostende. Tot 2 september 2001 van so tot
18 uur. Gesloten op maandag. Toegang 30o Bfr.
Catalogus 304 blz., Uitg. Lannoo, Tielt,
1295 Bfr.

Giorgio de Chirico in Charleroi
(04/02/ - 13/05 2001)
MARK DELRUE

'Wat zou ik beminnen, als ik niet hield
van het symbolische?'
Y
Werken die nooit voorheen aan hetubliek
p
kij in het
getoond
werden stonden te kijk
g
des Beaux-Arts in Charleroi. Ze zijn
J
alleemaakt
in de tien laatste levensjaren
levensjare
g
Giorgio
g de Chirico. Hij was toen tussen
tachtig
en
negentig
g
g g ljaar oud. Deze periode
p
mist echter de kracht van het begin omdat
hij1zijn
zijn eigen
g thema's steeds herhaalt.
Luminositeit heeftlaats
gemaakt voor
p
kleuren die soms week aandoen. Toch was
deze tentoonstelling boeiend
in menig
g
opzicht,
^ al was het maar dat er sinds 1 928
p
geen
De Chirico-tentoonstelling
g meer te
g
zien was in België.
g
Maar er is meer. Op de g
tentoonstelling
zag
g
Jje hoe de kunstenaar in heel verschillende
periodes
éénzelfde thema behandelde. Dat
P
wijst erop
hij altijd
altijdopp zoek was, zijn
l n eiil dat hij
en
kunst
in
vraag
stelde
met
als
bek
om
g
g
mernis de mens steeds beter te begrijpen.
meta Zo wordt zijn
zijn schilderkunst 'pittura
p
sica' g enoemd. De Chirico heeft steeds de
mens in het centrume
laatst. De mens
gil
alleen melancholisch, als een ledenpop
pp
geconfronteerd
met de stilte,^ de leegte,
g
g- de
dood, te midden van een onwezenlijke
J
sfeer met flarden van antieke architectuur
als decorum.
Deze artiest was een bijzonder
begaafd
g
tekenaar. Dat blijkt
blijkt uit de getekende
tafereg
len die de Apocalyps in beeld brengen.
g
Hij
Hi'
begon
daarmee in oorlogstijd
11
g
g J 94
20 lithografieën)
maar herwerkte ze in
g
i
1977Zij
(22 lithografieën). Zijn aandacht voor
Apocalyps,een Y
tekst vol mysterie, heeft
ook te maken met heteloof
van de kunsteg
naar. Het christen-zijn heeft een belangrijke
gl
roles
eeld in zijn
zijnleven. In tegenstelling
gil
g
g
met deravures
van Albrecht Durer 15de
g
eeuw) zijn de prenten
van De Chirico ontp
daan van alleeweld.
Het is een zachtzing
niggeïnspireerd
apocalyptisch eïns ireerd werk. De
Godswraak is afwezig.
getuigt
g Dit g
g van het
vertrouwen van de kunstenaar in een liefdevolle God. Dezerenten
gaan
om zoveel
p
g
meer dan eenvoudige
illustraties
bij
bij de
g
tekst. Alles, of bijna alles heeft symbolische
Y
waarde: de cijfers,
J
^ de dingen,
g ^ de persona-es.
In
deze
aquarelgravures
ravures
wor
wordt
de beteg
q
g
kenis van de Apocalyps besloten en tegelijk
g l
wordt ze erin ontsluierd.
Deze tentoonstellingg was een confrontatie
met het volledigg artistieke oeuvre van De
Chirico. In het zicht van de dood herneemt
hijJ de hele thematiek. Een onvoltooide kouit
p ie van de Doni-tondo van Michelangelo
g
het Uffizimuseum in Firenze is zin
laatste
l

werk. Alleen
hete
is afgeg ezicht van Maria
g
werkt. Dit werk roet
een
speciale
emotie
p
p
op.
p Het toont ons hoezeer De Chirico in de
schaduw van een Michelangelo
en in de
g
avond van zijn
zijneigen
g kunnen in
J leven zijn
vraag
vraa stelt. Hieruit blijkt
blijkt de nederigheid
g
van de oude man, blijvend
gefascineerd
J
g
door de Italiaanses
grootmeesters. Dit m
Yterierobeerde
hij
hijte doorgronden.
HijJ had
p
g
de eenvoud om zichzelf in vraag te stellen,
hijl die rijkdom,
gekend had.
,gglorie en eer g
J
In zijn
hij
J oude thema's van weleer zoekt hij

Giorgio
S de Chirico, La meditazione di
Mercurio,1973, olieverf o
p doek, 65 x 50 cm
[Fondation Giorgio
g & Isa de Chirico]

naar iets nieuws. Die zoektocht blijft
J onvoltooid net als de kopie
p van Michelangelo.
g
Picasso en Braque
q brengen
g het kubisme.
KandinskYen Mondriaan werken de abstractie uit. De Chiricoiet
g de fundamenten
van de schilderkunstebaseerd
opp de ontg
g
dekkingvan het onbewuste. Het surrealisme begon
g rond 93 o. Reeds ins 920 schreef
De Chirico:' Ik schilder wat ik met mijn
J
ogen
mij
g zie,^ maar vooral ook wat ik met mijn
gesloten
oog
waarneem'.
Daar
effende
hij
hij
g
hetad
p voor het surrealisme. De wereld
Magritt
van Ma
ritte en Dali is ondenkbaar zonder
vondsten van deze Italiaan. Maar De
Chirico beweerde bij hoogg en bijl laag
g dat
hijJ met die surrealisten niets te maken had.
En toch. De Chirico schildert een schi'nweJ
reld een droomwereld, een visoen. De
Hi' laat
zichtbare wereld is voor hem waan. Hij
de toeschouwer zien dat achter dit decorum de leegte
schij wil niets
g schuilt. Die schijn
zijn
dan
theaterdecorum.
De schijn
schijnbijl
J
De Chirico is echt schijn.
De
kunstenaar
l

evoceert die illusoire wereld in de lijn
l van
hetedachte
oed
van
Nietzsche,
waar
het
g
g
decorum alle vragen,
raadsels
en
geheimen
g g
van het leven ten tonele voert. Schijn
l in de
kunst van De Chirico verbeeldt zo krachtig
het mysterie
van het bestaan dat dit alleen
Y
via dearadox van de illusie kan opg eroepen
en worden. Nietzsche en De Chirico menen dat de wereld zich aandient als een
spel
p op
p de toneelbiihne. De toneelscène
wordt voor de schilder de ideale metafoor
om de verbrokkeling,
g van
g^ fragmentering
g
het leven te verbeelden. Hij1 tekent onsamenhangende elementen als genomen
uit
g
verschillende decors van theaterstukken.
Zijl worden over elkaar heen geschoven
g
zonder diepgang. Ze functioneren enkel als
façade.
Er is ggeen samenhanggbij
gebrek
^
Jg
aan een centraal vluchtpunt
in
het
lijnenl
p
spel.
hij de breuklijne
breuklijnen die
p Zo evoceert hij
de wereldaan
g door het klassieke
perspectiefP
op te heffen. De vaak gebruikte
g
architectuurbeelden uit de steden Firenze,
Turij hebben ook dat biihneMi nchen Turijn
Alles blijft
blijft zonder diepte.
p In de
stadsbeelden van De Chirico kan je de coulisse niet verwarren met de echte stad. Onkunde van de kunstenaar? Integendeel.
Hijl
g
beoogt
g irritatie,^ onrust,- verwarring:
g spoor
p
van zekerheid of houvast. Zijn
fndecors
ecors
roeg
p waarin geen
g ruimte op
P en een luchtledige
briesje
g De kunstenaar belet ons all beweegt.
werkelij
le schijn
J voor waar te nemen. Zo werkelijk
zijn
illusoire
kunst.
Dit
zoeken
naar
J
waarheid kenmerkt derootste
kunsteg
naars. Op
p de tentoonstelling
g 'Le dessin à
l'oeuvre' van Alberto Giacometti in het
Centre Pompidou
in Parijs
Parijs kon je
P
J de tekst
van hem lezen: '...Het is alsof de werkeli'k1
heid zich steeds achtergordijnen
ophoudt
die je
1
S 1
p
afrukt... Daar is noggeen gordijn
g 1 af te nemen...
werkelijkhei
Nog
g een... Hoe dichter je
1 de werkelijkheid
hoe verder die zich verwijdert.
Het is
1
een zoektocht zonder einde.'

de schaduwen van zijn
g
J stadsgezichten
tonen het beeld van de moderne mens. De
steriele,, inerte, kille wereld die hij schilderde vormt het decorum van de ontluisterde
wereld van de twintigste
g eeuw. De vragen
g
die De Chirico stelde zijn
l vragen
g die de
kunst ook nu stelt.

De Chirico werkte het liefst in de melancholische stemming
g van een stille herfstgehouden
middag. '...Ik heb altijd van joug
mij
somber woud van mijn leven... Ik heb mijn
't Is zondag,
afgewerkt.
g
S, is winter,,
't is morgen; men vertelde me dat het heel mooi
is, maar mijn
1 hart schreit van verdriet...'

Publicaties:

De Chirico heeft de moderne kunst diepgaand beïnvloed. HijJ is een emblematisch
g
kunstenaar van de twintigste
g eeuw. HijJ stelt
de echte vragen.
Wie
is
een
kunstenaar?
g
Wat is schilderkunst? Wat is fictie, figuratie? Wat betekent de toeschouwer? Wie is
de mens? Het levensgevoel
dat hij
hij in de
g
filosofie van Nietzsche, Schopenhauer
en
p
Weininger had ontdekt drukte hij
hi plastisch
Hijl wou vooral de intense en mYsterieuzee
gg evoelswereld van Nietzche vorm
ven. De desolateleinep
de
ledenpoppen,
p
^

Het bezoek aan deze tentoonstellingg in
Charleroi confronteerde me niet met de
grote
schilderkunst van De Chirico. Hijl
g
heeft voorheen,,p
picturaal gezien,
g
^ krachtiger
g

o
Gior
Giorgio
$ de Chirico, Termopili,
97 1, olieverf op
P
doek 55x 65
5 cm

[Fondation Giorgio
S & Isa de Chirico]

werkemaakt. Maar
deze tentoonstelling
g
werd voor me eenartici
peren aan een
p
zijnswijze
wijs ggeworden man, vol
l
l van een wijs
humor. In 'Giorgio
S de Chirico - de tien laatste
'aren'
zag
ik
een
boodschap
p.
g
P van hoop.
spijts roem,,
De oude man toont inine dat
pJ
glorie en eer,,
ons 'kunnen' nooit voltooid,
nooit af is; dat het in het leven steeds de
moeite loont om te herbeginnen
en te
g
relativeren.

Catalogus, 250 blz., 210 x 140 mm, Franstalig,
150 illustraties in kleur. Teksten van Laurent Busine, Jole
de Sanna, Julio Paolini, Jerome André en Barbare
Gasperini.
L' Apocalypse: nieuwe Franse vertaling door de
Bijbelschool van Jeruzalem, 96 blz., 210 x140 mm,
Franstalig, 20 aquarelgravures van Giorgio de Chirico,
gereproduceerd in kleur.
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Emile Deelfin
g
De matroes'ka,
Blijd
1 uitg.
g Davidsfonds/Literair, Blijde

000
79
3 Leuven, 2000,
220 X 145
mm,1 1 4blz., gebonden
895
Bfr. - Met
45
g
95
regisseur,
De Matroesjka
1 is Emile Deelfin,
g
gisseur scena rist en gewezen docent aan Studio Herman Teirlinck, al aan zijn
l zesde roman toe. Eén ervan, De
oob$
etui$e, werd zelfs verfilmd. Nochtans, de romancier lijkt mijJ niet zo bekend. Maar dat hoeft
uiteraardeen
zijnom een goede
g criterium te zijn
g
roman te kunnen schrijven.
De
elan weet op een
Degeli
1
en
manier
een
verhaal
in
elkaar
te
steken.
g g
Voor deze roman koos hij voor een origineel
g
scenario, wat evenwel niet leidde tot magischrealisme van hoogg niveau zoals opP de achterflapP
valt te lezen. Centraale
even is een schilderij:
schilderij
gg
van eenjon
18e vrouw van Petrus Christus
(14 10-ca.1472) of Hugo
g van der Goes (ca.14361482),
zoals in de roman wordt gesuggereerd.
g gg
4
Het hangt
g in de Gemalde galerie in Berlijn
l en was
al meermaals stof tot discussie, vooral over de
vraagg wie model stond voor de ideale middeleeuwse die de schilder op doek voor eeuwig ,
vastlegde.
vertelt een verhaal op
g Degelin
g
P tweeni veaus. Enerzijds plaatst hij
hij de lezer in het schilderijJ en laat de ggeschilderde dame tot leven komen.
Zij
Zi' praat als het ware tegen
zo
g zichzelf en geeft
g
informatie over haar ontstaansgeschiedenis.
Die
g
asa
van ar Ps
., es herkent men door het gebruik
g
chaise Nederlands. Anderzijd
Anderzijds iserhet chronologische,
maar soms verwarrende, plot,
g
P in hedendaasg Nederlands. Hoofdpersonage is Mark
Vandenberg,
l eerste roman - De oogg die na zijn
getuige! - voortaan alsohan
Wouters door het
J
evenaat.
aan een hogeschool
in
g Hij doceerde
l
g
Brussel, maar verliet de academische wereld en
werkt als freelancer voor een vertaalbureau. Hijl
woont in Brugge.
opP te doen voor
gg Om inspiratie
P
zijn
l tweede roman wil Wouters naar Zwitserland.
Ver komt hij echter niet. Een Jg
jong beeldschoon
Italiaans model - Monica Datini - belet hem, op
.
een overigens ongeloofwaardige wijze,
wijze de trein te
Zijl sleurt hem mee in een wild avontuur
van cultuur, seksualiteit, diefstal en bedrog.
g
Monica, waar Johan opP
slagg verliefd opP is, trekt
als twee druppels
water op het model van het
Pp..
middeleeuwse schilderij: Beatrice Portinari,
dochter van een Italiaanse bankier in Brugge.
gg
Deeli'kenis
is een obsessie, voor Monica en
g
Johan. Monica's vader is diplomaat,
maar die
P
verdween op een mysterieuze
wijze.
wij.
O het test
J Om
tament van haar vader te kunnen oPenen ensceneert Monica een schijndood in Polen. Zij
Zijkrijgt
lg
daarbijJ de hulpPvan
P Johan en van een Poolse
schilderes Vera Spisak. Uiteindelijk komt Monica
- opP
wegg naar het kunstmuseum in Berlijn!
J - te
weten hoe de vork in de steel zit bijJ de verdwi'J,nin gvan haar vader. Hij
Hijwerd vermoord. De
elan
Degeli
een roman die aangenaam
leest en niet
g
verveelt. Wie verbandenrobeert
te zoeken komt
p
wel bedrogen uit. De diepere
P relatie tussen de autobiografische stukken van de middeleeuwse
schoonheid in het f ortret en het eigenlijke verhaal wordt niet blootgelegd. De titel van de roman is helemaal een mysterie.
Van schitterend
Y
.
magisch-realisme
Lampo g
is weinig
.. a la Hubert
P
sprake.
Een
originele
invalshoek
levert
wel
een
P
lezenswaardig
lezenswaardi boek opPmet een portie
interesP
sante cultuurgeschiedenis.
Wie het boek leest,
g
kan het niet laten omere
eld naar
het portret
o
g
g
P op
de voorkaft tekiken.
j
Of het spierwitte model uit
de vijftiende eeuw vandaagg als een schoonheid
zou worden beschouwd, betwijfel
l ik sterk. In iedereval
g heeft de lezer een beeld van de Italiaanse schone. Is dat eerder een nadeel van een
voordeel? Dat han gt allicht van de lezer af. De
matroesjka
1 is ggeen schitterend epos,
g
P maar gewoon
eenoede
roman.
g
JDD
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Hugo
g Claus
Een slaapwandeling, uit g. De Bezige
g Bij
Bij, Amster-

•
2000, verdeeld door Singel
J
g Uitgeverijen,
g
Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen,
P
210 X 3130 mm,
blz.,
gebonden
Bfr.
Aanoo
59
4
g
sluitend aan het thema van de Boekenweek in
Nederland, die begin 2000 in het teken stond van
de klassieke Oudheid, heeft Hugo Claus zijn novelle 'Een slaapwandeling' ing e ed in de mythe
Y
van Orpheus
en Eurydice.
Centraal in het werkje
werkj
P
Y
de verdroomde zoektocht van hoofdfiguur
g
Luc Scholten naar zijn
J vroegere
g vriendin Laura.
Hoogtepunt in 'Een slaapwandeling' is het mo ment waaropp Scholten door een vriend van weleer, die nu een relatie blijkt
J te hebben met Laura,
mee
meegetroond
wordt naar een seksfeestje,
seksfeestje, waar hij
hij
g
definitief afscheid moet nemen van haar. Meesterlijk
l is de manier waaropP Claus heen en weer
pendelt tussen heden en verleden (o.m. de scène
in de Parijse
zij
l metro, toen hijJ Laura
.. ook al uit zijn
zagg verdwijnen)
en hoe hijJ een schijnbaar
l
l
eenduidi en oppervlakkig
eenduidig
verhaal door terug-pp
g ver
kerende motieven en diepgang
pg g verleent, die de
lezeras
p na herhaalde lectuur opPhet spoor komt.
Zo zijn er o.a. de versprekingen van Scholten
('De beschadigde woordsen zullen zich vermenigvuldigen. Als broden'), die een humoristische
bijklank
hebben, maar evengoed verwijzen
verwijze naar
l
• orakeltaal van de klassieken. Verder komt ook
het motief van de herinneringg nadrukkelijk
nadrukkelij aan
•
opP een concrete manier in het Scholten-verhaal, maar evenzeer binnen een bredere context
(in zijn
gesprek
wijst Scholten
J laatste g
P. met Laura wijst
erope dat mensen misschien ook wel ni
nieuwe hersencellen kunnen kweken, net zoals de kanaries
die duizenden neuronen kweken om nieuwe
liedjes
l te kunnen leren). Ook over de taal, meer
specifiek dan over de macht van de taal, staan in
'Een slaapwandeling' boeiende
uitspraken. Zo
p
heeft Claus het over het 'overgeleverd
zijn
zijn aan
g
taal en aan toeval en dat dit herkennen het enige
g
is dat ons rest'.
JVH

hem trouwens toelaat werkelijkheid
en fictie in
l
elkaar te laten overlopen.
Met 'dood meisje
meisje' vindt
P
Meijsing
J g het vertellerselan terugg dat in
vorige
g Ppublicaties te zeer werd teruggeschroefd
gg
ten voordele van de boodschap.
P
JVH

Julien Vermeulen
Lia Timmermans, VWS-Cahiers,/a
74,
74
p Brugstraat
g

856o
nov.-dec. 2000, $geïll. met zw..
-w 5 Wevelgem,
g
foto's, 2255x 5
1 0 mm 48
4 blz., paperback,
PP erback, los num mer 200 Bfr. (jaarabonnement
van 6 nrs. m000 Bfr.)
J
- Dat Dr. Julien Vermeulen een ervaren en boeiend auteur van (literaire) biografieën is, wisten
we al. Ook in dit cahier heeft -hiji' opp een heel indringende
manier het literaire levensverhaal van
g
schrijfster Lia Timmermans, de dochter van de
overbekende Felix Timmermans,
getekend.
Verg
..
meulen schreef monografieën
over André Claes,
g
Y
Paul Brondeel, Jac. BergY
e ck, Raf van de Linde en
Guido Gezelle en in de reeks van de VWS-Cahiersubliceerde
over 0. Valcmar, Piet Thomas,
P
Arthur Verthé en L. Bittremieux. Dit bewist
j meteen dat hij met zijn studie over Lia Timmermans
niet aan zijn proefstuk is. Naarmate de lectuur
vordert zien we Lia als auteur steeds duidelijker
l
getekend:
haar debuut in 1 949 , haar fel gewaar-g
deerde studie Mijn
vader
in
1
1
en
haar
latere
95
1
romans in chronologische
volgorde.
Maar tusseng
, g
door lezen we stukken getuigenissen
van Lia zelf
g
die ze in allerhande interviews
nterviews uitsPrak. Zo kunnen we Lia's schrijverstalent
opP de voet volgen.
g
J
Deze studie (19
met de reproduc 9 blz.), afgesloten
g
tie van een bladzijde
handschrift
van
Lia,
wordt
J
gevolgd door een 'Bloemlezing'
g uit haar werk.
n bij het lezen van de drie fragmenten
uit Sabine
g
MardaSas (193
6) hebben we opnieuw
kunnen
p
ervaren dat Lia met dit werk een waardevolle en
beklijvende
roman geschreven
heeft.
l
g
De studie wordt afgesloten
met een complete
g
p
(primaire
(rimaire en secundaire) bibliografie.
De foto's
g
uit het familiealbum van Lia vormen een boeiende aanvullinggJ
bij de tekst.
RD

Geerten Meijsing
g
Dood meisje,
1 uig.
g De Arbeiderspers, Amsterdam,

2000, verdeeld door Uitgeverijen Singe
Sin el 262,
Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen,
2155x 35
135
mm, 295
blz., paperback
95
799 B r. - In
pp
zijn
l roman 'Tussen mes en keel' (1998), bekroond
met de Gouden Uil-literatuur Pl
rijs, schreef Geerten Meijsing op
P nauwelijks verhulde wijze
l over
zijn
J verblijf
l in een Ppsychiatrische instelling.
g Ook
in 'Dood meisje'
l heeft hijJ het over psychiatrische
pY
atiënten, meer specifiek
dan over borderliners.
p
et verhaalge geven in de roman is (relatief) eenvoudi g: emeritus hoogleraar
filosofie Hovenier,
g
die na een Bijna
aanvankelij on l Dood Ervaringg aanvankelijk
• de naam Gardenier verder leeft in Deventer,
ontmoet via een escortbureau het zeventienjarige
l g
meisje
J LilYy. Zij
l trekt bij
l hem in en zal door haar
gedrag
onvoorspelbaar
edra
P
, ghet leven van haar beschermheer grondig
ronds ini de war sturen. Hoe meer
hijJzichnadrukkelijker
haar lot aantrekt, hoe nadrukkelijker
zij
zij
zich van hem lijkt
J te distantiëren. Een typisch
YP
borderliner-symptoom
trouwens: wie hen doorYm P
ziet en hen wil helpen,
Of,
1? wordt afgestoten.
g
zoals Aristoteles zei: 'Wat is kort? Dankbaarheid.'
Via de figuur
van LilYanalyseert
Meijsing
g
Y
l g het
borderlinerfenomeen. Voor wie het uit het verhaal over de relatie tussen Hovenier en Lily nog
niet begrepen mocht hebben, zet Meijsing
J g het in
het slotgedeelte van zijn roman nogg even opp een
rijte:
l j borderliners hebben geen
g besef van verantwoordelijkheid
en/of geweten,
ze verliezen het
J
g
ritme van dagg en nacht en willen alleen in het
heden leven. Verder wijst
zi gebukt
Jhij erop
P dat zij
gaan onder een persoonlijkheidsstoornis,
die
P
l
meestal terugg te voeren is op
P trauma's uit de
kindertijd
J of de jeugd,
J g die vaak gebaseerd zijn
J oop
een incestueuze belevenis. Dat Hovenier een
soort vader is voor Lil y,
Y is hier veelzeggend.
gg
'Dood meisje'
J schakelt voortdurend terugg naar
eerder verschenen werk van Meisin
j g. Hovenier
was al aanwezig
leer' (1
g
995)
g in 'De ongeschreven
en zijn
J ontdekkingg van de waarheid omtrent
Plato leidt er hier toe dat hij
hiJ het slachtoffer wordt
van een aanslag.
g Meijsing
J g voert hier een eernufinzake
tigspel
P op
p ipersoonsverwisseling,
p
g^

VLAAMSE DISCOTHEEK EN MUZIEK
Lexicon van de Muziek in WestVlaanderen Deel

i

VWS (Vereniging
Schrijvers)
gg van West-Vlaamse Schrijvers),
Le Lou
p, Warren
8 10 Brugge,
PW.p
P
3 plein
3 3, gge
2001,eïll.
g met zw.-w.-foto's en reproducties,
P
1
143blz., kostprijs
Bfr.
75 Bfr. (675
75
p voor één deel 750
bij
per
deel
bs
intekening
op
de
zes
delen;
te betalen
J
P
gP
- Doelstelling:
:
unieknaPper uitgavejaar.).
g'Een
g 1
slagwerk dat een overzicht biedt van de muziek
in West-Vlaanderen' . Het beg riP Muziek staat voor
klassieke muziek, vanaf de 15 de eeuw tot heden,
jazz, rock,PP
pop- en wereldmuziek.
Het begrip
J
gP
West-Vlaanderen omvat alle musici die er een
band mee hebben/hadden, ook orkesten,
muziekuitgeverijen,
J muziekinstrumentenmakers,
diverse ensembles
enen
roe p
erin
g
g . Het uitangs Punt voor dit boek is de gedocumenteerde
lijst met 2000 namen van musici van Jaak Maertens, initiatiefnemer van dezeublicatie.
Antoon
P
Defoort leidt de redactie. De leden van de provinciale muziekcommissie werken mee.
Yves noce e
kaert, Luc Lannoo, Marc Peire, Francis Pieters en
Sim Simons schreven elk een verzichtsartik^
tE l met
et
achtergrondinformatie. Elf Kaderartikels vestsen
g
sPecia e aandacht oppP
personen met ruimere uitstraling en in 173
kortere Lemma's worden vele
73
biografische gegevens
e evens vermeld, met omschrijving
J g
en situeringg van het werk en eventuele literatuuropgave.
De zesdelige
P
g reeks, waarvan deel I klaar
is, belooft eenroots
naslagwerk
te worden van
g
g
de muziekcultuur in en rond West-Vlaanderen.
Het ontsluit vele biografische
gegevens
van
g
gg
musici die anders vergeten
raken en die, zonder
g
daarom een internationale uitstralingg te hebben,
zijn voor de Vlaamse muziektoch belangrijk
g
geschiedenis en het daarmee verbonden sociaalculturele weefsel. Documentatie en bouwstenen
voor verdere studie worden aang,reikt.
e
OpPen,
kele zetduiveltjes
zetduiveltjes en onnauwkeurigheden
na is
g
dezeublicatie
zeer belangrijk
P
gJ en waardevol.
KD

BEELDENDE KUNSTEN
J zijn
toepasselijk
zijn op
P
p leven en kunst van deze schilder. Daarop volgt een compact maar p
nogal wazigg
Metamorphosis
essayY door Drs. W. Dominique
P
q Baston. Hieruit
Peter Buggenhout,
Berlinde De Bruyckere, Peter De
verneemt de lezer dat Verstraete aan het Sintágy
Cupere,
Johan Tahon, uitg. Vzw Phidias, TieltLucasinstituut in Gent studeerde en aan de
p
straat 17,
Ruisele e, 2000, catalogus,
kunstacademie in Koksijde.
hij vooral
7 8755
755
g us kleu J Maar dat hij
renreproducties,
28o x 2 0 mm,79blz., losbladigg
bij zichzelf, in zichzelf te rade gingen gaat om
4
in kartonnen kaft. - De jonge
zijn kunstwerken te motiveren. Dit had in deze
g Stichting Phidias
wil zich insPannen om het werk van edentekst beter en uitvoeriger
g beklemtoond
g mogen
daa gse Vlaamse kunstenaars te promote in binzijn. Zijn
Zijn schilderijen of -cyclussen
kregen
Y
,
en buitenland. Een eerste nitiatief
was een
initiatief
vreemde namen zoals wervelingen,
la derlensgg
tentoonstellingg in het museum De Grada in het
heid, steltlopers, ruimtetaal. Ze vallen opP door
Toscaanse San Gimignano,
die daarna ook naar
hunelaa
zij de
g
g egrepetitieve karakter. Het zijn
Rome, Perpignan, Barcelona. en Duinkerke wordt
van de hele verzamelingg die hier
wordtP
ggebracht. Deze tentoonstellingg omvat werk van
gere roduceerd. Door het ritme en de bevier Vlaamse kunstenaars. Het werk wordt voorweging
zij een kosmisch
g zij
g g die eruit stralen, kregen
gesteld
in de begeleidende
verzorgde map
karakter. Het zijn
zijl zeer gestructureerde
of archeoP
met
g
een zeer verhelderende inleiding
logische
schilderijen,
die de ruimte opzoeken
en
g De metamorfose
g
J
P
van het leven door Luc Martens, voormalig minissoms doorbreken, en die, vooral in detail beketer van cultuur in de Vlaamse regering. I entiteit
ken, verrassende verten openen.
De kunstenaar
P
is in deze tijd
tijd een werkwoordgeworden, zo
schrijf
schrijft in deze monografie
zelf enkele korte tekg
schrijft
schrijft hij
hij, en onzekerheid kleeft aan ons bestaan.
gedichten als het ware, die wel veel verklavier kunstenaars veruiterlijken elk apart
ren: 0 vorm I vreemdrilli
als je1 bent I waar heb I1
jij
P en
^
anders vormen van dualiteit, dialoog, contradicmijn hand 8gedreven naar het bange
mijn
S onbekend.
tie, die uit deze vaststellingen
Natuur en cultuur komen in deze werken samen
g voortvloeien. Van
Peter Buggenhout
(i96)3 beeldhouwwerken als
en wordenreti
vermengdg met de beeldende
gg
g g
onder grondse vruchten, lichamen uit de archeooefenmen
g van deze kunstenaar. Dit boek vormt
log
lo ie naar boven gehaald en die de kunstenaar
een rijke
zij talent.
gg van zijn
J bevestiging
ie en omschrijft
of toekomstige
l als gewezen
g
g
creaturen. Een van zijn werken kreegg
trouwens
als titel For the moment no solution. Composities
P
met dekens van Berlinde De Bruyckere
(1964)
GESCHIEDENIS
Y
verwijzen
stelselmatigg naar de relatie tussen stof
J
en lichaam. Het zijn
zijl substituties van verwarAdriaan Verhulst
min g, koestering, wedergeboorte
maar ook van
Zoon van een 'foute'
uitg.
. Pelckmans,
g
S, uit
verstikking
verstikkin en dood. Peter De Cupere
(s97
0) g
gaat
Kapelsestraat
222, 2950 Kapellen,
2000,
p
P
p
verder dan het visuele
en komtbij de reukzin, bij
geurende
bij
220 x,..140 mm,14 0 blz.,Pa Perback 55
o Bfr. - In
corresponderende,
de of stinkende machi,België
g blijft
l de verwerking van de gebeurtenissen
^ o nderende, g
in die
nes,
n
binnendrie
binnendringen,
tijdens en na de Tweede Wereldoorlogg - bezetg
genonsuitvin
g ,
,
dip gen die de natuur hebben doen vergeten,
hertin g, collaboratie en repressie
- een moeilijke,
p
g
J, zo
innerin gook aan de textielindustrie. Van Johan
niet onmogelijke
De generatie
actieve
J
g J opdracht.
p
g
Tahon (195
collaborateurs zal wellicht uitsterven zonder dat
95 zijn
zij er beelden te zien, die in een
materieri'ke
zij heeft mogen
zij
J korreling,
g ggestalten oproepen in
g ggenieten van enige
g e vorm van verbizarre, somtijds
blijft
blijf dat onverwerkt verleden
geveng. Daardoor
J onmogelijke
gl houdingen. Wer..
ken
in klei, brons, vooral gips.
een wezenlijk kenmerk van de Belgische
g p Leegte en magie
g esc hieg
g
..
zin
denis en kan ereen
onder w
worden getrokJ bepalingen die deze kunst ondervragen.
g streepP .
Deze map,
is, begrijpelijk, een
is van dit ten- ken. Collaboratie toegeven
gus
P die tegelijk
gJ de catalogus
gg
toonstellings P
ro'ect,
blijvend
gemakkelijke
Maar zelfs uitkomen voor
J kreeg.gmeteen een blijvende
J opgave.
Pg
door de uitvoerige, meertalige documen- familiale of vriendschappelijke
J verwantschapP
tatie met teksten van Jan Van Hove,an
met collaborateurs was lange tijd geen
J Hoet,
g evidentie.
HenryY Miller en verschillende Italiaanse critici.
Vrij laat in zijn
J leven schrijft
J Adriaan Verhulst
FB
(i7zijn
zijnverleden,getekend
door collaboratie en
g
repressie,
van zich af in het boek Zoon van een
p
Lucien De Meer
'foute' Vlaming.
vertelt openhartig
Y e.a.
, SHij
, J,
p
g over zijn
Xavier Swolfs - Aqua,
Monografie,
uitg.
Vlaams-nationalistische
opvoeding, over
de
9
g
g Ars Libris,
..
keerde wegg die zijn
Brussel, 2000,eïll.
met kleurenillustraties, 30o x
zij vader Willem Verhulst koos,
g
235
zijn
zijn
zijnJ
oorlogservaringen en over zij Nedermm, 8o blz. - Deze monografie
over de aqua35
g
q ua
rellist Xavier Swolfs (Brasschaat 1942) bevat teklandse moeder die alsrotestantse
en antimilitaP
ristische tevergeefs
vocht tegen
sten van verschillende auteurs: Lucien De Meer,
g de opvattingen
g
Y
Bruno Mortier, Piet Van Leuven, Hilda Van Heel,
van haar man. Na een leven als activist in de
Eerste Wereldoorlogg trad Willem Verhuist (1898Baudouin Goeminne, Harold Van de Perre. ZijJ
onderstrepen allen hetroot
1975)
a
975 in 1936 toe tot het VNV. HijJ verliet die or ggag talent van deze
kunstschilder met waterverf. Beweging, ritme,
nisatie noggggeen jaar later. Onder invloed van
zijn de opmerkelijke
bekende en minder bekende flaminganten
en
spontaneïteit,
transparantie
zijn
P
P
J
I?
g
oud-activisten, zoals Richard De Cneudt, Ed gard
verdiensten van deze kunst. Aquarel
is de meest
q
g
Lemaire enan
delicate maar ook moeilijkste
oefeningg in
J De Boevé, bleef vader Verhuist
J
i de
r
schilderkunst. De talrijke
repp oducties in dit boek toch in het extreem Vlaams-nationalisme. Hoe hijJ
talrijke
uiteindelijk de samenwerking met de Duitsers
illustreren dit oPovertuigende en zeer aantrekkeaanvatte,e re
like
in hoofdstukkengegroepeerd:
J wijze. Ze zijn
J
l
g tJPAdriaan Verhulst, omdat zijn
vader in 1940,
LandschapP en natuur (het atelier van de schil94 zoals zo velen, een kans zagg in een
tweede
activisme.
De
enormeree
van
het
nader). Muziek, compositie in klank en kleurge
(g p
zisme - Willem Verhulst werd uiteindelijk ss'er luidsbewe in gen ininde schilderkunst). Steden,
is
voor
de
zoon
altijd
een
pijnlijk
licht en arc itectuur: Venetië, Brugge,
Antwerpl l raa d se ebleJ
gge
ven. 'Ik zou het zelfs opnieuw
gedaan
hebben',
polowed-pen,, Parijs.s. Bewegin
P
g ^en snelle kracht: p
g
streden,
paard
en ruiter. Aquarel.
Vloeiend met
zo vertelde devader
ader na zijn jarenlange
l
q
,
g gevanP,
J.re
..
water, Ppapier en kleur, eenpassie...
Een schittep
g enschaPaan zszijn
Jn zoon. Nogpijnlijker
gl?J J voor
Adriaan Verhulst was de onwil van zijn vader
rend boek dat de bekendheid van deze kunsteom te beseffen dat het nazisme door eruwelnaar terechtoed
g
g in de hand zal werken.
FB
daden misdadig
g was. En toch neemt de voormaliggeschiedenisprofessor
e
zijn
vader
in
bescherJ
aanvankelij idealistische
Bert Verstraete
ming.
g 'Ik besef dat aanvankelijk
Graven ineti'
25,
Vlaamsgezinde
motieven aan de basis van zijn
zijn
g WKW, Ploegstraat
S1en zand, uitg.
g
g
2018 Antwerpen,
eïllustreerd met kleurenoptreden
hebben gelegen
en hij geenszins van nahij
p
p 1999, geïllustreerd
gg
kaft en kleurenfoto's, 25o
ture een vuige
5 x 210 mm,4 48 blz.,
g eg fascist was.' Dat Willem Verhulst
naaid. - Deze zeer verzorgde
over de
ooitoden
uit Duitse handen poogde
is
g monografie
J
P, g te redden
^
,
misschien
een illustratie van zen
kunstschilder Bert Verstraete (Po
Perin
ge,1936)
l zoons visie. .
.
Adriaan Verhuist verwijt zijn vader dus weinig,
wordt ingeleid
met een treffend ggedicht van Ferg
g
nand Florizoone waaruit de verzen Eenheid zoemaar neemt toch eenes
houdingg aan.
g leven
P
,
1947
Tijdens
kend met aarde en leven ontmoet hij
hij zichzelfperfect
Tijdens
de
gevangenschap
na
het
proces
in
1
p
P
g
g
P

levenslangg was het verdict - voelde zoon
oon
..Verhulst zich enerzijds
J ,. in de maatschappij
1?Plggehinderd
door het lot van
l vader. 'Anderzijds
l spoorde
p
.. zijn
..
zijn
J situatie mijl aan om de buitenwereld te bewi l zen dat vader mijJ
had kunnen beïnvloeden
en dat ik er andere ideeën opp nahield', aldus
.
Adriaan Verhulst die de samenleving dankbaar is
dat zijn
zin familiale band
met
een
'foute'
foute
Vlaming
'
g
hem nauwelijks kwalijk werd genomen.
Verhuist
g
werdrofessor,
voorzitter
van de toenmalige
P
g
BRT, voorzitter van het Willemsfonds en notoir
Vlaamsgezind
liberaal.
Een
politieke
carrière
misg
P
lukte: hij
hij miste op
p een zucht een gecoöpteerde
g
P
Senaatszetel. Niet zijn
verleden
speelde ^
hem ar J
P
ten, wel zijn voor liberalen iets té Vlaams-radicale houding. Over ZoonS
van een 'foute' Vlaming
kan je een dubbel oordeel vellen. Tot en met de
gevangenschapis het een eerlijk
eerlij relaas dat vlot
en boeit. Jammer dat er van vader en zoon
Verhuisteen
foto's in het boek werden o ^geno g
men. Het verhaal over Adriaan Verhulst zijn carrière en aandeel in de Vlaamse Beweging
gg iis saai
en allerminst verhelderend. Je vraagt je trouwens
af of Verhuist wel tevreden is over wat hij
hil naast
schrijft
zijn academische activiteiten deed, als hij l schrijft:
'Mijn functies in het Willemsfonds en bijl de BRT
mij
werden mijJ zo een last, waarvan ik mijJ na mijn
ontslaguit beide bevrijd
bevrij voelde.'
I.V. Rutgers
g
Onderaards Rome. Een speurtocht
naar de wortels
p
van het Christendom in de catacomben van de EeuBondgenotenlaan
wige Stad, uitg.
g Peeters-Damon,
„

153,
met zw.-w.-,.- en kleu 53, 300o Leuven, 2000, geïll.
g
min, 153 blz., ggenaaid 595 Bfr.
renfoto's, 200 x 175
75
- De catacomben in Rome oefenen reeds sedert
eeuwen een onweerstaanbare aantrekkingskracht
g
uit opp de bezoekers van de Eeuwige
g, Stad. Dit
ma niet verwonderen. Diegenen
mag
die ooit in de
g
an en van deze onderaardse dodenakduistereg
, zijn
edaald en er in hebkers, eindeloos
zijn af
afgedaald
g
ben rondgedwaald,
begrijpen
dieaantrekkingsaantrekkin s,
g
ten volle. Tienduizendenraven,
de
g
meeste sober, andere echter versierd metrachp
tigge muurschilderingen
wonderlijke sculptug en wonderlijke
ren, verrassen de bezoeker voortdurend. Hij
wordt er tegelijk geconfronteerd
met de eindigg
g
held van zijn
J bestaan, met vragen
g over de zin van
leven en dood, met de twijfels
rond het leven na
l
de dood, met het wezen en de idealen van het
vroege christendom. De catacomben zijn zo de
indrukwekkendste monumenten van de
vroegchristelijke
J kerk, één van de oudste en
belangrijkste in de antieke wereld.
L.V. Rutgers,
dietalrijke
talrijke wetenschappelijke
ubliPP J
g
caties over de catacomben in Rome verzorgde,
g
wil met dit boek het belangg van deze onderaardse begraafplaatsen nu ook voor een ruimer
publiek inzichtelijk
inzichtelijk maken en tegelijk
g l wat meer
fundamentele informatie bieden dan de traditioneleidsen
die ter plaatse
worden aangeboden.
g
p
g
Achtereenvolgens worden behandeld: 1. De ontdekkingvan de vroegchristelijke
g
l catacomben met
een bijzondere
aandacht voor de geschiedenis
g
J
van.. het onderzoek. Doel is na te gaan
door welke
g
drijfveren
drs
de belangrijkste
vorsers zich bijJ hun
J
J
onderzoek hebben laten leiden. 2. De archeologie
gi
van de vroegchristelijke
J catacomben gaat niet
s
enkel in op
de
archeologische
ontwik
elin
g
g
P
geschiedenis
van de begraaf laatsen, maar ook
g
op
de
methodologische
problemen
waarmee
de
P
P
archeologen worden geconfronteerd. 3.
3 De kunst
van de vroegchristelijke catacomben behandelt
deze specifiek
religieuze
kunstvormen zoals deze
g
P
oPbasis van de vondsten kann...worden
g ereconstrueerd. 4.
4 Een korte beschrijving
l g en praktische
zijn
gids van de catacomben die toegankelijk zijn.
een appendix
wordt ten slotte nogg aandacht
p
catacomben en de
l
g eschon en aan de joodse
inscripties.
P
i dat het boek vertrekt van de toeInteressant is
J catacomben, zodat de geïnteresseerde
g
g ankeli'ke
terlaatse
kan kennis nemen van de ontwekkinp
gen en de vroegchristelijke kunst. De auteur
voert de lezer rond in de heilige gangen
g g voorbijJ
duizendenraven
van gewone
mensen, langs
g
g
g
weelderi gedecoreerde
grafkamers
van pausen
P
g
g
..
en martelaren. Daarbij
Daarbij heeft hijJggedracht de
BIBLIOTHEEK

123

nieuwe wetenschappelijke
g zoveel
pP l ontdekkingen
mogelijk
en deze te
g J in zijn exposé te integreren
gp
illustreren. Het boeki seschreven
voor ieder die
g
ineen
kort tijdsbestek een degelijk
gJ inzicht in . deze
.
uitgestrekte
tg
e^
raafP
laatsen, dat gebaseerd is oop
wetenschappelijk onderzoek, wil krijgen.
lg Voegg
daaraan een raktischeids
g toe en zie, hier ligt
g
een aanbeve enswaardigboek.
RN

JEUGDLITERATUUR
Jan van Coillie
De dichter is een tovenaar. 1
, 75 %gedichten voor kinderen, uitg.
1, 3271
)
37 Averbode,
g Averbode, Abdijstraat

2000, met tekeningen
g van Klaas Verplancke,
P
Bfr. 240 x 1655 mm, 232 blz., gebonden,
695
95
g
De titel van deze nieuwe bloemlezingg van Jan
van Coillie is ontleend aan de eerste strofe van
een gedicht vanohanna
Kruit: Een dichter is een
J

tovenaar:/hij1 tovert woorden bi'1 elkaar/die zo tezamen
komen/als beelden doen in dromen. In het boek zijn
J

175
75 ggedichten verzameld die verschenen tussxen
i 99
o en 2000. Deze bundel biedt een rijke
rijk en
staalkaart vangrappige, ontroeg
rende, ingetogen, uitbundige
fantasierijk
g en fantasierijke
gedichten voor 55 à 12-jarigen.
J g Gekke verzinsels
en sterke verhalen staan er naastoëtische
p
impressies
en woordspel.
p
p Wie niet zo vertrouwd
is met moderne kinderpoëzie denkt al te vaak
uitsluitend aan rijmende
en verhalende gedichl
ten. Wie deze bundel doorneemt, merkt dat de
verscheidenheidroot
die treffen
g is: gedichten
g
door hun eenvoud,edichten
die gevoelens
en
g
g
reële situaties haarscherp weergeven,
gedichten
g
g
die met ongewone
beelden en woorden de lezer
g
verrassen of ontroeren,edichten
die achter de
g
woorden een wereld vanevoelens,
dromen en
g
fantasie oproepen.
In het totaal zino meer
dandichters
vertegenen
g
woordi d. Ed Franck, Johanna Kruit, Shel Silverstein, Willem Wilmink en Leendert Witvliet zijn
J
met negen
prominent
aanwe g of meer gedichten
g
p
zig. Samen met een twintigtal
g andere dichters
met drie of meergedichten,
nemen ze het gros
g
^
van de bundel voor hun rekening.
g De gedichten
g
werden, zoals in de vorige bloemlezingen
g van
Jan van Coillie, g
geordend volgens thema: dertien
thema's over ondermeer lezen, eigen
g identiteit,
ggevoelens, gedachten, feesten, school, natuur,
dieren, sterke verhalen.
Dit stevige, lijvige boek kreeg een mooie, rustige
g
laY-out. Bij) elk thema en bij
biJ een aantal gedichten
g
staat een leukeentekenin
van Klaas
P
Verplancke.
Op
P
P een originele engrappige manier
inter
interpreteert
hij de gedichten.
Achteraan zit naast
P
g
een handiggregister
op auteur en op titel ook een
g
uit
uitgebreide
trefwoordenlijst.
g
l Wie de Pproductie
van kinderpoëzie
van de jongste
J g tien jaar
P
l niet
volgde,
volde, vindt hierin een mooie, representatieve
P
selectie om te lezen of voor te lezen.
RDS

Diana Lee Wilson
Tienduizend witte merries, uit g. Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700
7 Tielt, 2000, uit het Engels
g vertaald
door Ivo van Stri'tem, 2155x 35
135
mm, 2 03 blz.,
paperback
565
opp in de Mon55 B r. - Oyuna groeit
$
paP
meisje ^geniet
g oolse steppe
PP eind i3e eeuw. Als meisje
ze al weinigg aanzien, maar door haar verbrijzelde
verbrijzeld
lijkt zeedoemd
om haar leven in en om de
g
ier - de vilten tent van de rondtrekkende veeloeders - te slijten. Eenpaar
Eenaard was de oorzaak
van haar handicapP en dat verbindt haar lot onvermi'deli'k
J
l met Ppaarden. Ze droomt vanPaarden en van de vrijheid
die ze haar kunnen schent
ken. Ooit wil ze een snelaard
hebben ,om de
P
jaarlijkse
jaarlijkse loopwedstrijd
p
l in de stad te winnen. Zo
wil ze het ongeluk
bezweren en haar familie met
g
gelukk
en eer overladen. Als Oyuna twaalf jaar
g
J
is, komen de mannen van Kublai Khanaarden
p
,
en mannen opeisen.
Oyuna's
geliefde
witte
perrie
P
Y
g
P
Baan
moet
ook
mee
en
omdat
ze
haar
niet
wil
Y
verlaten, neemt ze delaats
van een neefje
neefj in.
P
haar bedrogg ontdekt wordt, stuurt de
bevelhebber haar als ereruiter met een boodschap
naar de Khan. Van dan af begint
overlevinsg eenoverlevingsover bergen,
g door de Gobi-woestijn,
J naar de
124
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Dankzij
stad in China waar de Khan verblijft.
verblijft. Dankzij
Baan
Bator bereikt ze haar
Y en haar tijg
Jl;
doel. Haar aanhankelijkheid aan Bayan brengt
zijn
in conflict met de Khan, maar ze kan zi
ln
vertrouwen winnen. Wanneer de tienduizend
witte merries die de Khan bezit, door een onbekende ziekte dreigen
g te sterven, brengt Oyuna
Y
reddin g
. Baan
Y sterft, maar haar veulen voert
Oyuna
later naar de zege
Y
g in de loopwedstrijd.
P
l
In een flashback vertelt de oude 0 Yuna haar levensverhaal aan haar kleindochter. Ze zit samen
met het kind bijl een witte merrie-een afstammelingvan Baan
Y - die een veulen moet werpen.
p
Doorheen het verhaal keren weere g
eld terugg
naar de stal waar grootmoeder en kleindochter
innigg verbonden de geboorte
volgen.
P het eind
g
^ Op
is de cirkel rond: een wit veulen kan haar kleindochter helpen
gaan. Het
P om haar eigen
g weggteg
verhaal geeft een treffend beeld van het harde
leven van de nomadische veehouders, van hun
geloof, rituelenn
en gebruiken.
De belevenissen.
g
van Oyuna
gevoelvol
beschreven. Dankzij
Yzijn
lg
Dankzij
haar sterk karakter is ze een overlever die haar
hart voltg en het noodlot niet aanvaardt. Lezers
kunnen zich met Oyuna's
zoektocht naar geluk,
Y
g
vrijheidp
en respect
en met haar groei
es
naar volg
identificeren. Het verhaal heeft ePiwassenheid dentificeren.
sche en mythische
dimensies in de barre tocht en
Y
in de confrontatie van het jonge
meisj met de
J g meisje
machtige
g wrede Khan. Plastische beschrijvingen
) g.
brengen
de landschappen
p en de mensen mooi in
beeld. Zo levert de verbondenheid van Oyuna
Y
met -Paarden
en haar strijd
strijd tegen
voln..g
g het ongeluk
.
enc. beeld op:
P 'En traagjes
gJ rolde ik mijn
l hart af,
liet het in dunne slingers achter me aan waaien
om te draaien en tero gen in de opkomende
P
zon' (p.
sjamanen - waaronder
P 28). Talismannen, sjamane
bijzondere
- en het
J
ggrootmoeder van Oyuna
Y
in eengoed
of een slecht omen verlenen
g eloof in
g
een vleugje
gl magie
g aan het verhaal. Dit avontuurlijk
verhaal voor dertienplussers
J en meeslepend
P
p
leest bijzonder
vlot.
l
RDS
Henri Van Daele
De bende van Stalen Land, uit g. Lannoo, Kasteel-

straat,97
8 0o7 Tielt, 2000, 2155x 135
mm,1 blz.,
35
paperback,495
Bfr. - Dit boek sluit aan bi'
)
bij
cYclus van verhalen waarin de auteur herinneringen uit zijn kinderjaren in Zele verwerkt. Het is
1957
.l zin
zijn
en op de
)de werken voor de
P Heizel
Wereldtentoonstellin volop aan de gang. Ook in
het dorp
heerst er rote bedrijvigheid. De bur ep^g
meester laat een wijk van driehonderd arbeiderswoningen,
g voorzien van alle comfort, bouwen.
De elfjarige
zij ouders,
l g Henri verhuist met zijn
J gere broer en zus naar een van de huizen.
Hi' verkent de omgeving
gg en ontmoet er al vlugg
Stalen Land, een leeftijdgenoot die ook een bende
blijkt te hebben.
j f en Klimme Toebak
Hize
vormen samen de 'chiefs' van de Bende van het
Slakkenzout. De clubleden hebben al vlugg de
handen vol met het schaduwen van Stalen Land
zodat ze zijn,.
zijn vergaderplaats ontdekken. Onewild komen ze zo ook dieven op
ie
P het spoor
P
bouwmaterialen uit de in aanbouw zijnde
zijnd huizen
Ze grijpen
de kans om niet alleen Stalen
gl
Land uit te schakelen maar ook de dievenbende
aan teevenJ
bij de politie.
De auteur geeft
zijn
P
g, opPn
eigen
manier het leven eind van de
g onnavolgbare
g
kabbelt er
J'aren vijftig
lg weer. Het dorpsleven
P
rustig
rusti voort. De champetters
doen hun ronde en
P
hebben hun vaste haltes in het café. De nieuwe
kruidenier uit de stad brengt
g de vooruitgang
gg
mee. Eetwaren worden niet langer
g uit zakken ,en
vaten geschept,
maar
ze
zitten
netjes
verpakt
g
P
p in
lazen en dozen. De auteur legt
zij boeken
g in zijn
sociaal weefsel van het dorp bloot. In dit boek
komt vooral de naijver
tussen de katholieken en
l
de socialisten op
g
p de voorvond, met hun eigen
scholen, vieringen
passages
g en cafes. In die P
g klinkt
soms sterk de stem van de volwassen auteur
door. Doorheen het hele verhaal staan evenwel
de belevenissen van Henri en zijn vrienden centraal. De vriendschap
p en verbondenheid van hun
groepjes
'es en de weerwraak op Stalen Land die
hen bedreigt,
zin
g zijn
l levensecht en met milde humor
beschreven. Toch lonken ze ook al naar de wereld
van de volwassenen, naar de majorettes
van de
l

socialisten die 'stuk voor stuk te biechten zonden
zijn'.
aanvankelij een eerder
J Het verhaal heeft aanvankelijk
beschrijvend tempo,
g
P maar met de figuur
g, beschrijvend
van Stalen Land komt er vaart en avontuur in.
De verhaallijn
l en de anekdotes kunnen twaalfplussers zeker boeien maar niet alle lezers zullen
zich kunnen inleven in de beschrijving
l g van deze
voorbije
l wereld.
RDS

j
Ina Vandewier
Wittei'n,
p J uitg.
)
g Davidsfonds/Infodok, Blijde-

Inkomststraat-81,
3 Leuven, 2000,
79 000
220 x 145
mm, 106 blz., gebonden
„ 595 Bfr. -, Tim
45
g
is bijna
l veertien en woont met zijn
J, ouders in
Montreal. Zij
Zijn moeder is een Inuit, maar behalve
haar verhalen en uit de bezoekjes
zij
bezoekjes van zijn
grootvader weet Tim weinigg over zijn
l
Inuitfami ie. Tijdens
de paasvakantie trekt Tim
p
naar Nunavut, het land van de Inuit in het uiterste noorden van Canada. Daar is hij
hij als Imenak zoals grootvader hem steeds noemt - een buitenstaander die de sociale omgangsvormenniet
be,
grijpt.
rijt. Grootvader neemt hem mee opPjacht,
over
J
sneeuw en ijs
f in een stille, onherbergzame
g..za m e werreld. Tijdens
Tijdens die tocht leert Imenak zijngrootvag
der kennen engroeien
enroeien ze nader tot elkaar. Grootvader is oud, maar hijl heeft de kennis om te
Imenak de
overleven in dit barre gebied. Hijl
Jjachtgebieden
gen degeboortegrot zien. Via de
verhalen vanrootvader
leert Imenak het land,
g..
de mensen en zijn
kennen.
l familiegeschiedenis
g
Een tijd later reist Tim met zijn
zijn ouders opnieuw
P
naar het Noorden, ditmaal om zijn
lggrootvader te
begraven. Die
Die verkoos dep
respectabele dood in
een gevecht
met een iijsbeer
sbeer boven de langzame,
g
g
onbekende dood aan kanker.
Het verhaal van Timaat
naar
g over groeien
g
volwassenheid, over je . g
en laats
plaatsin het leven
vinden door je wortels, je afkomst te leren kennen. Deze
via eenoverlevingsoverlevin g ebeurtinitiaties
door een woeste, soms wrede witte werreld. De tocht en de verhalen vanrootvader
zijn
zij
g
Tim een erfenis die hem veranderen.Dankver
zijl Imenak heeft Tim zichzelf ggevonden.
evon den Het
haal is metrote
zorggopgebouwd.
Verwijzingen,
g
Pg
Jg
beelden en verhalen - zoals dat van de berin en
haar Jjong
g - vormen, een web dat de lezer moet
interpreteren.
De diepere
p
P betekenislagen
g van de
gebeurtenissen
ebeurtenissen maken de lectuur boeiend.
. Grootvader is een goede
jager
lg met ggeduld, wilskracht
g
en doorzettingsvermogen, maar ook hij
hij kent net
als Tim angst
pijn. Hijl kan omgaan
g en Pl
g ,. met de
angst
maar
g voor de sneeuwstorm of een ijsbeer
J
niet met de onbestemde angst
g voor kanker. Als
het leven hem zwaarder wordt dan de dood,
kiest hijJ voor een dood die past
P bijl de ..manier
hij heeft geleefd.
waaropPhij
Eerst geeft hijJ evenwel
g
aan zijn kleinzoon zijn erfenis door. De toenaderingussen
beiden tijdens
de tocht is met veel
g
J
em
empathie
beschreven. In het begin kijkt
kijk Tim als
P
toeschouwer naar wat erge
g beurt, maar stilaan voelt hij zich één met
en ezijn
l i ggrootvader
g
ado Pteerd door het land. De suggestieve
stijl
stij van
g
auteur schraagt
e
g dit sterke verhaal. De in ggehouden, treffende beschri'vingen van het landschapen de originele
beelden zorgen voor mooie
g
leesmomenten, zoals 'Jagen
g is het landschapP als
een ljas aantrekken en er één mee worden'.
Wittei
p J'n is het debuut van Ina Vandewijer
l dat
de Prijs
J Knokke-Heist Beste 1Jeugdboek 2000
kree . Een terechte bekroning.
g Het boek heeft een
prachtige,^
indringende cover van Marijke Meersman. Het verhaal is bestemd voor dertienplussers
P
maar het kan door zijn
zijn stijl en verhaalopbouw
P
ook adolescenten en volwassenen bekoren.
RDS
Dr. Heinrich Hoffmann
Piet de Smeerpoets
of Vrolijke
Vrolijke verhalen met leuke
p

uitg. Querido, Amsterdam, 2000, verdeeld
door
Sin
gUitgeverijen,
el 262 Schuttershofstraat
9 2000 Antwerpen, vertaald uit het Duits door
Jan Kuijper
lP en Els Schippers,
Pp
geïll. met gekleurde
g
F aten, 2655 x 205
7 blz., ggebonden ,599 Bfr. ,5 mm, 27
is is een heruitgave
met
nieuwe
vertaling
van
g
boek dat dokter Hoffmann in 1845
voor gzi)
zijn
n
45
zoontje
l schreef en tekende. Het was enormp oPulair in de 19de eeuw en het werd een klassieker
platen,

met een hoge oplage in verschillende talen. De
dokter maakte zelf een boek als kerstgeschenk
g
voor zijn zoontje,
Jl omdat hij. de brave, moraliserende verhalen en de leerrijke
J boeken die toen oop
de markt waren, maar niks vond. Hi
HijJ wilde geen
g
boeken die leren of beleren maar verhaaltjes
verhaaltje die
Zijn
moesten
l 'dwaze geschiedenissen'
g
bij
• Jg
kinderen sprookjesachtige,gruwelijk
ruwelijke en
beelden oproepen
en zo hun kinder.
ziel beroeren. De verhaaltjes,
J ggecombineerd met
nuchtere tekeningen, waren heel direct en duidelik, zodat kinderen zeemakkels
k begrepen.
g
Tegelijk is het succes deels te danken aan het feit
dat kinderen kondenniffelen
om zoveel dwaasg
heid, durf of koppigheid. De verhaaltjes
gaan
verhaaltjesg
over eigenwijze kinderen die tegen
g beter weten
in toch domme of slechte dingen
g doen. Hun lot is
somsruwelijk:
g
J, Paula brandt op
p alszemet lucifers speelt, Reiniers duimen worden afgeknipt als
hijJ blijft
J duimzuigen.
ln de situaties uitg Vaak zijn
vergroot
en leiden ze tot humor: drie jongens
die
g
)
een neger
g pesten worden zelf inktzwart, Hans
Kijk-in-deKijk-in-de-lucht
belandt in het water en Wip-Flipp
l
trekt al vallend deedekte
tafel op
.
De
g
,pde grond.
g
originele,
ingekleurde
g
g
ppentekeningen
g illustreren
de verhalen stapg voor stap.
p Ze zijn net als de verhalen karikaturaal, sober en nuchter oppp
papier
p
gezet.
ezet. De tekst werd voor deze uitgave
oopnieuw
g
vertaald dooran
J Kuijper.
Jp De vlotte, berijmde
l
tekst is vaak spottend
en richt zich af en toe
p
rechtstreeks tot de lezer. Deze heruitgave van een
klassieker is voor sommigen
g vooral een
. oud
pprentenboek als hebbeding,
g maar het is ook een
charmant, naïef prentenboek dat met oudere
kleuters nogg leuke reacties en gesprekjes
g p l kan
opleveren.
p
RDS

JJoke van Leeuwen
Ozo hepp
ie en andere versjes,
uitg.Querido, ,Amversjes, uit
sterdam, 2000, verdeeldindooreve
gel 262 Uitgeveg.
rijen,
geïll.
9 2000 Antwerpen,
p ,g
l Schuttershofstraat 9,
met tekeningen
mm,
55
g van de auteur, 2055x 155
448 blz., gebonden
5oo Bfr. - Joke van Leeuwen is
eengrote
g rote naam in de Nederlandstaligeeu
gl gdliteratuur. Voor haar boeken van de jongste
g twintigg
jaar ontving ze tal van prijzen,
waaronder een
pl
Gouden Uil, tweemaal de WoutertjeJ Pieterse Prijs
Prij
• verscheidene Griffels en Penselen. Eind 2000
werd ze voor haar gehele werk bekroond met de
Theo Thijssenprijs.
Thijssen rijs.
l In haar boeken duiken g ere geld versjes op, soms als klankrijk
oorte
l tussendoortje,
soms als deel van het verhaal. In dit boek werden
een twintigtal
versjes
versjes uit vroeger
werk
un
g
g
g ebdeld, samen met twaalf nooit eerder verschenen
gedichten. Haar voorliefde voor woordspel ,
klankassociaties en humor kan de auteur in
i deze
versjes
In een aantal versjes
versje
J ten volle uitspelen.
P
•
herhaling en spelen met klanken voorop,
zoals in het titelgedichtje Ozo heppie of in Me sokke
sakke so... De auteuraat
g soms heel inventief met
taal om zoals in Het ouderwetse liedje
1 van Tine:
Beps, de Bes
P van Bob en Babs/had wat sleums
en had wat slaps/en
haar prachtjas
P
p
l had wat
kraps/.
P Veel versjes zijn grappig
g pP of hebben een
mild humoristische ondertoon. Vooral de nieuwe
en situaties oop
ggedichten beschrijven gevoelens
g
een eenvoudige,
g ontroerende manier. Dan gaat
g
het over eenebrek
aan
handigheid
(bij
(bij het
g
g
kleien of bijl het spreken in een antwoorda pPa raat), over twijfel of onvervulde verlapgens. Gedichten zoals Vluchten of Ellen, over een mentaal
gehandicaptmeisje
meisje, verwoorden lichtvoetig maar
ernsti
ge thema's. Omdat 1Joke van eeuwen in deze verrses
j vaak goochelt
met klank,
g
rijm en ritme laten ze zich pprima voorlezen. Het
boek is heel verzorgd
even entekeg, uitgegeven
g gmet
nip gen in krastechniek van de auteur. Een fijne
fijne
voor kinderen vanaf acht jaar.
l
RDS

Bart Moeyaert
Y

Broere. De oudste, de stilste, de echtste, de verste,
de liefste, de snelste en ik, uitg. Qu
Querido Amster-

dam, 2000, verdeeld door Singel
g Uitgeverijen,
g
J,
Maarschalk Gérardstraat 20, 2000 Antwerpen,
P
met cd en vignetten
van
Gerda
Dendooven,
g
mm, 128 blz., p
21
x 135
paperback,
570
215
35
57 Bfr. - In
P
deze verhalenbundel vertelt de auteur over zijn
J

ngst
kinderjaren,
als jo
jon ste van zeven broers. Vaak is
l
eenroot
evoel
tussen de
g , samen ori heids
g
g
broers die samen Plannen maken en zaakjes
zaakje
Toch heeft de kleine Bart meestal het
gevoel
dat hij er niet echt bijhoort.
Door het wi-l
g
l
ggevoel van de zes oudere broers voelt de ikfiguur
g
zichere
Hij
Hijis te jong,
g ..eld
g uitgesloten.
g
l S te klein
en begrijpt
vaak te weinig van wat zijn
zij oudere
g lpt g
bezighoudt.
Zijn
J wereld is ook noggbe. g
school
p erkter, binnen
g
.. de beslotenheid van gezin,
en buurt. HijJ ziet de broers niet
. zozeer als individuen, maar als een verzameling van de ,
oudste,
de stilste, de echtste, de verste, de liefste en de
snelste. De broers krijgen geen namen en dat is
ook niet van belang.
g Wat telt zijn
J de intense
evoelens en scherpe
p observaties van de ikfiguur.
g
Hiji geniet, meer nogg dan zijn
ln
roers van de nestbroers,
warmte van hetezin.
De vrouwen dragen
het
g
g
rote gezin: 'onze moeder' die de auteur met veel
liefde beschrijft en Memee die op
de
achtergrond
p
g
aanwezi^is. De vaderfiguur
g staat wat verderaf
van de kinderen, maar komt in enkele verhalen
toch scherppnaar
. voren. De 31 verhalen van
een viertal bladzijden
zin
J 3 zijn
g
l zorgvuldig
g
gecomponeerd.
ecom oneerd. De voorvallen en gebeurtenissen
g
zin
en im Pres , l altijd
J gekoppeld
g
p eld aan gevoelens
g
sies. De kleine Bart is erggevoelig
voor de
gg
van zijn ggrote broers.
g Hij
Hil is vaak oop
zijn hoede en probeert
zich te assimileren in de
p
en fijn
fijn als hij
hij samen
ggroep. Soms is dat spannend
p
meten deu gnietenstreken uithaalt in het zwembad van de buren of als ze 's morgens
g vroegg de
kelder induiken om het grote beest, de verwarmingsketel, wakker te horen worden. Soms is hij
de kleinste in het
j j de broer die niet veel
rite,
snapt
zij broers. Zoals
p van de stoere taal van zijn
in zijn boeken,ggebruikt Bart Moeyaert
een
Y
beeldende taal waarin hij zijn
zijn woorden wikt en
aandacht heeft voor bepaalde
details, geuren
en
p
g
i meestal mild, met af en toe
ggeluiden. De toon is
subtiele humor en binnenpretjes
P J van de ikfiguur.
g
De uitgever
zet 15+ als beoogde leeftijdsgroep.
g
Jongere
lezers kunnen deze verhalen ook aan,
g
maar wellicht is de grotere
afstand tot de kinderg
J bij
tijd
bij adolescenten en volwassenen een vereiste
om deze intense, sobere verhalen te smaken.
Bij
Bi het boek zit een cd die de VRT op basis van de
eli'knami
maakte. Bart
J
Se theaterproductie
p
oe.Yaert leest tien verhalen voor en zingt
g twee
liedes, nietg
toevallig over de liefde voor zijn
1n
moeder enrootmoeder.
Hij lwordt begeleid oop
g
deiano
P door Caroline Deutman die de sfeer en
het ritme van de verhalen mooi ondersteunt.

lieftallige
lieftalli e verzen die vaak zowel intimistisch als
zijn
mogen
g zijn.

De recensies werden geschreven door:
FB:
Fernand Bonneure
Jon: Johan De Donder
Jvx: Jaak Van Holen
KD:
Kamiel D'Hooghe
RD:
Robert Declerck
RN:
Robert Nouwen
RDS: Ria de Schepper
VDB: Stefan van den Bossche

Zoekertjes
- Te kooplp n.a.v.g
een sterfgeval in één aanbod: de

volledige jaargangen van (West) Vlaanderen
vanaf2
t.e.m.
Prijs af te spreken.
95)
P
Contactadres: A. Hendrickx, Scheutistenlaan 15A,
5,
8500 Kortrijk.
l
- Alle 'aargan en
West-Vlaanderen
(vanaf
nr.
1
g
tot heen - . ingebonden per jaargang).
Herman Dinneweth, Tulpenlaan
34,
34
p
8790
79 Waregem
g
(tel. 056/60
32363 - GSM:497
o - 54 37 998).
5
3

RDS

POEZIE
Ad Zuiderent

Jij
J geen
% ander, uitg.
g Querido, Amsterdam,

2000,

verdeeld door Singel
g Uitgeverijen,
g
l Maarschalck
Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen,
p 210 X 120 mm,
64
6 blz., genaaid
659
Bfr. - Het is al sedert 1 988
59
g
944) een dichtbundel
ggeleden dat Ad Zuiderent (1
publiceerde. Dat gebeurde
toen met Opp
de hoogte
g
te
%
van Icarus, waarvan Koen Ver eer in De Morgen
zei dat de dichter er zijn koudwatervrees in had
overwonnen. Sentimentaliteit en werkelijkheid
l
werden vanaf toen door Zuiderent niet langer
g
schroomvol uit de weg gegaan.
In zijn
jongste
bundel,
ander, staan
It1 als geen
J l g
%
liefde en erotiek op
p een centralepplaats. Hun ositie stelt alle dingen
werkelijkheden, lokaal en
g en werkelijkheden,
in de schaduw. Ad Zuiderent beschikt bovendien over een heerlijk vermogen tot
relativeren van mensen en gesteltenissen. In zijn
veelstemmig
gggedicht toonthijde werkelijkheid
J
zowel fragmentarisch
als prismatisch,
en precies
g
p
P
dat levert een vaak intrigerende
poëzie
op.
g
P
.. De
eilanden, stranden en ook mensen uit zijn onmiddelli'ke
J omgevingg,vormen het decor van deze
vaak gedurfde
gedichten
waarin alles kan gezegd
g
g
g
worden en herleid totoëtische
en ook welluie
dendero orties.
p
De dichter Ad Zuiderent doet en levert al die dinen met mondjesmaat.
Het is de sterkte van zijn
n
J
tijd
werk en het zal het ook tegen,, de tand des tijds
k
gedurfde
en
maken. Mooie, tegelijk
g lg
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Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Wij huldigen/Wij gedenken

Lode Herreman 70
'Lode Herreman,
kunstschilder,
beeldhouwer, tekenaar, een verwonderd man', zo luidde de titel van de
monografie die in
1991
99 n.a.v.de boste
verjaardag
g van deJ
ze veelzi'di
J ge kunstenaar verscheen.
Deze kunstenaar wordt binnenkort zeventig,is nog galtijdl een verwonderd man en
daarom kunstenaar. De verwonderingg is nl.
voor hem het kleine hek dat leidt tot het
mysterieuze
domein van wat kunst is, d.i.
Y
de expressie
in kleuren en/of vormen van
p
datgene
waarover de kunstenaar verwong
derd is. In heteval
van Herreman komt
g
die verwonderingg voort uit een volkskosmologische benaderingg van de hem omring ende werelden, waarin de mens - zoals
alle organisch leven - ontstaan is uit een
tijdloze
energie
J
g en 'metamorfoseert' van
opbouw
naar afbouw, van leven naar sterf
ven doordat hij
hij door zijn
zij geest en verbeeldeze
evolutie
vat
en beleeft, de mooie
g
momenten ervanrobeert
vast te houden,
p
zichzelfrobeert
te vertijdlozen.
Maar het
p
l
besef van schoonheide
noodzakelijk gaat noodzakelij
met het
besef van de neergaande
lijn
n
g
l
in de evolutie, de afbouw van de schoonheid de dood.
Schoonheid is derhalve een illusie, een
mooie illusie. Schilderen, beeldhouwen,
tekenen is die illusie eengestalte
geven.
g
g
Herreman weet dat het om een illusieaat
g
en omgeeft
daarom de mooie mens
g
vrouw) in zijn
J werk - de mens in zoverre
hijl deelneemt aan de vitale motoriek, de
die
ggenesis van het leven - met symbolen
Y
de illusie ontmaskeren: de zeepbel,
de
p
sla p g,
de cirkel. Schoonheid is niets anders
dan mooie schijn,
schij kan
J^ maar mooie schijn
mooi zijn!
J
Lode Herreman neemt een heel aparte
p
plaats in onder de schilders van de Vlaamse
Ardennen. HijJl
lijkt me te weinigg schools
om bijJ
of andere school aan te leunen.
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Noël Matthys 75
Zoals hij zijn kosmologie
g zelfstandiggopge bouwd heeft, heeft hijJ ook zelf (na zijn
zij
opleiding
g in Oostende
p
en Oudenaarde) zijn wegg in de schilderkunst uitgetekend.
Kleuren komen 'uit het
g
potje'
otje' als de gevoelens,
g
^zegt
g Lode. Soms
zijn ze g,
intens, heftig,
koud, bijna
bijna
kil,,
uitdagend,
ironisch
droef,
schuw,
arrogant,
g
g
,
een zeldzame keer vriendelijk, innemend,
,
aarzelend liefdevol. Ze leiden een vrij
vrij zelfstandsgleven, ^botsen soms tegen
g elkaar,
roepen soms elkaar op,
volgens
g wetmatigPgheden die door de kunstenaar zelf niet te
voorspellen
zijn. Herreman heeft aan zijn
zijn
p
experimentele
trend tijdens
zijn opleiding
zijn
p
p
g
wel een zekere liefde voor deeometrische
g
lijnen
en vlakken overgehouden,
zijn
J
g
^ maar zijn
uit
uitgesproken
es roken voorkeur ggaat naar degebo
n
ovulaire vorm,^ de cirkel. HijJ
g en lijn,
l^
had een abstract schilder kunnen zijn
J^ maar
hij is het niet. Wat hij
hij in de abstracte kunst
mist is het expliciete en vaak zelfs het discursieve van een filosofischeïns
g pireerde
boodschap.
Hem
komt
de
figuratie
(die
p
g
van oudsher vaak met een symboolwaarde
Y
beladen werd) helemaal
vanu
as. Zijn
Zijn
fi
p
g ren zijn nooit solitair opp het doek, ook al
zijn het soms uitvergrotingen; ze bevinden
zich ofwel in een soort kosmisch kader ofwel dragen
g ze in, op,naast, ,boven of onder
zich de figuratief
verkleinde vormen van
g
de componenten
van
zijn
zijJ kosmische lef
vensvisie: de schede (of het oog
g van de
naald, de tunnel ook, waardoor de mens
als levend wezen op
p de wereld komt),de
slag,
spiegel, het vuur,^ de waterdruppel
g^
pp
en de zeepbel
(soms
moeilijk
te dmoeilij
onderscheip
het wapen
p (dat de kringloop
g p van
leven en dood verhaast, de mooie illusie
abrupt
p vernietigt
g en daarom de meest
dwaze bijdrage
is van de mens in het kost
misch bestel). Deze componenten
zijn
zij o.a.
p
e de
herhaling
in zijn oeuvre,, sY m g
zijn
bolen die ook al aanstekelijk
l mooi, herinneren aan 'het eeuwigg tijdelijke'
tijdelijke' van de
schoonheid. (Terkerkelaan 2 997 00
Oudenaarde)
DRIES DE BLEECKER

Noël Matthys
Y werd
0
op10 oktober 1 926
in Overboelare,
deelgemeente van
Geraardsbergen,
g,
ggeboren en woont
er nog
g steeds, midden in de natuur,
waardoor de wisselingen van de seizoenen door hem
van zeer nabij worden
ervaren. Hij kreegg
Hij
zijn
p
l opleiding
g aan de Academie voor
Schone Kunsten in Aalst onder leidingg van
wijlen Modest Van Mulders kunstschilderwijlen
portrettist). In
het werk van Noël Matthys
Y
s
onderscheidt men een lange
periode van
gp
zoeken en artistieke rijping
lp g in het spoor
p
van de Vlaamse Expressionisten,
vervolg
persoonlijke
gens zijn p
l opgang
pg g in een eerder
intieme enoëtische
sfeerschepping,sterk
p
eïnsp
ireerd door geboorte,
leven en ,
dood,
g
een vaak fascinerend, soms dramatisch intensroces
dat tevens de betrekkelijkheid
betrekkelijkhei
P
alle aardse dingen
g laat zien. Laten wijJ
besluiten,, hier uit zich een talent dat, , zelfbewust zijn
zijn
eigen
g wegg heeft gevonden.
g
(Hogeweg
X95
Ho ewe 180
0o Geraardsbergen)
g
R.V.L.

Persvoorstelling nr. 285
'Vormgeving in Vlaanderen'
0 vrijdagmiddag
Op
l g
g16 februari 2001 werd
in het Gentse Museum voor Sierkunst en
Vormgeving
g g de trY-out van de tentoonstelling'zoo jaar
g in Vlaanderen'
J vormgeving
g
voorgesteld.
Deze reistentoonstelling,
g
g^e
gmaakt in opdracht
van
de
Vlaamse
p
Gemeenscha vertrok na 8 april
Gemeenschap,
P naar
Porto en zal straks ook in Helsinki te zien
zijn.
Tijdens die ppresentatie kreeg
g het
J Tijdens
C.V.K.V. ook de gelegenheid om het nummer over 'Aspecten
van meubeldesign
P
g
voor te stellen. De inhoud en de bedoeling
van dit themanummer werden achtereenvolgens
door samensteller-architect Marc
g
Dubois en conservator Lieven Daenens
toegelicht.
g
1JLM

Jaarlijkse Ontmoetingsdag
van

Vlaanderen

Algemene ledenvergadering
zondag 10 juni 2001 in Grimbergen

FEESTDAG
VIJFTIG JAAR C.V.K.V.
op 20 oktober 2001
Abdij van Zevenkerken
PROGRAMMA

PROGRAMMA

9.15 u. Verwelkoming en koffie in 'Fenikshof'
10 u.
Eucharistieviering in de Basiliek
11.15 u. Academische zitting

Jan Dewilde:
'De Vlaamse Muziek van Benoit tot Brewaeys'

Statutaire algemene vergadering
met huldiging van jarige leden.
12.15 u. Receptie en Vriendenmaal
15 u.
Geleid bezoek aan de Basiliek
16 u.
Wandeling
Verdere informatie over het programma en de
wandelingen vindt u op de uitnodiging en de
inschrijvingsstrook.
De plaatselijke Dienst voor Toerisme van
Grimbergen stelt op de dag zelf documentatiemateriaal ter beschikking van de aanwezigen.

14-14.30 u. Verwelkoming met koffie
15 u.
Academische zitting
• Muzikale intermezzi door
'De Camer van Musiecke' uit Brugge
• Verwelkoming door Jean Luc Meulemeester,
voorzitter C.V.K.V.
• Voordracht door
mgr. Godfried kardinaal Danneels.
• Toespraak over het tijdschrift Vlaanderen door
Patrick Lateur, hoofdredacteur.
• Voorstelling van het speciale feestnummer
Vlaanderen.
• Huldiging.
• Toelichting bij de tentoonstellingen.
16.30 u. Receptie
Bezoek aan de abdij
18 u.
of
Eucharistieviering in de abdijkerk
18 u.
19.30 u. Broodjesmaaltijd
20.30 u. Concert 'Russisch Orthodox Ensemble
Gospodi' in samenwerking met
Musica Flandrica
TENTOONSTELLINGEN

Documentaire tentoonstelling
over het C.V.K.V. en Vlaanderen
Organisatie KADOC, Leuven.
Kunsttentoonstelling
met werk van Maur van Doorselaer

De Abdijkerk van
de Norbertijnenabdij.
1
1
(Gekiekt vanuit de Volkssterrenwacht 'Mira' in Grimbergen)
S

De basiliek van de St.-Andriesabdij,
^8
1 Zevenkerken, St.-Andries-Brugge.

Boekman

cahier
.!^/';'
.

v ^:j! ^,. ^.; :?•
.:;:.:..^.,,.

—een boek als welkomstgeschenk
—tegen gereduceerd tarief een
abonnement op de Aanwinstendisk
van de bibliotheek van de

Nswartaatschrift
voor kunst,
onderzoek en
bereid

Boekmanstichting
— attendering op recente publica ti es,

congressen en bijeenkomsten van
de Boekmanstichting

^ informatieve artikelen van

Inlichtingen en abonnementen

gerenommeerde onderzoekers en

Boekmanstichting

debutanten

Herengracht 415

kritische recensies

controversiële opinies in de
rubriek Tegendraads de

1017 s P Amsterdam
020 -

6243736

rubrieken Congressen, Column,

Onderwijs en Pas Herlezen

U hebt toch al uw abonnement
vernieuwd op het tijdschrift

VLAANDEREN
11,ILYA

EITI
Energieen teledistributie

Zo niet, gelieve zo spoedig mogelijk
1.100 frank te storten
op postrekening
000-1650840-94
t.n.v. C.V.K.V. vzw, Tielt

BELANGRIJK BERICHT
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 (via brief,
telefoon, fax of e-mail) voor alles wat verband houdt met het Verbond (artikels voor
`Wij huldigen/Wij gedenken' en 'Verbondsberichten', vragen i.v.m. lidmaatschap,
sociale en juridische aspecten van het
kunstenaarsleven...) te sturen aan:
Heer Dirk Rommens, Verbondssecretaris
van het C.V.K.V vzw, 'Huize Roosendaele,
St.-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne,
tel./fax: 056-36 03 64
e-mail: cvkv@cvkv-vlaanderen.be
Voor vragen i.v.m. abonnementen, bestelling
van 'losse nummers', proefnummers,
adresveranderingen van abonnees, facturen,
advertenties...
kunt u terecht bij de administratie van het
tijdschrift 'Vlaanderen
Heer Adiel Van Daele,
Administratie van het C.V.K.V vzw,
Tijdschrift 'Vlaanderen', Lindenlaan i8,
8700 Tielt, tel./fax: 051-40 21 22.
e-mail: adiel.vandaele@pi.be

Ligt het Nederlands u `nauw' of `na' aan het
hart?
`Bent u',

`zijt u' of `is u' een taalfreak?
Waarom `paardebloem' en `paardenbiefstuk'?
Kunt u groeten wel `overmaken'?

Natuurlijk bent u een taalfreak en daarom krijgt
u op alle mogelijke taalvragen een antwoord bij
de Vereniging Algemeen Nederlands. En die
vereniging viert van het jaar haar gouden
jubileum. U kunt meevieren door lid te worden.
Als lid krijgt u trouwens het mooie en helemaal
ve rn ieuwde tijdschrift Nederlands van Nu. En
omdat het Nederlands u na aan het hart ligt,
vindt u er alles in wat u wilt weten. De artikelen
behandelen alle aspecten van het Nederlands. U
wordt geïnformeerd over de taalmarkt en u
krijgt taaladvies, ook op aanvraag, want als lid
hebt u recht op gratis taaladvies.

NEDERLANDS

VAN

Bankrelaties

België: 467-9351391-96
000-1650840-94
Nederland. Postbank 6748395
C.V.K.V vzw, B-87oo Tielt

Ccmgrf.fsurraner
%at Compu.tow
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^ ^

^^^^:. .

Matt 'wry*

Voor alles wat het tijdschrift 'Vlaanderen'
betreft (artikels, ingezonden gedichten,
werk ter recensie voor 'Bibliotheek'...)
luidt het adres:
Heer Robert Declerck, Redactiesecretaris
van het tijdschrift 'Vlaanderen',
`Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt,
tel. 051-40 11 o8 en fax 051-40 8i 64
e-mail: tijdschriftvlaanderen@
cvkv-vlaanderen.be
Briefwisseling die aan het verkeerde adres
gestuurd wordt, loopt zeker vertraging op
en/of blijft misschien onbeantwoord...

wqrgir.

^

r.hnaata
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media

Word daarom lid
en gireer 750 frank
op rek. 0000129578-83 van
V.A.N Nederlanders gireren
f 54,50 (leden van
Onze Taal f 41) op
het gironummer
3992897 t.n.v
Vereniging
Algemeen
Nederlands.

Vereniging Algemeen Nederlands
Correspondentieadres:
Dr Frans Debrabandere
Keizer Karelstraat 83
B - 8000 Brugge
Tel. + 32 50 31 73 66
E-mail. frans.debrabandere@yucom.be

lannoo drukkerij
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JULIEN VERMEULEN

Van thermen tot borrelbaden

uren staat weer hoogggeno-

teerd in de lijsten van de li etyle-magazines. Natuurlijk
l
schuwt men nu de versleten woorden als
thermen, kursalen of heilbaden waarmee te
veel de sfeer van het mondaine elitetoerisme uit een vorigg tijdvak
geëvoceerd
l
g
wordt. In onvervalst 'nengels'
g heeft men
het nu liever over beautyt' farms en health centers over whirlpools en wellness. Kuren is inderdaad weer trendy.
y Hydrotherapie is
méér dan een mode, het is een echte consumptiera ge met allerlei varianten,^p
opties
en combinatiemg gj
elikheden. Modderbaden en onderwatermassa ges zeewaterparp ar
cours en algenbehandeling^
en sauna's en
Turkse stoombaden. Het is er allemaal en
het wordt als een voorgesneden
toeristisch
g
pakket
gecharterd,
echarterd inclusief
de
obligate
g relaxatiewandelingvan het borrelbad naar de
knuffelmuur. Voor sommigen
g magg het ook
ietsje
zijn: een kuurstage
J meer zijn:
g boven de
tweeduizend meter, een toets van Oosterse
enSshui o f een uitgebreide
Scandinavische
g
herbronningskuur.
g
Deze nieuwe fascinatie voor het kuren kadert in een sociale context die totaal
anders is dan die van de Belle Epoque met
de toenmalige pudeur
voor het lichameP
lijke.
Sinds
de
jaren
vijftig
J
Jg is de cultus van
het lichaam meer en meer opp de voorgrond
g
ggekomen. In een halve eeuw tijd
J werden
allerhande taboes doorbroken en vele moraliserende beperkingen opgeheven.
De
pg
mens werd bevrijd
J uit een cocon van
strakke normen en overgeleverde
regleg
menten. Nieuwe waarden kwamen in de
pplaats en de belevingg van het lichamelijke
J ke
werd centraalegp
laatst. Een reclamefolder
waarin een onderwaterdouche aanbevolen
wordt omdat die zacht-borrelend, sprankelend tintelend, krachtig,triemend
of ontg
spannend
is,- zegt
p
g meer over de huidige
g
mensvisie dan over de bedoelde douche.
GekopP
eld aan die intense
lichaamsbelevingg is er het nieuwe modefenomeen van de onthaasting.
Nogg maar
g
net was het woord 'hectisch' in de huiskamertaal binnengedrongen of de preventieve
p
ppendant 'onthaasting'g deed reeds zijn
l n intrede. Dejust-in-time-levensstijl
e
1
J moet af ggezworen worden en voor allerlei snipper-

Illustratie: Sarah Bust;
p Matthias Mal ere
y Grafisch ontwerp:

dagen,
e
reser g^ baaldagen
g of lange
gweekends
veert men een nieuwe must: snel even kuren. Weliswaar niet meer in de vorm van
wekenlan ge badseizoenen zoals de Victoriaanseefortuneerden
het zich konden
g
permitteren. Veeleer als een midweekarrangepakt tussen de vele afspraken
g ement in gp
p
van een drukgevulde
agenda.
Reserveer
g
g
met een SMS, bevestigg met een fax en haast
je naar een verkwikkende sessie relaxatietherapie.
p Men belooft er water in allerlei
vormen, lichaamsbeweging
gg in tientallen
varianten en amusement opp alle tijdstipJ p
p en. En voor wie zich meent te kunnen
optrekken
aan de nieuwste holistische
p
benaderingen
g of alternatieve levensvisies:
doorheen een intense dialoogg met je
l eigen
g
lichaam ontdek je de ritmes en de golven
g
van een spiritueel
leven en keer je
e aran je gg
P
deerd als een zuiver en ander mens terug...
g
De behoefte aan kuren wordteg
voed door de sociale trends vanermissivip
teit en onthaasting-maar vindt ook steun in
een nieuwe vorm van egocentrisme.
De
g
promoties
voor
a
ua
arken
su
suggereren
p
qp
weliswaar de ontspannen
gezelligheid
van
p
g
g
kameraderie, maar de meeste kuren haken

in opp een assertieve verdediging
gg van de o
zo nodige
me-time.
Diep
verscholen
in het
p
g
groen,
roep buiten het bereik van de aagressieve
g
mobiele telefoon en ondergedompeld in
een cascade van verkwikkende baden: daar
begrenst
het individu zijn
zijneigen
g territorium
g
opnieuw
en probeert
hij afstand te nemen
p
p
van de al te opdringerige medemens. Voor
de dames die de distantie met de omgeving
g g
nogg duidelijker
l willen accentueren is er een
eindeloze waaier aan zuiverende behandelingen. Dikke lagen
g klei, modder en wier
maken deel uit van een exclusief spa-festijn
p
l
en beschermen het ik tijdelijk
tijdelijktegen
gen
het alziend oogg van de cosmetische kritiek.
Deegp
rononceerde ik-cultuur gaat
g
hand in hand met een verhoopte
l on
p verjging. Inderdaad: het verjongingsideaal is
een inherent ingrediënt
van de vele kuren
g
die aangeboden
worden. De term 'bejaarde'
l
g
hebben we definitief uit onze woordenschat
verbannen. Voor senioren, ggevorderden en
vijftig-plussers biedt de markt een ruim
aanbod aan kuurfaciliteiten. Het verleidelijke
l Amerikaanse Barbie-ideaal van de
schijnbaar
eeuwige
g
J
g jeugd
l g is een krachtige
voedingbodem
voor diverse nieuwe
g
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Paul Delvaux: Studie van Sirene voor het fresco van het casino van Oostende (1952)

verwen-experimenten.
Deze aquakuren
q
p
geïnspireerd
door
de nooit verwordenp
g
bleekte rolmoddellen uit de jetset
die het
l
belangg van de vele accessoires in verband
met dieet, lichaamsteint en bewegin gscultus exponentieel
uitvergroten.
g
p
Deerenommeerde
kuuroorden van
g
weleer zijn
l ondertussen vermoeide oude
dameseworden.
Soms hangt
g er nogg een
g
vaag
parfum van verloren grandeur,
maar
g
gp
zij
deetui
verleden zijn
P
g en
g van een imposant
uit het straatbeeld verdwenen. Spa,
p,
dat wereldwijd het Engelse
woord voor
g
kuuroord werd, is al langg niet meer de
voor de Europese aristocratie,
pleisterplaatsp
zelfs niet meer het café-van-Europa
p zoals
de milde scheldterm ooit luidde. Oostende
'koninklijk al vele
verloor het epitheton
'koninklijk'
p
samen met de vele
g
grands
hotels die de dijk
dij beheersten. De
S
van
de
hydrotherapie
en de
g
democratiseringg van het toerisme trokken
definitief een streep
p
p onder een bepaalde
vorm van artistiek leven die zich in en rond
de elitaire kuuroorden ontwikkelde. De
barokke oriëntaalse architectuur, de indrukrijkdo aan
wekkenderomenades
en de rijkdom
p
concerten waren decennialanget
g decor waartegen
g de beau monde
haar badseizoen als een sociaal ritueel
opvoerde.
Deze democratische verschuivingen
g
kan ik alleen maar toejuichen. Dat sommiaan
gen met enige
g nostalgie
g terugdenken
g
de frivole kunststijll van het casino van De
Haan of aan de minaretten van het oriëntaalse Oostende is hunoed
g recht. Dat anderen meti'n
ge
p J in het hart tegen
g een volgebouwde kustlijn
kustlijn aankijken
aankijken of in de vergane
g
130

VAN THERMEN TOT BORRELBADEN

g lorie van weggedeemsterde kuuroorden
tij
flaneren: het zij
zij zo. Maar in een nieuwe tijd
groeit een nieuwe kunst, en al te gemakkelijk waarschuwt men voor het doembeeld
lij

actuele douchecultuur illustreert tevens
onze aandacht voor het lichamelijke
1 in al
facetten
zijn
1

van de culturele nivellering
g dat men overal
altij
meent te ontwaren maar nogg niet altijd
scherp
gedefinieerd of bewezen is. Het culpg
turelerofiel
van de nieuwe kuurtoerist is
P
ongetwijfeld
anders maar daarom niet
J
g
minder authentiek of waardevol.
In dit themanummer willen we
enkele accentenlaatsen
bijl de nieuwe
P
kuurrage
g Jp Enkele
g die om zich heen grijpt.
kranten en weekbladen waren ons voor:
zever
p akten uit met katernen vol oo g blindendeubliciteit
kitcherige
gg oppervlakkigpp
^
P
heid en deeheime
kuurtaal van een
g
lijktdan ook geen
nieuweseudo-elite.
Het lijkt
g
p
overbodige luxe om eens stil te staan bijl de
rijke
J artistieke traditie die zich omheen de
kuuroorden ontwikkeld heeft: de thermen
in de oudheid, de badcultuur in de middeleeuwen deroei
g Oostende
g van ons eigen
met eenevarieerd
architecturaal en muzig
kaal verleden, de literaire evocatie van de
beroemde kuuroorden uit de Belle Epoque
en de gedurfde uitdagingen van de verrassend-nieuwe architect Peter Zumthor. Ik
dank van harte alle medewerkers en wens
bi' het begin
de lezers - bij
g van de vakantie zomer
met
de nodige tijd
een rijkgevulde
g
tij
l g
een individuele kuur en een creatieve
vorm van onthaasting.
g

ROBERT NOUWEN

De Romeinse thermen: kuuroorden voor lichaam en geest

D e argeloze
toerist die vanuit
g
de Via Nazionale de Piazza
della Repubblica
opwandelt,
p
P
vermoedt zelden dat hijl daar het terrein van
het meestrandioze
thermencomplex
g
p ooit te
Romeebouwd
betreedt.
Aan de overzijde
overzijd
g
^
hij
hetlein
ziet
hij
de
ingang
van
de
p
g g
S. Maria degli Angeli.
Ditpplein wordtg eg
vormd door de reusachtige exedra halfronde uitbouw) van de thermen van Diocletianus die tussen 298
9 en 305
35 naar het
schema van deze van Caracalla werdeneg
bouwd. Met6
x 361
37
3 meter konden deze
thermen - naar men beweert -000
3 bezoekerselijkti'di
bedienen.
Hetgebouweng J l g
g
complex
p tussen de Quirinalis, de Viminalis
en de Esquilijn
nogg steeds opp een inq l bepaalt
P
drukwekkende wijze
J het stadsbeeld van de
Tiberstad. De thermen moestenedeeltelijk
g
l
plaatsmaken voor de nieuwe behoeften van
een stad die zich voortdurend ontwikkelde.
Het caldarium is er niet meer. De achtermuur
van het warmwaterbad vormt deebo
g gen
toean tot de S. Maria deg
li Angeli,
i 61
toegang
g- in5
gebouwd door de hoogbejaarde Michelangelo op
p last van Paus Pius IV. De kerk is ondergebracht
in het frigidarium,
de reusachg
g
tige basilica waarvan hetgewelf
wordt
g
gedrageng
door acht originele monolietzuilen
uit roodgraniet.
Van in dit frigidarium
had
g
S
de bader doorheen de zuilenrijen
van
de
l
aanpalende
vertrekken een perspectivisch
p
p P
doorzicht met een schitterend spel
p van licht
en schaduw, dit langs
een
as
van
250 meter
g
lengte
die doorheen heel het gebouw
liep.
g
g p
Eén van de twee ronde hallen biedt nu onderdak aan S. Bernardo alle Terme. De oostelijke
geefttoegang
toean tot het prestip
l palaestra
g
g ieuze Museo Nazionale delle Terme. Het
bouwopschrift,
p
^ waarvan de volledige
g tekst
slechts dankzijl een middeleeuws afschrift
F bewaard bleef,,p
spreekt van de 'heilbrengende
%
thermen van Diocletianus'. 1 Zijl
Romes
nieuwste kuuroord.

Oorsprong
Oors
p ron van de
Romeinse badcultuur
Het belang
g van de thermen in de
Romeinse wereld staat boven iedere discussie. ZijJ maakten een integraal
deel uit van
g
de vitauotidiana
leven
q
^ van het dagelijkse
gJ
en dus van de Romeinse wijze
l van leven2.

Reinigingsbassin in het paleis
van Knossos [Foto: R. Nouwen]
p

Hun aanwezigheid
in het archeologisch
erfg
g
In Rome waren er
ggoed is overweldigend.
g
keizertijd niet minder dan 8 56 badin de keizertijd
inrichtingen.
Uiteraard bezaten zij
zij niet alle
g
een dergelikj monumentaal karakter, als de
thermen van Diocletianus. Doch één ding
weze duidelijk:
J het baden als een vorm van
ontspanning
p
g en verkwikking
g vond in de
mediterrane wereld een ideaal klimaat om
zich te ontwikkelen. Thermen zelf zijn een
typisch Romeins
fenomeen. De benaming
g
complex
ggeldt ook voor een groot
g
p met
baden, sportinfrastructuur,
p
, bibliotheken en
ontmoetingsruimten.
Doch de Romeinen
g
waren niet de uitvinders van de openbare
p
enrivate
baden. Reeds tijdens
tijdens de bronstijd
bronstijd
p
speelde
het baden in relatie tot cultische
P
riten van de culturen in het oostelijke
J Middellandse Zeebekken en in het oosten een
grote rol. Archeologisch onderzoek bracht
gg
badconstructies aan het licht in de Induscultuur,- in Mesopotamië
en in Egypte.
p
gYp In
hetrote
van Knossos dat kort na
g paleis
p
2000 v.Chr. werdebouwd
opp een opperg
pper
vlakte van in totaal 22 hectare bezaten de

koning
g een eigen
g badkamer.
g en de koningin
Doch ook voor de bezoekers waren er reiniin sbassins voorzien waar zij
zij zich konden
gg
wassen en zalven. Men neemt aan dat deze
baden, die trouwens ook in andere Kretenzischealeizen
aanwezigg waren, werden
P
gebruikt
voor
een
soort ritueel dat lichaam
g
en ziel zuiverde. De oudste baden op
p het
Griekse vastelandaan
zeker terugg tot de
g
MYceense periode
ca.1 00-1200
v.Chr.). De
5
p
Homerische epen
de
eeuw
v.Chr.)
maken
p 9
melding
p
g van badvertrekken in de paleizen
en hunebruik
in het dagelijkse
leven: 'En
g
gJ
nadat zij
zij (Telemachos en zijn reisgezel)
aan al
S
dat heerlijks
heerlijks hun ogen
vergast
hadden,
namen
g
g
e 1 kui
kuipen
zij
zijinS
glimmend Sp
gepolijste
p een ver issend bad. De dienstmaagden wasten hen, wreven hen met olie in, hulden hen in kleren van
warme wol, waarna zij links en rechts van Atreus' zoon, Menelaos, opphoge
g zetels pplaats namen' 3 . Onder meer Schliemann kon in het
Myceense
paleis van Tiryns
Y
p
Y een badkamer
identificeren die werdekenmerkt
door
g
een vloer uit een enorme stenenlaat
met
p
in één hoek een drainagg
e at.
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De Griekse 'badcultuur' kan als onmiddellijke
voorloper van de Romeinse
J
worden beschouwd. De oudste vermeldinbaden gaan
terug
g tot de
p
g
g en van publieke
6de eeuw v Ch.4. In dede
4 eeuw v.Chr. vermeldt de Griekse wijsgJ eer Plato dat Socrahij naar
tes een bad hadenomen
alvorens hij
g
hetastmaal
bijJg
Agathonging5
in 5 . De auteur
g
in de literatuur Pseudo-Xenophon
p
wordtenoemd
signaleert
dat baden s pecig
g
fiek voor de woningen
g
g van de welgestelden
r
zijn6 .Inde Griekse wereld
washet
e baden
nauw verbonden met sportbeoefening
g door
d
p
mannen in het gy mnasium. 7 De Griekse samenlevingcultiveerde het aristocratische
ideaal van de man die economisch onafhankelijk
tijd doorbracht met
J was en zijn tij
rekken
en
sport.
Het
is dan ook niet te
p
g P
verwonderen dat daar het gymnasium en
bijzonder
deppalaestra zich ontwikkelde als
l
zal
eenermanente
inrichting.
p
p
g Depalaestra
later een vast bestanddeel van het Romeinse thermencomplex
p worden. Vanuit de
archeolog
ie zijn
zijn
wijl relatief slechtgedocumenteerd over badhuizen en badvertrekken
in de woningen.
g Gelukkigg vormen de talrijke
g opp de Attische keraJ voorstellingen
miek een rijke
l bron aan informatie. Mannen die zichezamenlijk
J baden horen tot
g
dean
bare
voorstellingen
g g
g op
pde Griekse
vazen. Dergelijke
verschijne
g J afbeeldingen
g verschijnen
in de 6de eeuw v.Chr. Dat een gy mnasium bijJ een badhuis hoorde,^ blijkt
blijk vaak uit
aansluitende scènes. HieroppJ
zijn atleten
afgebeeld
die zich voor de wedstrijd
wedstrij met
af
g
insmeren. De duidelijkstel
verwijzing
g
naar een Griekse badarchitectuur vinden
m
wijl in Olympia
en die dateert uit het vroegYp
gste stadium uit dede
Hier
5 eeuw v.Chr.
kan men de ontwikkelingg van deze

architectuur en de invoering
g van nieuwe
technieken duidelijk volgen.
Aan de oorg
s ron van deze ontwikkelinggstond een
sprong
eenvoudigg rechthoekig
g badhuis waarin elf
zitbaden waren ondergebracht. In het westen van hetebouw
bevond zich een groot
g
g
bekken in het oosten vermoedelijk een
zweetbad. Zelfs indien de ruimte en de
organisatie
van dit badcomplex
nogg niet te
p
g
vergelijken
zij met de Romeinse thermengzijn
wezenlijk elemencomplexen,
p
^ toch zijn de wezenlijke
die voor de Romeinse badarchitectuur
zo karakteristiek zullen worden reeds aanwezig. In de loopp van de volgende
drie
g
van Ol Y m eeuwen wordt het badcomplex
p
g ebreid
p ia meermaals verbouwd en uitgebreid.
wi' hier een badOmstreeks Zoo v.Chr. zien wij
complex
dat al de typische
elementen van
Yp
p
een Romeins badgebouw
tot en met het hyg
p ocaustum bevat. Onder meer ook in
Athene, Piraeus en Eleusis werden resten
van baden teruggevonden.
gg
De ontwikkeling
g
p
g en de verspreiding
van de badcultuur waren opp het einde van
de 2de eeuw v.Chr. van die aard dat Griekenland en Rome mutatis mutandis als één
entiteit kunnen worden beschouwd. Uit die
tijd dateren de Stabiaanse thermen in Pomeii. De overgang
pg
g van Griekse naar Romeinse badhuizen viel mogelijk
gl samen met
voor de
de toepassing
g van het hypocaustum
yp
p
verwarmin van de vertrekken, een uitvinverwarming
dingie
g aan Sergius
g Orata, ^een belangrijk
gl
ondernemer van Baiae (omstreeks loo
v.Chr.),
wordt toegeschreven. Tevens zien
wijl een wijziging
De
g
l g g in de badgebruiken.
individuele zitbaden, waarbij) de bader
door een dienaar met warm water werd
overspoeld,
voor ggemeen-p
P
^ maakten plaats
schappelijke
pp J bassins waarin de bader tot

leibb.L...
Griekse vaas uit de 6de eeuw v.Chr., Leiden, Rijksmuseum
van Oudheden
1
[Foto: naar H..1 Schalles, A. Rieche, G. Precht,
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aan zijn
l nek in het warme water zat. Sedert
keizertijd evolueerden de eende
ge keizertijd
voudi ge badgebouwen
tot monumentale,
g
luxueuze en comfortabele complexen.
De
p
eersten van die aard waren de badgebouwen
van Agripp
a die in 199v.Chr.
g
werdeneo
Zij
Zij
lagen
g opp het
p
g end.
MarsveldJ net achter het Pantheon en staan
afgebeeld
op
van de Forma
p een fragment
g
g
urbis Romae, een marmeren stadsplan
p van
Rome uit de tijd van Septimius
Severus
p
(193-211 n.Chr.). In de thermen van keizer
eveneens op
Nero-68
54 n.Chr.),^
p het
Marsveld werdenebouwd
werd
voor
de
g
eerste maal een badcomplex
g
p gecombineerd
gaat
met een palaestra. Deze ontwikkeling
gg
aard met een groter
streven
naar
s
gepaard
Ym g
rond
lan
waarvan
het
hoogmetrie
in
hetg
g
p
teppunt ligt
P
g in de architectuur van Apollodorus van Damascus die zijn
zijn belangrijkste
gl
o p drachten van keizer Traianus 98-11 7
n.Chr.) ontving.
verschijn het karakteg Hier verschijnt
bouwschema van derote
keizer•
g
zij definitieve
like
l thermen in Rome in zijn
Tijdens de regering
•
Tijdens
g van Hadrianus
g
werd deze ontwikkeling
g g
g voltooid,getuige
P Magn
de imposante
thermen van Leptis
Ma na
p
(126-127n.Chr.). De ontelbare publieke
p
badgebouwen
van het Imperium
Romabad
p
g
num vormden een ongeëvenaarde
bijdrage
l g
g
tot de ontwikkelingg van de architectuur in
het bijzonder
met betrekkingg tot de ontwikJ
kelingvan plan
p en structuur. Het magg dan
ook niet verwonderen dat de thermen behoren tot de uitzonderlijke
J
J verwezenlijkingen van de Romeinse bouwkunst. Aan het
baden zelf werden mets Portinfrastrucutuur, bibliotheken en ontmoetingsruimten
g
nieuwe dimensies toegevoegd. Het badgebouw
was een kuuroord geworden.
g
g
Vanaf de aanvang
g van de 2de eeuw
n.Chr. verspreidde
zich de thermenbouw
p
over het hele Imperium
Romanum: Leptis
p
p
Magna Tim gad Efese, Carthago,
g, maar ook
Trier, Xanten, Heerlen, Maastricht, Tongeren,... Het waren niet allemaal monumentale complexen
die aan de basis liggen
P
gg van
een wat stereotype
idee
van
de
Romeinse
Yp
badcultuur. De thermen van Xanten, Heerlen of Maastricht waren veeleer op
p mensenmaat. Ook op
P mensenmaat waren departiculiere inrichtingen
g die vooral werden
bezocht door een voornaam cliënteel dat
het rumoer en de nieuwsgierigheid van de
overvollep ublieke thermen wilde vermi'J
den. In PomPeii onderscheiden deze inrichtingen
door
g
g zich van de andere gebouwen
de buitengewone
omvangg van de badverg
trekken.
Een revolutionair
bouwconcept
P
Technische vaardigheid, ambacht,
,
oorspronkelijkheid
en monumentaliteit
l
p
kenmerken de architectuur van de Ro-

J

meinseublieke
badinrichtingen.
De plattep
g
ronden
van
de
thermen
tonen
een
grote
g
g
verscheidenheid die echter ook een duidelijke evolutie laat zien. Met uitzonderingg
van de thermen van het 'ringtype' waartoe
dewa
g rote thermen van Thimgad
g horen, ren de Romeinse badinrichtingen
g in wezen
een axiaaleoriënteerd
gebouwencomplex.
g
g
P
In zekere zin werd het g
rond
plan bepaald
p
door de organisatie
van de verscheidene
g
functies die in p
rincipe steeds dezelfde
bad procedure inhield. Deze functies bestaan uit het apy
od terium of de kleedruimte
die zich vlak bijJ de ingang
g g bevond het iS idarium of het koudwaterbad,^ het te p ida rium of het lauwwaterbad, het caldarium of
het warmwaterbad. Vaak waren aan deze
vier functies nog
g een sudatorium of zweetbad en uiteraard ook latrinae of toiletten
toegevoegd. In de kleine privé-baden
ontp
braken het apy
od terium en het tepidarium
p
geregeld. In de regel bestond ieder badgebouw dus uit deze elementen en theoretisch warenzij
zijgeschikt op
p een lengteas.
g
De Stabiaanse thermen in Pompeji
pJ bezitten
reeds een klare architectonische compositie.
p
De verschillende badzalen zijn
zijn
nogg niet
symmetrisch
langs
BovenY
g een asgeschikt.
g
dien zijn zij telkens
zij
tweemaal aanwezig,
g,
eenmaal voor de dames en eenmaal voor
de heren. Hoewel er reeds
s Ym
g rotereeenmetrie in het g rondplan aanwezigg^
is, is dit
ook heteval
voor de baden aan het forum
g
in Pompeji.
keizertij ontwikpJ Sedert de keizertijd
dit in wezen eenvoudi ge architect-urale schema zich tot imposante thermencomplexen
die niet enkel in Rome, maar
p
ook in de verscheidenerovincies
duizenp
den bezoekers ontvin gen. In deze comp lexen konden de baders ook in een zwembad in de open lucht,
, een natatio,,
zwemmen. Doch derote
badinrichtingen
g
g
boden de bezoeker niet enkelgelegenheid
tot zwemmen. Zij bezaten vaak ookpalaestrae voor lichaamsoefeningen
p
g en sport.
Sommigee thermen,^ zoals bijvoorbeel
Sommi
bijvoorbeeld die
Heerlen, telden twee p alaestrae. Belangg
rijke
zor vulg te midden van zorgvull thermen lagen
gonderhouden tuinen met wandelmo
g elijkheden
waar lommer en fonteinen
J
verkoelingg brachten, sportterreinen,
worp
stelPerken ,massa gesalons enz. Ook zalen
voor voordrachten en bibliotheken waar de
cultuurminnaar Griekse en Latijnse
literai
tuur kon terugvinden,
waren aanwezig.
g ^
g De
grootste thermen bezaten aan de buitenzijde
l zuilengalerijen
l waarin talloze winkels
g
evenals eet- en drinkgelegenheden waren
gevestigd.
d. Een schitterend voorbeeld hiervan zijn de thermen van keizer Traianus,
opp de Oppius
door Apollodorus
Pp gebouwd
g
p
van Damascus enekenmerkt
door een
g
doorgedreven
symmetrie.
De badzalen zijn
zij
g
Y
definitief lans
g de middenas van het
complex
p ggeschikt: de natatio,^ het frigidarium,
S

het tepidarium
en ten slotte het caldarium.
p
Binnen hetrote
rechthoekige
beg
g complex
p
vinden zich naast de kleedkamers ook de
palaestrae,
alaestrae evenals ruimte voor een
d
Ynamischemeenscha
sleven.
Aan
de
binneng
p
zijde
van depperibolos,^ de omheining,
J
g^ lageen
J vertrekken waarin een Griekse en
Latijnse
bibliotheek evenals leeszalen en ook
l
dienstvertrekken waren ondergebracht.
Zijl
g
aven
uit
op
grote
tuinen
waar
de
bezoeker
p^
g
kon wandelen of allerlei spelen
beoefenen.
p

Naast de ruimtelijke invulling
g van
de functies zag
de
architect
zich
ook
g
g ep laatst voor een aantal technische p roble men die vooral
in deg rote thermencom
op te lossen
p lexen zeker niet eenvoudiggp
waren. Nergens in de Romeinse architectuur is eengoed
g begrip
gp van de technieken
zo wezenlijk
t als in de thermen. Architectuur enebruik
worden volledig
g
gg edetermineerd door eengoed functioneren van
en afwatering.
verwarming,
gg

Het hypocaustum
in de grote
thermen van Xanten [Foto: R. Nouwen]
yp
g

De thermen van Caracalla [Foto: R. Nouwen]
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Denken wijJ in de eerste plaats
aan de waP
tervoorziening^zowel van koud als van
warm water. Zo betrokken de thermen van
Caracalla in Rome hun water van de Aqua
9
Antoniniana. In de Stabiaanse thermen in
PompJ
e i en de Mithrasthermen in Ostia
wordt het water echter met een rad uit de
onderliggende
waterlagen
opgehaald.
g pg
gg
Beide complexen
tonen hiermee aan dat
p
badinrichtingen
en hun watervoorziegvoor
ningniet noodzakelijkl afhankelijk
l waren
van de aquaducten.
Een
andere
zorg
g was
q
de verwarmingg van het gebouw
in het algege
g
meen en van de badruimten, met name het
het caldarium en het sudatorium
tepidarium,
p
in het bijzonder.
Zo was de toepassing
g van
p
J
waarbij de
de vloer- en muurverwarmingg waarbij
en
hete lucht werdeleid
via hypocausta
yp
g
tubuli of luchtkokers in de muren van een
uitzonderlt lke betekenis voor de ontwikkelingvan de bouwtechnieken. De Romeinse
architect Pollio Vitruvius (iste eeuw v.Chr.)
beschreef ze uitvoerig
l handboek De
g in zin
ver architectura dat omstreeks 25s v.Chr.
v
s
egarandeerde
. Deze toepassingen arandeerden
ch en8
iedereval
p
g comfortabele temperaturen:
22° Celcius in het apodyterium- 23-25° in het
tep idarium
,3233° in het caldarium en ten
in het sudatorium. Zodoende ontslotte° 37
vin gen de technieken in het architectuurconcep^
t de ovens evenals watertoevoer en
aandacht. Ook de circu-afvoer bijzondere
J
latie van de bezoekers, die door de verschillende badruimten moesten worden
een
geleid,
geensinecure. Wanneer de therg
men zich niet enkel tot de baden beperkten,
p
tot echteontmoetingsontmoetin smaar uitgroeiden
g
uiteraard
plaatsen, werden deze problemen
p
no meer complex.
ex
nog
p
Het thermengebouw vond een absoluut hoogtepunt in de thermen van keizer
Caracalla die nog
g in de5de eeuw door de
antieke schrijvers
schrijvers werden genoemd
onder
g
de wonderen van Rome. Zelfs de hedendaagse
g bezoeker komt staande opp de Piazzale Numa Pompilio
bij
bij de aanvang
g van de
p
via Appia
antiqua
noodgedwongen
onder
de
q
pp
indruk van deze imposante
site,
deg epos
e,
van dit thermenweldigmonumentaliteit
e
complex.
Het
schema
dat
door
Apollodorus
p
p
van Damascus in de thermen van Traianus
zij
was uitgewerkt,
g
Jg ook in Rome zo zijn
^ krijgt
.
Dit
monumentale
badcomplex
g
p
werdebouwd
naar een ontwerpPvan Se p g
timius Severus. In 216 door keizer Caracalla
ingehuldi d,
g bleef het tot in de 6de eeuw in
gebruik.
Toen
werd de Aqua
q Antoniniana,
g
de waterleidingg die het badhuis bevoorenli'ke
raadde vernield. Het eig
l thermenrechthoek van
g ebouw^ een gesloten
g
21
214meter opP no meter, ligt
g binnen een
reusachtige vierkanten omheiningg met een
450 meter. Deze kolossale afinezijde
J van 45
tingen
g treft men uiteraard ook in hetgebouw zelf aan. Het caldarium bestaat uit een
134

De thermen van het Forum in Ostia:
zvandbekleding met daarachter tubuli voor
de muurverwarming [Foto: R. Nouwen]

meter diameweidse rotonde van bijna
J 35
ter. Het frigidarium, dat het centrum van het
complex
vormt,^ wordt overspannen
door
p
p
drie opeenvolgende kruisgewelven
die
een
g
van19meter en een hoogte
ssPpanwijdte
)
g van
maar liefstmeter
hebben. Deze ruimte
39
behoort tot derootste
prestaties
van de
g
p
Romeinse architectuur op
het
vlak
van
P
bouwtechniek en ruimteschepping. Van in
dit ri%idarium kan men zonder onderbreking
langsheen
de breedteas en doorheen
g
zuilenrijen
en
doorgangen
zien tot aan de
l
kleine absiden in de buitenmuur. Het is een
aaneenschakeling
g van de verschillende
bouwonderdelen in éénroot
erspectig P
vischeheel,
een spel ook van licht en schalt
duwtypisch
voor de Romeinse bouwkunst
Yp
die op
een absoluut hoogtegg
p dat ogenblik
unt
heeft
bereikt.
Die
bouwkunst was van
P
binnenuiteconci
ieerd.
De genialiteit
van
g
p
g
de architectuur viel in het bijzonder
aan de
l
binnenzijde te waarderen. De P
pracht van de
decoratie vormde een integraal
en wezeng
Bijzonder in
lijk
Bijzonder
l onderdeel van het gebouw.
g
thermen werden kosten noch
g
moeitees
aard om de baden zo luxueus
gespaard
mogelijk
gl uit te rusten. Kostbaar marmer
werd uit alle windstreken aangevoerd
om
g
vloeren te leggen,
wanden te bekleden en
gg
als zuilen te verwerken9. Het interieureg
tuide
g met schitterende mozaïekvloeren
prachtige
en
p
g wandschilderingen,
g^
spuwers,
waarp
p
- wasbekkens en sculpturen
van de meest beroemde exemplaren
horen
p
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verfijnd
tot de collectie Farnese, van een verfijnde
Onder meer een e i gP ram van de dichter Martialiso-10
n.Chr.)
schenkt een
4
4
mooi beeld van de luxe in de baden van
Claudius Etruscus 10 . Talrijke
l opgravingen
van Romeinse badgebouwen
bevestigen
g
g
deze luxe trouwens. De buitenzijde daarentegen
g was weliswaar indrukwekkend, doch
verder niet meer dan de resultante van de
inwendige
g van de vertrekken en
g schikking
de verschillende functies. In feiteaat
g het
om een aaneenschakeling
g van bouwmassa's
waarbijJ nauwelijk
nauwelijks aandacht werd besteed
vorm en uitzicht. Hetebouw
dat men
g
in Xanten ter bescherming
van
de
o egrapg
g
ericht schenkt hierven thermen heeft oPg
van een mooi beeld.
De thermen in de westelijke
westelijke
Provincies konden wat hun omvangg betreft niet
concurreren met de schitterende badcomthermen in de
g
p lexen in Rome. Degrootste
provinciehoofdsteden
zoals
bij
l voorbeeld
p
de Kaiserthermen en de Barbarathermen in
Trier bezaten eveneens een axiale schikkingzoals de keizerlijke
keizerlijk thermen in Rome
bereikten ook een zeer hoogg niveau oop
het vlak van luxe en decoratie. Tegelijk
gl
wi' een typische
variatie in het bouwzien wij
Yp
schema dat onder meer aan de klimaatverschillen is te wijten. Het eigenlijke
l
g
badbedrijf
zich op
p een meer uitgep
J speelde
ge overwelfde zasproken
wijze af in de hoge
p
len die in het oosten langs
g de middenasgeroePeerd bij
Jdeppalaestra aansloten en
g
door lage
vertrekken
waren omgeven.
En
g
g
ook hier werd de badinrichting
aangevuld
g
g
met ontmoetingsruimten, bibliotheken,
,
leeszalen en eetgelegenheden waardoor de
hij
bezoeker er zo lang
g kon vertoeven als hij
wilde, desnoods tot deon
g hetsluig gsla
tingsuur aankondigde.
g
bad!
Geen dag
o
g zonder
Uiteraard warenergee
ereen baden zonbaders. Dagelijks
gl een verkwikkend bad
was voor de Romeinen vanzelfsprekend.
p
j te baden
Hoewel! De behoefte om dageliks
is in de Romeinse wereld een relatief laat
fenomeen. 'Iedere dag
% wasten zij armen en benen als een noodzakelijke reiniging na de arbeid,
doch slechts iedere negen
% namen zij1 een
% dagen
bad' aldus de Romeinse filosoof en retor
L. Annaeus Seneca11 . Sedert de ede eeuw
v.Chr. veranderde dit echter tenronde.
De
g
verkwikkingg van het dagelijkse
bad genoot
g
gJ
men echter niet enkel omwille van Yg
h iënis che redenen. Spoedig
p
g werd het baden
g ezien als een doel opp zich, als een weldoende ontspanning
voor lichaam
en geest:
g
p g
gingen
het
badhuis
binnen,
namen
een
''j%
'Wi
%
stoombad en sprongen meteen, zwetend en wel,
in het koude water. Trimalchio werd nu met
enafgewreven,
a ewreven niet
welriekende olie overgoten
%
met een linnen handdoek, maar met doeken van

de allerzachtste wol. Intussen waren zijn drie
masseurs onder zijn
ogen%
fijne Falernische
wijn
1
1 1
aan het drinken; toen ze ruzie maakten en flink
morsten, zei Trimalchio dat ze ditlen
denop
o
p %
zijn
gezondheid.
Daarop
werd
hij
in
een
besrode
hij
1%
p
badmantelewikkeld
en oppeen draagbed
%
%
gezet' . 12 Het is dus niet verwonderlijk
%
l dat

tijdens archeologisch
onderzoek zowel in
g
de villae rusticae als in de villae urbanae steevast badvertrekken worden teruggevonden.
gg
Ook in onze regio
Onder
g is dit het geval.
g

herkomst waren bij
erg
J de superrijken
p l
ge
gliefd te oordelen naar de talrijke
glazen
en
Jg
bronzen balsamaria in de vorm van Alexandrijnse
hoofden. Maar ook de
J of negroïde
g
massa kon erenieten
van een verkwikg
kend bad. De toegangsprijzen die depachters of de eigenaars inden, waren democratisch. Volwassenen betaalden een
quandrans, het kwart van een as 13 tot één
as. In Vipasca (Portugal)
u
g betaalden de vrowen het dubbele van de mannen 14. Kinde-

De thermen in derote
herberg%van Xanten [Foto: R. Nouwen]
%

meer de Romeinse villa opp de Sassenbroekbengin Broekom bij
bij Borgloon,
villa
g
^ de grote
g
van Voerendaal of de luxevilla van Echternach zijn hiervan mooie voorbeelden. Het
waren echter enkel de welgestelden
die
g
zich deze luxe konden veroorloven. Ook de
herbergen bezaten speciale badvertrekken
voor hunasten.
Een schitterend voorbeeld
g
is derote
herberg
g
g van C olonia Ulpia
p Traiana
Xanten waar de reizigers
g konden genieten
g
van warme, lauwe en koude baden.
Voor de Romeinen maakte een bezoek aan de thermen, zeker opp het einde
van de iste eeuw v.Chr. deel uit van de
dagg en van het sociale leven. Thermen waren kuuroorden, centra voor lichamelijke
) en
geestelijke
ontspanning.
Het
baden
werd
er
g
l
verheven tot een ritueel, bijzonder verkwikkend na de lichaamsoefeningen in de
palaestra.
Alle bevolkingsgroepen kwamen
p
er samen. Het waren deeliefdste
ontmoeg
tingp
s laatsen van de keizertijd,
plaatsen
Jap
ook waar men zich kon laten opmerken.
P
Welgestelden
werden vergezeld
door een
g
g
gevolg
evol van dienaars. In het bijzonder
bijzonde 'luxe
van Alexandrijnse
en Afrikaanse
l

ren hadden te Rome recht oppg
gratis
15
.
toean
In
v.Chr.
betaalde
M. Vi
33
gg
p sanius Agripp
a die
het ambt
^ op pdat ogenblik
g
van aedilis bekleedde en in die functie verantwoordelijk
badl was voor de openbare
p
inrichtingen,
inrichtin en alle toegangsprijzen, zodat de
Romeinen een Jjaar langgggratis konden
baden i6 . Niet lang
hij het
g daarna bouwde hij
thermen-complex
dat
zijn
zijn
naam
zou
dragen
P
g
en dat steedsratis
toegankelijk
moest
g
g
J
zi'n17.
In Rome waren de thermen voor het
J
van de middagg tot de late
ppubliek geopend
g p
avond. Een verordeningg van keizer Hadrianus11 -1
dat de thermen pas
738 bepaalde
p
p
vanaf twee uur in de namiddagg mochten
worden
orden opengesteld'8.
op
en geste d
Wanneer tijdens
tijdens de late middag
g- in
afwachtingg van het avondmaal, de mensen
er samenstroomden, heerste er een uitbundiglawaai indien wij JSeneca l9 die in Baiae
enige
g tijd een woningg boven een badgege
bouw betrok, g
geloven: 'Ik woon boen eloven:
ven een badinrichting;
%-1je kunt je
1 dus voorstellen
wat een lawaai, geschreeuw en gegil in alle
toonaarden naar boven doordringt,
%^ zodat je
1 zou
wensen doof te zijn;
1 ik hoor de ritmische klan-

ken van hen, die met de halters werken; ze stoten
eluidenkorteuit en
ademen zwaar en hij1
end.
Als
iemand
zich
laat
masseren hoor ik het
%
klappen
pp van de handen opp de schouders, met
verschillend geluid, naar gelangde klap met de
vlakke of holle handpalm
wordt. Als er
p gegeven
%%
dan nog% een van die mensen komt, die niet kunnen balspelen
zonder luid te schreeuwen en de
p
sla%en met schelle stem beginnen
te tellen, dan
%
is het helemaal mis. Daarbij komt dan nog% het
gekrakeel der ruziezoekers; het rumoer als 'n
dief op heterdaad
betrapt wordt; de kletskous,
p
,
die graagzijn eigen stem hoort; en dan de duikers die zich in het zwembassin storten, zodat
het water onder veelgeraas
hoog
% opspat. Maar
%
deze laatste stellen tenminste nog
% hun stembanden buiten bedrijf.
l Maar dan die epileur,
p
- die almaar met overslaande stem zijn
rijmpje
uitzijn J pJe
galmt en daariemand
%
niet mee ophoudt
voor hij
p
gevonden heeft, die hij de haren uit kan trekken;
maar dan begint
hij onder% het slachtoffer,- dat hij
handen heeft, te schreeuwen. Voeg daarbij
daarbijnog
%
het luid geroepder venters met verfrissingen,
worstjes
s,
de bedienden uit
p
1^
1 en pasteitje
de kleine eetgelegenheden, die rondgaan om hun
artikelen aan teri
met een speciale
p 'zen
p
J ieder
^
ton%val.'

De tekst van Seneca,,ggeschreven met
enige zin voor literaire overdrijving,
g
l g^geeft
eenoed
beeld
van
de
drukte
in
de grote
g
g
rij baadden
ublieke baden. Arm en rijk
publieke
Zelfs de keizers mengden
g zich er
raa onder het volk zoals uit een getuigegraag
g ge
nis van Aelius Spartianus
over
Hadrianus
p
En wanneer deze anekdote door de
bli'kt20.
J
zou
zijn
ver
auteur van de Historia Augusta
%
J zijzonnen en de keizer zich liever baadde in
derivate
sfeer van zijn
zij villa in Tivoli, dan
P
nogtoont zij
zijaan dat contacten tussen de
zij
keizer en deewone
man helemaal niet zijn
g
te sluiten. Archeologische
vondsten
in
g
de thermen ggebouwen werpen
p een vaak
verrassend licht opp de activiteiten die er
p laats vonden. Haarnaalden tonen de
aanwezigheid
van vrouwen in de baden.
g
Bronnen tonen aan dat inderdaademen
gd
g
Tijdens
Tijd
en het leven van
werdebaad21.
g
en Juvenalis bestond ereen
g
formele verbodsbepaling
g
p g opphetggemengd
baden. Vrouwen die dit evenwel niet wensten, konden de thermen mijden en zich
voor
P
ggaan baden in de balneae die speciaal
de dames waren bestemd. Gemend
g baden
was dus zeker niet de regel.
g WijJ vermeldden reeds de Stabiaanse thermen in Pombaden voor mannen en
p e'il die gescheiden
g
vrouwen hadden. In de thermen van
ViPasca werden de baden voor de vrouwen
opengesteld vanaf het iste tot het 7de uur,voor de mannen van het 8ste tot het ede
uur van de nacht22. Artsen oefenden er hun
praktijk
pJ uit en verstrekten er allerlei
zorgen. Menselijke
geneeskundigeg
l tanden,
wijzenp
ook van kinderen wijzen
op een
tandartsenpraktijk.
glas en
J Aardewerk,,g
p
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beenderen verschaffen een beeld van het
voedsel en de drank die in de eetg
ele g enheden van de bad gebouwen konden wordenenutti
d.g De graanmolens
en wasseg
g
rijen
rij
en, onder meer in de Mithrasthermen van
worden verklaard door
Ostia aangetoond,
g
van water.
de overvloedige
g
g aanwezigheid
zij uitsluiHet is evenwel niet bekend of zij
tend voor dienstgebruik
waren bestemd.
g
0 merkelijk ten slotte is de aanwezigheid
Opmerkelijk
g
van de Mithraea in de thermen,- getuige
g g o p-

slaaf had er een zak vol van en voorzag
% daaruit
de spelers
van
nieuwe
ballen.
Wij
merkten
ook
p
1
enkele merkwaardige
% zaken op. Zo stonden er
twee castraten, elk aan een andere kant van de
kring,
wie de één een zilveren kamerpot
p in
%^
de hand had en de andere de ballen telde – niet
volgens de gewone puntentellingdie, welke
onder het spel
p van hand tot hand heen en weer
geslagen werden, maar de ballen die op de
grond vielen" .23
Na sport
de baden.
p en spel
p volgden
g
Nadat men zich in het apy
od terium had
ontkleed, betrad men het sudatorium, het
zweetbad, waar door de broeierige
g hitte de
werdg
trans p
transpiratie
gestimuleerd. In het
caldarium waar nagenoeg
g even hoge
g temg
men het
peraturen heersten,^besprenkelde
P
lichaam met warm water uit hetrote
wasg
bekken het labrum, en schraapte
p men het
vuil af met de strigilis.
Hierna verbleef men
%
om langzaam
even in het tepidarium
af te
p
g
koelen om vervolgens
een
verfrissende
g
duik in het koude zwembassin van het
i%idarium te nemen. De drie fasen van het
gezonde baden werden door Plinius de
Oude aanbevolen en vindt de lezer ook bijJ
auteurs als Petronius of Martialis terug24.
g
Galenus, de beroemde Romeinse arts uit de
ede eeuw n.Chr. beklemtoonde het therapeutische en zuiverende karakter van de afwisselingan
de opeenvolgende baden25.
g
Voor deoede
orde was de balneator, de
g
badmeester, samen met zijn
J medewerkers
verantwoordelijk.
J
Na de baden bleven velen in de
thermen rondhangen om er wat te eten in

De Laocoein%
roep[Foto: R. Nouwen]

nieuw de Mithrasthermen in Ostia alsook
de thermen van Caracalla in Rome.
In de combinatie vans portbeoefening en spel
enerzijds en aandacht voor de
p enerzijd
geestelijke ontspanning
p
g in de vorm van
bibliotheken en tentoonstellingsruimten
g
anderzijds treffen wijJ de originele
wezens g
kenmerken van de Romeinse thermen aan.
Hier was lichaamscultuureko
g pPeld aan
intellectuele nieuwsgierigheid. Het is niet
doenbaar in een kort bestek de verschillende sporten
die er werden
pen spelen,
p
beoefend,, te schetsen. Balspelen,
p
, atletiek en
worstelen
warenas
Een korte p p oilulair.
sage
van Petronius mag
g uit Satyricon
y
g verder
volstaan. De auteur beschrijft
t de eerste kennismakingvan Encolpius
p met Trimalchio in
het badhuis: 'Plotseling%zagen
% wij1 een kale
oude heer in een rood hemd die het balspel beoefende in een kring van langharige jonge slaven.
Dezeap es
% waren stellig%de moeite van het bekijken^
waard, maar toch waren niet zozeer zij1
het, die onze belangstelling
g
g wekten,, als meneer
zelf,die oppzijn
slippers
met
groene
ballen stond
1
pp
%
te oefenen. Als er een op
was,
pde %grond gevallen
%
nam hij niet de moeite hem opp te rapen:
p een
136
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De keizersthermen in Trier [Foto: R. Nouwen]
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één van de gelegenheden, om zich te vermaken om wat met vrienden teraten.
p
Misschien werden eroede
zakengedaan
g
g
beslissingen
of zelfs belangrijke
p
g
g l politieke
blijve waren
etroffen. Redenen om na te blijven
getroffen.
te over. De thermen speelden
opp die
p
wijze
g
J een voorname rol in hetgemeenscha sleven.
Ook op cultureel vlak magg
p
hun betekenis niet worden onderschat.
Dichters lazen er voor uit hun werk. RedeIn de
naars hielden er hun redevoeringen.
g
in de therbibliotheken die bijvoorbeeld
l
men van Caracalla werden teruggevonden,
gg
kon de bezoeker lezen en studeren. Zo
in
schrijft
van Syracuse
Y
J Flavius Vopiscus
p
zijn biografie
van keizer Probus dat hij de
g
boeken van de Bibliotheca 111p ia raadpleegde
in de bibliotheek van de thermen van DioAn de ezeker
zkr om
cletianus 26 Anderenprefereerden
o
rustigg rond te wandelen tussen de kunstwerken waarmee bijvoorbeeld
de keizers
l
de thermen in Rome ststematisch verfraaiA ox omenos of de schraden. Zo werd de Apoxyomeno
Y ppos
p van de Griekse beeldhouwer Lysippos
in de thermen
330 320 v.Chr.) gevonden
g
van Agripp
a. De beroemde Laocoong
roep
(iste eeuw v.Chr.) stamt mogelijk
gJ uit het
badcomplex
p van Traianus, een Romeinse
kopie van de amazone van Pheidias5de
eeuw v.Chr.) uit de Barbarathermen van
Trier. De Torso Belvédère ten slotte is afkomstiguit de thermen van Caracalla.
De Romeinse badhuizen worden ook
vaakeassocieerd
met ontucht enprostitug
tie. Inderdaad in sommige
g
g instellingen
personeel het niet zo nauw te
schijnt
hetp
J

hebbenenomen
met de zedelijkheid
of
g
J
hadden ook de koppelaars
hun tenten in de
pp
zuilen g
zuilengalerijen
J opgeslagen. Soms vervulde
de balneator, de badmeester, zelfs de rol van
koppelaar27.
Deggewoonte om naakt en
pp
g emeng d te badengaf
g alleszins de gelegeng g en
heid tot homoseksueel of heteroseksueel
cont
act28De
.Romeinen zelf waren zich van
deroblemen
die dit meebracht, bewust.
p
Voor sommige Romeinse auteurs en moralisten waren zijJ een oord van decadentie29.
Maar laten wijl er alleszins voor opletten
om
P
niet in de val van de 19de-eeuwsegeschied9
g
schri)ving te trappen
pp en de baden alsplaatsen
van
zedelijk
verval te bestempelen.
J
p
Epiloog
Het rechthoekige
g stratennet van
August
Au usta Treverorum (Trier) werd door twee
De cardo maximus,
g
de noordzuid-as, en de decumanus maximus,
de oostvest-as vormden samen met deap
rallel lopende
straten omvangrijke insulae,
p
'wooneilanden'. Niet ver van de basilica
van Constantijn werd bijl de aanvangg van de
estart met de bouw van de 'Kai4 eeuw gestart
serthermen'. Zijl bestreken een oppervlakte
Pp
van niet minder dan vier insulae. Dat op
o het
voorziene terrein reeds sedert de iste eeuw
n.Chr. woningen
g stonden, vormde absoluut
geen
een probleem.
Alles werd afgegooid.
Sae
P
gg
men met de Aula Palatina moesten deze
nieuw thermenetui
g gen van degrootheid
g
van de keizer. Net als de Barabarathermen
hoorden zij
zij tot degrotere
badcomplexen
p
g
van het Imperium
uiterlijk
Romanum. De uiterlijke
p
van het complex
p maakte zekerggrote
indruk vooral opp
diegene
die vanuit het
g
oosten er naartoe kwam. Zelfs nu de Kaiserthermen ruïneszijn
zijngeworden,
zij
zij
g
^ blijven
met de drie schelpvormige nissen van het
caldarium, die door boogvensters
worden
g
doorbroken nogg steeds indrukwekkend
voor de naderende wandelaar en zijl eisen
de aandacht van iedere voorbijganger op.
Zo lijken
lijken
zij tegetuigen
roemrijk
zij
g g van het roemrijke
verleden. Doch schijn
schijn bedriegt.
g
Klaarblijkelijk wegens
g de onzekerepolitieke
P
en militaire situatie in de keizersresidentie
slaagden de bouwheren er niet in de thermen af te werken. Toen keizer Constantijn
J
Trier verliet was van zijn
l thermen slechts de
ruwbouw afgewerkt.
Het interieur en de
g
technische voorzieningen
g ontbraken nog.
g
De ruwbouw laggljaren te verkommeren.
In de tweede helft van dede
4 eeuw verbouwde keizer Valentinianus de badgebouwen tot een keizerlijke
zij wer J residentie en zij
den nooit als badcomplex
inggebruik
p
g enomen. Terwijl
l in de thermen van
Dioceltianus in Rome duizenden baders
verkwikking
g vonden, luidden de keizersthermen in Trier zo het naderende einde in.
Inmiddels was er echtergee
echtereen bouwwerk zo
alomtegenwoordig
g
g dan de Romeinse badgege

bouwen. De thermen waren uitgegroeid tot
kuuroorden voor lichaam
eneen beengeest
eest
rijk
facet
van
het
ontspanningsleven,
tot
gJ
trefpunten
voor
het
gemeenschapsleven
en
p
p
g
centra van cultuur. Voor derote
g massa
moeten zijJ een weldaad zijn
lggeweest.
NOTEN
1 H..J. Schalles, A. Rieche, G. Precht, 1989, 59.
2 Tacitus, Agricola, 21.
3 Homeros, Odyssea, IV, 48 (vert. F. Van Oldenburg
Ermke). Vgl. Ilias, X, 576; Odyssea, X, 361.
4 Athenaeus, XII, 518, c.
5 Plato, Symposium, 174, a.
Athènaion Politeia, II, 10.
6 Pseudo-Xenophon,
P
7 Vgl. Xenophon, Symposium, I, 7.
8 Vitruvius, De architecture, I, 10, 1 & V, 10, 2.
9 Plinius, N.H., XXXVI, 1 sqq.
10 Martialis, VI, 42. Zie ook Statius, Silvae, I, 5, 3o-59.
11 Seneca, Epist., 86, 12.
12 Petronius, Satyricon, 28 (vert. A.D. Leeman).
13 Horatius, Satiren, I, 3, 137; Martialis, III, 3o; Juvenalis,
VI, 447.
^4 CIL, II, 5181.
'5 Juvenalis, II, 152.
16 Dio Cassius, XLIV, 43, 3.
17 Dio Cassius, LIV, 29, 4.
is Aelius Spartianus,
Hadrianus, 22,77.
p
19 Seneca, Epist., 56, 1-2 (vert. U.E. PAOLI, 1950, 314).
Vgl. ook Petronius, Satyricon, 27-28.
20 Aelius Spartianus, Hadrianus, 17, 5-8.
21
Bij voorbeeld Martialis, III, 51 & III, 72.
22
Aelius Spartianus, Hadrianus, 18 & CIL, II, 5181.
^3 Petronius, Satyricon, 27 (vertaling: A.D. Leeman)
^4 Plinius, N.H., XXXVIII, 55; Petronius, Satyricon, 28;
Martialis, VI, 42.
^5 Galenus, de methodo medendi, X, 723 sqq.
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Tafelen in een bad en nog iets meer
Van pure therapeutische instellingen evolueerden de publieke stoven tot ordinaire rendez-voushuizen
en zelfs tot (verkapte) bordelen

en middeleeuws stratenpatroon wordt in de literatuur
steevast omschreven als een
soort spinnenweb
met vele kleine en vooral
p
kronkelende steegjes.
gl Auteurs laten niet na
te wijzen
op
p het vuil en de drek die er
J
overal lag
en
die door de omwonenden
g
soms zo maar vanuit vensters en deuren op
straat werdegg
ooid. Van een stenenplaveip
sel was er, buiten enkele hoofdstraten,
meestaleen
Bij
Bij
enige
p
g of
gregen
g sprake.
sneeuw werd derond
vrij lvluggtot een
g
en
sli)
ktapi lt omgevormd.
Opgravingen
gtoonpg
g
den echter aan dat er een bepaalde
vorm
p
van riolering
bestond
net
als
wateraanvoer
g
door buizen in aardewerk en later in lood.
Naast delibberi
heid
bleef in de omgeg
g
vingdikwijls
dikwijlseen ondragelijke
gl stank hanen.
Allerlei
dieren
zoals
honden en katten
g
maar ook varkens, kippen
pp , eenden en ander
pluimvee
deden er hun behoefte en vonden
p
in deze mesthooppdagelijks
g J hun voedsel.
Ratten en muizen evenals een resem insecBi een traditioten ontbraken wellicht niet. Bij
nele wandelingg door Brugge
g
gg leidt een gids
de bezoeker bijna
J doorheen de Stooft altijd
straat die de Walplaats
met de Kateli'nel
p
hij zijn uitspraken
straat verbindt. Hier kan hij
p
over kleine en kronkelende straatjes
J visueel
bewijzen. Tevens biedt dit smalle steegje
gl de
mogelijkheid
om de minder hygiënische
Yg
g J
toestand van de middeleeuwse straten te
evoceren. Maar er is meer. De benaming
verwijst namelijk nadrukkelijk
J naar het bestaan van een stoof, van een badhuis dat in
de vijftiende
vijftiende eeuw nogal
g wat bekendheid
genoot.gge
Deze Stoofstraat vormt in Brugge
geen uitzonderin g. Er bestonden er meer.
Uit de archieven blijken
er gemakkelijk
J vijfJ
l
g
af te leiden. Ook andere steden, zoals Aalst,
Antwerpen,
p Brussel, Gent, Kortrijk
) en
Mechelen, bezitten een Stoofstraat waarvan
zowel het uitzicht als de minderoede
g
faam vrijl gelijkend
zijn.
l
g J

E

Het nemen van een bad kent een
oosterse oorsprong. Vanuit het Nabije
l Oosten zijn badhuizen pas
in
de
late
Middelp
eeuwen in West-Europa,
p^ waarschijnlijk
dankzijl de kruistochten,- doorgedrongen.
In Brugge
gg dateert de oudste vermeldingg uit
1303. Grotere steden bezaten er tientallen
138
3
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verspreid over de diverse wijken.
In de vijf)
J
j
tiende eeuw telde Leuven zes soortgelike
instellingen.
In Brugge
ggzijn
l er omstreeks
g
1500
een veertigtal
aan te wijzen
waarvan
l
5
g
een concentratie in de Sint-Gilliswil^
k het
vroegere
havenkwartier.
Meestal
lagen
g ze
g
dicht bijJ een fontein of in de nabijheid
van
l
het waterhuis, kwestie vanemakkeli'ker
l
g
over watertoevoer te beschikken. Sommige
g
waren enkel voor mannen, andere voor
vrouwen, maar
degde stoven trokg emen
ken ongetwijfeld de meeste gasten.
Al oop
g
het einde van de vierde eeuw verbood de
de synode van Laodicea TurKerk tijdens
J
kile nochtans uitdrukkelijk
g
l het gemengd
g
baden. Barbiers knipten
er haar en mannen
p
lieten er zich scheren. Tegen
p
g een bepaalde
prijs kon iedereen er warmwater- of stoombaden nemen. Tijdens
de winter kostte het
J
verblijf
l omwille
l wat meer,^ vermoedelijk
van de hogere
verwarmingskosten.
De
g
g
populariteit
van
dergelijke
stoven
had
welpop
g l
licht niet alleen te maken met het feit dat
de meeste huizen niet over een eigen bad-

1 enheid beschikten,, maar wel dat mangelegenheid
nen en vrouwen elkaar in deze etablissementen moeiteloos konden ontmoeten en
intussenenoten
van allerlei geneugten
g
g
g
van het leven. Ze werden blijkbaar
vlug
g
meer oorden van ontspanning
g en vertier
p
dan van zorgg voor het lichaam. Dit was
evenwel noodzakelijk
J om een reeks van
huidziekten
buiten te houden. Misschien
u
daarom bezaten ook hospitalen
eigen
g stop
Brugse
ven.
van het
Bru
e Uit de rekeningen
g
g Sinta nshospitaal weten we dat dit eeuwenoud
gasthuis
er twee gebruikte:
een klein dam p as
g
g
bad voor de zieken en eenroot
voor de
g
zusters.
Van ppure therapeutische
instellins
p
stoven echter
p
g en evolueerden de publieke
vlug
g naar ordinaire rendez-voushuizen en
zelfs naar(verkapte)bordelen.
Criminaliteit
p
sta
uit
uit. Volgens de Gentsestadsve
bleef evenmin
maandelijks
blijkt dat er in 1479
archieven)
479
ks
J
zo'n 140
4 misdaden in de stovenplaatsvong negaden. Dat de kerkelijke
overheid nogal
ne aJ
teen
g het bestaan van zulke huizen van
ontucht reageerde
spreekt voor zichzelf.
-p
g

In het Liber Trotula (Brugge,
SS
stadsbibliotheek,
593hs.i 5v en ), uit
de vijftiende
eeuw, prijken
twee leuke
pJ
1
voorstellingen van een1
badende vrouw. Bij
een ervan neemt ze een kruidenbad en drinkt
tegelijk
S1 een kruidendrank. Bij1 de andere
stapt
g
^ ze uit het bad en onder haar voeten ligt
een kussen. Let telkens op
p de ovale vorm van
de houten badkuipp met twee oren.
[Foto: Brugge,
^ Maertens]
SS Hugo

instelling
en gretig
gebruik maakten. De
g gg
meeste van die badhuizen werden uitgebaat door vrouwen die aan de inrichting
soms lonkende namenaven.
Zo bleven ze
g
voor het nageslacht
bekend.
In
Brugge
gg
g
kende iedere middeleeuwer wellicht 'In
't Lam' toepasselijk
g
p
Jggesitueerd in Maagdendal 'In den Vulenbras' in de Gouden
Handstraat, 'In 't Hol' opp 't Hoogste
g of 'Het
eliknami ge straat niet ver
Besemkin' in gdej
van de Jeruzalemkerk. Ook sommage uitbaatsters bleven in de Brugse
g archieven
bewaard zoals 'Nathalie de scone vrouwe'
die omstreeks 1350
stove' open35 een 'goede
g
p
hield.. In bepaalde steden kondigden
g stadshet openen en het sluiten van de
omroepersp
badhuizen aan.
Over het uitzicht van zo'n 'quader
q
herberghe' zoals die in een tekst uit s3 0 7
wordtenoemd
weten
we heel weinig.g Dat
^
g
het omrotere
huizen ging
ggdie waarschi'nl
g
lik
p
l niet echt opvielen
l aan de straatzijde
likt logisch. De stove aan de Wulfsbrugge
lijkt
gg
in Brugge
gg bezat37bedden en één in Gent
telde er maar eventjes
7 Het interieur kent 87.
nen we vooral dankzijl een aantal vijftiendeJ
eeuwse miniaturen en het uiteinde van een
ggebeeldhouwde balksleutel in het stadhuis
van Damme. Die slof werd ins45
6 door
Wouter
In hen voor de kamer van de
ou van Inghe
aldaaremaakt.
De sculptuur
p
g
stelt een naakte man en vrouw voor in een
houten badkuip. Hun bewegingen suggereren een amoureus spelletje. Uit een deuropening
p g komt een tweede vrouw met een
ketel (warm water) en een man bespiedt
p
het badend
a
p van achter eengorggezelschap
z voorstellingg bewijst
dijn.
l stdat de midl Deze
deleeuwer opp een andere manier met de
grenzen van schaamtegevoel
omsprong
p g
g
dan
het
ons
meestal
wordt
voorgehouden.
a
g
Balksleutel uit 14655$
gebeeldhouwd door
Blijkbaar
schrokken toen noch vrouwen,
l
Wouter van Ighen
voor de kamer van de
%
noch mannen ervoor terug
g om samen ong evierschaar in het stadhuis van Damme.
eneerd naakt te
baden of te gaan
Het tafereel bovenaan stelt een badscène in
g zwemzijn bezoek aan Brugge
men. Bijzijn
een 'stove' voor. Let op
gg ins438
pde %gluurder die van
achter hetordi'n
toekijkt
merkte de Spanjaard
Pero Tafur terloops
o
1 toekijkt.
%
p op
p l
Brussel, K.I.K.]
dat 'hetemen
dg baden er even eerbaar is
g
zij land'. Deze
als het ter kerkeaan
g in zijn
sfeer
wordt
nogg treffender
onbevangen
Herhaaldelijk drongen
ze
dan
ook
bij
de
l
g
vijfta
geïllustreerd
door
een
vijftal
fraaie miniatustedelijke magistraten
aan
om
in
te
grijpen.
g
g lp
g
die teksten van Valerius Maximus opZowel opphetg
gebied van hygiëne
als van
p
Yg
fleuren. Zijn Latijnse
oede zeden vaardigde
vaardi den de meeste stadsgoede
ggeschriften waren zostrakke voorschriften uit. Opg zon- wel in de Middeleeuwen als in de
Renaissance zeereliefd.
Ze werden zelfs
dagen
en
grote
kerkelijke
g
g bi l g
l feestdagen
g
in het Frans vertaald. Deze Romeinseevoorbeeld was het verboden ze open
g
p te
Brug schutters- schiedschriJ ver uit de eerste eeuw van onze
houden. De leden van de Brugse
tijdrekening,
namelijk,
l onder
p
g^ publiceerde
l
g bezoek
gilde Sint-Joris mochten er geen
een gevaFacta
et
dicta
memorabilia,
de
titel
brengen
terwijl
de
mantel
van
hun
eer,
ze
l
g
rieerde verzamelingg anekdotes met voordroegen
biedwaardige verenigingdroe
en. In som beelden van goed
en slecht ggedragg uit het
steden verenigden de exploitanten
g
gp
da
elikse
leven
ter
ere van en als bron
j
zich inilden
om
blijkbaar
blijkbaar
hun
belangen
te
g
g
g
toenmalige
keizer Tiberius (14-37
voor
de
e
verdedigen. Brugge
voerde
een
soort
4
g
g
gg
Chr.). Op
na C
rijken
doo gbeleid waarschijnlijk
nogal
waarschijnlijk
p deze miniaturen,, die vooral
g wat rijken
het begin
a boek negen
zeker vreemdelingen
g van de vermelde
g i van
g van deze

uitgave illustreren,prijkt
p l telkens de auteur
die de rijk geklede keizer,^ met scepter
p en
kroon,
kr
o moraliserende commentaar geeft.
g
Ook opp de andere verluchtingen
in
die
g
handschriften komen dezeersona
ges voor
P
eneven
de g
gebeurtenissen.
g commentaar opp
De aangehaalde afbeeldingen bezorgenn onss telkens binnenzichten in middeleeuwse badstoven, al moeten ze volens
g de
tekstinhoud
Romeinse thermen voorstellen.
e
Telkens staan in een ruime kamer, die wat
hoger dan de straatvloer was gelegen,
g g
meerdere houten badkuipen. Uit inventtarisse
rissen weten we dat in deze tobben een
soort moltondeken laggtegen
g het afs p linte ren
e van het hout,, waardoor het blote
lichaam zich moeilijker
J kon kwetsen. Dit is
trouwens
o.a. zichtbaar opp een tweetal mio
Parij bevinden. Het
niaturen die zich in Parijs
vermijd zo evendoek ligt
g over de rand en vermijdt
e kwetsuren bij het in- en uitstappen.
pp De
oof ronde tobben werden door de kuiovaleo
makt. De duigen
pers gemaakt.
g werden als recht
werk vervaardigd
g en door drie hoepels,
p ,
of populier,,
e(water)wilgen
vermoedelijk
in
Jpp
sa mengehouden. Deze banden werden
door
vero de hoepelsnijder
l effen gemaakt,
g
P
dund en krijgen
de gepaste
hellingg om zo
p
Jgg
dicht mogelijk
g de wand van de tobbe
glijk
J teen

potie fhutb

mind'

+i tiu
i,^ ,c

1

14. ist44steite 2*. C;
0014044
rit 414e

tlf+

$1 . +u

Deze miniatuur uit een handschrift in de
Thurin er Universitats- und
Landesbibliothek (hs. EL..88,6v)
7 van
Jena wordt toegeschreven
aan Simon
%
Marmion (+ 1489)
49 en stelt een gemengde
%
%
badstoof voor. Naast de amoureuze
van het leven, doen de gasten zich
geneugten%
ook rijkelijk
rijkelijk te%goed aan eten en drinken. De
miniatuur wordt omstreeks 145o
gedateerd.
45 %
Foto:ena
Jena Thurin er Universitats- und
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(Parijs, Nationale Bibliotheek) uit de vijftiende eeuw maakt het voltallig e gezelschapaanstalten om zich in bedsteeën
terug
g te trekken en verder van elkaar te
genieten.

Randversieringen
$ kunnen soms heel leuk zijn, zoals deze hier uit een Brugse
$ handschrift met de
voorstellingvan het nemen van een bad en de gevolgen.
voorstellin
$
$ Het manuscript
p dateert uit r 344 en wordt
bewaard in de Bodleian Library
, 75r) inOxford.
Ox
4 75
y (hs. 26

te komen. Dit is onder meer te zien opp een
randversieringg in een Brugs
g handschrift uit
s
in de Y
Bodleian Library (hs. BodleyY
264,
75r) in Oxford of op
p een Duitse ko4^°75
perg ravure ^ uit de tweede helft van de vijfJ
tiende eeuw,g
gestoken door Israhel van
Meckenem metselende
kinderen in een
p
huisbad. Vooral in het Duitse Rijk
J was het
afbeelden van dergelijke
g l badverrichtingen
g
noga
no al in trek en bleven er diverse bewaard.
de bodem van de kuipp was een gat
g om
het water te laten weloen
gp en bovenaan
bevond zich een overloops Ysteem. De tobben stonden op
p houten blokken en trappen
pp
of een bankje
ervoor dat het in- en
l zorgden
g
1 uitstappen
vlotter verliep. Rondom het
Ppp
eventuele houten verhoogg
liepp
een geul
g
waarin het overtollige
water
kon
weglopen.
g
gp
Twee handvatten dienden om de kuipen
p
gemakkelijker
te verplaatsen
of om te
g
l
p
draaien zodat het water kon worden uitgeg oten. 0 peen Franse miniatuur zien we
dat deze oren met kettingen
g aan een houten
constructie waren verbonden waardoor de
tobbe mogelijk
hing.
g l iets van de grond
g
g
Was het misschien de bedoelingg een soort
schommel te creëren? Uit teksten weten we
dat later sommige
wieltje rusten
g ook opp wieltjes
de verplaatsing
vlotter
verliep.
p
g
p
Boven de badkuipg bevond steeds een baldaki'n
J in de vorm van een tent of huik, uitriet en bedekt met
g evoerd ingevlochten
g
luxueuze stoffen zoals damast en afgeboord
g
metoudborduursel.
Het monumentale
g
paneel
11x86
4^ cm) B athseba(Stuttgart,
9 ^5
g art
Wurtembergische Staatsgalerie)
van Hans
g
Memlin toont eveneens
zo'n overhuiving
g
metordi'nen.
g
J Ook Van Eyck
Y en Bosch
schilderden badenden. De aangehaalde
g
gordijnen
maakten het voor de baders
J
g
mogelijk
glurende ogen
g l om zich van g
g af te
sluiten en het liefdesspel verder zonder bemoeials te beoefenen. Enkele afbeeldingen
g
tonen inderdaad een man die vanuit een
venster of van achter een doek het vrijende
J
paar komt gadeslaan.
Mogelijk
p
g
gl waren in de
zitbankjes aangebracht
kuipen zitbankjes
waardoor
g
het bovenlichaam uitstak en alleen de onderste ledematen en het bekken in het water weekten. Zeker de vrouwen, maar soms
ook de mannen droegen een hoofddoek of
hoed met voile. De dames hadden hun haar
140
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opgemaakt en droegen
juwelen. Het ming juwelen
el
hoefde
verder
niet
noodzakelijk
noodzakelij in
p
tobbe teebeuren.
Aansluitend
bijJ de
g
badruimte waren in die amusementscentra
afzonderlijke
) intieme achterkamers voorzien van een bed. Daar konden de badgasten zich discreet terugtrekken om zich totaal over teeven
aan seksuele geneugten.
g
g
g
De bewaarde verluchtingen
g laten daar geen
g
twijfel
l over bestaan. Zo zien we een heer
die bij
bij een naakte dame aandring
g om met
hem het hemelbed te delen of een vrouw
en een man die blijkbaar
onder de lakens al
J
verdere vorderingen
in
het
liefdesspel
g
p hebbenemaakt.
Oppeen Franse miniatuur
g

Terwijl
Terwijl het koppel
pp baadde,^ genoot
g
het van allerlei voedsel en drank. Opp een
Franse miniatuur zitten zelfs enkele hoge
g
kijken
gasten aan een dis en kijken
geamuseerd
g
g
naar een badende man en vrouw die elkaar
inmiddelsemoedeli'k
l betasten. Dienaars
g
en dienaressen brachten intussen spijs
pl en
drank aan. Zijl zorgden
ook voor warm wag
ter want vergeten we niet dat het klaarmaken van het bad een tijdrovende
bezigheid
J
g
was. Mogj werden kruiden en rozenblaadjes
Voor de kui en stonelikuipen
l toegevoegd.
den smalle(schraag)tafels
of over de tobben was dwars eenplank
gelegd
g waaropp
g
het voedsel en vooral de drank kon worden
e laatst. BijJ die laatste zaten mannen en
gp
vrouwen rechtover elkaar en konden comfortabel converseren. Op
p de berden lagen
g
witte katoenen of linnen dwalen die over
de randen heen hingen
g en mogelijk
gl ook als
servet fungeerden. Tinnen kannen en bekers laten vermoeden dat wijn
wijn of bier er rijJ

Dit interieur van een badstoof werd door de anonieme meester van Antoon van Bourgondië
omstreeks
$
i 47
o uitgevoerd
als illustratie van een tekst voor Valerius Maximus. Het boek bevindt zich in de
$
universiteitsbibliotheek van Leipzig
II, 26 9r).
p $ (Rep.I.nb,
p
[Foto: Leipzig, Universitatsbibliothek 'Bibliotheca Albertina']

kelijk
J vloeiden. Op
p de tafel stonden ook
lazen
nappen
en
bekers. Tussen de tinnen
g
^ PP
snij
snijplankjes
lukraak wat hompen
l pJ lagen
g
p
brood en enkele messen, die deasten
g
waarschijnlijk
zelf meebrachten. Nooit ontl
brak een schaal kersen, waaraan de minnaars zich meestal rijkelijk
rijkelijk teg
goed deden.
Deze rode vrucht sYmboliseert de vruchtbaarheid. Ze verschijnt
dikwijl met erotil dikwijls
bedoelingen en volkse verhalen vertellen dat wanneer een man en een vrouw

liefde. Ondertussen fleurden Jjonge minstrelen met luit,, fluit en viool het badend gezelschapinstrumentaal en vocaal o p. Een
partijtjeschaken
of dobbelen kon intussen
P
jJ
eveneens voor ontspanning
P
gzorgen.
g
Uit heel wat bewaarde afbeeldingen
g
van middeleeuwse stoven, weliswaar dikwijls
geschilderd met een moraliserende belg
doeling of bijl eengelijkaardige
blijk
g tekst,- blijkt
g l
meer dat dergelijke
l instellingen
g
g in

instellin en laten vermoeg en van deze instellingen
den dat de miniaturisten zich inspireerden
p
vrij natuopil echte badstoven en ons zo een vrij
ralistisch beeld van deze leuke instellingen
g
gaven,
- hoewel niet iedereen deze stellingg
zedelijke overweginoverwe indeelt. Op
grond van zedelijke
Pg
en omwille van het overbrengen
g
g van
ziektes verdwenen deze badstoven in de
zestiende eeuw. De hygiëne
verminderde
Yg
vervolgens
voortdurend
en
we
moeten
g
eeuw vooraleer
wachten tot de negentiende
g
populair zal worde badcultuur opnieuw
p
den. Maar intussen zijn
de
tijden
tijden niet veel
l

.
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In de Staatsbibliotheek van Berlijn
1destijds
bevindt zich dit handschrift, destijds
g
eigendom van Antoon van
Bourgondië, met teksten van Valerius Maximus waarin dit interieur van een Vlaamse (Brugse?)
stoof
S
ca.1 47
o werd geschilderd
door de bekende Philippe
S
pp de Mazerolles (+ 1 479 ). De randversieringen
g
verwijzen eveneens naar een paradijselijke
p
l l toestand, met o.a. bloemen en druiven. Let ook oppde hond,
symbool
van de trouw, die zijn
zijn achterwerk naar de badende en vrijende
'paartjes'
g 1
p
1 richt en dus eigenlijk
y
1
symbolisch
naar ontrouw verwijst.
y
J

kersen eten dit het begin
g wordt van een
sensuele zelfs seksuele avond. In Frankrijk
J
en Zwitserland wordt een kroon van kerde vooravond van één mei
sentakken op
p
aan de deur van vrouwen van lichte zeden
aangebracht.
Bi'
Bij ons is die tak eerder beg
e
doeld voor een levenslustigg meisj
meisje.
Rood is
andere de kleur van deassie
van de
p

rijker klasse.
trek waren,- zeker bijJ de rijkere
de g enoegdoenin gen van het baden
en het lekker eten werd intussen ook seksuele bevredigin gbezocht. Dat dit erotisch
voor de hygiëne
en
baden meteen zorgde
Yg
g
en
onhet lichaam vrij
vrij hield vanparasieten
p
besefte
de
middeleeuwer
waaredierte
g
schijnlijk
J l niet. De vrij realistische voorstelTAFELEN IN EEN BAD EN NOG IETS MEER
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Oostende architecturaal:
vanaf het begin van de kuurstad tot het Thermenhotel
Het elitaire toerisme miste in Oostende wat ze in Spa of Vichy wel hadden: het ritueel van het échte kuuroord.
Daartegenover stond een grote troef: zee en strand.

De doorbraak van Oostende als
kuurstad situeert zich ergens
g rond 1820. Er
zijn
evenwel
getuigenissen
die veel verder
g
g
J
in de tijd teruggaan.
Al
in
1623
3 bleken de
gg
ka uci'nen zwemlusti
zwemlustige
e lieden zokapucijnen
paters
danigat
g hun oversten hun verboden in
zee te baden. Van 1625
5 af mocht het dan
weer wél,, maar enkel opp doktersvoorschrift. Daaruit kunnen we afleiden dat er
toen reeds een bescheiden zeebadcultuur
omwille van medische redenen bestond.
Diverse Britse reizigers
uit de 17de en 18de
g
eeuw die een dagboek
eropp nahielden, verg
melden in hun notities over Oostende niets
over een eventueel badfenomeen: William
Lord Fitzwilliam in 166
3, ohn Walker in
167Thomas
Scott in 16 27 en Joseph
1
p Ta
Ylor in 1707_ geen
woord.
Britten
zou
zoiets
g
zéker zijn
opgevallen. Los van de badende
l pg
kapucijnen
dateert de oudst gekende
verka
g
g l
meldengvan het gebruik
van zeebaden in
g
Oostende uit 1755.
755 Maar de echte start
'8o van de 18de
nl
kwam eras
in
de jare
p
eeuw. Een valse start, zo zou deeschiedeg
nis uitwijzen.
J
Charles Grosett, een Schot die in
Dublin hadestudeerd
en toen in Oostende
g
bij
woonde, diende in 1782
7 een rekwest in bij
het Centraal Bestuur in Brussel voor een
exclusief octrooi voor 155 )jaar om een badhuis opp de zeedijk
Dit
zeedijk te mogen
p
g optrekken.
vrij veel Britten
was op
p een moment dat er vrij
in Oostende - toen stad met vri'havenstaJ
tus - verbleven. En Britten waren immers
reeds vertrouwd met een vorm van
medisch-toeristische zeekuur.
Van Grosettslannen
kwam niets in
p
zij
huis. Herbergier
William
Hesketh
van zijn
g
vroegg in 173
$ - één jaar
J na het initiatief van Grosett - toelatingg aan de overheid
om badkarren opp het strand te plaatsen.
In
p
i 74
8 startte hij
hijeen rudimentaire baddienst
en serveerde verfrissingen
g in een keet.
De Franse Revolutie onderbrak deze
veelbelovende evolutie. Na de val van
Napoleon
begon
de
g
pg g voorgoed:
p
g de opgang
Britten waren weerom de eersten. Met
duizenden wilden ze nu het Slagveld van
Waterloo en andere memorabele Napoleontische sites bezoeken. Zo overspoelden
ze
P
de stad waar ze voet aan wal zetten: Oostende.
142
4

ZijJ brachten de hun in eigen
g land
oed
ontwikkelde
badkultuur
op
reedsg
vaardigd
nieuw mee. Op
juni 1818 vaardi
de burp9l
Delmotte een badreglement
uit.
g
g
Vanaf 1822 werden de vorsten van Wiirttembergtrouwe kuurgasten
in Oostende.
g
En wat vorsten voordeden strekte tot
navolging.
Factoren die de ontwikkelingg tot
kuuroord bevestigden,
waren uiteraard de
g
li
in aan zee maar ook het feit dat van
ligging
alle kust plaatsen Oostende het best bereikbaar was en de meeste accommodatie en
startinfrastructuur bood. Zo waren er reeds
enkele hotels. Ook de keuze voor Oostende
als zomerresidentie door Leopold
I en
P
Louise-Marie keuze in 1834
was
34 genomen,
g
een voorbeeldfunctie voor anderen. Het
de_
pand
and Langeno bestaande 18de-eeuwse
nog
straat 69
fungeerde
als paleis.
Koningin
9
g
p
g
Louise-Marie zou er in 185o
5 overlijden.
koninklijk
Leopold
II zal de stad in die koninklijke
p
dij een
bevestigen
g en er aan de dijk
zomerpaleis
uitbouwen.
p
En er waren de medici. Dokters
zoals Louis Verhaeghe, Désiré ,
De Jumné,
Heinrich Noppe en Guillaume
Hartwig
g
gaven aan het baden het medisch alibi.
g
In huneschriften
prezen
ze degoedg
p
g
doende werkingg van het zeewater opp het
menselijke
gestel aan: klierziekten, een
J g
zwakestel rheumatische aandoeningen,
zwakgestel,
g
oedi e zwangen, voorspoedige
zenuwaandoeningen,
g erschapmet normale dracht waren de
steeds terugkerende
zegeningen; koude en
g
warme zeebaden, golfslagbaden,
g
g
, onderdomgeling-beg
ietin stortbaden,
het
drin,
g,
ken van zeewater, warme zeezandbaden en
luchtkuren de remedies.
Het verhaal van Oostende als therin 1858: toen werden even
male stad begon
g
n. 'Plaine de St. Sébuiten de stad, in de zgn.
bastien' artesischeutten
geboord
met de
g
p
bedoelin drinkwater te winnen. Op
bedoeling
p308 m
diepte
p staakte men het boren. Het water
dat opborrelde
bleek zowelproefonderp
vindeli'k
als
na
analyse
J
Y ondrinkbaar.
Het verhaal van de artesischeutten
P
kreeg
1 06. Toen kwam de
g een vervolggin 9
Brusselse dokter Jules Félix in Oostende
een lezing
g houden voor het lokale genees--

hij stelde dat het water
herenkorps
P waarin hij
uit de - bijna
vergeten
- artesische putten
g
J
I'
curatieve eigenschappen had. Analyses
van
Y
het water door Franse experten,
p
p
^ deprofessoren Armand Gauthier en Charles
Moureu, bleken veelbelovend en in augustus 1906
g hield Jules Félix nog
g eens een lezingover de zaak, nu in het Stadhuis.
was Oostende
In augustus
1895
95
g
gaststad voor het Tweede Internationaal
Congres
over Thalassotherapie,
p^ nadat
g
ave
de eerste uitgave
Bo
ulogne in 1894
94
gverwelkomde.
Het baden in zee draaide opp volle
toeren, maar met het 'kuren', de thalassotherapie
p wilde het niet echt vlotten. Er was
enkel eenprivé-initiatief dat ook nooit echt
van derond
kwam. Maar de vraagg naar
g
een standingvol
kuurcentrum bleef een
g
constante in de Oostendseolitiek
in de
P
urbanisatie, in de stadsplanning.
Vanuit het architecturale standpunt
p
gezien waren voor een kuuroord aan zee
essentieel: de eigenlijke
kuurgebouwen,
de
g
l
g
infrastructuur voor logement, zeebaden,
,
transport
ontspanning,trans
g
p en voor logistiek.
j binnen dit artikel
Het is onmogelik
een volledig
g overzicht te ggeven van de Oostendse architectuur in de te behandelen
periode,, grosso
modo 1840-1940, en
p
g
daarom spitsen
we ons toe op
p dié categop
rieënebouwen
in
dienst
van
de (kuur)toeg
rist. Daarnaast verwijzen
we in voetnoten
l
ookere
eld naar supplementair
interespp
g g
sant beeldmateriaal in bestaandeublicap
ties.
Kuurgebouwen
g
Tot de kuurgebouwen,
gebouwen
-g
g
voor deezondheid
rekenen
we
naast h Y ^
g
drotherapeutische instituten,- ookpreventoria sanatoria en kinderhomes. Deze laatste
ontbraken eigenaardig
vrijwelgeg vrijwel
gggenoeg
g
heel in Oostende: het beeld van zieken of
herstellendenaste
p niet in het beeld van de
swingende
badstad die Oostende poneerde
g
P
te zijn.
l Ook de ggronden waren er te duur
voor deze functies. Dus kwamen daarvoor
de stadsrand (Mariakerke, Raversijde) en
andereemeenten
zoals Middelkerke of
g
Westende in het vizier, of Nieuwpoort
en
p
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Ostende
4

Palais des Thermes

Ostend

Het Palais des Thermes (deevel
aan de zijde
1 van de stad) (Prentkaart Albert)
g

Oostduinkerke. Uitzonderingg was het Sanatorium van Sint Vincentius a Paolo (Hoek
Koningin
g Astridlaan - Sportstraat 1

l

enli'ke
Het eig
l kuurcentrum, wat uiteindelijk
t het 'Palais des Thermes' zou worden kende een lange,
g, moeizame voorgeschiedenis.
voorstellen
Een van de vroegste
g
kwam uitrivé-hoek:
van
Louis
Delbouille,
p
verkaveling
derote
man
achter
de
g van de
g
domanialeronden
in Oostende. De ing
werden was
p lantingssite die voorgesteld
g
het terrein tussen het Vissersdok en het
Klein Strand. In 1876
j diende hij bij de minister van Financiën een verzoek in om er
een 'Etablissement H
i ue' te
Y drothérapq
werd
in 1881
kunnen bouwen. Zijn
plan
lp
definitief afgewezen
door
het
ministerie.
g
Delbouille ondernam een tweede
poging, nu oppeigen
g terreinen, een site
waar voorheen een weinig
g succesvolle
'Skating rink' was aangelegd: het huizenblok Oosthelllingg Kursaal Albert I WandelingHertstraat Van Iseghemlaan
met
g
monumentaal ingangsgebouw lans
g de
Oosthelling
g Kursaal. Het kuurcentrum
kwam er in 1885.
een groot
5 Hetpalmde
g
p
deel van het binnenste van het huizenblok
int.
Weaan
voorbij aan de ingeg hier voorbij
zakelijkep
perikelen en de eigenwikkelde zakelijke
gen
domswissels van de terreinen van Delbouille naar zijn
Het
J diverse zakenpartners.
p
'Etablissement HY drothérap
euti
que' kende
blijkbaarg
blijkbaar
geen al te succesvol bestaan en
van dit etablissloot reeds in 1911.
Sporen
9
p
sement zien we nog
g in de nog
g steeds bestaanderote
binnenruimte die,^ toe
keg an
g
lijk via de Van Iseghemlaan
83
3 (Residentie
g
La Lorraine), nu eenrivéara
ge
p parkeerg
is, en daarvoor Garage
was
g Peugeot
g

Stadsarchitect Gustave Vandamme
werkte in 1908
plannen uit voor een locatie
9 p
in de Hendrik SerruYslaan tussen Sint-Sebastiaanstraat en Witte Nonnenstraat. Aanleidingas
g de hertekeninggvan het Mariena het verdwijnen
van de oude
Joséplein
p
l
Schouwburgg en de verbindingg met het
schitterende Postgebouw tussen Witte Nonnenstraat en Poststraat. De huizenrijl tussen
Sint-Sebastiaanstraat en Witte Nonnenstraat was voor de sloping
pg van de vesten
een echte uithoek van de stad en bestond
uit een aantal vervallen huisjes
l die nu niet
volopp aan het
langer
pasten
in
de
buurt
die
g p
verfraaien was. Hetlan
Vandamme
voorp
opp de
zagde bouw van een Justitiepaleis
p
site van de verdwenen schouwburg.
g Zo zou
ontstaan
van
drie
er een opeenvolging zijn
l
in
de
gebouwen
uitbundige
neobarokke
g
g
Hendrik Serruyslaan:
Justitiepaleis,
Therp
Y
men Post. Van dielannen
kwam niets in
p
huis: op
p het Marie- oséplein kwam een
groot woon- en winkelpand.
p
g
Gustave Vandamme tekende in
voor een ther1911-1912 een tweedeplan
p
in
het
Leo
old
maal complex:
p
p park in de
middenas van de Leopoldlaan. HijJ bedacht een sierlijk
sierlijkgebouw met alle nodige
g
thermale infrastructuur, met een monumentale ingang,
g g- gebogen
g g wandelgangen,
een Wintergarten,
g
, terrassen, balkons, tra p en fonteinen,j bloemperken
en cascades.
pen,
p
Beneden,, aan de Serruyslaan,
zou een
y
p ublieke Trinkhall komen, boven een
tweede, voorbehouden voor de kuurgasten. Hetlan
J één derde van
p slokte bijna
stadspark
op. Ook
van
het
de oppervlakte
p
pp
prullenmand. Dit
ditlan
p verdween in dep
tot
deel van hetark
bleef onaangeroerd
g
p
autosnelwegter195o toen de autosnelwe
terin de jaren
)
tot aan de
werd doorgetrokken
g
Leopoldlaan.
p

Ondertussen had ook architect Antoine Dujardin nieuwe Thermen-plannen:
p
In 1910
9 wierp
p deze zakenvennoot van
Louis Debouille en ook reeds betrokkene in
het Kuuroord aan de Oosthellingg Kursaal,
zich op
promotor van een 'Etablissealsp
p
ment HYdrothérapq
i ue' te bouwen achter
de Koninklijke Gaanderijen.
Gaanderijen. Hij situeerde
zijnp
zijn
project,
p een wer J - zoals te lezen staat op
vende affiche uit 191o,
dus
ongeveer
opp de
9^
g
plaats
waar
het
latere
Thermen
paleis
zou
p
p
ging op zijn
verrijzen. De overheidgg
verrijzen.
l voorstellen niet in.
in
Na WO I zou Antoine Dujardin
J
zijn
Mariakerke architect en mede-eigenaar
g
l
van 'L'Hydro',
Y
^ een kuurinstellingg aan de
Zeedijk. In 1923-1924werd hetgebouw
g
In verg
eli'l plannen opgetrokken.
naar zijn
zijnp
Pg
kingmet de vooroorlogse
g eclectische villagrote
architectuur van Dujardin,
g ditg
^ oogde
J
6 bouwlaplaatsen
sommige
complex,
op
o
sommi
e
p
p
g en hoog^moderner en soberder 3 . Toch was
art-decogebouw,
hetgeen
g van
g
g
- maar getuigt
g
een sterk vereenvoudigd
g eclecticisme.
Ook Vandammes derde Thermenb
van de
uit
1926
plan,
- zocht het in debuurt
P ^
hield rekening
Koninklijke
g
l Villa. Ditplan
p
van de Komet het volledig
g verdwijnen
J
ninkli'ke Residentie in Oostende. Koning
g
Albertaf
g immers de voorkeur aan
geest
Knokke. Ook dit ambitieus, maarua
q g
verouderdlan
niet uitgevoerd.
^
g
p werd
Het voorgaande leert ons dat Oosecht kuurtende anno 193o
93 nog
g
g steedsgeen
met dat in Spa,
centrum vergelijkbaar
pg l
met
bezat. Wel een lange
g
g voorgeschiedenis
vele voorontwerpen, vele ideeën voor
inplantin gssites ^ een kortstondigepoging.
g
Het eigenlijke
l kuurgebouw,
g
- het
g
gebouwd
'Palais des Thermes', werdas
p g
tussen 1928
en 934
1 . Ironie van heel de
9
zaak is dat het Palais des Thermes - een
kuurinstelling
gggecombineerd met een luxuzwembad - in
eus hotel en een openbaar
p
dat
gebruik werdggenomen opp een ogenblik
g
g
de traditionele kuurformule voorbij
lg evan het toestreefd raakte, dat hetprofiel
p
risme en de toerist - zeker dat van het
doelpubliek van een kuuroord - in volle
van het Palais
evolutie was. De exploitatie
p
des Thermes is dan ook nooit echt van de
aren
Er bestonden in de ljaren
grond gekomen.
g
'70
plannen om het Thermenpaleis
p
7 ernstige
gp
én dealeri'en
g
J te slopen
p en er hoogbouw
g
voor in de
delaats
plaat te zetten. Verder dan een
kwam het gelukkig
maquette
g niet. Maar in
g
q
198o
sloten de deuren voor goed, nadat het
9
gerekt,^tegen
voortbestaan kunstmatig
g
g wasg
beter weten in.
Voor het 'Palais des Thermes' werd
gedaan opp de Oostendse archieen beroep
pg
tect André Daniels en op
p het Parijse
J architectenbureauJ. Flegenheimer - H. Bard kwam deels oop,
F. Garella. Het complex
p
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deels achter de Koninklijke Gaanderijen,
l,
een concept
destijds fel gecontesteerd
p dat destijds
g
werd. De Gaanderijen verloren er immers
eenroot
g deel van haar karakteristieken bij.l
De buitenpartijen
p l van deze Thermae
zijn neoklassiek van inspiratie
en sluiten zo
p
min of meer aan bij
J esthetiek van de
Koninklijke Gaanderije
Gaanderijen van architect
Girault4, die er visueel echter door verpletp
terd worden. De interieurs echter zijn
l in de
stijl van het art deco uit g
toene
an gbare stijl
geg
voerd. Het hotel neemt de hele
zeedi'kvleuJ
gel in. De verdiepingen bevatten s io hotelkamers en de medische afdelingen
g van het
Thermaal Instituut. Aan de stadszijde
l kwamen een zwembad met monumentale hall,
en rondom het zwembad,
inverdiepin, opde verdie
de
omkleedhokjes.
Twee
langsgalerijen
g ^
l
gaven toegang
toean tot de Gaanderijen
Gaanderije en het
g
In de kelderverdiepingen was er een
hamam (Turks badhuis) ingericht.
g
Voor het mineraalwater 'Ostende
Thermal' was er een bottelarij in de g aan deri'en
van de
l en in een van de paviljoenen
p
J
Gaanderijen was de sierlijke
sierlijk 'Trinkhall'5
het water opborrelde
uit een ter
p
plaatse
laatse geboorde
put.
ut
g
p
0 28 juni
Op
j 1933
werden de Thermae
933
officieel inebruik
genomen.
Koningg
g
Albert en Koningin Elisabeth waren aanbij de inhuldiging
wezigbij
gg
Na het te langg
uitgestelde
debacle
g
van 1979-1980 beg on het hotelgedeelte,
dat
g
de meesteers
bood, onmiddelp ectieven
p
lijk
s — ins98s reeds — aan een heropstanding,
o.l.v. de heer WillyY Verdonck, lagter met de heer Marcel Van Geel.
Tegenwoordigis het hotel in handen van
de ADS Leisure Group
p van de heer Aimé
Desimpel.
p

53.

Vele verbouwingen
g en functiewijzinl
en
hebben
sindsdien
het
oorspronkelijk
g
p
lk
uitzicht van de Thermen voorgoed
ewi'g
g
J
zigd. Zo werd het zwembad een evenementenzaal het Turkse badhuis een dancing.
g

Badinstelling
Enkele Jjaren na de ingebruikneming
g
g
van het Palais des Thermes kwam ook de
badinstellingg onder de Oostendse Zeedijk
l
klaar. De bouwwerkzaamheden startten in

Ostende
-

L1 DI^ Ge kt Ic:^ M1tcls Continental et de I Océan.

Het Hotel Continental opp de hoek met de helling
en het Hotel de l'Océan.
1
g van de ijzerstraat

februari 1935.
935 Ze werd ggerealiseerd naar
P Jannen van de architecten Bernard Christiaens Marcel Colombie, Silvain Smis en

Ostende Hntels
Ostend

et V illas

s u r la Digue

S ea - front

Zeedijkvilla's
en Hotel Osborne opp de hoek met de helling
(Prentkaart Albert)
7
S van de Kapucijnentraat
p1
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e OostduinGustaaf VallaY y. Blankenber
g^
kerke en Knokke volgden. Door de badinstallaties konden de rollende badhokjes
J die
doorpaarden
naar zee werden getrokken
P
g
eindelijk van het strand verdwijnen.
eindelijk
verdwijnen Anno
zijn paarden en huisdieren in principe
p
p
ten strengste
verboden in de badzones en
g
dit om hygiënische
redenen...
Yg
badcom
Hetgron
g ehele ondergrondse
lex
was
in
de
geest
van
de
nieuwe
zakelijklk
p
g
beid zonder de uitersteestren
g
gheid van die

stijls echter consequent
te respecteren:
rondinq
p
naast
g en en cirkelvormen kregen
g hun plaats
P
strakkere bouwelementen. Aan de binnenen buitenafwerkingg was veel zorgg besteed.
Zo kwamen er tegelbekledingen met fi ^ra tieve versieringen
g die verwezen naar het
strandleven. De horlogetoren
combineerde
g
handig
hands de functie van tijdwijzer met die van
verluchtingskoker
voor het complex.
g
p
Onder ronds waren er tientallen
Ondergrond
l in diverse prijsklassen
pl
gaande
van
luxe
tot
derde klasse. Er waren
g
stortbaden, voetbaden, wastafels en spoelbakken voorzien. Het licht in de ondergrondse ruimten viel binnen via lichtdoorlatende tegels
die in de dijkvloer
dijkvloe waren
g
Voor de ondergrondse badinstallaties lag
g een voorbehouden strand,- afgebakend met een omheining.
g
De concessie van deze badinstelling
was in handen van 'Ostende-Plage'. Deze
concessiehouder had ook het beheer van de
strandhokjes,
l de verkoopp van tickets om in
zee te zwemmen en voor het kinderzwembad.
In 1938
bloeitijd van
93 reeds was de bloeitij
badinstellingen
g voorbij.l De internatio-
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nale spanningen die toen reeds merkbaar
waren, hadden een forse terugloop
g p in het
kusttoerisme totevol
.g Het seizoen 11939
g
eindigde
g echt in mineur. De badinstellingen
g
kwamen tijdens de oorlogg in de Atlantikwallzone te ligg
en. Ongebruikt, ontoeg ankelil^gP
k geplunderd en her en der vernield
door bommen en brand.
Na WO II werden de badinstellinen
op
g p vele pplaatsen haastigg verbouwd of
hersteld zonder met de oorspronkelijkheid
p
l

André
dre Daniels Grand
s 'GrandHotel du
Littoral'9, 'Hotel Continental'1880-841°
het reusachtige
g 'Royal
Y Palace Hotel' door
architect Octave Van RY sselberg he 18981899)"
99 met daarachter het 'Buckingham
g
Palace Hotel'herdon pt tot 'Hotel
Belvédère') naarlannen
van de architecten
P
J. Dosveld en Ch. Deteins(1908)12.
Versgreid in de stad stonden noggbee hot ls, ook soms uit architecturaal
langJ
rijke
oogpunt
gp interessant:

van de Hertstraat, Christinastraat, Vlaanderenstraat en Louisastraat, de beide Squares.
q
Ter hoogte
vaan
de
oude
vuurtoren,
g
daar waar Visserskaai in Zeedijk
l overging
gg
veranderde het karakter van de bebouwing
en
opg de dijk: van volkse woningen
eethuig^
zen herbergen en logementhuizen in sobere bouwtrant veranderde het beeld totaal
vanaf het Hotel du Phare. Verder westwaarts wisselden zeedijkvilla's
en hotels
l
elkaar af. Het Kursaalgebouw
onderbrak
g
deze bebouwingaar
ten westen van het
g,
Kursaal was er net hetzelfde fenomeen.
Na WO I verloren de meeste huizen
Palace
.^ Za F la
^
^ e et le Royal
0 ST E^^D^palace
- ore and the Royal
hun oorspronkelijke functie van privésea-shore
y ^
The sea
zomerverblijven
en vele werden tot hotel of
l
pension omgebouwd.
Voorbeelden zijn
gn
l
'Villa Doris' die het 'Grand Hotel de Bruxelles & New Claridge'
g werd Is ^ 'Villa des C Yg nes' dat voortaan het 'Grand Hotel Osborne'
was, 'Villa NePtune' die het 'Hotel Empire'
p
werd of nog
datgep
g de 'Villa Les Dauphins'
woon 'Hotel Les Dauphins'
werd 19. 'Villa
p
Hipp
ocrate' op Pde hoek met de Hofstraat
was reeds tijdens
WO I een tabakswinkel
l
eworden20.
Ook
het hotel-restaurant 'Yp g
riana' was oorspronkelijk
p
l zo'n schitterende
zeedijkvilla
vertimmerd tot hotel21.
l
Tussen het Royal
Y Palace Hotel en het
ehuchtgenaamd
'Albertus'
kwam er een
g
g
tweederote
g bouwzone voor villabouw.
Het was architect Antoine Dujardin
die
l
belast was met de verkavelingg en de verkonpvan de loten bouwgrond.
Er kwam
g
Het Royal Palace Hotel (prentkaart)
ook een meisjespensionaat,
het 'Pensionnat
lp
dijk stond hier
du Sacré Coeur'22. Op
p de dij
de Villa Osterrieth van deelijknami
g l
ge
Antwerpse
rekeningg te houden. Later werden ze
Het 'Hotel des Thermes' (hoek
p familie. Hier werd Prinses
schaamteloos verwaarloosd en in de nazoH. SerruYslaan-Aartshertoginnestraat door Marie- oséeboren.
g
mer van 1997
Derivé-architectuur
was vooral
gesloopt pom plaats
te ruimen Charles Van RY sselberghe 13 ^ 'Hotel Royal
9978
P
p
Y
voor een bredere wandeldij
geconcipieerdgees
in de eest van het eclectiwandeldijk met onder-de Prusse' (Van Iseg hemlaan 14 'Excelsia
Het aandeel van zuivere neostijlen
garages
1) (arch. André
J
g
g g en een — beperkte
P er — badin- Palace' (Adolf Buylstraat
Y
was al veel minder en art-nouveauarchitecfrastructuur: eet- en drinkgelegenheden,
Daniels 'Hotel Imperial'
(Van Ise^hemP
reddingspost, toiletten,^ opbergruimten
schaars.
tuur was zelfs bijzonder
laan 15gekend
omwille van een eigen
J
g
g
De
bekendste
in
Oostende
verblijvoor strandstoelen... Deze opende
begin
roulettes
eelzaal
in
de
jaren
'3o,
'Hotel
de
3,
p
p
l
g
16
r' (Kaaistraat )16...
vende architecten waren Henri Carbon,
Francfort'
ljuli 1998. De ggolvende lijn
l n diezokenmer188 -1976 M.A. De Donkend was voor de vooroorlogse
André Daniels3
Tijdens
WO II brandden het 'Hotel
l
g structuur
werd in deze van 1997-1998
h. Be- de la Plage',
c
uers
Charles
Pil,
Achille Raoux, Gustave
ernomen
het
'Hotel
Splendid',
het
g p
Vandamme,
Jean
Gobin
(1860-1939).
doelingvan die golvende
lijn
in
het
dijk'Hotel
Beau
Rivage'
en
het
'Hotel
Océan'
lijn
g
g
l
Gobin ontwierpe een aantal stadszakelijk zo kon men méér
uit. Helemaal op het einde
van de oorlog
pprofiel was zakelijk:
g
villa's aan de Leopold
II-laan „5,
2 81 de
én verhuren aan
in het 'Royal Palace Hotel' hetonderging
p
p
en
de
KoKemmelbergstraat
(11,12,19)
zonnekloppers
die
de
dijk
dij
boven
het
zelfde
lot.
Het
'Palais
des
Thermes'
werd
g
^19
Pp
ningstraat 28 Euphrosine
Beernaertstraat
verkozen.
zwaar beschadigd.
^p
De meesten
van zijn realisaties zijn
J
verdwenen.
Logies
Naast hotels waren er ook de stadsDe logementinfrastructuur
voor de
Antoine Dujardin
Dujardin
8-1
was
villa's, in origine
verblijve
4 18
933
g
g vaak tweede verblijven
kuur gasten bestond opp de eerste plaats
uit
welstellende families uit het binnen- of niet alleen de naaste medewerker van
p
hotels. Die waren doorgaans
ingericht
oop
Louis Delbouille bijl de verkavelingg van de
buitenland. Deeliefdste
woon- en logeerg
g
g
g
langere
verblijve zoals het toen mode was: p laatsen waren uiteraard die aan de Zeedomanialeronden
in Oostende. Hijl was
g verblijven
g
ook
de
ontwerper
van
tal van villa's aan de
kortere verblijven zouden pas
na
WO
I
dijk
(=Albert
I
Wandeling)
en
in
de
op
de
p
p
l
g
p
regel
Oostendse dijk
reel worden. Hotels waren er in alle prijsZeedijk uitmondende straten,- de grote
Zeedijk
l en in de straten van de
pl
g
nieuwe stadswijken.
stadswijken. In 1876 kwam hij naar
klassen. De duurdere, echte
'palaces' soms,, nieuwe lanen met hun zi'straten'
7. Het
p
l
stonden aan de Zeedijk:
'Hotel
du
Cercle
Oostende
om er enkele villa's te bouwen
betreft
straten
zoals
de
I
zerstraat
Kemmel,
J
jaa
Ph
'6 'Grand
voor
deroe
In hetzelfde jaar
a erGrand
Hotel
otel Osborne
Osborne' 7,Grand
'Grand bergstraat,
Parijsstraat,
Van
Iseghemlaan,
p
g Delbouille.
g
l
g
^
^
hijhij
opdracht
voor noggzes huizen oop
Hotel des Bains' (de latere 'Majestic'
kreeg
Konin straat Koninginnelaan,
Koningstraat,
van
l
p
g
g
^ de hellingen
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de hoek Hertstraat-Van Iseghemlaan. Tushij het Hotel Contisen 1880-18844 bouwde hij
nental op de Zeedijk.
Met meer dan vijftig
llg
realisaties was hij ongetwijfeld
on g
J feld de voornaamste architect te Oostende in deeriode
p
1876-1914. Zijn stijl was uitgesproken eclectisch. Ook de grondp lannen van zijn
l n ontweren waren
traditioneel.
Hij ontwierp,
J
p,
samen met zijn broer Thomas die ook architect was, het 'Casino de la Scala', een
klein variététheater in de Hertstraat23.
Architecten uit het binnenland voerden losse opdrachten
uit in Oostende: Jules
P
van Ysendyck,
Franz
Devestel,
Y^
^ (ZeedijkJ 11 4;
1908; gesloopt
g
p 1977-78),Alban Chambon
(café 'La Terrasse' in de Van Iseghemlaan
Paul Hankar (de 'Villa Mackintosh' opp hoek
Van Iseg hemlaan HellingChristinastraat ... A. Menessier was auteur van
meerdere zeedijkvilla's,
Edmond Serneels
l
bouwde in de Van Iseghemlaan
99,de 'Villa
g
Gabrielle' met een schitterende neogotische
g
(gesloopt
gevel
evel
esloo t 1 .Octave
Van RY ssel979
ber he bouwde de villa's 'Les Terrasses',
bergh
'Trèfle' en het flatgebouw
'Le
g
Ponant' Zeedik
l^• Mariakerke). 'Le Ponant'
was duidelijk
l modernistisch en betekende
g
een breuk met hetan
g gbare eclecticisme ten
voordele van een meer sobere bouwtrant.
Alleen de balustrades en de houten g evelelementen tonen enige
g uitbundigheid24
g
Kursaal en casino
In een kuuroord draait heel veel
rond ontspannin g. Dit betekende een
Kursaal en Casino, een Schouwburg
g, en
renbaan
parken.
,p
Het eerste Casino was ondergebracht in het Stadhuis: naarlannen
van
p
architect Frans-Tilleman Sus
werd
een
Y
g rote zaal in ggericht voor bals en concerten.
Veel te klein voldeed dit Casino in de ljaren
'4o
4 al niet meer aan de noodwendigheden.
g
Vanaf 1852
5 beschikte Oostende over
een eerste volwaardigg Kursaal gebouw.
Het
g
was een luxueus houtenavil'oen
in 1851)
p
1852
gebouwd naarplannen
van Henri
5g
p
Beyaert25,
een
van
de
meest
vooraanY
staande Belgische
architecten van dat ogeng
g n
blik. De buitengevel
was eclectisch, de
g
grote
rote zaal was oriëntaals opgevat.
Omdat
pg
ook dit Kursaal algauw
te
klein
werd,
g
bouwde men er in 1860-1861 eengrote
ruimte inlas
g en metaal aan.
glasconstructi waren
Kursaal en
enlasconstructie
en werden dan ook verkocht toen het tweede Kursaal inebruik
g
werdenomen. Ze functioneerden nog
g
lange
tijd als Casino in het Noord-Franse
g tij
Delasg en metaalconstructie
werd zelfs nog
g een tweede keer verplaatst
p
en stond tot voor kort in Dunkerque
q waar
het - zonderlazen
wanden weliswaar g
eerst alsg
gara e diende en daarna als remise voor badhokjes
) en ander strandmate146

certen teenieten
moest men eigenlijk
o
riaalebruikt
werd. Nu is de constructie
g l op
g
g
de
verdieping
plaats
nemen,
zoniet
kreeg
ontmanteld
en
wacht
in
een
loods
opnieuw
g
gp
^
p
men algauw
een halskramp.
o een nieuwe,^ vierde bestemming.
op
g
P Er was de
g
Winter arken de
peelzaal, de leeszaal, de Wintergarten,
bouwde men een nieuw kur- s p
In 1875
75
balzaal,
derivé-club
met
een indrukwekplaats
ten
saal het 'tweede' Kursaal op
een
p
p p
kende rotonde in oriëntaalse stijl
westelijk
westen van de bestaande,,p
op het westelijke
l een caférestaurant. Spectaculair
was een hoge
uiteinde van de dijk.26
p
g toren
l
in ijzerg
en glas met binnenin een wenteltrap
Delannen
waren van de architecp
P
die naar balkons leidde vanwaar van het
ten Naert en Laureys.
p
Y Het werd opnieuw
panorama
opP stad en zee konggenoten wor eenebouw
in classicerende eclectische
p
g
den. Onder deze toren was het 'Salon
stijl,
g van metaalJ- met belangrijke
g J inbeng
Leopold
II',,ggedragen
bouw enlas
g doorgranieten
g
p
g voor de ruimten metgrote
g
zuilen met in het centrum eenranieten
overspanningen. De toegangspartij
toegangs P J was
g
fontein. De decoratie bestond uit een
,
naar de stadericht
degrote
g
g concertzaal
mozaïekvloer,, wandbekledingen
zeedijk Rondom deze zaal
keek uit op
g in kostp de zeedijk.
lageen open terras. Hetgebouw
plafondschilderingen
baar marmer, p
oogde
g
g
g met een
eigenlijk
relatief
sober.
van
de
architectuur
omgeven
ei g
allegorie
I
door
g
l
g
voorstellingen
Dat veranderde toen tussen 1898
van
de
beroemdste
bouw9 en
g
1906
dat 'tweede' Kursaal na elk seizoen
werken ter wereld. De bronzenortretbuste
9
P
er op
van Leopold
IIprijkte
stuk voor stukesloo
P
pJ
p een sokkel.
g
pt en heropgebouwd
pg
Deze buste staat vandaagg de dag
werd naarlannen
van Alban Chambon.
op de
p
gp
Square
Clémentine.
Na elk winterseizoen was een bouwfase q
in theorie althans - voltooid, werden stelEen sfeervolle beschrijving
J
g van het
lingen en bouwmaterialen weggenomen.
zij
Kursaalaf
g ons Emile Verhaeren in zijn
gg
'Met
zijn
koepels
en zijn
de
vele
prentkaarten
die
er
rafie:
Wie aandachtig
p
g
p
g
van ditebouw
en
zijn
rozetten
en
zijn
n
lan
bestaan, bestudeert,, kan de puntgevels
g
g
g
l
veranderingen bijna
taarns met zijn
zijn
elegante
bijnaop
p de voet volgen.
g
ggouden versiering
Delatte
rond en de indeling
zijn zoals een
p g
gen en zijn ramen die open
g van
P zij
vol
klankrijke
Naert en Laureys
werden
om
luisterrijke
luisterrijke
en
klankrijke
pragmatische
Y
Pg
g enoe ens. Een knap
redenen behouden. Chambon verwerkte
p orkest laat er iedere dagg
rijke
materialen die hetg
muzikale kunstwerkeneboren
worden en
gebouw een
g
J
beroemde stemmen zijn er te horen - redeexuberante feeërieke allureaven:
rijke
rijk
g
en andereesteenten
zoals
naars en conferenciers - en virtuozen
g
graniet
enp
waarvan de naam duizenden echo's
porfier, mozaïeken,, decoratieve
o pg
ceramiek uit de Britse Doulton-fabriek...27
roept creëren er werk van beroemde meesEr was de concertzaal die uitkeek op ters dat op
o een storm van applaus
ontpp
zee en op
de
haald
wordt.
Alle
talen
worden
er
verdieping
een
ruime
ronde
pg
galerijhad. De zaal had een orkestgaande aleri'
geldmagnaten,
mensen
gesproken. Spelers,
,g
g
p
g
tribune dielaats
bood aan een symfonisch
uit de wereld van de wedrennen,, beursp
Y
orkest van 150 man. Om echt van de conmensenn
prinsen enpprinsessen,, dames
,p

OSTENDE-KURSAAL

COTE

ARMERE

Het 'derde' Kursaal (deevel
zijdevan de stad) (prentkaart)
g aan de zijde
p
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Phot.

u ^^
O^tende. -- LeKursa

L. Lagaert, Brua. 3$

Het 'derde'Kursaal (deevel
zijdevan de zeedijk)
zeedijk)(prentkaart
L. Lagaert)
p
S
g aan de zijde

van de wereld en de courtisanes allen
verdringen
o
kijken uit de hoogte
g op
g er zich,^kijken
elkaar neer, verachten elkaar of vermenen
g
er zich onder elkaar.
De drieoPeenvol gende Kursalen
waren het decor voor tentoonstellingen,
gbals waaronder het fameuze jaarlijkse
J
J 'Bal
concerten met
du Rat Mort', symfonische
optredens
van de allergrootste
solisten en
g
p
dirigenten
van toen^orgelrecitals... Verder
g
voorstellingen
g
g van diverse pluimage
p
gaande
van
demonstraties van de fonog
en de 'cino ra bosco
e'(1896),
9g
p
g raaf (1889)
p
trekkingen
g van de Koloniale Loterij,J^ tot
en 'Nuits Cubaines' in door
jazzoptredens
•
Félix Labisse ontworpen
P decors. Uiteraard
— en vooral zelfs — waren er de kansspelen.
Het 'derde' Kursaal werd tijdens
l
WO II opp last van de bezetter afgebroken.
g
0 pdezelfde plaats
p verrees in 1951-1952 een
nieuwgebouw
naar plannen
van architect
g
p
Léon Stijnen.
Een ggebouw dat nu ook aan
l
een drastische ingreep
g p toe is.

Dit alles deed niets af van het feit dat
het om een veel te kleine, onpraktische
en
p
ging,
verouderde schouwburgzaal
in
een
badg
stad-met-allure onwaardig.
o werd
g Vanaf 194
in de Van Iseghemlaan
in recordtempo
p een
g
nieuwe schouwburgg opgetrokken
naarplanpg
P
nen van Alban Chambon 29. Na de opening
p g
van de nieuwe schouwburgg werd het oude
tijdens
de eerp Dat gebeurde
l
P and gesloopt.
g
g
ste maanden van 1907.0
die p
plaats kwam
Op
eenroot
g woon- en winkelblok het 'Huis
nu nieuwbouw
Bouchery'
995•
g
rY(gesloopt
p in 1995;
naar ontwerpp van Bob Van Reeth uit 19961997).
was naar het tra997 De schouwburgzaal
g
ditionele toenan
bare
model
gebouwd:
g
gg
van
ppodium met toneeltoren,^ omgeven
g
dienstlokalen, een zaal metarterre
en
p
meerdere verdiepingen met zitplaatsen.
p

De architectuur was wat van Chambon verwacht kon worden: een ten toppggedreven
eclecticisme met kleurrijke
l materialen en
aandacht voor figuratieve
sculPtuur3°
^
De Schouwburg
6g g werd in915e
sloot:
hijmoest plaats
maken voor een ioo
phij
p
meter hoogg torengebouw,
g n Eurog
^ het zgn.
acentrum
dat
flats,
winkelpanden
en een
P
P
parkeergarage omvat.
Voorstellingen
g
g van het lichtere genre
vond men o.a. in de ' Scala' aan de helling
van de Hertstraat en Moulin Rouge-achtige
shows werd aangeboden in het Café de Paris in de Van Iseghemlaan.31
g
niet De kuurgast
1834hadzo
ganno
34
veel keuze: er was het Casino in het Stadhuis opp3
het Wapenplein. In 18 2 was onder
voorzitterschapP van burgemeester
Lansg
zweert en met medewerkingg van de Britse
consul Fauche en van Duclos-Assandri de
'Société du Pavillon et des Bains de Mer
200
d'Ostende' opgericht.
Ze gaven
in 1833
33
g
pg
aandelen uit van ioo fr. Hun 'Pavillon Anlais was het eerste badhuis. Het stond oop
g'
de dijk
g van de Vlaanderenstraat,
J ter hoogte
daar waar later het eerste kursaal zou komen. Ze baatten ook een badkarrendienst
uit. In het 'Pavillon Anglafs' waren er badvertrekken salons voor dames en voor
heren, een leeszaal,- een spell
P en biljartzaal.
Hetebouw
leek
wel
een
miniatuurversie
g
van het 'Royal
g
Y Pavillon' in Brighton.
Volens
g de Oostendse historicus Carlos
Loontiens bestond ditaviljoen
p l slechts
kortstondig:
door
een
storm
zou het in de
g
stadsgracht
zijn gewaaid.
g
Gelukkig
au usg kon de badgast
g van augusaf
ter
verpozing
terecht
in
een
1834
34
p
g
houtenavil'oen
p l oppde dijkl dat als café
fungeerde.
Jacobus Hamers bouwde het
g
met deoedkeurin
gvan de Minister van
g
Oorlog.
g

Schouwburg

Lange
tijd diende de kuurgast
g tijd
g zich
in Oostende wat toneel betreft tevreden te
stellen met een aftandse schouwburg op
(het huidige
e
het Komedieplein
gMarie-Josép
plein).
Dit
laat-i8de-eeuwsegebouw,
dat
p
eerst de brouwerijl 'De Fortune' was, diende
van 1818 tot in 1904
94 als theaterzaal 28 . Er
waseen
g eigen
ggezelschap.
g
p Er werd een
gedaan
op
diverse
toneelmaatberoepp
p
pg
scha I en
J onder meer uit Mons, Maastricht, uit Frankrijk
J en Italië. Naast toneelvoorstellingen waren erook concerten,
opera, zag
za men er goochelaars
of circusg
nummers. In 1892
9 stond Sarah Bernhardt er
kon men er
één dagg opPdeP
planken, ^in 1895
95
La Belle Otéro bewonderen.

Het 'derde' Kursaal De wandelgang
wandelan rondom de verdieping
p
p Svan de concertzaal (prentkaart)
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0t^

Ostende

Leooldark
p p

Avenue Lêo
p old, au fond le part.

Nels)
Hotel g
gezien van uit de tuin van het Kursaal (prentkaart
De Leopold
II -laan en het Imperial
p
p
p

Het heette aanvankelijk
l 'Pavillon
des Bains',, maar na een bezoek van het
vorstenpaar
greep
zij kans om het
g p Hamers zijn
p
paviljoen 'Pavillon Royal'
te
dopen
Y
p 32 . Uit
architecturaal standpunt
was het 'Pavilion
p
Royal'
Ro al' geen hoogvlieger: een centraal
gedeelte
met vooruitspringende ortiek gp
geflankeerd
door octogonale
rotonden.
g
g
De achterzijde,
gekeerd naar de
l - de zijdeg
wallen was een echte horreur.
Na een uitbreidingg in 1842 met een
vergaderzaal en restaurant werd het 'Pavilion Rotal' ook een bescheiden kuurcentrum. De uitbreidingg voorzagg immers ook
in kleine kamers voor het nemen van
warme zeebaden en stortbaden.
Tot in 1845
was Hamers oppde zee45
dijk
l als het ware 'alleenheerser' in de horecasector. De eerste concurrentie was het
'Pavilion Warrinier' in 1841
o
op
4 ggebouwd
het westelijke uiteinde van de Zeedijk.
l Men
kon er warme en koude baden en warme
zandbaden nemen. Tijdens
de storm van
l
25-26
september
1843
werd het 'Pavillon
5
43
p
Warrinier' totaal vernield.
De volgende concurrentie kwam erbi'l in 1845:
45 de 'Cercle du Phare', een fantasierijk
terrassen, en met
J bouwsel met grote
g
vier minaretachtige
^ torentjesggebouwd
rondom de oude, 18de-eeuwse vuurtoren33.
De initiatiefnemer, deroot
g grondbezitter
Belleroche mikte opP een elitair publiek.
p
De 'Cercle' werd nu de 'place
to be'. Het
p
'Pavillon Royal'
De Cercle
Y had afgedaan.
g
had een conversatiesalon, een leeszaal, een
dans- en muziekzaal, een rookzaal een café
en een restaurant. Op
p de verdieping
pg waren
er salons waarasten
een
afzonderlijke
afzonderlijke
g
bedieningkonden krijgen.
lg
Alleo
in en
pogingen
g van Jacobus Hamers
om zijn etablissement opPtewaareren
waarderenwa
ren boter aan deal
:
het
installeren
van
gg
148

een camera obscura, het invoeren van een
cerclerivé
zij kuur p het
^ verbeteren van zijn
niets kon nog
p In
ghelen.
1851
gooide
hij
hij
de
handdoek
in
de
ring.
5 g
g
De 'Cercle du Phare' moest in 1877elegd
1878
wijken toen de Zeedijk
7wijken
J heraa p g
werd. De vuurtoren kwam opnieuw
alleen
P
te staan.

Parken
e
Tot de vaste elementen van een
kuurstad behoort het stadspark: een kleine
groenep
oase als laats voor ontmoeting
g en
ontspanning.
Tot 1829
geen stads9 had Oostende g
ark.
Toen
werd
een
klein
wandelpark
aanp
p
op gronden ten zuiden van het
gelegdpg
Tweede Handelsdok. In 1831
3ggaf de stad de
uitbating
van
dit
park
in
handen
van een
p
g
privé-ondernemer.
rivé-ondernemer.
Hij
Hij stond in voor het
onderhoud, maar ook voor het schenken
van dranken. Deze 'Stadswandelhof' of
'ardin Public' kreeggin 1832
2
naam 'Leo3de
pold
park'. In 1838-18
39verdween dit park:
p
deronden werden
benut voor de aanleg
g
van een spoorwe gstation. Er kwam een alternatief: in 1837
al werd het 'Prinsenpark
37
p
aangele gd in een zone die zich situeert tussen de huidige
zij naam
g Hofstraat (die er zijn
ontleent) en de stadswallen (nu Van
Iseghemlaan . Opp de wallen begon
p
g Leopold
I trouwens met de aanlegg van een zomerp aleis dat echter nooit zou voltooid
of 'ardin des
worden34. Het 'Prinsenpark'
p
stijl
Princes' was een kleinark
in
Engelse
stijl.
p
g
als het eerste Leop
oidpark was de uitbatingin concessie gegeven.
Concessionaris
gg
was Louis Vanden Abeele, directeur van de
'MessageriesJ.B.Van
Gendt',
g
^groothandelaar in kolen enuano.
Zowel van het 'eerg
ste' Leop
oldpark als van het Prinsenpark
p
bestaat bitter weinigg beeldmateriaal.

In 1852
5 deed de tuinarchitect Bortier
een eerste voorstel om buiten de wallen een
park
aan te leggen. Tot 1861 bleef het daarpgg
bi'. Toen nam het Stadsbestuur het voornemen om eenark
gg buiten de
p aan te leggen
Westpoort.
Er
moest
immers
dringend
uitWest
g
p
ekeken
worden
naar
een
vervanger
voor
g
g
het kleine Prinsenpark.
p
Derond
was toen noggmilitair dog
mein en werdebruikt
als bleekveld en als
g
speelterrein.
In
1862
besliste
degemeenteg
p
raad om hetark
oldpark te
P de naam LeoP
lement
geven.
Meteen werd ook een parkreglement
g
p
aanvankelij beopgesteld.
Detoegang
toean was aanvankelijk
Pg
Deze maatregel werd door de Oosonpopulair ervatendenaars als biezonder
ren. Pas in 1865
5 werden de wallen die de
stad van hetark
Na
g
P scheidden geslecht.
een uitbreiding
park de
ghetP
g in 1870 kreeg
omvan
omvangdie het zou behouden tot aan het
doortrekken van de autostradeterminus: beg rensd door wat nu de Hendrik SerruY slaan, Karel anssenslaan Leon Spilliaertzijn
straat en Euphrosine
Beernaertstraat zijn.
P
voor
het
Leo
old
p park
p
waren van tuinarchitect Fuchs. Het werd
romantische p ar keen concept
g
P in Engelse
stijl.
J Het duurde uiteraard nogg decennia eer
ditark
P een min of meer 'volwassen'
indruk bood35.
De oude boringen van de artesische
putten gaven
nu aanleidingg tot de bouw
p
g
van tweepaviljoentjes.
l Een eerste opp de
l
p
hoek Karel Janssenslaan/Hendrik SerruYslaan. Dit
l verdween om
p aviljoent'e
l kleinestreeksi 94
0. Het tweede was groter,
was
g
een architecturaal niet onaardige
rondbouw
g
36.H
en kwam boven opp
de arkheuvel
Hett
werd 'Pavillon Royal'
g
Y — later doorgaans
'Trinkhall' —genaamd.
Dit was in 18
77 ...
g
Het was eengebouwtje
ter
verpozing:
het
g
l
werd een tearoom, men kon er biljarten, er
voorstellin
waren
gen van een marionettentheater... In 1960
9 werd het afgebroken.
g
De doortrekkingg van de Leopold
IIP
laan en verregaande,
^ onnodige
g
g aanpassindens
en van
het padertracé in het park
tijdens
l
p
de voorbije drie jaar,
g dat
g
l ^ hebben tot gevolg
het Leop
old park anno 2001 al heel ver af
staat van de originele
idee van Fuchs.
g
Het Maria-Hendrikapark

lijnbaan
Ditark
P ten zuiden van de lijnbaan
de kazerne, was anno 1875
75nog
g een onverzorgd
Daar lagen
de walg
g
g bosgebied.
rachten.
Wegels
doorsneden
het
len
ene
gg
g
bied. Omwille van de oude versterkingen
g
heette het bos ook 'Bois deslacis'g
en nog
een andere naam, het 'Bois des Amoureux',
hoefteen
g
g verdere verklaring.
zij meHierlanden
Leopold
p II en zijn
p
een stadsbos. Delannen
waren
p
van tuinarchitect Edouard Keiligg en stammen uit 1876
7 37.
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De oude naamkeuze -'Bois de Bouduidelij
logne' - voor het park
verwees duidelijk
p
hetrote
p in het westen van
g park
Paris. Ook sites binnen het park
Parijs.
kregen
g
p
namen die expliciet
naar
de
Franse
p ar kp
cultuur verwezen: Ermenonvilleron
oors g
kelijk
Laiterie
pavil'oen
J
l
J Pseudo-'acht
(drankgelegenheid)38...
De naam Maria-Hendrikapar
Maria-Hendrika ark slaat
natuurlijkop
de
echtgenote
van Leopold
II.
p
p
g
De Oostendseemeenteraad
besloot in
g
1892
9 tot deze naamsverandering.
g
Tussen 1888 en 1905
95 kende het bos
diverse uitbreidingen.
De uitbreidingg van
g
1896,
van 7,7 ha, werd in
9 ^ een oppervlakte
pp
1897
uitgewerkt
volgens
plannen van tuin97
g
g p
architect E. Lainé.
Vóór Wereldoorlog
g I al, maar zeker
tijdens
het interbellum en vooral na
l
Wereldoorlog
p het Maria-Hendrig II kromp
kapark;
aan
de
randen
werd er om diverse
p
redenenrond afgepitst. een verkavelingg
voor luxevilla's, parkeerterreinen,
p
, een tenniscomP
lex^de Stedelijke
StedelijkeVisserijschool,
de
J
H. Hartkliniek, een voetbalterrein, een
dierenasiel, drie watertorens... Enkele doldrieste - uiteraard zeer lucratieve -plannen die een noggg
grotere aanslag
het park
p
p
gop
zouden hebben betekend, werden onder
luidrotest
van een meer en meer milieup
bewuste en mondige
g
g bevolkinggafgevoerd.
Dit was in de Jjaren '6o en' 70.

monumentale arduinen zitbank inure
p artnouveau. Ontwerper
was
de
gekende
arg
P
chitect Paul Hankar. Hij had de bank ontworpen
voor enkele Waalse
p als promotie
p
steengroeven en ze stond opp de Wereldtentoonstelling
0o in Parijs.
g9
l Nadien werd ze
gee
over g
naar de Oostendse Koninginnelaan
g
bracht.
Was het werkelijk
g eJ om die enkele
wonnenarkeer
laatsen
te
doen
of
was
het
p
p
de kwalijke
kwalijkereputatie
p
van faciliteit als be-

ijzeren brug
met de ijzeren
Het Leopold
p
% en de faux-rockers
p het verdwenen deel van het park
park. Gezicht op
(rentkaart
V.G.)
p

De Squares
q

De Koninginnelaan vormde de verbindingsas
tussen de zone van het Kon.
g
Paleis en het Maria-Hendrikapark
Maria-Hendrika ark. Aan de
liet Leopold
II zijn stallingen
p
g bouwen.
Het werd eengebouw
in Noorse stijl
g
J- naar
plannen
van een Noorse architect Ivar A.
p
Knudsen, die ook de Noorse villa op
Raversijde
l zou ontwerpen.39
p
Voorbijl Petit Paris werden links en
rechts van de laan opp initiatief van Leopold
p
II kleine
intiemeaangelegd om
p arken
zoomd door huizen van een duurdere
De beide p
parkpleinen
met hun
p ri'sklasse4°.
J
p
typische
Ypggesloten karakter werden ontworp en door E. Lainé en kregen
g namen van
Belgische
Stéphanie
en
p
g
pprinsessen: Square
q
S qquare Clémentine. Via de Civiele Lijst
l
hield Leopold
II persoonlijk
p
l toezicht opp de
p
bouwaanvragen:
alles wat rond de squares
g
q
gebouwd werd moest binnen een welbelt
P aalde architecturale visie kaderen. Hier
verrezen dan ook enkele van de mooiste
stadsvilla's en herenhuizen die Oostende
kende.41 De meeste villa's van beide
voorbij vier
squares
zijn tijdens de voorbije
q
vervangen
door
flatgebouwen42.
g
g
Stenen Bank

In de as van de Koninginnelaan,
ter
g
hoogte van de Squares
stond
van
ca.
l
01
9
q
tot ca. 1966
9 de zgn.
g 'Stenen Bank': een

ssp
portaccommodaties in de Steense polders.
p
Zijn
Zijn raadsman voor urbanisatorische p ro blemen Josef Stiibben was ernstigg met de
het overlijden
overlijde van
planning
P
g^
g bezig,
Leopold II een Ppunt zette achter dit p ectp
l'.
Nulant
volopp een
p men opnieuw
p
stadsrandbos in deze omgeving.
om evin .De aan jaren
plantingg ervan is reeds enkele jaren
geleden
g
p
estart.
g

laats' voor vrijende koppelschermde 'ligpl
tjes die de bank in 't duister bood, die het
tje
Schepencollege tot afbraak van dit monument deden besluiten, net opp het ogenblik
g
dat Oostende zich opmaakte
als gaststad
g
P
voor derote
00',
p 19
g tentoonstellingg 'Europa
een tentoonstelling
die
nog
steeds
als
het
g
g
eld voor deg
hernieuwde belangstartschotstellingn
en art nouveau?... De
g
g Jugendstil
steenbrokken van dit unieke art-nouveaukunstwerk werdenebruikt
om... het uitg
einde van eengolfbreker te versterken.
Albert-Park

De ontwikkeling
g van Mariakerke tot
verblijfzone
onder impuls
p II
p van Leopold
l
enro
g erealiseerd door de Britse pl'ectontwikkelaar kolonel John Thomas North in
samenspraak
met E. Lainé^ noopte
p ook oop
p
deze wijk
p
J tot de aanlegg van een stadspark.
Het verkavelingp
s lan van Lainé werd later
bijgestuurd,
kwam er. Het
p
Jg^ maar het park
kree de naam 'Albert-Park'. Dit park
kreeg
p
bestaat nu niet meer: het is volledig
ingepalmd door een voetbalstadion en een
evenementenhall.
Het Park van Stene

Een laatstearkdroom
van Leopold
p
p
II voor Oostende betrof de aanlegg van een
reusachtig
met ruime
p
g modern stadspark

et
Muziekkiosk op
p het
n
1
i
n
e
e
Wapenplein
p p

Behorenarken
tot de essentiële elep
menten in de infrastructuur van de kuurstad,
een muziekkiosk op
publieke plaats
is
p
peenp
dat ook. De eerste vaste kiosk in Oostende
werd in 1862 in het LeoP
oldp
ark geplaatst.
gp
Tijdens
een vuurwerk in de zomer van
18 6
Tijdens
7
brandde ze af en werd vervangen
g door de
sobere constructie die er nogg steeds staat.
kwam er een vaste kioskIn 1895
95
constructie op
p het Wapenplein. Een onderbouw in rustica, smeedijzeren
hekkens en
J
gietijzeren
zuilen
die
een
koepelvormig
g dak
P
g l
dragen.
De lokale architect was Theobald
g
Van Hille43.

a
Koninklijke Gaanderijen
Deze Gaanderijen
Gaanderijen werden ggebouwd
o
die eigendom
was van de
opduinen rond
g
g
Belgische
staat.
In
1
01
startte
de bouw van
Bel
g
9
eengalerij.
De
kostprijs
van
1.500.000
fr.
5
pl
J
g
Belgiwerd half om halfedra
igen door de Bel
g
staat en door Leopold
II persoonlijk.
p
l
p
In ruil kreeg
van het
g
ghijl het gebruikrecht
en
van
de
verbinterras op
de
galerijen
en
J
g
p
ding
sbrug('De Drie Gapers')
met het
p
domein van zijn
paleis.
lp
Die lange
galerij,
l- ggetekend door
gg
architect Charles Girault, was bedoeld als
overdektewandelgang
wandelan voor de badgasten.
g
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Eenglazen middenwand die als windvangg
fungeerde,
g
- liet toe steeds een wandeling
g in
de luwte te maken.

Sport
p
De renbaan

De renbaan44 werd op
3 in
P 23
3Jjuli 1883
gebruik genomen. Oostende had toen reeds
een meer dano
paar5ljaar oude traditie
Pdenrennen.
Dee
lannen
voor
de
renbaangep
g
bouwen waren van Antoine Dujardin,
die
l
voor de rest niet zakelijk
J in het Oostendse
renbaan ggebeuren betrokken was. In 18
1893
voerde hij ook de verbouwingen
aan
zijn
zij in
g
gebouwde renbaan door.
3g
In 1904
94 tekende Charles Girault
plannen
voor een overdekte hippodroom,
P
pP
te bouwen op Mariakerke45 . Dezeplannen
P
P
bleven zonderevol
g g.
De renbaan werd in 1906-1907totaal
g
verbouwd
naarar
plannende
van
Franse p
chitect Alexandre M ace
r 14. 6De renbaangebouwen werden beschadigd
tijden WO I
g tijdens
vernield tijdens
WO II. Ze werden hert
bouwd naarlannen
van de lokale archip
Y
tect A.V. Fobert.
Kleidui schieten

Opp het terrein van de renbaan werd
een burchtachtiggggebouwtje
l neergezet
g
architect onbekend; Alexandre Marcel?),
bekroond met een sculptuur
van een man
p
die een duif laat vliegen.
Hier
vonden de
g
sportieve
voor een J
partij-p badgasten
gelkaar
p
tj kleiduifschieten.
tje
Een andere elitaire sport
p was tennis.
Het eerste tennisplein
in Oostende kwam
P
er naar verluidt in het Leop
oldpark. Er
kwamen ook p leinen achter de Kon. Gaanderi'ende Thermae gebouwd
ebouwd werl
den. Het tennisgebeuren
verhuisde ten
g
slotte naar een uitlo p er van het MariaHendrikaP
ark, aan de Koninginnelaan en
de Prinsenlaan. Het clubgebouw
van de
g
Ostend Tennis Club is naoorlogs.
g
Wielerbaan

Een wielerbaan brengt
g ons naar de
wielers
wielersport,
sport,
een
p ^ een meerpopulaire
pP
P
uitgesproken 'kijks
'kijksport'
ook.
Deze
sport
l p
p
kende in de ljaren 189 0-18
95een sterk opkomendeo
populariteit.
In 1895
werd de `S.A.
95
pp
du Vélodrome d'Ostende'esticht.
Antoine
g
Dujardin tekende deplannen
Dujardin
voor
de inp
frastructuur die ook voor voetbalwedstrijden en cricket kon dienen. De velodroom
kwam er nabij het tramdepot
p op
p de Nieuw p oortsesteenweg en bijl de renbaan. De wielerbaan bleekeen
g succes en werd in 1 901
eliquideerd. Het bestaan ervan leeft enkel
g
verder in een affiche47 en in de naam `Velodroomstraat'.

150

Transport
n logistiek
asote
P
Was tot voor de komst van de
spoorweg
het meest aan g ewe p
g
g de diligence
zen vervoermiddel en de trekschuit naar
Brugge
gg een erg
g comfortabel enggeliefd
transportmiddel,
trans
p
- dan is het toch het spoor
p
dat Oostende echt zou ontsluiten. Op
p 28
augustus
183 8 werd de spoorweg
g
P
g BrusselMechelen-Oostende ingehuldigd. Het eindpunt
lijn
van de lijng
lag echter aanvankelijk
lk
buiten de stadswallen,-op
grondgebied
van
pg
g
deemeente
Stene. Pas in december 18
1839
g
werd een eerste voorlopig
Pg sta ti on binnen
de stadsmuren inebruik
genomen.
Het
g
g
ei
eigenlijke
g
J station,^op
P de zuidkant van het
Tweede Handelsdok werdebouwd
in
g
1842-1844
naarplannen
van architect
4 44
P
Auguste Pa
Payen
en. Het was een bouwwerk in
classicistische stijl
l 48.Meteen won de Kapelp
lestraat aan belang: door de nabije
nabijeligging
gg g
van het station werd dit de commerciële
slagader
van de stad49.
g
Toen in 1880-1882 eenroter
station
g
architect
g ebouwd werd naarplannenvan
p
Félix Laureys werd het bestaandegebouw
g
in het nieuwe complex
geïntegreerd.
Dat
P g
g
nieuwe, monumentale station werdeg
bouwd in neogotische
stijl5°.
Het station
g
J
was al in onbruik toen het werdesloo
g
pt in
1956.
95 Het diende onder de naam 'Albert
Hall' nog
g wel voor commerciële beurzen en
zelfs als stempellokaal maar treinen kwamen er niet meer. Meer dan 10 jaar dan
beleven deronden
onbestemd: er waren
g
plannenvoor een helihaven er stond een
p
barak die als jeugdhuis
fungeerde,
kortl g
g eer
stondegwaren er een kartingg en een dolfinarium... tot er in de late ljaren '6o en
tijdens
de ljaren'770 enkele pp
a artementsJ
blokken en een supermarkt
werdeng ep
bouwd. Waar eertijds treinenstoomden,
rijden
nu enkel nog
l
g winkelwagentjes
g l rond.
De spoorbundel
die zich kromde omheen
P
het Maria-Hendrika
o ebp ark werdpgro
ken51 .0
Opde vrijgekomen
gronden
werd
lg
g
een villawijk aangelegd alsook de terminus
van de autosnelweg
g Oostende-Brussel.
In 1844
was er een eerste 'Zeesta44
tion'ebouwd52
. Dit station was specifiek
g
p
bedoeld voor de aansluitingen
g met depakp
ketboten. Inde volksmond heette het dan
ook de 'débarcadère'. In 1910 startte de
bouw van het nieuwe zeestation `Oostende
Kaai'
van de ingenieurs-arp lannen naarar
g
chitecten Otten en Seulen. Het werd een
monumentaalebouw
in eclectische stijl
stij
g
reminiscenties aan de Franse renaissancearchitectuur 53 . De lokettenhall en de vertrekhall kregen
gla en
g overkappingen inlas
Stedenbouwkundigg sluit het oop
monumentalewijze
wijze hetp
van de
perspectief
p
Alfons Pieterslaan en de Vindictivelaan af,
kijkende vanuit de richtingg Petit Paris.
Tijdens
Tijdens WO I - kort na de ingebruikg
nemingus
- werd het stationsgebouw
g
g

ernstigg beschadigd.
g
g Eén van deglazen
overkappingen werd nooit meer hersteld.
Na WO I kreeg
g dit station ook een functie
passagiersstation,
terwij het
als 'gewoon'
g
p
g
^ terwijl
aan het de Handelsdok in
stationsgebouw
g
onbruik raakte voorassa
g
p iersvervoer.
De badendiensten hadden uiteraard
nood aan opslagplaatsen voor dieren en
materiaal. De rollende badhokjes
J - een
enorm volume! - werden na het seizoen op
de terreinen van de renbaane
gplaatst. Het
gebouwvan de badendienst stond tussen
g
de Koningstraat en de Warschaustraat, bestond uit stallingen
g en diende als de o P slagplaats
voor het overige
g strandmateriaal
gp
dat buiten het seizoen van het strand werd
weggehaald.
De ingang
P
gg
g g voor depaarden
van de badinstellingen
g bevond zich op
p het
Leopold
I-plein.
Detoegang
toean tot de badP
p
dienst kant Koningstraat
werd in 94
1 o af
geg
schaft. Eenoort
ebouw
in
de
Warschaup g
straataf
toean
toegang
tot een binnenplein
en
p
g
enkele functionele loodsen54. Hetebouw
g
jaren zestig.
werdesloo
tp in de jaren
g
g De locatie
komt overeen met het huidige
gebouw
gg
'Wieling he' nummer 29
9 in de straat.
Besluit
De aantrekkingskracht - architecturaal en anderzijds
l - van de badstad Oostende in de hier behandeldeeriode
moet
p
sterkerelativeerd
worden:
het
gekende
fog
g
tomateriaal - derentkaarten
tonen
enkel
p
en steeds opnieuw de mooie kant. De weelhotelwijkenlagen
g als een
derfge villa- en hotelwijken
dunne schil om het noorden en westen van
de stad. Kwetsbaar voor elke economische
ofolitieke schok
zoals na WO I zou blijJ
ken of voor veranderingen in het mobiliteitspatroon van de (kuur- toerist.
Het elitaire toerisme miste in Oostende g rotendeels wat ze in Spa, in Karlsbad of Vichy
Y wel hadden: het ritueel van
stond
het echte kuuroord. Daartegenover
g
eenrote
g troef: de zee en een mooi strand.
de zoAndere troeven waren het tijdens
l
vermaak
mermaandenoed
uitgebouwde
g
g
jaa verbein een infrastructuur die jaar
na jaar
J
werd. De badstad bood ook anonimiteit voor galanterieën allerhande. Gaf LeoP old II trouwens niet zelf het voorbeeld?
Oostende was dualistisch: elitetoeklassen leefden er op
p wan risme en lagere
g
delafstand van elkaar in totaal verschillende
,ggescheiden werelden. Eens achter
het stadsPark ,bijvoorbeeld
werd men al
l
direct met eengasfabriek en met kleine
scheepswerven
geconfronteerd.
De oude
g
p
binnenstad kende veleore
vervallen
g
buurten met bittere ellende, zeker in de
visserswi'k55
l . Zaken waarvoor de modale
kuurtoerist anno 190o
9 de neus optrok.
p
Pas tijdens
de
laatste jaren
jare voor
J
I kende Oostende enige
p archig rust op
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tecturaal vlak. Al is dat relatief want een
stad staat nooit stil, is steeds in ontwikkeling. De grote
bouwcampagnes
a nes waren echg
pg
ter voorbij:
J de havenwerken, de kerken, het
Zeestation, het Postgebouw, g
de verbouwing
van het Kursaal,, de invullingg vandeverkakaFeit is
gvan de domaniale ronden...
g
datedurende
de hier besproken
periode
g
p
P
Oostende een stad moeteweest
zijn
zij waar
g
bouwwerkzaamheden
g
aan dean
waren, verbeteringswerken
het
g
^
g g
toerisme tenoede
weliswaar,
maar
werkg
zaamheden die voor een continue werfsfeer en bijgevolg
g voor heel wat ongemakg
lg
ken zorgden.
Tot in s95
o moest de badgast
g
g
en de Oostendenaar het doen met eenamg
mele schouwburg.
p
g Het oude hoofdpostkantoor in de Witte Nonnenstraat, of wat daarvoor moest doorgaan
was een donkere
g
s ppelonk,^ de stad onwaardig.
g Hele straten
raakten stilaan ontsierd door een wirwar
van telefoondraden.
Ook het imago van Oostende-'kuurhet Thermen ppaoord'
dienta
g erelativeerd:
leis kwam eras
p enkele jar
len voor WO II.
Oudere initiatieven kwamen nooit echt van
derond
en toch ging
g
ggmen door met de
bouw van een thermaal complex.
p Na WO II
bleek de Thermen een bodemloos vat. Dit
duurde nogg tot s 980.
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ANN CASIER

Het muziekleven in het Kursaal van Oostende
rond de eeuwwisseling
Een toonaangevend Kursaalorkest, opmerkelijke dirigenten en beroemde gastmusici lieten Oostende
decennia lang meedraaien aan de muzikale top.

et eerste Oostendse Kursaal,
gebouwd
in 185^
2 was geen
g
g
kuuroord wel een mooi
recreatieoord voor de talrijke
talrijke toeristen. Zijn
Zij
•
speelp , lees- en orkestzalen hadden
voor hen eengrote
aantrekkingskracht.
g
g
In dezeeriode
werd toerisme heel
p
belangrijk
g l voor de Koningin
g der Badsteden.
Vanaf 183o evolueerde het kleine vissersstadje
J tot één van de befaamdste internationale kuuroorden. De aanwezigheid
van de
g
koninklijke familie was een grote
troef voor
g
Oostende. De stad en het Kursaal spaarden
p
geld noch moeite om het «Messieurs les
étrangers» muzikaal naar de zin te maken.
Ze kwamen van ver, want zelfs de sjah
J van
Perzië was een welkome bezoeker.

H

Oostende: ' too
n'aa
n evend
Het eerste Kursaal werd opg
etrokken in 1852
5 en bleek al snel niet meer te
voldoen aan de behoeften. Het tweede
werd op
gebouwd
d in
p een andere plaats
p
g
1875
18 en klaargestoomd
tegen
gen
het zomerseig
zoen van 1878.
7 De ppers was lovend over dit
architecturale hoogstandje,gebouwd
volg
ens de old
koninklijke adviezen van Leopold
p
II. Het visuele sprookje
echter
p
l ontgoochelde
g
auditief en er begon
eenl jarenlange
g e enkeilt
harde strijd
tegen
de
vreselijke
akoestiek.
vreselijk
J
g
•
190o werd het grondig
g
g verbouwd en
uitgebreid.
g
Op
0 muzikaal vlak evolueerde het
Kursaal van meeloper
p tot toonaangevend
g
centrum. Zo werd de muziek van Wagner
g
hier in 1877
nauwelijksgetolereerd,
nauwelijks
terwij
77
g
^terwijl
• in Brussel bejubeld werd. In het beging
stadium werd de muziek overstemd door
'het concert van de koffielepl
elt'es' en de
conversaties van 'le beau monde'. Van
zodra dirigent
touwtje
g Léon Rinskopf
p de touwtjes
handen kreeg,
werd
minder
aan
de
g^
smaak van hetubliek
toegegeven. Het
p
Kursaal draaide vanaf het einde van de vorige eeuw mee aan de top.
p

Het Oostendse
Kursaalorkest
In 1865
5 is er voor het eerst sprake
p
van een Kursaalorkest. Dit orkest moest instaan voor de begeleidingvan een aantal
zangsterren,
zoals de wereldberoemde
g
152

Het Oostendse kursaal rond de eeuwwisseling:
g feestzaal

Adelina Patti. Vanaf dieeriode
werd er
p
tijdens de zomermaanden dagelijks
gl een
concertgegeven
concerte even in het Kursaal. Uit hoeveel
leden het orkest in die tijd
J bestond, is niet
bekend; ergg talrijk
waren
ze waarschijnlijk
talrijk
waarschijnlijk
niet. Slechts een minderheid van de orkestleden waren Oostendenaars.
De krant L'Echo d'Ostende beschreef
het orkest als 'een talrijk,
J uitgelezen en
gedisciplineerd
ensemble
dat zich met
g
p
liefdevolleerfectie
identificeert
met de
p
schoonheid van hetes
eelde werk'. Deze
gespeelde
bloemrijke
J taal zal wel wat overdreven
geweest
zijn. Waarschijnlijk
Waarschijnlij waren er onder
g
orkestleden musici die niet eens een
eersteJ
p rijs hadden.
Ook slaagde
g slechts een deel van het
publiek
ubliek erin de goede
bedoelingen
g
g van het
orkest te volgen.
Zo legde
g
g dirigent
g Singelée
g
het concert een tijdlang
l
g stil, omwille van
het kabaal in de zaal. De krant opperde
dat
pp
dit de idealeg
ele
enheid
was
om
het
rondg
wandelen til dens de concerten te verbieden.
In 1874
kwam de 16-jarige
74
l g Eugène
g
Ysay
Ysa e het orkest versterken als tweede
Hijl
toen reeds bewonderd om
zijn
spel.
J zeer expressief
p
p
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In 1876
het orkest op
7 speelde
p
p een
normale diapason.
Oostendenaar F. Van
P
Poucke wou reeds rond 186o een fixatie
van de diagason om steeds verdere verhogin gen te vermijden.
vermijden.
Hij
Hi' wou de la vastleggen
gg op
p 435 hertz. In het Kursaal werd
zijn wil gevolgd;
hij zijn
zijn
g
g^ in Brussel verloor hij
diapasonstrijd
g Fétis.
asonstri'd tegen
De daaropvolgende jaren boekte
het orkest eeni'lsnelle
vooruitgang
Pl
g go.l.v.
de nieuwe dirigenten
Duhem
en
Dumon
g
en niet het minst door het formidabele
spel
Ysaye.
p van vioolsolist Eugène
g
Y e Ondanks de bloei kwam er een aantijging
lg g dat
beide dirigenten
enkel
'oude
dip
dingen
g
g zon
der waarde' uitvoerden. Het ontkrachten
van de beschuldigingkon niet baten, want
in 1878
7 startte het zomerseizoen in het
nieuwe Kursaal tevens met een nieuwe
Emile Perier. Hij
Hij had uit de grote
dirigent:
g
g
Parij een orkest
Belgische
Bel
steden en uit Parijs
g
vijfenzestig
l
g elitemuzikanten geselecteerd.
Stilaan kwam men op
p het niveau
van de internationale erkenning. De melomanen konden tweemaal daags
genieten
gg
van een concert: een harmonie- en eensYmfonieconcert af en toe vervangen
g door een

kamermuziekuitvoering.. De krant
'La saison d'Ostende' vond dat het Kursaalorkest kon rivaliseren met de beste orkesten van Brussel, Londen en Parijs:
J een
zeldzame zaak voor een badstad!
Eengewoonte die steeds sensatie
verwekte en op
onthaald
p luid applaus
pp
werd bestond erin dat een componist
die
p
hier met vakantie was,gevraagd
,g
g werd om
zijn
zijn eigen
Zo
g werk te komen dirigeren.
g
stond 'Es pparia' op
programma,
geleid
,g
p het p
g
door Emmanuel Chabrier zelf.
Jules Massenet schreef dat hijJ zelden
met zo'nedisci
lineerd
en correct orkest
p
g
gewerkt had.
De repetities
grepen 's morgens
p
gp
g
plaats en het was wel hard werken om zo'n
p
uitgebreid
repertorium
in zo'n korte tijdsp
g
J
spanne
opp niveau te brengen.
p
g
Af en toe hupp
elde het Kursaalorkest mee met de Parijse
Parijs mode en zo wereens deplaatse
delaatsen binnen het orkest verDe fluiten kwamen op de eerste
rij,
l,
met daarachter de violen. Daardoor veranderde niet alleen de aanblik, maar ook de
klank. De fluiten overheersten nu echter;
daarom werden ze de week daarop terug
g
naar hun oorspronkelijkeplaats
laats
gestuurd.
g
'Et bien, à ces flates, il a dit «Flute»'
schreef eenlaatseli'ke
p
l krant.
In 1898
het symfonieseizoen
9 opende
Y
p
voor het eerst zonder de oude, vertrouwde
ent Léon Rinsdirigent
gent Perier. Eerste diri
kofp bijgestaan
door
Pietro
Lanciani vulde
^ Jg
het orkest opnieuw
15
aan: eerste violen, ^3
13
tweede, 155 celli en contrabassen, in evenwicht met de blazers. Cécile Chaminade
sprak
ergg lovend over de tachtigg orkestmug
sici: het warenoede
zichtlezers, -ijverig,
g
l gtelligent en gedisciplineerd.
Gedurende
g
g
zij elke dagg voor
vijftien weken zorgden
g zij
een muzikaal festijn.
l
Twee jaar na deg
eeuwwisseling
stond Rinskopf
g voor een falanx van 120
muzikanten met zelfsharen.
4 harpen.Het jaar
l
daaro werden er twee symfonieconcerten
daarop
Y
per
er daggegeven,
ge
gg
g evu met tweeor^ aangevuld
g elrecitals gper week. 's Avonds gaf
g de volledieg bezettinggeen concert o.l.v. hun eerste

Aankondiging
in
p
gg van E. Caruso's optreden
het Kursaal (augustus
1906).
S
Affiche, stedelijke
1 discotheek Oostende

Programma
avondconcert
g
05.07.1902.
Archief Kursaal Oostende.

D'OSTENDE

bisite officielle
de Leurs Altesses
•

Fine
J
et

Ia

prinqege

Royaler

1be de Belgique

^

Samedi Juillet, h 7 314 heures du soir
AU KURSAAL D'OSTENDE

Grand Concert 3ymphonicue
sous I. A-ed;ou dc. AP. P. LANCIANI,
•

_ .^..

-+ ,

.._.^.._..^

P ROG R_i_+i.. M lt. E

^•^^^

1, Marche des Fiatnaïlles de Lohengrin
` Lia

Sinène
( tir clrtttrn . .
, att

3. La ZaZms;eueea
4, h'FlNlésienn^ e. sui t e (l'urcltestre.
A)

Pa•éiude,

u) Manuel.

C) A11aa1ett,

.

k. W.kt)Nt'tt.

.

AllBER.
TH. Ut r'PE tt .
(t l3tzt,.

.
u)

C,r,tlnn.

5. Lis Stoix des Cloehes

.

A. Lrrtulwl,

I+'atttaisie sur Gannet).
7. Noetambule, ti°It1S0

.

O. I lt'L rT.

U.

A. L11101Nt.

fIstmada, (. DavvItu, tinpr •11th, da In Conn, tar d, In ('hi,r nti , 111'•,

dirigent;
g ^ in de namiddagg leidde Lanciani
eenereduceerde
bezetting.
g
g
De buitenlandse concertreizen bewezen de Eurogese vermaardheid van de
groep. In Londen roemde The Dailyy Mail
het Kursaalorkest als één der beste van Euroga. Het muzikale seizoen 1906 dat niet
minder dan zes maanden duurde (!),werd
door de 15o
uit5 musici ingezet,
^nagelnieuw
g
g
talrijk natiog edost. Samenwerkingg met talrijke
en internationale artiesten was scheringg n inslag.
g Vele solisten vonden het een
eer om in Oostende te mogen
De
g optreden.
g
Bel g
Belgische
componist
E. Blitz, directeur van
g
het muziekconservatorium in New York,
roemde het Kursaalorkest als het beste ter
wereld. Deze overdrijving
J g berustte toch oop
eenrond
van waarheid: het Oostendse org
kest moest immers niet onderdoen voor
velerote
falanxen.
g
Ook de lonen van de musici lagen
g in
België.
het Kursaal even hoog
als
elders
in
g
g
Bi een engagement voor één maand werd
Bij

3 0o Bfr. verdiend voor twee maanden 260
en voor drie 24o.
4
Dagelijks
g l gpresenteerde het Kursaal
4 grogramma's: 2 maal orkest en 2 maal
orgel.
g
zij
In 1912
9 trakteerde het Kursaal zijn
drie
symfonieconcerten
op
g
Y
daas.
g
De maestro ontving
g hulde van SaintSaëns
, James Ensor (muzikaal vertegeng en
de
woordigd met drie salonwerkjes),
J
II.
zanger Caruso en koning
gLeopold
g
orkestleden
Belangrijke o
est
Een aantal eerste violisten worden
volgorde
genoemd.
in chronologische
g
g
g
Sommi en onder hen werden door hun
Sommige
tijdgenoten
als belangrijke
gJ vioolvirtuozen
l g
beschouwd: Simon Mauhin, Ovide Musin,
Ysaye,
Eugène
Y ^ Bernhard Dessau, Johan
g
Smit, Edouard Deru en Edouard Lambert.
vier seiOvide Musin wasedurende
g
zoenen verbonden aan het Kursaal als or-
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kestmeester. Zijn
en Amerikaanse
p
J Europese
concerttournees waren zeer succesvol. Van
zijn favoriete
componist en
virtuoos Henry
p
Y
Wieniawski, die in de zaal zat zonder dat
Musin het wist, ontvinggl
hij felicitaties.
Wieniawski zette ook een compositie
van
p
hij
hem oppzijn
repertorium.
Zelf
trok
hij
oop
zijn
p
concertreis met enkele ljonge
g artiesten onder
de hoede van Fauré. Musin, die een muziekschool deed ontluiken in Amerika, bleef
steeds werk van Belgische
toondichters oop
g

de zaal reeds een uur voor zijn
l concert
barstensvol. Met de uitvoeringen
g van het
dubbelconcerto van Bach en het tweede
vioolconcerto van Max Bruch bracht hijJ het
publiek
in verrukking.
g Bovendien dirip
eerde
hij
een
Caprice
van Saint-Saëns,
p
g
zij
eigen werk en een compositie
van zijn
p
natuurlij meer
Théo. Deers
P was natuurlijk
hij bezat een fantastische toon•
lovend: hij
kwaliteit kon zowel krachtig als heel
innig
g
spelen
met een gepassioneerde
expressie.
p
gP
p

van Mendelssohn en het derde van Sainte uitgevoerd
met veel zwier,, techniek
Saes
g
n een warm temperament.
Ook bracht hij
en
p
hij
het vioolconcerto van Beethoven en beide
concerti van Max Bruch. Samen met zijn leraar Ysaye
Y bracht hijl het dubbelconcerto
van Bach. Op
p het Saint-Saens-festival was
hij solist in de vioolromance o.l.v de maestro zelf. Hij
Hij werd door de koning
guit
gekozen om vioolles teeven
aan
prinses
Elisap
g
beth en de jonge
prins Leopold.
p
l gp

Voor sommige
plaatsen in de rotonde bezet.
% concerten waren alle p
Foto, universiteitsbibliotheek Gent

zijn
programma
houden. In Parijs
Parij stichtte
g
J p
strijkkwarte dat beroemd werd om
l een strijkkwartet
Brahmsuitvoeringen.
Na bijna dertigg
g
jaar kwam
deze
grote
vioolvirtuoos
nogg
g
eens optreden
als solist. Het aangegroeide
p
Kursaalorkest was toen hetrootste
van om
g
het even welke zomerresidentie ter wereld.
De biografie
van Eugène
Ysaye,
S
y- één
g
der grootste
Belgische
vioolvirtuozen,- is
g
g
reeds vaak uitgebreid
genoteerd.
Zijn
Zij
g
g
in Oostende wordt echter in de
meeste encyclopedieën verzwegen. Opp16leeftijd ingeschakeld
in het orkest,
jarigeleeftijd
g
was hijJ twee ja
ar
J later reeds concertmeester.
Hi' werd al vlugg het 'troetelkind' van het
Hij
voornameubliek.
Ook de pers
p was één en
p
al lof over hem: hijJp
speelde met enorme
precisie en zekerheid
en zijn
zijn
expressief
spel
el
p
p
werd naar waardeeschat.
Een
waar
feest
g
voor de melomanen was het, toen ze hoorden dat er wekelijks
t kamermuziekconcerteneor
aniseerd
werden
met hem.
g g
Later kwam Ysaye
t er nogg verschillende malen optreden
als solist. In 93
i o zat
P
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Hij kreeg
Hi'
g een welverdiende staande ovatie
en een applaus
zonder einde.
pp
Het talent van violist Johan Smit
blonk zo uit, dat men hem, ggedurende het
een soloeerste seizoen dat hijl meespeelde,
p
hi ticoncert aanbood. Opmerkelijk
l is dat hij
p
de kamermuziekconcerten steeds alt•
zij luisteraars
viool speelde.
Hijl verbaasde zijn
p
zijn indrukwekkende techniek en zijn
zij
zijn debuut in het Kurpel. Sinds zijn
saalorkest kende hijJ elk jaar
een verbi'steJ
J
rende vooruitgang
g g en maakte zich klaar
voor eenrachti
eg virtuozenloopbaan.
p
p
Smitaf
altij toe aan de smaak van
g niet altijd
J in het
g
• p
^ dat enkel gemakkelijk
oor liggende
melodieën vroeg.
g
gg
De twintigjarige violist Edouard Deru
werd aangetrokken
als solist, een functie die
g
hijJ reeds uitoefende aan het Munttheater.
Als leerlingg van Ysaye
Y was hij ook ver
den aan zijn
J concerten, aan de Concerts
Populairs en aan de conservatoriumconcerpoputen in Brussel. Naast transcripties
van
oup
werken bracht hijJ o.a. het vioolconcerto
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rijk in het orkest was altOok belangl
Edmond La^
pon,
violist en componist
,ggeboren
P
als zoon van eenvoudige
Oostendse
vissers.
g
Toen hij
hij de tweede maal meedong
naar
de
g
zij cantate
RomepJ^
rijs behaalde hij
hij met zijn
zij
Suppliantes'
een tweede prijs.
p l Tot zijn
pp
spijt ree hij
grotegreep
hijtwee maal naast de
directeursfunctie van het conservatorium
van zijn geboortestad. Dit ontlokte heftige
g
hi geen
olemieken in de pers. Het feit dat hij
polemieken
speelde,^ werkte duidelijk in zijn
ln
p
nadeel.
g ver Edouard Jacobs was een tijdlang
t
bonden als cellosolist aan het Kursaalorkest waarbijJ de dirigent
elke gelegenheid
g g
g
te baat nam om hem als solist te laten funZijn artistieke vaardigheid
kwam
g
g eren. Zijn
volledi tot zijn
zijnrecht oppn
zijn
Stradivariusvolledig
J
instrument. DaarbijJ ging
hij ook door voor
g g hij
tijd
één der besteambisten
van die tijd.
g
ander belangrijk
gl cellist was
Emile De Vlieg^
er die ook directeur werd
van hetlaatseli'k
) conservatorium. Hijl nam
p
de artistieke leidinggvan het
vanaf 1933
933

Kursaal in handen en nodigde
ti g de internao
nale musici zoals Paul Hindemith
e Ith uit. Drie
Jjaar later werd hij daarbij ook muziekinsPecteur.
De heerschappij
guste
pp l van fluitist Au %
e
Strauwen duurde van 1888 tot 1913. Vanaf
het begin
hij zeerp
positieve
e e kritiek
t ek en
g kreeg
ghij
bracht het snel totrofessor
fluit aan het
P
conservatorium van Gent. HijJ
ook chef
van de balorkesten en dirigent
van de ochh
g
tendconcerten waarop
p mondaine muziek
uit het operettegenre gebrach
ebracht werd.
uerite Stroobants werdeboren
g
in Parijs
l uit Belgische ouders en haalde op
p
veertienjarige
leeftijd een eerste pJ
prijs harp
g leeftijd
p
aan het Franse conservatorium. In Oostende voerde ze onder meeren
eenpaar
p aa maal
de legende uit
voor harp van F. Thom':
e één
een
p
van de betere stukken uit het harpp
re ertorium.
In 1893
werd e Keurvels(broer van
93
componist
en dirigent
Edward) pianist
aan
P
g
p
het Kursaal. Hi'
Hij was tevens één der
e este
beste
violisten van het orkest. Belangrijk
gl was dat
hij de uitvoering
werken
g
e
g van Belgische
stimuleerde.
In de rand mag Georges
Marquet
og
%
q nog
genoemd worden als artistiek Kursaaldirecteur. Hijl verleende vanaf 195
o zowel morele
als materiële steun en maakte vaDosvan
tende een kunstencentrum. DankzijJJ
zijn
mecenaat kwamen deroten
der
aarde
oop
g
de affiche. De Oostendenaars zelf bedacht
a t
hij
hij af en toe met eengratis
concert.
g

Buitenl
Buitenlandse concertreizen
Het Kursaalorkest,g
groot in aantal
en hoog
de kom
g in aanzien, ontgroeide
g
s op olitische badstad. Enkele aanbiedingen
e
e
gn
naar het buitenland werden door dirigent
g
Rinskopf
w
p dan ook niet afgeslagen. Toch was
het zekereen
gemakkelijke
g
g
e
) taak om het
volledig
volledi e orkest naar het buitenland te
gen. In de zomer moest iedereen
e op
post zijn en de rest van het )jaar hadden de
p
musici hun normale beroepsverplichtingen,
hetzijJ in scholen of andere orkesten.
Er zijn
l dan ook slechts enkele reizen
met de heleloe
Vaak trokp ondernomen.
g
ken Rinskopf
p en enkele solisten er samen
o uit eng
op
gaven Belgische
concerten in het
g
buitenland met eenlaatseli'k
p
l orkest.
Hun eerste concertreis naar Engeland was reeds maanden op
aanp voorhand
gekondigd.
De
Oostendse
kranten
volgden
den
g
g
de hele zaak natuurlijk
natuurlijk van dichtbij.
dichtbij Met
125 vertrokken ze met dep
pakketboot
'Leo p
II' op
'Leopold
hun
p331 mei 91 5o engaven
g
zesp
e
lande
concerten.
De
concertkritieg
ken uit de verschillende Engelse
kranten
g
werden samengevat
eng
gebundeld uitge gg
e
ven. Dita
tellend boek wijst
wijst oop
75 pagina's
pg
het belang
g dat aan deze reeksgehecht
g
werd zowel in Engeland
als bijl ons.
g
The Times vond dat de Belgische
fa g

lanx een riJ ke klank had, hoewel
violen
e de
oen
niet te vergelijken waren met deze van de
beste Engelse
orkesten. The Glasgow
g
% Herald
loofde hunrecisie
en discipline,
e
p
p
^ terwijl
l de
Westminster Gazet vooral oog
g had voor het
enthousiasme en hetrachti
p
g samenspel.
The Daily
Graphic
vond het eigenaardig
y
p
dat het orkest nog
o Engeland
g niet eerder tot
doorgedrongen was • heel veel Engelsen
kwamen het immers jaarlijks
J
) beluisteren.
The Daily Tele
h apprecieerde
e Rinskopf
nskopf
%rap
pp
als talentvol en ervaren dirigent.
Kortom,
g
alle tijdschriften en kranten waren het erover eens dat het Oostends Kursaalorkest
in Londen zekerehoord
mocht worden.
g
De volgende
concertreis werd
g
g evoorjaar van 193
1 naar enkele
p land in het voorjaar
voorname steden van Spanje, Portugal
g en
Frankrijk,
Frankrijk maar om nietgekende
redenen
g
plots
lan
lots niet door. In het najaar
g g dit plan
J
traden ze op
p te Tourcoing
g en kregen
g er een
staande ovatie. Dit concert, niet ver van
huis, was meteen het laatste optreden
oop
P
verplaatsing
p
g vóór de inval van de Duitsers.
Wat hun aantal orkestleden en hun reeertorium betreft, hoorden ze immers thuis aan
de Belgische
kust.
g

Vaste dirigenten
e ten
De eersteekende
aanvoerder van
g
het symfonieorkest
was L.H. Merck(183
18 1 Y
een hoornist. Vanaf 18633 stond hij
hij voor
het Kursaalorkest. Hijl voerde vooral composities van Rossini,^ Auber,^ Meyerbee
Meerbeer en
p
uit, wat wel in de smaak van het
publiek
viel. Ook liet hij zeergraag
hij
eigen
g g
g en
werk vertolken.
De naam van ean-Baptiste Sin %elée
(1812 - 18
75dook voor het eerst op
p in de
Oostendse kranten bijJ een liefdadigheidsconcert in het Casino in1867. HijJ was gedurende
e tijd
ti d soloviolist aan het Koninkg
lij
lijk Theater in Brussel en aan het Theater
Marseille. HijJ was orkestchef aan het
Casino van Gent. Als componist
schreef hij
p
twee vioolconcerti en veel fantasieën. De
krant L'Echo d'Ostende vond dat hij
hij en zijn
zij
zich wonderwel aanpasten
aan
het
p
publiek.
ubliek. Ze brachtengekende
aria'ss en me
g
lodieën en hadden een uitstekend reeertorium. Ze lieten het symfonisch
repertorium
Y
p
uit de toenmalig
moderne
school
horen:
g
Rossini, Auber, Gounod en Donizetti.
Jean-Hypolite
olite Duhem(1828-1886)
kwam in 1870
7 terecht in het Kursaalorkest
en werd er als trompettist
en 'cornetsolo
p
van de koning'
geschat. HijJ
g naar waardeg
kreegg de zaal muisstil. Toen Singe
g lée ziek
werd kon men er moeilijk
toe
besluiten
één
J
dirigent
aan te stellen. De keuze viel op
g
p het
duo Duhem en Dumon, die beurtelings
g
zouden dirigeren.
g
Jean osep h Dumon 1829 -188
9 was
Oostendenaar en fluitist met g evestigde
naam in binnen- en buitenland. Hijl

professor
aan het Koninklijk
p
l Conservatorium in Brussel en heel wat Belgische
g
componisten,
, zoals Peter Benoit,, schreven
p
speciaal
een fluitconcerto voor hem. Zowel
P
Duhem als Dumon werden beiden tot
ridder in de Leopoldsorde
geslagen.
p
g
g
Ook Emile Perier 1821-1
931 werd in
Oostendeeboren.
Hijl behaalde een eerste
g
prijs
onderscheidingg en een
p J viool metgrote
g
eremedaille in de klas van Vieuxtemps. Hijl
was eerste violist aan de opera
van Parijs,
p
l,
lid van de 'Académie Nationale' en verbonden aan de kapel
III.
p van keizer Napoleon
P
hij
In 1878
stond
hij
voor
de
directielessenaar
7
in Oostende en vanaf de eerste avond was
het succes niet meer weg
g te denken. Perier
werderezen
als iemand die metgemak
gp
g
dirigeerde,
diri eerde een artistiek temperament
p
paarde
aarde aan een diepgaande
kennis van de
pg
meesters. Hijl
ook een vernieuwd
repertorium
en bezat een zeer goed
p
Wat men hem wel verweet, was dat
hij te veelggebaren maakte. Hijl zou zelfs de
hij
onhebbelijke
gehad hebben om
l ggewoonte g
de maat aan teeven
met
zijn
zij voet en met
g
l stril kstok oPde lessenaar te slaan.
Door zijn
l banden met de Parijse
J se muziekhij ggemakkelijk
wereld kon h
J componisten
p
als Gounod en Massenet uitnodigen.
g
Uit talrijke
J huldigingen bleek ook
dat zijn orkestleden
zijn uitzonderlijke,
zijn
J,
artistieke en g evoel ge natuur heel sterk
apprecieerden.
HijJ werd 'Ridder in de Orde
pp
van Leopold
II'. Na negentien
jaar
was
p
g
l
Perier nog
steeds even actief als dirigent
en
g
g
de krant La Saison d'Ostende kon niet
nalaten de vergelijking
g l g door te trekken met
andere eminente musici. Na een korte
ziekte was in 1897
seizoen
97zijn
) twintigste
g
als dirigent
een
waar
hoogtepunt.
Op
0 het
g
huldeconcert bleef
grote en buitengewone
g
koning
II aanwezig
gLeopold
p
g van het begin
g
tot het einde, wat voor Zijne
blijkl Majesteit
l
J
baar uitzonderlijk
uitzonderlijk was. Hetprogramma
p g
was een verzamelingg van wat in het voor bije
werd. Op
J seizoengebracht
g
p de affiche
prijkten
instrumentale werken van Wagner,
p l
g
Saint-Saens en Mascag^
ni naast vocaal werk
van Ha lévy,
y, Délibes en Verdi. Als
apotheose
werd de 'Marche triomphale
p
P
183 1-1880'gebracht,
gecomponeerd
door
,g
g
P
Perier zelf en opgedragen aan Leopold
II.
p
Na dit seizoen kwam hijl nog
g enkele
malen terug
'jaarg in Oostende en kreeg
g een
li'ks
van
pensioen
1200
Bfr.
Bfr.,
waar
hij
hij
J p
officieeleen
recht op
g
p had.
Fran^ois-Marie Demol 1844-188 3
werd in Brusseleboren
en werd er laureg
aat orgel,
harmonie,
contrapunt
en fuga.
g p
^
g
0
Opaanbevelinggvan Fétis werd hij
hijorganist
g
benoemd aan de Eglise
Saint-Charles in
g
Marseille. Terug
g in België
g werd hijJ directeur van de muziekacademie in Oostende
(waar hij een afdelingg voor meisjes
l es envol-
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)

ent van het badirigent
wassenen oprichtte)en diri
10 rkest van het Kursaal en later tweede dirigent van het groot
orkest. Afkomstig
g uit
g
een zeer muzikale familie boekte hijJ ook
ee
met zijn eigen
Slechts
succesJ
p
g composities.
vijf jaar
aar kon Oostende van zijn
aanwezigg
l
heldenieten
want hij stierf op39-jarige
p
g
leeftijd
jonge
ee J en liet een J
g vrouw en drie
kinderen na.
tijden
tijdens
Désiré Prys
p
y 185 2 -? speelde
dezomermaanden mee bij Jde eerste violen
van
a het Kursaalorkest. HijJ was tevens dirigent
Comique
e van de Opéra
q in Luik. In
p
g
189o vervingg hij de zieke tweede dirigent
g
De Swert tijdens de middagconcerten.
g
zij broer
hijdan door zijn
0
OpzijnJ beurt werd hij
vervangen
g voor het dansorkest.
18 47
Jacques-Joseph Michel(1847-1888)
werd alsianoleraar
aan
het
conservatoP
rium te Luikevraa
d
g om directeur te
g
worden van de muziekacademie te Oostende. Eenjaar
Eenaar later werd hijJ tweede dirient
van
het Kursaalorkest en dirigeerde
g
g
minstens één concerter
p week. Hijl was er g
actief in het muziekleven, als begeleider
en
g
als solopianist en zelfs als redder van collegga componist
Radoux, toen die van een
p
g elfbreker uitgleed in het water. Ook deze
dirigent
kon Oostende niet langg houden.
g
aan een hersenvliesontHij overleed jong
steking.
g
zan leMede dankzijJ zijn
zil vader,- die zanglewas, ontpopte ules De Swert 1 8431891)
9 zich als een wonderkind en trad oop
achtjarige leeftijd
leeftijdop
p als cellist. In Brussel
behaalde hijl een eerstepl
ris in de klas van
Servais. Hij
Hij doorkruiste heel Europa,
p^ kende
overal triomfen,,p
speelde voor hertogen
g en
konen en en verwierf verschillende titels en
koninge
en. Giacomo Rossini zei tot
onderscheidingen
jonge
De
Swert
dat,- als hij zijn huidige
g
l g
techniek kon behouden,J
hij één van de
grootste cellisten van de eeuw zou worden.
g
g hij
Van Richard Wagner
kreeg
hij een aanbod
g
om als concertmeester en cellosolo te komen spelen
opp de Ba Yreuther Festspiele.
Tep
p
ru gin België
hij directeur te Oostende
g werd hij
enrofessor
professoraan de conservatoria van Gent
en Brussel. Tevens werd hij
hij tweede dirigent
g
van het Kursaalorkest. Naast al deze functies vond hij ook nog
tijd om te comilonegl
zij
ren. Slechts drie ljaar kon Oostende van zijn
vrij
want
ook
hij
stierf
vrij
hij
^
g
jong.
g
Derote
g man uit het Kursaalleven
1 geboren in
was Léon Rinskopf
p (1862 —915^g
Gent als onecht kind. Hij
Hij was buitengewoon begaafd
en volgde
piano, harg viool,^il
g
en orkestdimovie, contrapunt,
fuga,
a
p
g,
hij reeds oop
pleeftijd
rectie. Op
15-jarige leeftijd trad hij
als eerste violist, later als solist en dirigent
g
van de Koninklijke
Koninklijke Schouwburgg in Gent.
Hijl kreeg
g een eervolle vermeldingg bij de
Prix de Rome voor zijn
l cantate 'Sinai'.
In 1891
hij als directeur en dirigent
9 kwam hij
g
156
5

loyaal
,zijn
n
aal arakter, zijn grote eerlijkheid,
l
J
geest,
sprankelende en sspirituele
l eru
g
-zijn
n
p
jaa
vijftien
tie en charme. Gedurende vijftien
jaar was
hijRinskopf
hulpdirigent van Rinsko f.
Hij werd opgevolgd door Paul
Goossens 1868 -? ). Evenals zijn
l voorganger
enre diriverkoos hij het lichte muziekgenre
gen
eerde soepel,^
elegant,
energiek
en expresgeerde
p
g
g sief.

naa
r Oostende. Hij
Hijbleek een krachtigg en
handigg leider te zijn,
g
)- sober en streng.
De koningg betoonde zeer grote
integ
hij zoveel
r esse en feliciteerde hem, omdat hij
Belgf
isch werk uitvoerde. Eén van zijn vernieuwende initiatieven was het organiseren
g
van
a de klassieke ochtendconcerten,gewijd
g
l
aan de meesters van de symfonie.
Ook
Y
elk jaar
aar de artiesten contacteren
moest J
voor
het
volgende
seizoen.Zijn
Zij
l vermaarde
g

Treurmarsch.— Marche Funèbre
van Leander Vilain.

t

,

rr

w[.n

A

Claviers.
r^^r.
R.,r,nwt
t7 nr .r.f..0 ^

.—.
.^r...r.rwr+-_^.^.
..M..rr.nt
•ir.iwurr^rri..
.rr.+risrrsr-._.
rr
^rr^wrr^
-^wr^
s ^rrr-^rrrw
.
r .r rrrw
.rrr..rr^.
i". r rr i w.M.w.

^
t
.7 . -..
w r^rrrw^w..wr^lw r^wrr-rr^rt•
w^rar

r nw a.wM.rM.r..wrMrMM.. ^
rtu.errrtrw.rwrar.r•r
et..
•v

..rwr,rrwwrw.rr^r

Klein orgel old Gr. orgel.
Iasítif nuoa jli an C. Oransz.
r$
,
^ ^ S van Rr. orgel.
Gronrl• en toogspden 4.^
fre,C dr/ands et tl'ekCdrt 3 el A da Postli/

^i^^lrrw^l.
ra

r ta..
.4.

04111.11111.

^^

orgel.

Groot
G1 Orin*.

I'

trr+nw.w
^sw< rrr wra.wr ar.rww^
^rí^rr.r.r..w.•wa
.r.
i
rr
.r^r
r rw
^^:
: uw..r
..w,...r.
^w- ^.^ w
":^^5^ : :tr...rr.^.^..
r

Grond van Gr orgel.

^M
.w _

rM.M^x..r.

r

rr^rr
d.

.r

fri1.Y tl@ , f.Jer& de 0. OYan/.

S opt voetspel.
!8 Kt e a la PPttala.

t1i Ln

Voetspel.
Pbduti•.

___w+..
rrr^r.ww^tnw
a._rr_.r
._wr.
w rw
^rwwr
f^wrrrwwww^w
r.trt^r
^..
u..• M^wr^wwn.
..rrr ...a...a....^
a..r.,...^r.....r^r
.rr............
..rw,.ws
.wr rr..r
t i......r.r.........ru..w...w......r
rrr
i`..^.r..r^rrw...^+í^
i .wr.r
n.^r'^.
^r.rr.r^
^
..w^rrtrww rrrr ww.,.wiwrw.r
.^.....r.rr........r............M.^.^....^..........w.....
^ r.w^ +rwr

.,
...a.,.tM.rwrw.rrr
r^w
w r w

.Yoctsper op Gr. orgel.
?Male aa Q.

a

.

r.rr+^
«.. .rrrMwww. r r^+r ^
.^rrr-tw.ran.a.rrrw..r
w-^-wr.ï
r-rr.r w wwMr^
^w...^iwrr^r:..wrwwín.rw
,r» ..^
rrrrur^r^-ynwrrr+^wr.rw..
r^.w
.t rrn
rr.i rr.w...^sw-^rrr.
+.r.,^w
wwM•
rrr-ti
tr.rr+rrrwa
.rr^.
^.rr.r+w.r.e t•. .c .^wrrr
{.r rrVt•+r"irr r
!/'N7l/14M.I.#II.N.t#r
w.r
rIrr11111^IMTrli
M....
r< I.MrWN
trlM'^ri
K .} .r..r.•k+I.nrlrr.w/.r.rYr Í'II7ItlIw.MMr^rt'PI...r
r.•^o ,r. w.r a^wwr rrw
. MM MI.
It.
rr .n.rrrwr rrr^rr.r.•*rrrvrw.iTnri.r
a,rwrrr.wrww1 s/arrw rrrrwu^ 71M.r'•^•r-.rrr^rr
•e.u..
w.....,
—=.
,
•v•ww.+r
^ •....
r
• • •
/'
^

^

•

•

•

••

✓

Vol

spel {lil
^

wet

Plain , ^aa(t6 p)

,----.
:.,
,
^r^r^•^
rwww. ^
r^r:arrir^r.r ^ rt^....rwarw
. ..uwrw.n.rrnwwr
r^rrr^, i,.wrw^.rrrr.rr.r^ ••^. r^ï tw.
c.r+^.. +r...rsrw,..w.r^ws•.rr.^rw.u
^.í
r+ u r wrww^r+..rr:r.rwror.Mwrrur t«w
r^n....^r.^r,..r
^
+•+rww..wwwrwr.r.rwrrwr.wr.wwra.r.
wtr. M.r r.
....
w rr ^r r^ r.rr..w• wr----..-..ww.r.rrwwMwNrw.rrr«a
nr^•r.M...M.•^-•^ M^-^-- wrr.rrww^
.^r.wrr.r..rwic s ra-..^
.«.ww..w..wr••^- ......
....r.rM.r.
^rt,
7r

K

near..

^

.

•

t

a

^.

rv..

u

M•

"
- ,.s....rw^..r..n. rrr
r...rrmwrr. r . nn .r.....r.wrrw...nr..r^.
W , S11.rr1r... 11irrMlrrr IOW +..rw.Jr.li.rMi"...
l.wr r•....
rr/,MrMl4lr
..Mrrl.r.rM..
Mrt.Mr l ..w^ I.rr =MINI MMMM.r
W^...i.r . .w'+.+.^...
v.r.rll..rlM.rr..rrl...r/rnw.r
N..r.r rMMr
YwIM...Mrt111..1.MMt.IMMOMY.rMq.r.M.IM...r.....^.............
•M...rr ..It...r. YIrM. •rIMr.lw rrl.
...'rM
.rMMMMI11r rI1M...tw.^^.M..•tl.n..gi1.11a1.rM^rrr11MI111rM^/w..M.rwr.M/.IMtl.r^^.
.rMrllr\.iMrrrl...Mlw../Irr.rrMl
. .. IM"M.r .rrM^'MM.M
„u

Incapit van een compositie
van L. Vilain.
p
Stadsbibliotheek Oostende

held kwam hem daarbijJ goed
van pas,
gp
want heel wat muzikanten werkten maar al
teraa
met hem samen. Bij Jhet afscheid
g g
van Perier werd hijl met eenparigheid van
stemmen eerste dirigent
en kreegg 'carte
g
blanche'.
Vanaf danrikten
noggmeer grote
g
PJ
namen opp de affiche, zowel van solisten als
van componisten
die eigen
g werk kwamen
p
diri geren. De wereldberoemde Caruso
noemde hem één van de beste dirigenten
g
waarmee hij ooit g
gewerkt had. Rinskopf
il
durfde het ook aan om een 'concert silirituel' aan te kondi gen o.l.v. Emile Hullebroeck met werken van Lassus ,Palestrina
en Bach. Op
il de nationale feestdagg werden
Belgische
componisten
gepromoot,
zoals
gil
p
g
Blockx,, Paul Gilson en Jos
Edgard Tinel,
Ryelandt.
Toen de Eerste Wereldoorlogg uitY
brak week Rinskopf uit naar Frankrijk,
aar later overleed.
waar hij een jaar
De Italiaan Pietro Lanciani 18 57
1912)
studeerde achtereenvolgens
in Na9
g
els Parijs
en Brussel. Alsent
orkestdirigent
Parijs
g
pels,
leidde hijJ een zwerversbestaan, voelde zich
overal thuis en had in alle stedenoede
g
zij
vrienden. Hijl was geliefd
omwille van zijn
g
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Repp ertorium
Tussen 1852
1 stonden Char5 en 1
94
les Gounod en Jules Massenet vooraan op
de lijst van de meest geliefde
componisten,
p
g
met naar het einde toe Richard Wagner
als
g
grootste
concurrent.
g
Heel vaak bracht het orkest slechts
of voerde men
één deeltje
J uit een opera,
p
een fantasie of een bewerkingg uit. De absobij uitvoerbij
lute topper
pp
pil was Faust, populair
ders en toehoorders.
Ookrootmeesters
zoals Bach,
g
Mozart, Beethoven en Liszt weerklonken,
maar toch moesten ze vaak zwichten voor
Franse romantiek.
De top
il tien bestond uit werken van
componisten,
2
,ggeboren tussen i 786 en 184,
p
dus binnen eenoede
halve
eeuw.
Meestal
g
zong
g men Duitse en ook Italiaanse comilosities in de 'voertaal' van hetubliek
nap
meli'k
het
Frans.
J
1. Faust (Charles Gounod)
2. Lohengrin
g
g (Richard Wagner)
ner
Tannhaiiser
(Richard Wagner)
g
4. Hérodiade (Jules Massenet)
55. Carmen (Georges
g Bizet)
Mi non (Ambroise Thomas)
6. Mignon

7. Mireille(Charles Gounod)
8. AïdaGiuse
Ppe Verdi)
9. Rigoletto
(Giuseppe
9
g
pp Verdi)
10. La Reine de Saba(Charles Gounod)
In deeriode
tussen de oprichting
p
P
g
van het Kursaal18 52 en het uitbreken van
a
de Eerste Wereldoorlog
1 werden
eden niet
g 194
minder dan 6.843
titels van composities
43
p
teruggevonden,
door niet minder dan 1.802
gg
componisten
vervaardigd.
in de
p
g Depiek
p
periode
tussen 1905
en
1909
o
o wer
werdveroor 95
p
99
zaakt door het opdrijven
van de Kursaalp l
concerten het uitbreiden van het zomerconcertseizoen en in mindere mate door het
inlassen van de winterconcerten.
De Oostendselastische
kunstenaar
p
James Ensor werd vereerd met een aantal
uitvoeringen
g van drie van zijn
l salonwerkjes: 'Enlacements valse', 'Flirt de Marionettes' en 'Pour un Orgue
g de Barbarie'. Ensor
schreef zeer speciale
enpersoonlijke
p
p
J mu ziek. Hijlg
kon eigenlijk een noten lezen en
improviseerde
vooral op
p
P de zwarte toetsen.
Zijn
composities
werden door de een of
l
p
andere muzikantenoteerd
en zo
g

verspreid.
p

Solisten ,g
gastdirigenten
as dlri
en
componisten
De kwantiteit van het aantal solisten
dat in het Kursaal kwam oPtreden was immens. Verheugend
is dat de kwaliteit in
g
veleevallen
hoogstaand
was, tenminste
g
g
als men deerskritieken
maggggeloven.
p
Ondanks de diploma's
en de referenties
p
van de zangers
en
de
zangeressen
zijn
g
g
l niet
alle namen in de annalen van de muziekgeschiedenis bewaardebleven.
Er was zo'n
g
hele reeks voorname kunstenaars tea
gst in
Oostende dat andere Belgische
steden vaak
g
ljaloers waren.
De lyrische componist
Charles Goup
nod eenoede
vriend van dirigent
Perier,,
g
g
kwam in 188o naar Oostende. Zijn
optreden
J p
was sinds de opening
P g van het Kursaal de
eerste belangrijke
g l en volktrekkendegebeurg
tenis. De Franse componist
was toen 62 jaar
p
J
eneliefd
eng
geëerd bijJde
g
ggrote massa met
zijn
J sentimentvolle opera's,
p era s liederen en andere werken in kleurrijke
l orkestratie. Het
enthousiasme was alom, behalve bi'J de
katholiek ggezinde krant La Feuille d'Ostende,
die nooit eengoed woord overhad voor het
Kursaal en ook deze maal venini
j ge kritiek
sPuide. Was dit misschien omdat hetgeliefde
g
'Ave Maria' niet op
programma
stond?
phet
p
g
Het Jules Massenet-festivalree
g p
plaats
in 1883.
Die muzikale
plechtigheid
3
heid
p g
p
werd 's namiddags
g voorzien teneinde de
eendagstoeristen ook de kans teg
geven dit
buitengewoon
concert bij te wonen.
wonen Masseg
net leerling
g van Gounod, was toen rond de
veertigg en had al een aantal successen achter de rug.
Dankzij de relaties die dirigent
g Dankzij
g
Perier opgedaan
in Parijs, kon hij
I'gl had^

Massenetemakkeli'k
g
J overhalen om naar
Oostende te komen. HijJ had hetg
geluk te
mogen
voor een barstensvolle
g optreden
p
zaal, bestaande uit een internationaal en
heterogeen
Samen met het
g publiek.
p
Kursaalorkest bracht hij hoofdzakelijk
l
eigen
g werk. Achteraf bedacht hijl dirigent
g
en orkestleden met een dankbriefje
J en
feliciteerde hen met hun uitstekende uitvoeringn
Volgens
de krant
g hun discipline.
p
g
L'Indépendance
diende het Kursaalorkest
p
niet — zoals orkesten van andere badsteden
— zuiver totenot
van hetp
publiek.
g
Derote
attractie
in
1885
gebeurde
5g
g
onvoorbereid en onverwacht: Johann Strauss
jr.
1 leidde er zelf zijn
J An der schonen blauen
Donau.
Het hoogtepunt van het volgende
g
seizoen was een concert onder de leiding
o nge
van de nogg jJ
g Charles-Marie Widor. De
componist,
dirigent
en organist
van de
p
g
^
g
St.-Sulpice
te Paris
trok
een
volle
zaal en
p
l
bezorgde
gee
g de Kursaalabonnees een aan g
name avond.
'Espana' werd in 1887
7ggeleid door
niemand minder dan Emanuel Chabrier zelf.
De beroemde osep h Wieniawsky,
y^
trouw bezoeker van Oostende,, nam g ere in eigen
ggeld zelf de dirigeerstok
g
g hand voor
de uitvoering
g van enkele van zijn
l werken.
Opp een avond in 1892 stonden
slechts twee composities
opp het pro-p
ramma
beide
gecomponeerd
en geleid
g
g
p
g
door Paul Gilson en het werd één van de
mooiste concerten van het seizoen. De
cantate 'Moïse au Sinai' en de s Ymf onische
schets 'La Mer' impressioneerden
het
p
p ubliek. Van de cantate werden alle zuiver
instrumentale delen uitgevoerd en de voornaamsteassa
(gearrangeerd)
voor één
p gesg
g
of twee stemmen en orkest. Het enthousiasme was zoroot
dat hetprogramma
g
p g
's anderendaags
g letterlijk
J herhaald werd.
Het concert van Peter Benoit was niet
alleen muzikaal, maar
ook p taalvlak beop
langrijk:
zijn composities
com osities werden in het Neg l zijn
derlands beluisterd door een internationaal
publiek.
Het Kursaalorkest wachtte geen
p
g
gemakkelijke taak, omdat het concert tevenseor
werd ter ere van het
g
g aniseerd
eerste internationale congres
van depers.
g
p
Meteen eengelegenheid om in depers
p het
belangrijke
gJ muzikale verleden van de
Vlamingen
te brengen.
Het
g ter sprake
p
g
succes van dit concert was een s ti mulans
om 'Belgische
concerten' te organiseren.
g
g
Charles-Marie Widor kwam in 1895
een tweede maal zijn
dil eigen
g composities
p
rigeren. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk kwam hij toen naar
Oostende op
p aandringen
g van zijn
l vriend
Léandre Vilain, organist van het
Kursaal,
,
die zijn woning
g 'Villa Widor'gedoopt
p had.
g
Widor droeg
tijdens
zijn
tijdens
zijn
verblijf
de
verblijf
g
partituur van zijn
zijn 'S
m
honie
gothique
Yp
p
g q pour
orgue' aan hem op.

Het hoogtepunt in 1896 was het
optreden
van de Vlaamse Wag nerzanger
P
Ernest Van Dyck.
y Deze Antwerpse
p tenor
had een hoogstaande
reputatie
verworven
g
p
aan het keizerlijk
l theater van Wenen, aan
het theater van Bayreuth
en aan de Opera
Y
p
van Parijs.
Het
6.000-koppige
i
publiek riepp
l
ppgeP
de mooie en krachtige
g stem vijf
l maal terug.
g
Van Dyck
Y kreeg
g2.5oo Bfr. voor ditoptreden en iedereen beschuldigde
g de directeur
van verspilling. In ver
vergelijking
g J g met de
10.000 Bfr. die een kleine tien ljaar later
voor een andere tenor,, namelijk
l Caruso uitgetrokken
werd,
leek
dit
bedrag
g
^
g maar een
peulschil.
Pianist en componist
Arthur De Greef
p
was leerling
g van Franz Liszt, die hem een
staalkaart van alleianistieke
mo gl
elijkhep
den en moeilijkheden
moeilijkhedeng
genoemd had.
Edvard Grieg
g vond hem de beste vertolker
van zijn
HijJ wasprofessor
aan
J composities.
p
p
het conservatorium te Brussel en bijl de koninkli'ke
l familie. Wanneer de koning
g naar
Oostende op
p vakantie kwam, trok De Greef
ook in de richting
g van de kust naar zijn
l
buitenverblijf
in
Middelkerke. Het is dan
l
ook niet verwonderlijk
hij het OosJ dat hij
tendse muziekleven van nabij
J volde
g en er
vaak actief aan deelnam.
Oostende was niet weinig
g tevreden
Camille Saint-Saëns, die nog
g nooit naar
Brussel was komen dirigeren, te kunnen
lokken naar zijn
zijn Kursaal. De Franse com
p onist zelf was ook zeer ingenomen
met
het
g
concert — minder met het orgel
g van het
Kursaal —, want vier jaar
hij telater kwam hij
J
rug.
De
derde
symfonie
orgel
met
stond
oop
g
Y
g
het prog ramma^ naast andere orgelstukken
g
zonder orkest. HijJ moest erzijn
zij
J '0 salutaris' twee maal brengen
een ovatie.
g wegens
g
Als dirigent
bleek
hij
heel
sober
en zelfs
g
koud te zijn
J in zijn
J bewegingen.
In 1904
plannen: er
94 waren ergrootse
g
p
werden 15o
solisten geëngageerd, voorna5
melijk
en zangeressen
g
J zangers
g eressen uit de belap grijkste
theaters van Europa.
l
p a De bedoelip gwas bijl ieder concert een artiest te laten
horen. Violist Fritz Kreisler vertolkte dit jaar
J
oppexpressieve
manier het vioolconcerto
p
van Beethoven met een
zelfo
g ecom
p neerde en zeer mooie cadens. Klaviervirtuoos Leopold
Godowsky
p
y deed dezelfde com p onist eer aan met zijn
l Keizersconcerto.
Zijn fijne,
Zijn
delicate
enpoëtische
J
^
pvertolking
g
beroerden hetubliek.
P
Eén der bekendste Italiaanse tenoren
Francesco TamaSno kwam voor het eerst in
België
Uit heel het land kwam er
g
g zingen.
volk toegestroomd.
Hijlg
gaf twee concerten
g
met krachtige
en
briljante
stem en zon
zong
g
zowel in het Frans als in het Italiaans.
grote
solist was FerruDe volgende
g
g
cio Busoni, die een veertigtal
p
g pianoconcerti
uit het hoofd kon vertolken en hier Weber
bracht. HijJ had ook naam als dirigent
en
g
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componist en
lanceerde jonge
J
g en toen nogg
onbekende componisten
zoals
Sibelius.
p
Een buitenbeentje
l was Louis-Joseph
en clavecinist met
Diemer een Fransianist
p
enorme interesse voor oude instrumenten.
ZijJ clavecimbelstukken werden met beZijn
hij
wonderingbeluisterd. Oppp
piano bracht hij
a 21/2 heures de relevée
werk van Schumann en een eigen
g comPositie en was vol lof over de orkestbegeleiding.
g
De beruchtste solist was ongetwi'J feld de Italiaanse Enrico Caruso, 'le roi des
SOUS LA DIRECTION DE M. PIETRO II1:11ICIRjYI
van faténors'. Hijj was opgeklommen
pg
AVEC LE CONCOURS DE
on
brieksarbeider tot tenor met een bijna
g eJ
kende stem- en adembeheersingg en een uitMadame FANY CARL.iTANT
zonderli'keg
begaafdheid. Hij zou nog
g
du Tliéátro royal de la Monnaie
dikwijls
g
l - duur betaald - terugkeren.
a
Pablo Casals wasprofessor cello in
Barcelona en beschermd door de Spaanse
p
PREMIERE PARTIE
koningin.
g Hijl bracht het celloconcerto van
I. Ad Astra, Marche (1 " ° audition)
F. SIMON.
Schumann en de 'Elégie'
zijn
g van Fauré oppJ
2
Le
voyage
en
Chine,
Ouverture.
F. BAZIN.
Gagllano. Het eerste bracht hijl zeer expresp
3.
Menuet
chez
Monsieur
CH
FÉ;VRíEE.
sief, het tweede melancholisch. Hijlp
speelde
^
A) Menuet;
B) Gavotte de 1'Infanta.
uitstekend en daar scheen hijl zich ook van
4 Marguerite au racet.
SCIiUBPRT.
bewust.
Mme
Fany
Carlhant.
In 1906
greep
opnieuw een groot
p p
9 g
g
5. I>anses hongroises
JOH BRAIIMB.
Saint-Saensfestivallaats
-onder leidingg
Hij
van de2-'are
e
meester.
Hij
dirigeerde
nog
J g
g
g
DEUXIÊME PARTIE
zeer krachtig
piano
als een jonge
g en speelde
p
p
J g
Ouverture
de
I
Jean
Raisin
M. CARMAN.
•
in 199
i een derde en laatste
man. HijJ
2
Fantaisie
sur
Bal
le
Masqué
G. VERDI.
maal naar Oostende.
Violon solo ; M. Piérard.
In datzelfde jaar
jaar kwam Eugène
Ysaye
S
y
3., a) L'amoureuse sérénade (Ve audition.
E. TILIPPUCCI.
deeschiedenis
van het vioolconcerto
g
b) Les Roses du Cali fe (1 r° audition)
• ARM. DE POLIcaNAC. •
vertolken.
5, a) Agnus Pei.
Dat jaar was ook Richard Strauss te
• G. BIZET
gast.
Na
vier
dagen
repeteren
stond
het
b) Marinette .
• J. DALCROZE.
p
g
g
programma
ro g
eindelijk
punt: de achtste
eindelijkoppp
Mme Fany Carlhant.
p
symfonie
van Beethoven en voor de rest
5. Fanita, valse lente
Y
G. LAUWERYNS.
eige
ei en werk zoals 'Don Juan' en 'Tod und
g'. De pers
p was unaniem lovend
h., séance d'org
Au ourd'hui : A 5 h.
ue p
par M. Leandro Wain.
n
over het twee uur durende concert van dit
A ,8 t2 h. Grand Concert Y
S mpboni
ue sou
al duectton
sous
direction de
q
genie.
M. Leon Rinskopf,, avec le concours de Mlle
e Emma
ma DRUETTI,
Alexander Glazounow zorgde
voor
g
de la Scala de 1Vlilan.
het eersterote
concert van
Met een
g
A.'10 -1^
h., Soirée dansante
gevuld
evuld programma
met o.m. zijn
p g
l n vioolconcerto en concertwals, liet hij
hij het p
publiek
kennis maken met zijn
Programma
symfonieconcerten 11.08.1909.
g
J Slavische muziek.
Archie
Kursaal Oostende
Enkele Russische krantenrezen
naar
p
aanleidingg van het concert de discipline
p
van het Kursaalorkest.
In datzelfde jaar was Richard
Op een Caruso-avond
o wer In 1914
met
99
p in 1909
94 startte men opnieuw
p
Strauss een tweede maal
tero
ast.
Het
den
17.200
toeschouwers
genoteerd;
men
oede
moed
en
had
men
een
prachtig
,
7
p
g
g
g
p
vocht om er binnen teeraken.
gezelschap
en zangeressen
g aan geigen com
g ramma was volledig
p osig
geressen
g
p van zangers
tiesewi'd
zijnvrouw nam de zangg
end Hubay
J en zijn
y kwam een concert leiden g econtacteerd voor het zomerseizoen.
voor haar rekening.
endiriins 10 ter ereg
van de tachtigste verjaardag
Reeds eind ljuni stond er elke dagg een solist
J
g Orkest,
- p publiek
g
gent-componist waren opgetogen over de
van de Oostenrijks-Hongaarse
keizer
op het podium. Jammer genoeg dwarsl
g
vocale en instrumentale nummers, zoals
Franz-Joseph II. Hij
Hij was hier reeds vroeger
boomdenewelddadi
eg oorlogsplannen de
g
g
'Till Eulensp
iegel' 'Aus Italien' en
teast en g
zou nog een aantal malen terugg
muzikale ambities.
'Macbeth'.
hij vol lof over het
komen. Opnieuw
was hij
p
Een belangrijke
orkest.
An ere muzikale
g ) ggebeurtenis in s908
was het Elgarfestival
on
onder
de voortreffeTijdens
Tijdens de volgende
jaren
kwamen
manifestaties
g
g
l
like
leidingg
van Sir E dward
El ar zelf. HijJ
zowat dezelfde artiesten optreden
en
De militaire harmoniekorpsen tral
g
p
dirigeerde
op
een
elegante
manier
zijn
n
aan
enkele
nieuwe.
Zowel
kwantitatief,
maar
tijdens
hun verblijf
verblijf in Oostende g ere den
g
p
g
l
J
trekkeli'ke
vooral kwalitatief waren deastsolisten
geld
op
in
het
Kursaal.
Deze militaire korpl en merkwaardige
g muziek met
pg
p
rijke
persoonlijke
veel minder dan vroeger.
sen bezaten een tweevoudiggrepertorium.
J en p
l harmonische vondsten.
p
g
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Zoals andere harmonieën en fanfares uit
voerden ze veelpotpourri's,selecdie tijd
l
opéties en fantasieën uit. Vooral de 'grand
o ég
vielen tenrooi
aan arrangementen.
g
p
Ze speelden
dezelfde componisten
die men
p
P
anders in concertzalen hoorde: Rossini,
Meerbeer, Offenbach, Verdi, Gounod,
andere. De com vele anere
en
Massenet,, Wagner
g ner
J door de kapelp el
p osities werden dikwijls
earran eerd. Daarnaast stonmeestersgzelfg
den er marsen en andere typische
militaire
Yp
composities
op
In de pers
com
p
p
P hun repertorium.
p
kregen ze bijna
bijn evenveel aandacht als het
zodat sommigen
g hen als
rivalen beschouwden.
Het zevende linieregiment
lagg reeds
g
vanaf 185o
5 in Oostende. Hun muziekkorps
p
gaf
l dagelijks concerten voor de toerisg bijna
weer werd het een concert
ten. Bijl
'devant le Kursaal'. Hetro
P gramma was
internationaaletint
en bestond voor ming
stens de helft uit arrangementen- waar dirig ent Meissner vaak voor tekende. Ook de
Oostendse componist
Van Poucke en
p
dikwijls
Vanden Bogaerde
kwamen dikwijls terug
g
op
p gramma Ook andere liniep het programma.
regimenten
waren hier gelegen
g g of kwamen
g
vaak alsast
g naar Oostende.
Het aantalast
p koren,
g roe
g en:
harmonieën en fanfares, die in het Kursaal
kwamen optreden was immens. Een evolutie is merkbaar tussen 1852
5 en 1914: een
verminderingg van kwantiteit,^gp
gepaard met
een toename van kwaliteit. De laatste
twintig
werden nogg enkel hoogstaande
g
g jaar
l
koren en orkesten uitgenodigd.
Voor korpsen
uit naburige,
g^ maar
p
ook verderele
en
doren
en
steden
was
p
g g
het steeds een heuglijke
g J ggebeurtenis in het
Kursaal te kunnen optreden.
Maar ook
p
daarbuiten waren muziekgroepen en koren
steeds welkom in Oostende. Vanaf 1879
werd er steeds eenroot
muziekfestival
g
geor,
ganiseerd oppde verschillende kiosken
zodat er soms meer dan tien concertener
p
dagg te beluisteren vielen.
De besteroe
en kregen
g dan een
g p
aanbod om in de muzikale tempel
p te
komen optreden.
Zo
waren
het
loo man
p
sterke koor 'Les Or héonistes'
uit Rijsel,
J,
'Les Cricks-Sicks' uit Tourcoing
g en het 25o
koppen
pp tellende koor 'Les Mélomanes' uit
Gentraa
geziene gasten.
Zij lconcerteerg
g gg
den soms samen met het Kursaalorkest.
Het was steeds een hele belevenis
als de muziekkapel
naar de
g
p van de gidsen
kust kwam. Zijl brachten hoogstaande
g
muziek en dito uitvoeringen.
g Elk koor dat
naam had binnen de landsgrenzen
of niet
g
zo ver erbuiten kwam waarschijnlijk
JJ wel
afgezakt
naar Oostende.
g
De melomanen konden meer dan
hun hart ophalen.
Binnen het Kursaal kreeg
g ook de
kamermuziek een ereglaats. Die werd ver-

zorgd door muzikanten uit het orkest, die
minstens wekelijks
concert
J een hoogstaand
g
brachten en daarbijl werk vertolkten van
Bach, de classici en devroeg-romantici.
Maar ook eigen
componisten
p
g Belgische
g
werden niet vergeten.
g
Jammergenoeg
g
g vielen de kamermuziekaudities na 1886 stil. Men hoorde liever
een aantal zangeressen
in plaats
van een
p
g
strijkkwartet of een pianorecital.
Pas in
p
18
'matinées musica1897waren er opnieuw
p
les'. Ook muzikanten van buiten het orkest
kwamen hun beste muzikale beentje
l voorzetten.
Vanaf 1888 werd het Kursaal voorzien van een Anneessens-orgel. Het instrument woogg 14.000
kilo en stond op
4
p een
el
gietijzeren
geraamte.
Het
romantische
orgel
g
g
J
had drie klavieren enedaal.
Samenspel
p
p
tussen orgel
g en orkest kon aanvankelijk niet
optimaal
stondPge
og
ggebeuren: het orgel
p
steld tussen derote
rotonde
en
de
feestg
zaal terwijlJ het orkest plaats
nam op
p
p de
kiosk in het midden van de rotonde.
Auguste
Wie%and (?-19o4),
o een inter94^
%
nationaalerenommeerd
organist,
die
g
g
reeds verbonden was aan de hoofdkerk van
de stad, was bijl de voltooiingg onafgebroken
g
plaatse om de registers van het instruter p
ment te helpen
perfectioneren. Vanaf dan
P p
g af men regelmatigrecitals en concerten
voor orgel
g en orkest. In 189o vertrok
Wiegand naar Australië om als organist
te
g
functioneren in Sydney.
HijJ werd opgevolgd door Léandre
had in
Vilain 1866 -1 945 , diegestudeerd
g
Hi muntte uit door
Mechelen en in Brussel. Hij
speltechniek,
zijn kennis van het orgel
^J
g en
p
Hij kon het
zijn
J artistiek enthousiasme. Hij
scepticisme
dat tegenover
het orgel
g bestond
g
p
doorbreken en toonde aan dat het niet meer
uitsluitend een kerkinstrument was, maar
evengoed p
profane gevoelens
kon uitdrukeveng
g
ken. Hijl was tevens een groot
bewonderaar
g
van Bach en kende zin
hele
oeuvre.
l
Vilainaf
g ontzettend veel concerten
een werd onder meer door Widor geroemd
g
omwille van zijn
en arzijn technische perfectie
p
tistiek enthousiasme. Zijn
orgelrepertorium
l
was werkelijk zeer groot
en omvatte volg
elliteratuur
La Saison d'Ostende alle orgelliteratuur
ens
g
van de laatste vier eeuwen. Overal in Euhij
hij concerten. HijJ werdprofesr oa
p
p
p speelde
sor benoemd aan het conservatorium in
Gent, watold
g als een soort officiële erkenningvan zijn
zijntalent. Hij l werd ook Ridder in
e L o poldsorde benoemd. Toch kon ook
de
hijJ het niet laten geregeld
transcripties
oop
p
g g
zijn
te zetten.
p
l repertorium
Na de Eerste Wereldoorlog
g was de
smaak van hetubliek
grondig
gewijzigd
g
gg
l g
p
en nam
van zijn
e
a de frequentie
q
J recitals af. In
de kerkgenoot
hij
hij wel noggalgemene
g
g
tijden de
bewonderin g. Na zijn
zijn evacuatie tijdens
zij
hij het Kursaal en zijn
Oorlogg zou hij

orgel niet meer terugzien:
alles was
geliefd
g
g
verwoest...

Besluit
es
In deeriode
185 2 -1 94
1 speelde
p
p
het Oostendse Kursaaleen
onaardige
g
g rol
in het Belgische muziekleven. Het Kursaalorkest trok toen duizenden binnen- en
buitenlandse melomanen aan. Oostende
stroomde iedere zomer vol toeristen. Hun
mekka was het Kursaalgebouw een architecturaalronkstuk
in de stad.
p
De Oostendse muziekschool was
een ideaal recruteringsoord voor orkestleden. Omgekeerd werden nieuwe leerkrachten en directeurs vaak aangeworven
g
uit het orkest.
In het Belgische muziekleven klom
het Kursaal naar de topp vanaf 189o.
Vlaamseroducties
kwamen ruimschoots
p
aan bod en festivals met Belgische
comg
P
gwerden
g georganiseerd.
Daarbij
onisten
Daarbij
mochten ze hun eigen
Jan
g
g werk dirigeren.
Blockx, Arthur De Greef en vele anderen
maakten van deze kansen dankbaar
gebruik.
'Onder het diri geerstokje
J van
meneer Rinskopf'
p werden ook een aantal
Belgische
onder
Bel
g
ppremières gerealiseerd,
g
meer 'Sheherazade' van RimskY-Korsakow
de 'Vuurvogel'
g van StrawinskyY en 'Pavane
pour une Infante défunte van Ravel.
Rond de eeuwwisselingg kwamen
veel vooraanstaande musici op
het ppodium
p
en bereikte het Kursaalorkest zijn
g
J hoogtepunt. Het grote
orkest kreegg zeer goede krig
p
In de keuze van de uit gevoerde werken werd weliswaar de algemene
smaak
g
van toenevol
d.
g g
Ookin
en de orkestleden soms
gingen
gebukt onder het vele werk. In elk geval
g
vonden veel mensen het een eer te mogen
g
samenwerken met het orkest en had het
Oostendse
Kursaal een magische
aantrekos
g
kingskracht opp uitvoerders en toehoorders.
Merkwaardig
g is dat de 'Noodlotsymfonie'
van
Beethoven
waarschijnlijk
J
J
Y
k
namelij in
maar
werd namelijk
aa één keer uitgevoerd
g
Die uitvoeringg staat symbool
voor
Y
Wereldoorlog
r
Wee
g I,, die zoveel menselijke leed
en al dat moois met haar
dissonanten stuk schoot.

BEPERKTE LITERATUUROPGAVE
De Oostendse seizoenkranten: Feuille d'Ostende, Echo

d'Ostende, La Saison d'Ostende, Le Carillon
d'Ostende, Zeewacht.
Kursaalarchief: voornamelijk ingebonden programma's
van de concerten tussen 1891 en 1913, niet
volledig, maar wel compleet per jaargang. Dit
archief bevindt zich nu integraal in de
koninklijke
1 Albert I — bibliotheek in Brussel.
Ann Casier, Het muziekleven in het Kursaal te Oostende
tussen 1852 en 1914, Leuven, 1984
(licentieverhandeling).
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JULIEN VERMEULEN

Een mozaïek van literaire nostalgie

n recenteublicaties
evoceren
p
auteurs als Tessa de Loo en Eric de
fragmenten
van de
Kuyper
%
yp bepaalde
p
'great
world
of
the
lost
spas':
voor
De
Loo
is het
p
%
voor De Ku
Kuyper
er is het Oostende. GenuanSpa,
pa^
ceerdroberen
ze een stukje1 van een verloren
p
levensstijl
1 te evoceren. Ze doen het vanuit een
verschillende invalshoek en met een aparte literaire stem. Maar veel andere romanciers hebben
zich ookeins
opphet leven in de grote
%
p
% ireerd
kuuroorden. Louis Couperus
kende natuurlijk
1
p
Scheveningen, maar tevens Bagni di Lucca
waar hij1 ins 06
9 verbleef,en met een exotische
fantasie probeerde
hij het leven in de oude therp
men te reconstrueren. Jane Austen en I.S. Toeropp een weergaloze
wijze
1 het
%
%%
%en1ew suggereren
society-gebeuren rond de kuuroorden van Bath
en Baden-Baden: even nippen
%
pp aan een glas
mineraal water én de eindeloze kunst van de
conversatie in een sfeer van m'as-tu-vu. In
deze bijdrage
groeperen
we enkele literaire
1 %%
p
teksten over kuuroorden, in hun verscheidenheid vormen ze samen een kleurrijke
1 mozaiek
van literaire nostalgie.

Seneca over de thermen in
hett oude Rome
'Maar vroeger
p
g waren de openbare

J

baden schaars en helemaal niet extra verfraaid: want waarom zou men eenplaats
centen toe
verfraaien die voor eenpaar
g p
keli'k
J en die voor het nut, niet
J moet zijn
Het water liep
voor hetenot
is ingericht?
p
g
g
niet onder het bassin weg,er stroomde niet
voortdurend vers water toe als uit een
niet belangwarme bron en zij vonden het
g
zij hun vuil achrijk
t dat het water waarin zij
terlieten helemaal helder was. Maar het is
waarachtigg eengenoegen
g
g die donkere en
gewoon met kalk bestreken baden te bezoeken als je
J weet dat een man als Cato in zijn
J
functie van aediles of Fabius Maximus of
daaropPp
persoonlijk
een van de Scipio's
l het
p
toezichtehouden
hebben. Want deze
g
doorluchte mannen hadden als aediles ook
tot taak dieplaatse
dielaatsen te betreden die voor
toegankelijk
g
l waren,^ te zorgen
g
p
dat dieroer
p era
p p waren en dat de temperagezond was, niet zoals die
tuur eroed
eng
g
betegenwoordig
is;
P
g^ er is een temperatuur
g
dacht die wel op
p brand lijkt
J^ alsof het erom
gaat een slaaf die op
P is
g lP betrapt
p een vergrijp
g
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De badhuis-portier Dasius

gezicht
Dasius die op
P het eersteg
grootte,,ppostuur enggewicht
omvanggen
g
van ieder die 't badhuis betreedt
doorgeeft
g
en dan meteen ook 't entreebedrag
g weet,
vroeg
Spatalè met haar monumentale
gP
voor drie te betalen.
boezem entreegeld
g
Maar de verrassingg voor hem was compleet
p
toen Spatalè
het ook werkelijk
l deed
p

Martialis, Epigrammen 2.52
(vert. F. van Dooren)
Het oudste reclameontwerp ter wereld; toegang tot het badhuis in de Marmerstraat van het antieke
Ephese
(Turkije,foto
I.V.). Gedicht van Martialis (iste eeuw n.Chr.)
1
p

levend te koken. Ik zie het verschil niet
meer tussen een warm en een kokend bad.'
Seneca (iste eeuw na C. Brieven aan
Lucilius 86, 9-10.
9

Mah
c el deeMontaigne
g over
Ba ni di Lucca
'0P zaterdagg ben ik vroeg
g in de
ochtend water van Bernabóaan
halen.
g
Dat is een van de bronnen op
g^ en
P deze berg;
het is verbazingwekkend hoe veel er zijn,
Jzowel warme als koude. De berg
g is niet al
te hoog.
l
g De omtrek is misschien drie mijl.
Men drinkt alleen uit deze bron, de voornaamste, en uit deze andere diepas een
ingebruik
is. Een zekere Bernabó
p aar jaar
J
g
die melaats was en alle waters en baden
van alle bronnen hadp
g e robeerd nam
toen hijl door de dokters was opgegeven
genas.
zijn
lg
J toevlucht tot deze,^ waar hij
Daardoor is ze in aanzienekomen.
Er
g
alleen
een
klein
omheen,
staaneen
huizen
g
aan het kanaal:
afdak, en stenen zitplaatsen
p
eleg,
d
dat is van ijzer
ijzer en kortggeleden aang
maar van onderenevre
g rotendeels aan g
door
de
dat
het
is
ten. Men zegt
aangetast
g
g
krachtige
g werkingg van het water: en dat is
heel waarschijnlijk.
J l Dit water is wat warde pumer dan het andere en volgens
g
blieke opinie zwaarder verteerbaar en sterker. Het ruikt een beetje
l meer naar zwavel,
maar slechts een beetje:
l en waar het neeraskleurig,
komt wordt derond
g^ zoals bijl
g

o ns maar niet o pvallend. De bron bevindt
zich, als men rond de voet van de berg
mijl van mijn
loopt, iets minder dan een mijl
J
en is veel lager gelegen
verblijfplaats
g g dan
l pg
een
alle andere warme; zijJligt
g ongeveer
g
pieklengte, of twee van de rivier;, ik dronk
pond van, met wat moeite omdat ik
er vijf
Jp
me die ochtend niet erg
gggoed voelde. De
in de
vorige
g
g dag
g had ik na het middagmaal
ongeveer
van
wandeling
hitte een lange
g
g
g
drie mijlgemaakt, en daarna het avondmaalebruikt. Ik voelde dat de uitwerkingg
van dat water wat krachtiger
g
g was;- ik begon
het binnen een half uur te lozen. Om naar
huis te keren maakte ik eengrote omwegg
van zo'n twee mijl. Of deze buitengewone
g
inspanning mij
mi' oed heeft gedaan, weet ik
niet,- want de andere dagen
g ging
g g ik meteen
terugg naar mijn kamer om ggeen kou te vatten
e in de ochtendlucht, en de huizen liggen
gg
noggggeen dertiggPpassen van de bron. Het
eerste water dat ik loosde, was natuurlijk,
met veel graveel; het andere kleurloos en
Bij het lozen
onverteerd. Talloze winden. Bi'
pond
begon
het
derde
van ongeveer
p
g het
g
krijgen.
Meer
dan de
iets roodachtigs
te
Jg
g
kwijt...
helft was ik voor het middagmaal
J
g
zijn bijna
in de omgeving
De bergen
J alle
g
gzijn
g
en
geschikt voor het verbouwen vangraan
g
no
nog
jaar
geleden
druiven, waar ze vijftig
g
l gJ
vol stonden met bossen, met kastan'eboJ
paar kale bergen
men. Erzijn
zijn erP
g te zien
met sneeuw op
g
p- maar heel ver weg.
P de top,

haar vriendin in. ... Uiteindelijk ech-

ter, kon ze zich van haar vriendin losmaken
onder de voorgewende
noodzaak om met
g
Miss Tilney
dieze
net heel vro Y te spreken,
p re
lijk
met
Mrs
Hughes
zagg binnenin
de
zaal
l
g
komen en bijJ wie ze aanstonds aansloot,,

Tunbridge
S Wells in 174 8.
Tekening
Lo an
g Logga

volk eet brood van hout: dat is hun benamingvoor het brood van kastanjes,
J^ hun
voornaamste
oogst:
het
wordt
gemaakt
zog
g
als dat wat men in Frankrijk
Frankrijkpain d'épices
p
noemt. Ik heb nog
en
g nooit zoveelpadden
p
sla p g
en
gezien.
En
uit
angst
voor
slangen
g
g
g
durven de kinderen vaakeen
g aardbeien
plukken:
die zijn
zijn er ing
grote overvloed in
p
de beren
g^tussen de struiken.'
Michel de Montai
neJournal de
g^
voyaSe en Italieppar la Suisse et l'Allemagne
g en
s58o et 15 8z(vert. A. Haakman)

Daniel Defoe
over
e oeo
e
Tun rid
Wells
W1
ge
e s
'De Dames die hier verschijnen
vort
men inderdaad de roem van de Plaats; naar
de Bronnen komen om het Water te drinken is een
louteree
^• sommige
g ewoonte
g drinken hetrootste
deel drinkt niet,, en weinig
en drinken Fysisch:
maar Gezelschap
Y
P en
Ontspanning
is
de
grote
attractie van de
P
g
g
Plaats • en deze Mensen die elders niets anders te doen hebben, schijnen
schijnen de enige
g
werkelijk iets te doen
Mensen te zijn die werkelijk
in Tunbridge...
g
Tunbridge
P met Gokg is overstelpt
kers Dieven, Intriganten;
evengoed
als met
g
g
Mode
Modegekken,
Beautés,
Dandy's
en
dat
g
^
^
Y
soort meer. Tunbridge
g is er zo vol van als
men het kan wensen. En het overschaduwt
een beetje de Ontspanning
p
g van de Eerbare
en Waardevolle Personen die er heengaan
om er in onschuld Ontspanning
p
g te vinden.
Echter: een Man met Karakter enoed
Geg
dragkan best deftig
g Gezelschap
P vinden dat
hemoed
P
g past...'
Uit: A Tour through
g Great Britain
(1724-1727)

Jean-Jacques Rousseau over
het baden
'Talloze volkeren baden hunas
p ge-

boren kinderen zonder meer in rivieren of
in zee. Maar onze borelingen al in de moederschoot door de weekheid van vaders en
moeders verwekelijkt,
komen ter wereld
l

met een verwend temperament dat niet onmiddellijk
aan
J moet worden blootgesteld
g
de beproevingen die het kind weer zullen
moeten harden. Heeleleideli'k
g
l aan kan
men een zuigeling
zijn oors p rong g weer tot zijn
kelijke
Begiin dus de
J kracht terugbrengen. Be
en wijk
wij
volgen,
te
g
g^
zeereleideli'k
g
l van af. Kinderen moeten vaak wordenewassen
zoals
blijkt
blijk uit
g
^
onzindelijkheid.
Door
ze
alleen
maar
J
rij
schoon te wrijven
rijt
men
hun
huid
stuk;
l
het iseaden
naarmate ze sterker
g
worden, het badwaterraad
voorgraad
g
g
kouder te maken, tot u ze ten slotte zomer
en winter wast in koud, zelfs ijskoud
water.
J
en
De afkoeling
g moetggeleidelijk,
g
J- langzaam
onmerkbaareschieden
om hen niet aan al
g
telotselin
p
ge overgangen bloot te stellen,
en om de p recieze temperatuur van het water te meten, kan men een thermometereg
bruiken.'
Uit: Emile ou de l'éducation 1 762

ane A usten o
over
e Bat h
vastberadenheid om
Miss Tilney
te
ontmoeten
zette zich de volt
en p
opnieuw met volle kracht
g ende morg
dat ze
door • en tot hetewone
ogenblik
g
g
voelde
naar de Pump
gaan,
Room
zouden
P
g
vrees
dat
iets
hen
het
ze een onbehaaglijke
gl
o nieuw zou beletten. Maar niets van die
opnieu
deed zich voor,geen
bezoekers weerg
hielden hen; en ze vertrokken all drie ruim
tijd naar de Pump
opPl
p Room,^ waar deg ewone reeksebeurtenissen
en de normale
g
conversatieslaatsvonden.
Mr. Allen, nadat
P
hij zijn
zijnglas watergedronken
had, sloot
g
zich bijl enkele heren aan om over depolip
tiek van de dag
gteppraten en om hun krantenberichten te vergelijken;
en de dames
g l
wandelden samen op
en
neer,
aandacht
p
schenkend aan ieder nieuw gezicht en aan
bijna
J ieder nieuwe hoed in de zaal. De dames van de Thorpe-familie,
door
p
^begeleid
g
James Morland, verschenen binnen het
kwartier in de menig^
te en Catherine nam
direct haarebruikeli'ke
plaats aan de zijde
zijd
g
J p

met eenrotere
vastberadenheid om met
g
haar kennis te maken dan dat ze er de
moed zou toeehad hebben was ze de dag
g
ervoor niet zo ontgoocheld
Miss
geweest.
g
g
TilneY
begroette
grote beleefdhaar metg
g
heid en bejegende
be eende haar met een gelijkgeg lg e
stemde welwillendheid, en ze zetten hun
gesprekken
es rekken met elkaar voort zolang
g beide
de zaal bleven; en hoewel
pp
ggezelschappenin
gemaakt werd of
een enkele opmerking
geen
gg
p
uitdrukking
gebruikt werd die
geen
enkele
g
gg
no
nogeen duizend keer voordien, onder dat
in ieder Bath-seizoen,,ggebruikt werd,,
ongewone
ver toch was het een bijzonder on
g
dienste dat ze in eenvoud en waarachtigg
heid- en zonderpersoonlijke
p
J verwaandwerden.'
heid uitgewisseld
g
Uit Northanger
y^ 1818
S Abbey,

Michel-Nicolas olivet over
Spa
p
'Die bronnen heten Le Pouhon, Le
Tonnelet, La Sauvenière en La Geronster. Elke

bron heeft een andere smaak. Alleen het
water van de Pouhion kan worden vervoerd. Het is dan ookecommercialiseerd.
g
Het water van de Tonnelet en de Sauvenière moet terlaatse
wordenggedronken.
P
Toch drinkt men het water van die laatste
mijl ligt.
mijl
bron ook in Luik, dat o P7
g Het
water heeft er dan ook heel veel van zijn
l
kracht verloren. Aan de Tonnelet neemt
men koude baden. Men moet er voor torgen dat men eerst het hoofd onder het
koude water brengt,
lg het bloed
g / anders stijgt
door de koude naar het hoofd en dat houdt
wel enig
g risico in. Het water van de Geronster1 de beroemdste van de bronnen,/ kan
men alleen terlaatse
drinken. Bij) het mine
ste contact met lucht verliest het water zijn
l
kwaliteit. Het water heeft er de smaak van
rotte eieren. De Sauvenière smaakt naar de
schimmel vanastei.
De Tonnelet is bitter
p
en een beetje
Jggezouten. De Pouhon heeft de
smaak van stof'(...).
Eenmaal terug
g
g van de bronnengaat
men naar de Vauxhal. Het is eengrote zaal,/
waarmee meerdere kleinere zaaltjes verbonden zijn en waar men zich volvreet. Het
plafond is niet zo mooiggeschilderd. De zaal
P
Italiaanse stijl,
heeft volgens
g
J, vooraan zes
aantal
deuren maakt
kruisramen. Eengelijk
gJ
zaaltjes
met
de
kleine
zaaltjes.
Men
de verbinding
g
zij toide zaal om half één enaat
g zijn
maken. Het diner wordt omuur
o
3
pgediend. Om 5 uur begeeft men zich naar het
en vandaar naar de Redoute. Het
spektakel
p
ezelscha is slecht maar de zaal is behoorgezelschap
e
lijk
J mooi. Deze wordt dan 's avonds in ggeEEN MOZAÏEK VAN LITERAIRE NOSTALGIE
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richt als speelzaal,
Jules Janin overa
SP
p
^ waar men zich verdringt
g
rond het faro-spel.
'In Spa
p De Redoute is een grote
p leeft men in de open
p lucht, te
g
zaal in de vorm in
van eeneen
rechthoek,wagen,
versierd
aard te voet,
in
gesprek,
^
^
g^
g p rek
in zalig
met achttien Corintische zuilen die een
g nietsdoen. Men heeft een dagg meer,
kroonlijst
kroonlijst van dezelfde stijl
dat is waar,, maar een dag
dstij als dekstuk
g die licht is te ra
weet
Hetlafond
beter
geschilderd
dan
d
4 uur doet,
g
p
g en! Wat men ggedurende 24
^
dat van Vauxhal, wordt verlicht door de
menewoon
niet, daar
is alles mee gezegd.
g
^
g g
De zieken? In Spa
zijn alleen maar mensen
'ceils-de-boeufs' ronde ramen, die achter de
p zij
kroonlijstliggen.
kroonlijst
's Avonds zorgt
rij
zijn.
zijn. De knappe
g
gg
pp zieken komen
g een rij
lampions
voor
de
verlichting.
De
lampions
zichenezen
met bals, omdat ze de hele
p
g
p
g

drieglaasjes
l water- men rijdt
g
J paard om zich
te ontspannen,
paard om uit te
p
^ men rijdtP
rusten van het rijden
in een koets; na het
J
balaat
g men naar het toneel, het bal is de
voorloer
p van het concert.'
Uit: Revue des Deux Mondes (1849)

William Thackeray
Y over Spa
p
'... die ellendige
g heidenen konden
aan mijn
mijl gezicht
niet zien, dat ik geen
voetg^
g
knecht was, maar eenroot
en
populair
g
pp
schrijver;
schrijver • ik denk dat ik,- zodra ik terugg ben
in Engeland,
schilderije laat maken,
g
^ twee schilderijen
de eigenaar van Hotel Oranle, die een kamer weigert aan de beroemde
Timarh en de eigenaar
van Hotel York, die
g
slechts een dakkamer heeft voor deze onsterfelijke
schrijver. Arme blinden... Nadat
J schrijver
ten slotte een mijJ waardig
g appartement
pp
hadevonden
in het Hotel der Nederlang
mijn eerste zorg
deng de stad te verkennen en eenlas
water
te drinken in de
g
Pouhon, waar wijlen Peter de Grote, keizer
van alle Russen, eveneensedronken,
heeft,
zodat ten minste tweegrote mannen zich
aan deze bron hebbenelaafd.
Daarna
g
heeft men mijl naar de baden gevoerd
waar,
g
onder mijn
J raam,^ een prachtig
p
g concert werd
gegeven
e even met blaas- en strijkinstrumenten.
strijkinstrumenten
honderden lieden vanoede
afg
komst verzamelden zich op
de
promenade
p p
om mijn aankomst te vieren;^ dit laat geen
g
twijfel
over. Men is in dit oord van elegant
J
g
vermaak zo beleefd, dat men een beroemde
vreemdeling
g rustig
g laat wandelen zonder
hem lastig
g te vallen, zonder zelfs te tonen
dat men hem opmerkt.'
p

I.S. Toerg en'ew
l over
Baden-Baden
'- Baden is inderdaad een aange-

Romeinse baden te Bath.

zijn
J onzichtbaar en zorgen
g voor eenprachtp
effect (...).
Uit: Description
dupy
pays ... de Liège
p
S
18
73
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winter te veeledanst
hebben, ^met zanglesg
g
sen omdat ze te veel hebbenezon
en,• het
g
g
is hun toegestaan.
Wat zegg ik: toegestaan?
g
g
Het wordt hun opgelegd mooi te zijn,
J en
oedggekleed en te glimlachen. Men drinkt
g

nameplaats,
namelaats antwoordde Potoegin,
g^schuins
naar Tatjana
kijkend:
kijkend: heel aangename
J
g
plaats, Baden.
P
- Ja, maar wel veel te aristocratisch,
Wi' hebben al
voor zover ik kan oordelen. Wij
deze tijd
een heel
J in Dresdengewoond...
g
interessante stad; maar hier is het beslist
een raout.
- Dat woord vindt ze blijkbaar
J
mooi, dacht Potoegin. - U hebt dat volkomen terecht opgemerkt,
hij hardop:
Pg^ zei hij
p
maar de natuur is hier verbazend en zo'n
ligg
in zal
g men zelden vinden. Dat moet
uw reisgenote
in het bijzonder
bijzonde waarderen.
g
Nietwaar, juffrouw? voegde
hij er aan toe,
g hij
deze keer direct Tatjana
aansprekend.
l
p
Tat'ana
sloeg
heldere
l
g haar grote
g
ogen
oen naar Potoegin
g op. Het leek of ze niet
begreep
g p wat men van haar wilde en
waarom Litwinow haar de eerste dagg al
met een onbekende in kennis bracht, die
overigens
een verstandig
aangeg
g
ge
g en goed
zicht had en haar vriendelijken
voort
komend aankeek.

- Ja, zei ze ten slotte, het is hier mooi.
- U moet het Oude Slot bezoeken,
vervolgde
g Potoegin:
g ik raad u vooral aan
naar Iburg
te gaan.
g
- Saksisch Zwitserland,,begon
g
Kapitolin
Ka itolina Markowna...
rolde door de laan:
de regimentsmuziek
uit Rastadt (in 1862
g
was Rastadt nogg een bondsvesting)
begon
g
g
zijn
zijn dagelijks
g J concert in het paviljoen,
p
J
Kapitolina
Markowna stond meteen op.
p
- Muziek! zei ze: muziek a la Conversation!... Daar moeten we heen. Het is nu
na drieën, niet? De monde komt nu samen?
- Ja, antwoordde Potoegin:
g dit is
voor de monde het uur, en de muziek is
prachtig.
.
g
- Dan hebben weeen
minuut te
g
verliezen. Kom,, Tanja.
J
- Mag
vroegg Potoeg ik u begeleiden?
g
in
tot
Litwinows
niet
geringe
g
g verbazing:
^
g:
het kwam niet bijl hem op
p dat Potoegin
g
door Irinaestuurd
kon zijn.
zijn
g
pitalonia Markowna glimlachte.
g
- Met
hetrootstegenoegen,
mon
g
sieur, m'sieur...
Potoegin- souffleerde deze en bood
haar zijn
l arm.
Litwinowaf
de zijne,
g Tatajana
l
J^ en
beidearen
p begaven zich naar het Konversationshaus.'
Uit: Rook(1867)

Louis Couperus
over
p
o
de Romeinse
Thermen
se
'Over de balustrade van de rotonda
zag
Gordianus
in het tepidarium
neer,- klag
p
terend van de waterstralen uit vier zilveren
tritonen-mondenes
gespoten
oten in vier immense
bassins, waartussen de Menigte
g omging.
De badmeesters beijverden
zich
om de
J
baders en de baadsters, naakt, en velen van
lichaam mooi, want daar men wist, dat de
keizer zou komen,
enhij
hij g
gaarne mooie
lichamen zag,baadden velen zich om zich
te doen opmerken,
hopende
oop
heimelijk
p
^ heimelijk
P
g enot en geluk. De keizer was de eerste, die
vergunning
g
g ggaf tot deze
g emeenscha
ppelijke
es mor
l baden,^ maar in deze vroegte
g des
g ens was nogg een kalmte van zinnen en
behaagzucht
de enige
opgemerkt
te
g
p
g passie:
pg
worden nogg het eniggenot,
naast
de
zalf
gg
^
gheid van het bad zelve.
Gordianus, moe en mat in zijn merg,
g,
maar vol week welbehagen
zijn
in
zijg
l zenu
wen hoorde niet naar zijn
J cliënten,, liet
droomdwalende de ogen
g weiden over de
on
ongelooflijke
dat
g
J spanning
p
g van het gewelf,
g
uit de bronzen balustrades omhoogg zich
koe ppelde: koepeling,
p g- waarnaar de beroemdste architecten kwamen kijken
en die
J
ze ongelooflijk
zij
g
J noemden,^ ook al zagen
g zij
met eigen
ogen;
en
het
was
de
jonge
Roe
g
g ^
l g
mein of hetewelf
een ronde schulpp was,
g
vol van de echo's van het watergeruis be-

neden. Want vooral uit de immenseiscina
p
van het frigidarium het koudwater-zwembad zichtbaar ook van de rotonda, ruiste
het watergebruis
der tritonende zwemmers,
g
plassende,
p ,
lassende proestende, lachende,,spelende,
tussen de wanden vol beelden in nissen, de
zongou neerzevende door het loverenzonoud
van roze bloeiende bruidstraan,
die de zware trossen tussen derote
bladeg
ren tot een dicht dak van koelte saamstreng elde. Een frisheid van wind die doorwoei
en een zoelte
er de zon
g etem pvanmen
gelde
een
atmosfeer
van
zaligheid,
die
het
g
g
o pgeP laste water nog
g afkoelde met een
g etinkel van regenboogkleurende droppelen.
pP
Het onophoudelijk
p
J ververste water werd
langs
de
aquadukten
der Aqua
g
q
q Marcia over
de Drususboog
de
Thermen
binnengeg
voerd- gulpte
g p breed uit leeuwenmuilen
ontzaglijk,
gl in een wateren overdaad en frisheld, die dep
monsterkoppen
en onop g ende monsterko
houdeli'k
J ontstroomde. Dit was alles van
afmetingen
welvingen
g bovenmatig,
g^
g
ongelooflijk, van wandvlakten
eindeloos,
>
eindeloos: een alruime koelte van lucht en
van water, alleen al weldadigg te ademen en
ontspannend
voor zenuwen, en vele
p
baders nogg niet gekleed,
g
^ maar slechts gekatPegebalsemd,
gemasseerd
en gegeurd,
g^g
gg
de wijde
bij de balusJ badmantel om,^ lazen bij
trade de acta-diurna,g
grote wastafelen aan
de wand, waaro pvermeld het nieuws van
de dag,
g, of keken neer, , droomden neer
naar het frissees
gespeel
eel van die zwemmers.'
Uit: De berg
0
$ van licht 195

Louis Couperus
over
p
Ba ni di Lucca
'- Waaromaat
g u naar binnen?
HijJp
rak door in het Italiaans.
Zij,
Zi'
weifelend
,in beide talen:
- Het is te warm... in de tuin...
- Het is niet te warm. De lucht is
zuiver. De zon is heerlijk.
J
- Het is MIJ te warm...
Hi'
Hij zagg haar bleek worden, en het
was in hem nulots
p de dokter, ^die sprak:
p
- Is u niet wel?
- Neen, ik ben niet wel.
- Wat heeft u?
- Ik ben niet heel wel. Ik ben
lijdende...
l
- En ik laat u maar staan...
Hijl stond op,
p^ greep
g p naar een rieten
stoel.
- Neen, dank u, ik a
g naar binnen.
- De lucht zal uoed
g doen. Wees
niet bangg voor de lucht.
Zijl
zich bijn
bijna vallen in de rieten
stoel, die hij
hij met een luchtige
g zwaai voor
haar zette. Haaroen
g sloten.
- Wat is ze aanbiddelijk
l lief... zo
bleek en zo blond! Dacht hijJ vertederd.
En hijJ vroeg:
g
- Komt u hier voor de baden?

- Neen... voor de lucht...
- Blijft
Blijft u enige
g tijd
tijd?
- Mijn
J dokter wil het.
- Wie is uw dokter?
- Professor Lurazzi, van Florence.
- Ik ken hem. Een Italiaanse
beroemdheid...
- U kent hem...
' persoonlijk.
a, Ja
^ pJ Ik ben ook dokter. Maar ik ben maar militair-geneesheer...
g
Tenento-medico. Geweest...
- Niet meer...?
- Neen... De lucht zal u hier veel
goed
doen.
De lucht is hier licht en val
g
zuurstof.
- Dit is een lief hotel. De tuin is zo
vol schaduw. Ik moet maar stil zitten, hier
in de schaduw...
- Geheel de Bagni di Lucca, de
ggehele "Villa" is omringd
g van schaduw.
Er zijn hier p
prachtige,
oude
bossen.
g^
Maar... heeftrofessor
Lurazzi
gezegd,
p
g g^ dat
u maar stil moest zitten, in schaduw...?
Zijn stem werd innigg teêr. Zijl was
diep
klinkend,
daarbij
p
^ viriel beslist,- en kon daarbij
soms,, vooral bijJ een vraag,
g,teêr, innigg klipken als de stem van eengrote sterke
kerel,
,
die zich klein maakt, om een zieke,, een
zwakke, een kind niet al te veel te
zij
verschrikken. In de hospitalen
hadden zijn
p
zijn stem zo gehoord,
zij ziek
g
^ als zij
waren.
- Neen, dat heeft derofessor
zo
p
nieteze
d maar...
g g^
en, zo niet in
- U moest eer lopen,
p
de zon, toch in het licht...
Zijlzag
g^
g hem,^ een beetje hoog,
verrast,, even beledigd,
g, bekoord, en vroeg.
g
- Waarom?
- Omdat het lichtezonder
is dan
g
de schaduw, al is de zon zelve wel eens
te fel.'
1908
Uit: Aan de weg
$ der vreugde
$

Maurice Gilliams
over Kneipp
'Oom Ferdinand was zelf altijd
l
krank of zuchtiggg
geweest. Dit had hem niet
belet in het zakenleven eengrote
energie
g
g
aan de dagg te leggen.
gg Bijl het geringste
g
g
voorteken van zijn steeds terugkerende
beg
nauwdheid werd zijn
geneesheer
ontboden,
lg
en lang g
geleden was hij
pastoor Kneipp,
pP,
hijbij
ip
de befaamderondle
er van een nieuwe
gg
g
Wasserheilmethode, om raadeweest
voor
g
zijn
wispelturig
gestel.
Kneipps
So
sollt
ihr
J
p
gg
pp
leben kende hij uit het hoofd en dagelijks
gJ
kree
kreegik er citaten uit te horen als ik in
mij
doorgezakte
houdingg aan tafel zat of mijn
g
niet langgenoeg
kauwde.
Dank
zij
gg
g
eenere
g monnikenleven had oom een
g eld
hoge
leeftij bereikt.
g leeftijd
te beginnen
mocht ik geen
hal
halve
g
g
nachten meer met mijn
mijn werk beziggblijven;
l
als een schoolknaap
p werd ik tijdig
lg naar bed
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gestuurd. Klokslag
g tien uur was het huis
omgeschapen in een volière met slapende
vogels.
Te middernacht liep
P er een treiteg
rende wekker af. Het duurde niet langg of
men hoorde oom Ferdinand een stortbad
nemen. Daarna werd alles rustigg in huis.
Druipnat
van het ijskoude
ijskoude water,^ in zijn
l
p
badmantelewikkeld
kroop
phij
hij als een
g
^
doorgewinterde
kuurgast
l bed in
g weer zijn
g
Aan zijn
zwaar
gesnurk
kon
men
horen,
J
g
dat hij dadelijk in een weldadige
g slaapp
gedompeld
lag.'
.'
p
g
Uit: Libera nos, Domme s 9 28

'Een minimum aantal dagen
g is voorgeschreven
wil
men
al
de
heilzame
g evol g
enieten
g en en effecten van de badkuur ggenieten.
Dat staateschilderd
opPde huizengevels,
g
wordt u voorgehouden
door grote
g p
g
ten langs
de
Viale
Verdi,
gaapt
p u aan
g
^ en dat g
op
p de
p uw slaapkamer,
p
^ in de gangen,
g g ^op
W.C.'s en in de estaminees. Tenminste n dadagen
% en. Het klinkt bijna als 'Nogg veertigg da
g
en Ninive zal vergaan'
uit
de
bijbel
van
oJ
g
nas. Maar ze hebbeneli
l de Montecatig k,
nianen. Hoe wilte
g dat ze iemand met een
goed
hart
zouden
genezen
die maar vijf
l of
g
g
zes dagen
verteer
meebrengt!
Alleman
g
g
moet leven. ...
Mijn Montecatini heeft echter iets eiens.
Ik
ben,^ tot mijn spijt, niet betaald om
g
reclame te maken voor dat lievelaats
e
l,
p
maar in alle eerlijkheid kan ik getuigen
g
g dat,
van alle kuursteden die ik in Europa
p heb
bezocht, en het zijn
J er eilaas vele, ik geen
g
enkelplaatsje
p
J ken dat zo mooi,^ zo keurigg
onderhouden, zoerfect
aangepast is aan
p
zijn
g
J bestemmingg als Montecatini. Het ligt
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G
Godfried
0 d fri Bomans over
ro p
kuuroorden
Eu
Europese
'Hoe komt het toch, dat alle Europ ese badPlaatsen elementen van Oosterse
architectuur in zich bevatten? Het voornaamste badhotel heeft, als het tenminste

6 spa

Ernest
Claes over
est C
Montecatini

Pentts aux .Eaux Minérales de S P

vlakbij
op
uurtje rijdenrijden
van Florence,
peen
uurtje
^ vlakbij
Pistoia en Lucca, het historischebied
van
g
alle kunsten'
s952
Uit: Over reizen en reizigers
%
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bestaan te land. Daar wachtten hem andere
zijne en een vrijere
vrouwen dan de zijne
exisJ
tentie. Hijl gging
J buiten zetten,
g de bloemetjes
. bouwkunst weertijdelijk,
gDe
l^ maar hevig.
)
spiegelde naar buiten wat er binneningebeurde. Zij
Zij is
altijd de schelP van een idee
altijd
en het idee was in diteval
een haremgeg
dachte die alleen daar kon wordenerealig
seerd.'
Uit: Denkend aan Vlaanderen (1967)

Kursaal et panorama

^ a^'°: ,

àw

In de tweede helft van de 18de eeuw werd Spa
pljaarlijks reeds bezocht door duizend kuurgangers die er
et
inschrijven in de Liste des Seigneurs
lieten inschrijven
bij1 h un aankomst hun naam (o een pseudoniem...)
g
^
Dames en naamkaartjes
1 lieten drukken ter attentie van andere bezoekers. Deze aristocratische allures
zetten lange
% tijd
tijd een stempel
p op
p het stadsbeeld.

uit het einde van de vori g e eeuw of vroep
g er dateert,^ een koepelvormig
g dak en
wordt door minaretteneflankeerd.
De
g
lofzeren
toegangen zijn gewelfd,
het
gietijzeren
g
^
g J
werk voor de ramen herinnert aan het serail, de stenen ornamenten vertonen Perzische trekken. Dit is ook in Cannes en
Monte Carlo heteval
en
g
g
^in Brighton
Bath in Folkestone, Monaco en aan het
Kurhaus van Scheveningen. Zelfs in door
land omsloten badplaatsen
als SSpa
p en MaP
rienbad Buxton en Aix-les-Bains ziet u het
terug. Overal herkent u dezelfde karakteristiek: het aroma van Duizend en Een
Nacht, architectonisch uitgedrukt...
Wijl
g
hebben hier, zo dacht ik, te maken met een
gevolg
die, alg g van de strenge
g monogamie
g
thans uiterlijk, tot in deze eeuw werd overeindeen
naar
badg ehouden. Het gaan
g
P laats betekende voor een man iets geheel
g
anders dan. In zeein
hijnimmer, u zult
g ghij
daarin op
spoor
van meng oude foto's geen
g
p
seli'k
ging daar ook
l leven aantreffen. Het gg
niet om. Hetin
de man om een joyeuzer
gg
lY

de Loo over Spa
Tessa
es
p
'Ten slotte stapte ze bruusk
uit bed,
trok
haar
ceiners
•
schoof in haar badsli
pP
tuur stevig
om
haar
middel
en
liep
naar
de
P
g
deur, vastbesloten de vrouw zo snel mogelijk van zich af te schudden. Het binnendringen
g in de in licht badende hal was als
het betreden van een tempel
p die aan de
was gewijd.
g l De
g
ggodin van de gezondheid
igelegde
vloer vanrote
diagonaalsgewijs ele de
g
tegels
van gebroken
wit marmer schee
schiep,
g
g
vrij zicht gaf
samen met een vide die vrij
g opp de
balustrade van de eerste verdieping,een
illusie van uit gestrektheid. Die werd versterkt door eenplafondschildering
P
g waaropp
een fondantkleurige Venusp
in een schelp
kwam aandrijven uit zee,^ omringd
g door
mollige
cherubijnen.
Altijd
was
daar
ook
J
g
heteluid
van
stromend
water,
veroorzaakt
g
door twee fonteinen vangrijs-bruin
gg l
aderd marmer aan weerszijden
van de hal,
J
geflankeerd door robuuste Griekse zuilen.
Uit een vergulde
vrouwenkopp kwam, als
g
een uitgestoken
tong^een glanzend
kraang
g

tje
tje waaruit een dun stroompje
pl water liep.
p
De ene fontein, bruin uitgeslagen van het
ijzerhoudende
water waarbij
waarbij de rijke
rijk EuroJ
aristocratie in betere tijden genezing
tijden
g
g
hadezocht voor ,
haar bloedarmoede,
stond in rechtstreekse verbindingg met de
Source-de-la-Reine, de andere met de
Source Marie-Henriëtte, een bron waaruit
fluweelzacht water vloeide dat alles toxines
uit het lichaam verdreef.
In het heiligdom
van de eeuwige
g
g

1111-11110
i (:

^rl ^^^

f

I

++
^

bejaa
rd Duitse zich een
ljeugd had de bejaarde
stoel toegeëigend. Bladerend in een
tijdschrift, nippend
aan een glas
pp
g bronwater,
wachtte ze op
p Lotte...'
Uit: De tweeling
i
$ (1993)

Eric de Kuyper
Yp
over Oostende
e
'Het mondaine werd in de architectuur weerspiegeld door het aantal en het
prestigieuze
karakter van de hotels. In s 9 so
p
g

^
^ ^t
4^^I h

^^^^i(d¢

telde Oostende er zo'n zestigg met elk meer
dan vijftig
kamers. De vier tophotels aan de
J gP
zeedijk
J konden samen vijftienhonderd
g as ten herberen:
Hotel Continental Hotel de
g
l'Océan en Hotel de la Plage
$ hadden elk de
beschikking
beschikkin over driehondervijftig
lg bedden,
alleen het Splendid Hotel had er meer, namelik
lijftig.
Meteen
daarna
l vierhonderdvr
Jg
volgde het Roy al Palace Hotel met vierhonderd kamers. ... Van al dierands
hotels
g
is er slechts één overgebleven,
en dat was
g
nog
no een laatbloeier ook: het Hotel des Thermes ins 99
2 o de
Koninklijke Galerijen
Galerijengep Koninklijke
bouwd. Het herberde
verschillende
baden:
g
een zwembad, een warmwaterbadcaldarium ,een lauwwaterbad tepidarium ,een
koudwaterbadfrr gidarium en Turkse
baden. Er was ook een massagezaal unctuarium . Alles in fraaie art-decostijl.
J Toen
ik in de jaren
vijftig
vriendj
J
lg met mijn vriendje
Johnnyin dat hotel logeerden
daalden we
g
da
dagelijks
in
die
ondergrondse
spelonken
af
g l
g
p
waar hijl zich in verscheidene baden moest
laten behandelen. Twee maanden lang.g Van
de art-decostijl
va
vage
g herinl bezit ik slechts
neringen,
nerin en want die stijl
stijl
riepgemengde
g
pg
gevoelens
evoelens
op.
oP
Dat aparte
leven in een hotel,
p
waarin een hele wereld, een hele stad — inclusief een eigen
— waren
Y
g symfonieorkest
onder
ondergebracht,
feitelij na de Eerste
g
^ is feitelijk
Wereldoorlogverdwenen.'
Uit: Met zicht op
s
p zee (1997)
Noor.
Voor suggesties danken we F. Bonneure, L. Daems,
P.

Lateur en B. von Fisenne

Voor de 19de-eeuwse
kursalen en badinrichtingen
de architecten zich op
9
$ inspireerden
p
p de Islamitische
traditie en de oriëntaalse stijl.
1
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FRÉDÉRIC DEBUYST

De nieuwe Thermen van Vals (1996):
architect Peter Zumthor

A

an de oostflank van de vallei
van de Vals (Grisons) in
Zwitserland ontspringt een
warme bron opP 1200 m hoogte.
g Sedert het
einde van de 19de eeuw hebben drie g ene ratjes er een hotel uitgebaat
met wisselend
g
succes. Onlangs
g werd aan de architect Peter
Zumthor opdrachtgegeven
om een onafP
hankeli'k
te bouwen. Het
J thermaal complex
p
resultaat mag
g beschouwd worden als een
hoogtepunt van hedendaagse
g architectuur
in Zwitserland. Het is een wondere meng elis gvan water en steen, van ondergronds
g
en bovengronds van donker en licht, hedendaa gs en archaïsch tegelijk.
Het ge
gJbouw
^
voorzien van de actueelste vernuftige techpolo ie laat de indruk dat het er al eeuwen
staat. Ik ken weinigg recente architectonische

Een heet Feuerbad (2
graden), een Eisbad
4$
(14
4$graden) en een akoestisch verrassend
Grottenbad (35
35 $graden) bieden de badgast
%
rijke
rijke zintuigelijke
%1 indrukken. De traditionele
kuur %ast kan ook nog% van de oude bron met
houdend water proeven.
ijzerhoudend
ijzer
p
[Foto's: Cécile Maury]
y
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DE NIEUWE THERMEN VAN VALS

De Thermen van Vals

kan men alsda
%toerist
bezoeken. Het
aanpalende
p
Hotel
hotelcomplex
p
Therme biedt de
gelegenhei
ele enheid voor
arrangementen met
diverse behandelin%en
(massages,
% peelings,
p %
lymfedrainage,
bloemenbaden,
dampkamers,
p
nachtbaden, etc). De
inte%ratie van het
project
p1 in het
berglandschap
p is
%
% randioos.

realisaties die zo moeilijk
beschrijve of
J te beschrijven
fotograferen
zijn.
zijn De architect vertelt ons
g
deehele
constructie gelijkt
g
gl aan een
rote p
poreuze steen, een monoliet, diep
p
verankerd in heteber
g Het hotel en de
g te.
thermen zijn
zijJ verbonden door een eenvou. architect ver die
ondergrondse
gang.
g
g
g gDe
gelijkt
zijn inzet en inspanning
p
g met een
g
l zijn
sportprestatie, die veel ggeduld en volhardis vraagt,
voldoeningg
g/maar tevens grote
g
schenkt. Gaandeweg
werd
het
voor
hem
g
een ontdekkingg van een bijna
bijnamystieke
Y
werkelijkheid:
werkelijkheid: steen/ water en een ruimte
van stilte doordrongen.
Het licht komt overal verrassend om
de hoek kijken:
zowel in de donkere spleJ
ten van heteber
te als oppde waterspiegel
g g
van vele zwemlocaties. De openingen in de
buitenarchitectuur zijn
zijn weloverwogen
g g ericht naar het daglicht
en naar het naburige
g
g
g eber
g te.
Het binnenconcept
p steunt opp een
uiterst berekende,/ vooruitschrijdende
d Y na l
miek. Er is beweging,stroming
g als een
bloedsomloop.
p Architectonisch vormt het
eeneometrisch
geheel,
van hoge pelong
g
ken de enen smal, de anderen breed maar
steeds rechthoekig. De architect maakt hier
eenggebruik van organische vormen uit de
g
natuur. Deelaa
van de locale steen
g
g dheid
(gneis
van grijsblauwe
kleur) stijgt
g
gl
Jg en

ggroeit in de mate dat ze loskomt uit de
rijst naar het zonlicht.
g rond en op)
Doorheen dit allesaat
g onze aandacht vooral naar iets fundamenteels.
Overal in dit complex
je de mogelijkgJ
P heb je
heid om in voeling te komenmet de diepP
menselijke
betekenis van het
l (religieuze)
g
baden met zijn
zijn ritueel dat intact gebleven
baden,
g
is en de deugden
die er het resultaat van
g
zijn:
innerlijke rust, kalmte,/ zuiveringg en
zijn: innerlijke
schoon maken, genezing.
g
g
Het is te begrijpen dat een dergelijke
g l
bijva en
architectonische realisatiegrote
bijval
g
kende,
bijde architecten,/
/eerst bij
verbaasd en verwonderd dat zoveel originaliteit en kwaliteit kunnen bereikt worden
bij dergelijke
Ook een
bij
pg
g l architectuuropgave.
nieuwubliek
van
toeristen,
die
voorheen
p
/
nooit het dorp of de vallei
hadden gezien,/
g
komen er inrote getale
met waarderingg
g
voor de architectonische creatie.
De oorspronkelijk Franse tekst, verschenen in
'Chroniques d'Art Sacré', hiver 2000 n° 64,
Parijs, werd vertaald door Mark Delrue.

Glossarium

Apy
od terium: Latijns
Latijnse naam voor de
in de Romeinse balneae en
thermae.
A9uatherapie: afgeleid
van het Latijn
g
J
aqua,
water;^ heilzame lichaamsoefeningen
9
g
in of met water, o.a.g
voor gewrichten,,
pezen, spieren,
p
p
/ cardiovasculaire aan doeningen ^dermatologische
problemen.
g
P
Preventief of curatief. Baden, douches,
,
verstuivingen,
compressen.
g
p
Balneologie: afgeleid
van het Latijn
g
l
balneum/ bad; wetenschap
p van de invloed
van verschillende soorten baden opp het
lichaam,/ eventueel op
de genezing
g van beP
g
paalde aandoeningen
p
g door het volgen
g van
badkuren. Men onderscheidt traditioneel
de vloeistofbaden, gasbaden
asbaden en de modderbaden. Men spreekt
van indifferente
p
baden-34
° C;
effect); /koude
35 kalmerend
^
baden (beneden34°
34 C) en warme baden
(boven34°
34 C; o.a. voor reumatische aandoeningen
g ). Medicinale baden omvatten
traditioneel o.a. soda-, mosterd- en zwavelbaden waarbij de
geneeskrachtige
g
g werkingg
van het water zelf of van de toegevoegde
stoffen belangrijk
gJggeacht werden. De
wetenschappelijke waarde van geneeskrachtige
g bronnen en zeebaden is door de
moderneon
altijd derg eneeskunde nietaltij
Balneotherapie:
van het
p afgeleid
g
Latijn
Laten balneum, bad;/ behandelingg van ziekten door baden
Caldarium: Latijnse
naam voor de
l
warmwaterbadzaal in de thermen
Drijvende 7
baden: in 1 81 ontwierp
p
Pascal J. Ferro het eerste drijvende
badhuis
l
op
zij studie Von
p de Donau in Wenen. In zijn
der kalten Bader p leitte hij voor
het heilzame effect van koud,/ natuurlijk
natuurlij
vanuit een drijvend
badhok
kon de
l
baderlaatsnemen
in een vat waar hij,l/stilp
zittend kon 'genieten'
van het donkere en
g
koude rivierwater. De bains flottants op
p de
Seine in Parijs
Parijs werden in de 19de eeuw een
bijzondere attractie. Naast de koudwaterbaden waren er o.a. ook Les Bains Chauds de la
Samaritaine die in i800 reeds uit vier drijvende boten bestonden en waar de baParijse bourgeoisie
dende Parijse
kon wegdromen
g
g
in een sfeer van oriëntaalsearfums
exotiP
sche sigaren
en
koffie-met-rum.
g

Badscheen in Frankfurt (1 774 )
Badschepen

Frigidarium:
Latijnse naam voor het
Latijns
g
of de koude badzaal, het
eigenlijke
J zwembad van de Romeinse
thermen.
Hamman: Arabisch woord voor
badhuis.

Reclame voor badstoel met 'Dam
p erzeuS er'
(188o)

Hydrotherapie: uitwendigeneesuitwendigee
e
toepassing
van
water, ^J
ijs of stoom
p
g
g
o het menselijk
menselijklichaam. De werkingg
bestaat in hoofdzaak opp een mechanische
prikkeling
g van de huid door baden of douches. Ook het temperatuurverschil
met de
p
wijdte
van de bloedhuid beïnvloedt de
)
bi wisselbaden.
vaten zoals bij
Jacuzzi: borrelbad
Jetdouche: waterbehandelingg door
sterke waterstraal te richten op
p
pbepaalde
lichaamsdelen zoals bijv. onderbenen,
^ J dijen,
/
rug.
Kneipp
Sebastian 1821-18
97: Duits
pp
natuurgeneeskundige die nazijn
zijpriesterlp
wijdin pastor werd in Worishofen.
Hij
wijding
Hij
ontwikkelde een waterkuur als fysische
Y
behandelingg van o.a. geestelijke
problemen.
g
l p
Voorstander van een eenvoudige / natuurlike
levenswijz met aandacht voor de
J levenswijze
therapeutische waarde
van water, lucht,/
/
Bijzonder
zonlicht en kruiden. Bijzonder
grote
g
populariteit
waardoor duizenden mensen
o
pP
ljaarlijks
J naar Worishofen trokken.
in een
Kurhaus: centraalebouw
g
badplaats
voor het deelnemen aan een
p
kuur • al of niet met hotel, faciliteiten voor
sociaal vermaak.
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Kursaal: volgens
Van Dale eengallig
g
cisme voor Kurhaus. De Belgische
kursalen
g
ontstonden in de loopvan de negentiende
g
eeuw: Oostende183^
6 Blankenberge
g
18 55^ Heist 1865^De Panne 18
(1874),
Nieuwpoort
187^
o Middelkerke 18 9,
1
p
Westende189 8^ De Haan 1899. Vele
kuuroorden beschikten vrij snel ook over
andere vormen van sociaal vermaak, o.a.
over casino's die - niettegenstaande
de wet
g
op
o het verbod van kansspelen
(24
oktober
4
p

l

Fig 3. Rumpfbed.

had tevens een weerslaggP
op het socio-culturele leven van de kuurplaatsen.
p
Luik,
Spa:
p kuuroord in provincie
P
bijzonder bezocht door de Europese
elite in
p
de 18de en 19de eeuw; later centrum voor
curatieve behandelingg van diverse cardiovasculaire aandoeningen.
Het woord Spa
g
p is
in het Engels
doorgedrongen als al emeen
galgemee
g gbaar be grip
g p voor kuuroord. Recent
verscheen het naslagwerk
van B. Burt en
g
P. Price, wo Best Spas
p of the World.
Sudatorium: Latijnse
naam voor het
J
zweetbad.
Tepidarium:
Latijns naam voor het
Latijnse
p
Thalassotherapie:
van het
p afgeleid
g
Griekse thalassa, zee. Hydrotherapie waarbi'J aan het baden in zeewater een heilzame
kracht wordt toegeschreven.
g
Thermaal water: bronwater dat door
de specifieke
samenstelling
samenstellin bijv.
(bij v.op merkeg
li'ke
gehalte
van
selenium,
silicaten,
bicarJ g
bonaten of natrium) preventieve
of
curap
tieve eigenschappen heeft.
Thermalisme: cultus van het kuren
die vooral in de negentiende
eeuw een
g
hoogtepunt bereikte met centra als Spa,
p,
Baden-Baden, Bath, Vich Mariënbad e.v.a.
Naast het baden,, werd ook speciaal
aan p
dachteschonken
aan
de
curatieve
waarde
g

fig.S.Elektrische BeIiandiu

Baden met medische toepassingen
(Bilz, 18
97)

1902)
- decennialang
op een gedoogbeleid
9
gp
g
g
konden rekenen.
Piscinae: Latijnse
Latijnse naam voor open
en zweminrichtingen.
g
Sauna: combinatie van heteluchtbad
en stoombad van Finse origine.
Oors p ron g
keli'k
l werd de dampp verkregen
g door water
op
o natuurstenen te gieten
die bovenopp een
g
ovenesta
g eld
p werden. Na een fase in
droge,
5ggraden) wordt
g ^ hete lucht (6o tot 85
de atmosfeer vochtiger
gemaakt,
waarna
g g
men zich afspoelt
in warm of afwisselend
p
warm en koud water. Het ritueel wordt
afgerond
met een ijskoud dompelbad.
g
p
Sociale zekerheid: van zodra het thermalisme als theraeie door de sociale zekerheid erkend werd, kondenrotegroepen
g
patiënten van de badkuren genieten.
Daarp
g
door verloren de meesteerenommeerd
e
g
kuuroorden hun exclusieve aantrekkingskracht voor de bourgeoisie
en werden cen
g
tra als SP^
a Contrexéville e.v.a. vanaf het
interbellumo
ulaire bestemmingen
pp
g voor
derote
g massa. Dit democratiseringsaspect
168
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Lichaamsh
Lichaamshygiëne
in een éénkamerwoning
yg
94 6)
% (1

van het drinkwater zelf: bijvoorbeeld
het
J
gebruik
ijzerhoudend
van ijzerhoudend water tegen
gen
bloedarmoede of vermoeidheid.
Thermen: afgeleid
van het Latijnse
Latijns
g
warme baden en het Griekse
thermos, warm. Naam van de oude
Romeinse openbare
badinrichtingen
P
g met
warmwatervoorziening.
Wellness: modewoord dat in de context van de moderne fitnessrage eny
beauty
farms allerlei verwenkuren omvat: balneotherapiebad,
lichaams
p
^ galpen akkin
g^
peeling, modderbaden, massage,
enz.
g , enz
Zeebaden: de medische waarde van
zeebaden drong
rond 1750
g
g in Engeland
door. De eerste systematisch
ingerichte
Y
g
zeebaden ontstonden ook in Engeland
rond
g
1800 en kwamen vanaf 183o
3 overal in
Europa
p tot bloei. In Scheveningen
g stamt het
eerste badhuisje uit 1818 en in 1883
3 werd er
het Kurhausebouwd.
De groei
van
g
g
Oostende als badplaats
18 0
gvanaf
3,
p begon
hoewel de eerste vormen van baden-in-zee
rond 1784
zijn Om in zee te
74 te situeren zijn.
moest men aanvankelijk
J een ticket
kopen
P waardoor men veertigg minuten
gebruik
kon maken van een badkar die
g
door een badmeester of door koetsier-metwerd.
P aard het water in getrokken
g

Te gast
MAUR VAN DOORSLAER

Kruis en vierkant zijn vaste ingrediënten ine
het werk van Etienne
van Doorslaer. In zijn
J atelier komt het licht van boven.
Zijn abstracte kunst is eenvoudigg van vorm, innerlijk
innerlijk veeleisend.
se
De kleur is meestal wit. Niet zomaar wit; 'white on white ' dat
licht 'onthult'.
De hemel bijJ nacht op
p het retabel van Grunewald in Colmar is ook
o0
niet zomaarroen.
Het is groen
dat licht 'omhult'.
g
g
Als Marie Hélène von Kiigel g
en ^echtgenote
van een schilder, b e g
vriend met Caspar David Friedrich,^ voor het eerst zijn
zij 'Monch am
zag,
ze verontwaardigd:
bijn niets te zien,
gg 'Maar er is bijna
boot,g
geen matroos...'
g
Tja,
in
het
werk van Etienne van Doorslaer zie je
l^
J nogg veel minder.
Dat maakt zijn werk net boeiend: je
J kan zien tot waar je
J niets meer
ziet.
De stille iconen van Van Doorslaer, zijn
zijn zij
zij het einde van deschilc
derkunst? Malevitch en Reinhardt hebben ooitedacht
dat zij
zij het
g
allerlaatste schilderijJ hadden gemaakt.
Pater Maur - zo is zijn
zij
g
abdijmuren
naam
binnen de abdi'muren - is te bescheiden om zo te denken. Deze monnik schildert als een helderziende van onsterfelikj
heid na de dingen,
wars
van
oppervlakkigheid
en
trends.
Dit
is
g ^
geen mystiek van tabula rasa, van nihilisme, ook niet van iconoclasme. Niemand heeft dit beter verwoord dan Paul Klee: 'nicht
Sichtbares zeige
zei en sondern sichtbar machen'.

/7////M////raNIMAIN/AWN/Miar

hierbijafgebeelde
Het hierbij
kunstwerk van Maur van Doorslaer is een brief. Breekbarel lijnen,
zwart
wit. Deeorde
woorden w
n 'vaangea oopgzuiver
e ,
g
voeld. De scriptor
hanteert de pen
precisie.
p
p met voorzichtigheid,
^ bescheidenheid, ^p
g
Hij is onleesbaar zoals oeroude woorden meestal
De brief lezen? Neen dat kan niet. Hij
zijn
ee zijn.
niet te ontcijferen lettertekens krijgen
in
hun
onleesbaarheid
een
onmeetbare
dimensie
evol
o sspirituele
e ekracht
ac een
oe
roepen
ep eeeen
stu
stukje
e leeuJ gp
wigheid o p. De grenzen
tussen de woorden vervagen.
De schrijver
bereikt daarmee een
zeldz m intensiteit de
di dtoeschouwer 1an zeldzamedie
g
g
Jg
blijft in de woorden verborgen.
zaam moet ervaren. De betekenis blijft
Die woorden hebben gewicht.
WijJ kunnen de brief langdurig
g
g
l
g
g bekijken,
uitzonderlijk
kijkend
want de tekens zijn
uitzonderlijk
visueel.
Er
lang
naar
kijkend
wordt
het
oog
rustig
en
bespiegelend.
Geen
gebabbel
of
gekabbel,
maar
J
g
g
g
gg
plaats
laats voor het Woord en een nieuwe taal. De kracht van de Ppure vorm brengt
- mediteren.
g in herinneringg dat het oogg kan contempleren
P
Is God soms dichter?
Zo een brief herinnert aan de wat mystieke
obsessie,^ de onwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke concentratie van medebroeders langg voor de pater-kunstenaar
Y
p
in middeleeuwse benedictijnse
scriptoria.
J
p
wegen,
Hetroces
van woorden ween
schikken, proeven
kon niet onderbroken worden door frivole conversatie. Ook deze brief ontsnapt
t
^p
P
paan
bloemrijke taal en commentaar, maar niet aan die van Henri Michaux: 'Revenir, revenir a la même chose, être litanie, litanie comme la
vie'.
Delrue

Maur van Doorslaer maakte dit kunstwerk — speciaal ter gelegenheid van het vijftigjarig
Die worden te koop
tegen
1 gJ gbestaan van het C.V.K.V. — op
P tien exemplaren.
P
P aangeboden
g
g
twintgduizend Bfr. (€ 495,79) per exemplaar, verzendingskosten
inbegrepen.
g
Wie belangstelling heeft, maakt het bedraggover opprekening g00o-165084o-94 van het C.V.K.V., Lindenlaan 18, 87 0o Tielt. Gelieve echter vanaf i augustus
e.k. vóóraf te
g
telefoneren naar het nummer 051-4011 o8 van het Redactiesecretariaat van het tijdschrift
tijdschrift 'Vlaanderen' om na te gaan
of er noggeen exemplaar
beschikbaar is.
g
p
Met dank bij voorbaat.
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In deze rubriek publiceren we 'literaire' vertalingen in het Nederlands van goede gedichten uit andere talen. Het is a rn. de bedoeling
liet vertalen van gedichten te stimuleren en daarom kunnen vertalingen ter selectie ingestuurd worden naar liet redactiesecretariaat.
Ieder vertaald gedicht moet vergezeld worden van een fotokop ie van liet oorspronkelijke gedicht en van de bibliografische gegevens van
de bundel of het boek waaruit liet genomen werd.

IV, 44

IV, 44

Rara vez vuelvo a leerme.
Si lo ha go,
g,
mearece
que
q uien
P
q escribió aquello
q
fue al uien
que se quedó en el camino,,
q
tal vezara
mi retorno
p esperar
p
oara
observarnos desde le'os
p poder
p
o tomar él después
p caminos secundarios
p por
para encontrarnos otra vez más adelante.

Een enkele keer herlees ik mezelf.
Als ik dat doe,
lijkt mij
mij wie dat schreef
achterop
zijn geraakt,
ptezijn
wie weet om te wachten tot ik terugkeer
g
of om van ver naar ons te kijken,
l
of daarna een dwarswegg te zijn
l ingeslagen
om verder weer bi'
bij ons te komen.

Releerse es sospechar
de alg un modo
p
paso
que
la
vida
que
q
q p
nos aguardaP
en otra parte,,
como si un hijopródi ^o al revés
esperara
en su puerta
p
p
el improbable
regreso
de su padre.
P
g
p

Jezelf herlezen is vaag
g vermoeden
dat het leven dat voorbij ging
g
elders op ons wacht,
tegendraads
als een verloren zoon
g
die op
P staat te wachten
p de drempel
op
de
onwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke
terugkomst
van zijn
g
l vader.
p

Detrás de cadaalabra
escrita antes
p
asoman como unueblo
furtivo
p
todas lasalabras
que
no
supimos
escribir.
p
q
P
Por eso releerse es hallar,
másue las visiones
que fuimos,,
q
las visionesue nos reclamaron
en vano,
,
ero
quedaron
como
al
as
curiosamente
insistentes
p q
g
adheridas a aquello
que sin entenderlo del todo recogimos.
q
gimos

Achter elk voorheeneschreven
woord
g
e alle woorden oop
doemen, als een stiekem volkjJ,
die wijl niet opschrijven
konden.
P
J
Daarom vindt wie zichzelf herleest,
wi' waren,
veeleer dan de visioenen die wij
de visioenen die vruchteloos aanspraak
op
p
p ons maakten
maar met zonderlinge
aandrang
aanwezig
g
g
g bleven
als algen
die zich hebben vastgezet
g
g
op
begrijpend hebben vergaard.
p wat wijJ halvelings
gg

Si el tiempo
,
p no estuviese agotado,
g
releerse
q uizás valdría la pena
p
nada másue
qpor
p esas adherencias.

Was de tijd
J niet opgebruikt,
pg
dan loonde het misschien de moeite jezelf
te herlezen
l
alleen al om die aankleefsels

ROBERTO jUARROZ

VERTALING: GUY POSSON

l

l

Roberto Juarroz (Buenos Aires 1925-1995) schreef dertien bundels Verticale poëzie. 'Mij lijken
lijken
zijn ggedichten het hoogste
en het diepste
(je kan het ene voor het andere zetten,
zijn
p
g
natuurlijk) van wat de jongste jaren in het Spaans is geschreven. Het is lang geleden datedichten
mij
gebracht als die van hem dat hebben
mijzo hebben afgemat en in vervoeringgg
g
gedaan.' (Julio Cortázar) Bovenstaand gedicht komt uit Elfde Verticale Poëzie, die in het najaar
najaar in een tweetalige
Uitgeverij P te Leuven.
g editie verschijnt bij Uitgeverij

170

TRANSIT

SAMENSTELLING CHRIS TORFS EN STEFAN VAN DEN BOSSCHE
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Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan: Tijdschrift 'Vlaanderen', Redactiesecretariaat, 'Ter Hoogserleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt.
Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift t (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd worden. Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres. Ingestuurde gedichten worden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten wordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald: vermeld daartoe bij iedere inzending uw bank- of postrekening.

EEUWIG BELOFTEVOL

Zie, een lichte bries verwaait
De laatste resten wintergrijs.
gJ
Het uitzicht op
P de wereld
Wordt weer helder.
Voor het open
verschijn
p raam verschijnt
nieuwe energie
g voorzien de zon.
Daarbuiten ontstaat een oase
Van inheemse vogelgeluiden.
Bomen haken een kruin in het luchtruim,
Hagen
zich voort in kevers.
p
g planten
Ploegen
Ploe en banen zich een wegg in voren
Waarin de boeren korrelsraan
beloven.
g
Lente, een eeuwigg beloftevol
Seizoen. Alle ween
g leiden naar
Nieuwe horizonten. Tijdloze
l
Avonturen in de avonduren.
PATRICK AUWELAERT

een verlicht despoot.
Heerszuchtig,
P
g^
De hitte is niet te temmen, isebrand
oop
g
koorts en oker. Op
P
p heterdaad betrapt:
van zoveel mokerslagen
ligt het landschappuitgeteld.
g
g g
Een boom in de zon.
Onder de kruin staat eenaard.
p
Bijna
l even stil.)
Rollen stro als dolmen op
P een stoppelveld.
PP
In de verte hetekuch
van
tractoren, wat blikken
g
geëmmer.
Licht krimpt
g
p als een vel op melk, elk uitzicht
g aat verloren. Tijd
J komt adem tekort, uren stremmen.

de einder is er niet
alleen een streepje
Pl niets
een strakgespannen blauw
waar zeilbootjes
poseren
J p
voor snelle schilders
eenglimlach
rimpelt
p even
g
de zoute wind
veegt
l haar
g tranen in je
je
l ziet de warmte niet
alleen het monotoon vertoon
van witte modellen
een eindweegs varen ver
CHRIS MARMENOUT

de laatste zeilers
haasten zich de haven in
gerimpelde rust
gP
het strand
een matte spiegel
voor het laatste rood
tijd
wijlvouwen
de tijd
wachten
op
p het blauw van de nacht
een al te vaak vergeten
g
schemer
eenzaamheid
draagt
g vluchtigg licht aan
roerloos ademen
nog
g een baken te ver
CHRIS MARMENOUT
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In en om de kunst

MUZIEK

Marcatissimo, piaonokwartet
van Jan Van Landeghem
JAAK VAN HOLEN

In het voorjaar
voorjaar 2000 kreeggan Van Landehem
tijdens
het 'Ramsgate
Spring
p g Festival '
g
g
voor zijn
pianokwartet Marcatissimo de titel
Jp
van 'Composer
of theear
p
Y 2000' . Daarmee
is hij
hij in het nu lopende
seizoen 'Composer
p
p
in Residence' van hetenoemde
festival én
g
van 'Discoveringg Classics',^ een gezamenlijk
l
g
Frans-Engels
concertproject.
Een nieuwen
g
pJ
voorlopig)e
voorlo i hoogtepunt in een reedsrijrijk loopbaan.
p
kreegg
Jan Van Landeghem
1954)
^(°Temse,
954
zijn
l vooropleiding
p
g aan de muziekacademie
van Sint-Niklaas. Na studies aan de conservatoria van Brussel en Maastricht o.m. orbij
'
bij
g el bijl Kamiel D'Hooghe
g en compositie
p
Peter Cabus en André Lagorte vervolmaakte hijJ zich in improvisatie,
g comP
^ orgel,
ositie
g en
- koor- en orkestdirectie in eigen
land, in Nederland, Frankrijk
J en Duitsland.
Als koordirigent solist en in kamermuziekverband concerteerde hij in de meeste Europese landen, in de VS en in het Verre
Oosten. Hij
Hi' doceerde in Amerika en in Polen,g
gaf lezingen
Tsjechië. Als
g in Japan
p en Tsjechië.
componist
is
hij
veelvuldig
gelauwerd
in
p
gg
binnen- en buitenland. Momenteel is hijl
directeur van de Muziekacademie van Bornem, en docent schriftuur en compositie
aan het Koninklijk
J Conservatorium Brussel.

'iemand die een antenne heeft voor een hogere wereld'. Muziek ook als middel om
maatschapp
eli'ke
l visies aan de kaak te stellen te bestrijden,
of net kracht bijJ te zetten.
l
'een soort reis
Muziek met een boodschap,
p^
naar het licht' (beide citaten uit een interview van Kristin Van den Bus
Y met Van
i
Landeghem,
Muziek
&
Woord,
^
japril
p 1999,
g
p.1 5. Muziek die na het totaal-serialisme
weerplaats
geeft
aan emotionaliteit, fantap
g
sie,p
poëzie en retoriek. Muziek met een ziel.
Techniek en theorie als middel, niet als doel,
niet verworden tot dogma
g of doctrine.
Marcatissimo is een vrij-serieel
vrij-serieel
opgebouwde
Pg
com
compositie.
De melodische basisgegevens
p
uit het hindoeïszijn
van begrippen
Jafgeleid
g
g pPen
me: Brahma (de schepper;
, het absolute),,
Vishnu (de behouder, degod
g die beschikt
over het menselijk
l lot),Shiva (verwoester
en herschepper
pp van het leven, bron van
goed
oed en kwaad),^
(de gelovige
e
goverg
g ave en ananda (gelukzaligheid).
g elukzalig heid Korte
toonreeksen die uit deze begrippen zijn
zij
l afgeleid, vormen in het tweede deel een twintigtonenserie waarvan, in functie van de
eenheid van de compositie een twaalf tonenreeks is afgeleid
voor het eerste deel.
g
Naast het melodisch reeksenmateriaal (zie
vbn.1 en 2) - vanzelfsprekend ook voorkomend in kreeftgang
g g K omkering
^
g [0] en
kreeft van de omkeringg [KO],oppdiverse

Marcatissimo,g
gecomponeerd
voor hetpianop
p

j geschrekwartet Marcato, werd hoofzakelik
venedurende
de kerstvakantie 1997-'98
g
I
(deel II isedateerd
31
3 december '97,
97^
g
werd voltooid op
januari
'98).
p5)
De tempobenamingen van de twee delen
waaruit dit werk bestaat I. Marcato molto con
fantasia; II. Adagio
e vivace
S con dolore — Agitato
g
ma comodo) en een zelfs maar oppervlakkige
blik op
o het manuscript
p volstaan
a om vast te
stellen dat Jan Van Landeghem
eengedreg
ven man is. Componeren
doet hijl vanuit een
p
innerlijke dwang,
innerlijke
een niet altijd
altij ratiogverklaarbare kracht. De componist
als
p
1^2
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toonhoog
teng
getransponeerd
en soms ook
p
gegeven
e
aangewend
als harmonisch gg
g
wordt in enkele segmenten
van het eerste
g
deel nog
g een ander element van serialiteit
aangewend:
een ritmisch-harmonische
p eg
daal bestaande uit 6 akkoorden enti'ds7J
7 6 keer herhaald worduren die resp. en
den met een kleine wijzigingaan het einde
van de 6de ritmische reeks.
als
Marcato molto con fantasia is opgebouwd
pg
een liedvorm waarvan de eersteeledin
g
g(A)
en de herhalingen
ervan
beginnen
met
wat
g
g
de mon langg
ua e
Olivier Messiaen in Technique
q
musical het 'accord sur la dominante' noemt,
de samenklank van alle noten van derote
g
tertstoonladder. De vorm van het eerste deel
kan als volgt
geschematiseerd worden:
gg
A dominantakkoordopc)
+ vier korte reeksen
B reeksmateriaal (en vrije
l melodische
inlassingen)
en ritmisch-harmonische
g
pedaal
edaal
(op e)
p
A' dominantakkoordopa)
+evarieerde
gevarieerdeomkeringg A
B'evarieerde
omkering g(ook instrumeng
taal B en kreeft van ritmisch-harmonischeedaal
(opp a)
p
A" dominantakkoordopc)
+ kop
p melodie E s ist ein Ros entsl'run
Sen
De combinatie van de uit het hindoeïsme
gegevens
met het ciafgeleide
melodische gg
e
g
taat van een in de christelijke
l traditie ontstane melodie (nog
g meer verkort en dus
minder expliciet
al
aanwezigg in A') reveil
Hij
leert de bedoelingg van de componist.
Hij
p
omschrijft
p en
p p tot 'openJ die zelf als een oproep
heid en tolerantie tussen verschillende culturen enodsdiensten'.
g
{
3) van het twee De twintigtonenreeks
(vb.
g
de deel is eveneens slechts een leidraad die
als dusdanigg maar in zeer beperkte
mate
p
het melodisch verloopP echt rechtlijnig
)g dicteert m.n. in de maten 111-1144 (waarin niet
toevallige intervalverhouding
per maat):
gil
111

Viool

0 (des)

Altviool

Componist
Jan
1 Van Landeghem
p
g

Cello
Piano

112

K (c)
R (is)
g
KO (a)

113
R (fis)
KO (bes)
K (bes)

114
0 (b)
R (b)
KO (es)
K (es)

mulando, molto vibrato, sulonticello
p
,pizzicato sulonticello
sul tasto are
ianP
p gg
do a la chitarra, arco marcato tremolando,
flautando... terwijlJ uitersten in klanksterkte
afgetast
worden. Het resultaat is een sterk
g
sfeerschepp
end fascinerend stuk abstracte
muziek met evenwichtige
g balans tussen
verstilde momenten, frasen vanure
p lyriek
Y
en intens energetisch
geladen
passages.
g
g
p g

4 ko rt e reeksen

vb.l

Twaalftonenreeks
^i...:..:u.r ^
^11^^1■^t

R

^>

a:ummommainammma. ar
aamormma am.,

AWN/
.a411=1i1r

<= K

<= KO

0 =>

vb.2

i6
vb3

M ^.

Werkenli1'st

^^•scxdo.

•
w

r

>

>

^...1Lw^ >

WNW

^^

EOM, ^

_ .•.^C'^
^IS..C
^ir •
^r ^

^w..^:...^.^......i^w...a^..^i
i ...::^ ■
^•
^. •w^^ ■ • í^ii .^i^í^i■■
^i^■
_irí^r■i^i. ■■^wai•

.,..._..^..^.....^._.^....

vb.4
Verder speelt
de ritmische organisatie
een
p
g
belangrijk
belan rijke rol in het refrein van dit als een
symmetrisch
rondo uitgewerkte
deel: in de
Y
g
superpositie van metrische structuren van 5,
4en3achtste noten (in maat 52 elkvolgehouden
in één partij,
g
p l^ worden de opeenp een
volgende
noten
van
de
reeks
telkens
op
g
P het
metrisch accente
en afgewisseld
g laatst
P
g
met een in achtsten herhaaldeedaalnoot
p
(op
met achtste rusp haar beurt afgewisseld
g
ten canonisch inzettend zodat de onderscheiden stemmen telkens één keer de hele
reeks, zowateli'kti'di
g J J geindigend,
g
auitspepe
len (zie vb.4,
1
-16
uit
de
autograaf).
4^
4
In het laatste refrein worden deze metrische
structurenp
es eeld in vol ritme, d.w.z. noot
g
uit de reeks op
p het metrisch accent afgew isseld met herhaaldeedaalnoot
zonder rusp
ten en beginnen
zeg
gelijktijdig
g
J l g zodat in het
verloop
P van de reeks faseverschuiving
g optreedt. Bovendien wordt hier faseverschuivingtoegepast
e
in de door de musici roe
te gp
P en lettergrepen van de hindoe-begrippen
g
waaropP
het geheel
is gebouwd:
simultaan
g
g
met de inzet van de drie metrische structuren de eerste ree
g Proe
end vallen de
roepend,
volgende
lettergrepen telkens na x (viool),
g55
x (cello) en 53
x (altviool) achtsten.
44
In delobale
structuur
Intro Ai Bi A2 C1
g

A33 D A44 C 2 A55 B2 A 6 Coda) ligt
g de relatie
tussen deeli'knami
egsegmenten
meestal
g J
g
inevarieerde
en/of
getransponeerde)
g
g
p
omkeringg of kreeft van het melodisch materiaal alg
wordenes
ere
'vrije' passages
geld 'vrije'
ginpianocadenza aan het
g elast zoals een korte p
eind van C2 dat elementen bevat van kreeft
en omkering
zijn beurt de
g van C1
^ dat PJ
omkering
g is van Bi,^ dat dan weer eenpendant heeft in B2 g evarieerde kreeft van Bi
dat eindigt
su4 (cfr.
g met de maten 11 i-11
ra .esteld
Schematisch voorgesteld
g
B ---» A: B omkering
g van A; B > A: B
kreeft van A):
BijJ dit alles is het hele werk een onoPhoudelijke
i zoektocht naar kleur. Naast overvloedi gg
gebruik van de sostenuto-pedaal
(met
p
rijkelijke resonanties als gevolg)
en
van
flarijkelijke
g
g
partituur van speelg eolettonen wemelt de p
aanwijzingen
J g die alle diezelfde kleurscheppP ende bedoelingg hebben: col le gno battuto glissando,
glissando armonico,, non tre,g
,g

1
Intro

Al

A2

Cl

A3

1

A4 C2 Al B2 A6 Coda
•

A. Composities
voor solo-instrument
P
1.Or el
- Toccatella over 'Wachet auf ruft uns die Stimme' 181
9 ^uitg.
g D.M.P.
- Partita over 'Ruk open
p Heer de hemelpoort
^
uitg. D.M.P.
(1984),uit
Game(1988)
9
- Battaglia
interotta 199
8
$
- Elegie
$ voor Carl & Karel 1 993
- Le limonaire en L'orgue de Barbarie(200o)
- Thamasoo maJyjyotir
$gamaya
y (2000)
- Six meditations(2000)
2. Piano
- Uit de kleine wildernis i 9 86-1 995 uitg.
^g
D.M.P.
- Reflexion (woo)
3. Fluit
voor dwarsfluit(1985)
- Trivium liquidium
q
- Spielerei,
Klage
und
Totentanz voor dwarse
fluit1 994-'95,-'96 ^uit g.g Lantro Music
- Jobutsu voor blokfluit en crotalen (één instrumentalist (1996)
99
4. Klarinet
- Seduzione (1986)
5 Marimba
- Shots (1993)
orde)
B. Kamermuziek (in chronologische
g
- Tres danzas festivas voor fluit enitaar
g
uitg. D.M.P.
(1987),uit
- Birds voor blokfluitkwartet199,
8
- Grappa
pp ma non trappa
pp voor klarinetkwartet
18
99
voor strijkkwartet
strijkkwarte
- Silent screamuartet
q
voor blokfluitkwartet 1992
- Sanpaku
p
/
- Essere non essere voor bes-klarinet eniano
p
ook versie voor basklarinet1
uitg.
992 ^
g De
Haske (versie 1)
- The Jericho Wall voor trompet
p en ppiano /
ook voor trompet
en
orgel(1992),uit
uitg..
g
p
Metropolis
p
1 993
- Care
p
p diem voor koperkwintet
- Epita io voor Koning$ Boudewijn
1 n voor tromp et en orgel
g 1 994
voor 8-12 trompetten
1 994
- Aquarioso
q
P
- Quartetsatz voor fluit, altviool en klavecimbel (1995)
- Pastorale notturno voor klarinet en orgel
g
(1995)
- Gypsy
yp y music voor viool enggitaar 1996)
- Music for flute or recorder and marimba (1996)
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1996
- Trio voor viool, cello eniano
p
1996
- Three cristals for four trumpets
p
modo or nonet voor strik- Concertorosso
J
%
kwartet blokfluitkwartet enercussie
of
p
strijkkwartet, fluit, klarinet, hobo, bas en
(1997)
percussie
1
p
- Marcatissimo voorianokwartet(1997-1998)
p
- Bonus malus 22 voor dubbel saxofoonkwartet(1998)
II voor blokfluit en clavecimbel
- Spielerei
p
(1998),uitg.
g Chantraine
- Trio vertigo
p
% voor viool,^ klarinet en piano
i 99
8 of voor altviool, klarinet
en piano
^
p
(1999)
- Re naert de Vos voor blazersdixtuor en
percussie (1999)
1
p
(1999)
(1
- Flowermusic voor viool eniano
p
(1999)
1
- Guernica voor cello eniano
p
or two marimbas(2000)
- Twoieces
p
- Quasi uno minuto unisono voor altviool en
cello (2000)
Vocale muziek
Solozang en diverse instrumenten I orkest
- Vem noite op
p tekst van Fernando Pessoa,
voor sopraan
en To instrumenten 1990
p
- Sieben Trakllieder voor tenor, strijkkwartet
J
eniano
1994
-1995
p
- Three love songs
Y
%op
p tekst van James Joyce
en anonieme Indiase dichter, voor sopraan,
,
p
fluit, viool, altviool en klavecimbel(1995)
- Vier Jahreszeiten op
p tekst van Georgg Trakl,
voor hoge
stem
en
^g
ppiano 1 995 uitg.
g
A. Van Kerckhoven
Prévert,
- Trois songs
q
p tekst van Jacques
%op
(1995)
voor bariton eniano
1
p
Beatrij
- Drie erotische liedekens op
p tekst van Beatrijs
Craenenbroeck, voor sopraan
en
gitaar
g
p
(1995-1996)
- Les heures claires op
p tekst van Emile Verhaerenf voor bariton en orkest(1996),uit
uitg..
C.
1.

op
- Les heures d'après-midi
p
p tekst van Emile
Verhaeren, voor sopraan
p
, klarinetkwintet
eniano
ook pianoversie(1997-1998)
p
p
voor sopraan,
klarinet of
- Gezelletriptiek
p
p
(1999)
basklarinet eniano
i
p
- Three Gezellesongs
% voor middenstem en
piano
(1999)
iano
i
en orgel
- Ave Maria voor sopraan
g (2000)
p
- Les tambours d'antan op
p tekst van Anton
van Wilderode, voor mezzo, fluit enerp
cussie(200o)
- Gartenmusik op
p tekst van Emile Verhaeren,
voor sopraan,
tenor en orkest (2000)
P
2. Koor a cappella
pp
- Fouroems
for choir op
p
p tekst van Rabindranath Ta
ore voor vierstemmig
Tagore,
ge
g
mend
g koor 1889)
- De mist verkoelt heteluid
op
%
p tekst van
Katelijne Vander
Hallen, voor vierstemmigg
^
gemengd
emend koor (1994)
1
- Due canti op
pp Ungaretp tekst van Giuseppe
ti voor mannenkoor (1995)
- Costonoloi op
P anonieme tekst, voor acht1 74
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tot zestienstemmag gemengd
1
g
g koor (1999)
op
tekst
van
Guido
- Vier kleengedichtjes
1 p
%
Gezelle, vooremen
1
g
gd koor (1999)
3 . Koor en orkest
- De mens bestaat op
p tekst van Anton van
Wilderode, voorkoorgroepen
en 2 harmo3
nieorkesten199
2-1
993
4 Solo (soli), koor en diverse instrumenten orkest
- Satermuziek op
P tekst van Achilles Mussche voor vocaal kwartet, vierstemmig
koor en piano (1993)
1
gemengdp
- Post lunam crescentem op
p anonieme teksten
uit de 16de eeuw en in het Esgeranto vertaalde teksten uit een hedendaags
g werk
over astrologie,
gemengd
,g
g
p
g ^ voor sopraansolo,
koor en instrumentaal ensemble (1994)
- Gezelle, multimediaal oratorium voor soli,
koor en orkest 1 ^ uit g .
gemengd999
CeBeDeM
voor (soloinstrument en) orkest
5 . Composities
p
- Behind the crescent moon voor strijkorkest
J
18
99
- Concerto per organo ed orchestra. Urbi et Gorbi (1991
orkest(1993)
i
- Epita io voor symfonisch
Y
- Serenata notturna voor strijkers,
g
l
^ Engelse
hoorn hoorn en harp
1
p (1994)
- Modale suite voor harmonieorkest (1995)
- Pastorale notturno voor klarinetsolo en
strijkers
199
6-1997
J
en orkest (1996-1997),
- Concerto voorgitaar
%
uitg.
CeBeDeM
g
orkest
- Milleniumsuite voor symfonisch
Y
(1999-2000)

Humoreske 2000 voor harmonieorkest
(2000), uitg.
g Musigrafica
g

-

Over de ontluistering van het
beluisteren
Luc

dend terwijlJ de wet bindend is. Kunst stelt
het individu centraal, daar waar de wet collectivistisch denkt. Nochtans kan het ene
zijnzijzij
niet zonder het andere en zijn
tegelijk
g l
elkaars bedreiging... ook in de kunst.
Maar laten we ons even toespitsen
opp ons
p
muziekleven en onze muziekbeleving.
g Wat
d een minder
ik vaststel maakt mij geneig
g
optimistisch
bordje in de hoogte
g te steken.
p
Dprijkt
ander
onafscheidDaaroppnog
l een
g
baar duo: overvloed/onbehagen.
Onze muzikale verdieping
g
pg wordt bedreigd
door een teroot
aanbod.
Daar wil ik wat
g
dieper
g
p op
pingaan.
Het een wij
Hetgeen
wij 'de bloei' van een muziekleven
kunnen noemen wordt bepaald door de omde die
te en het doel van muzikale ingang,
diepte
teractie. De omvang
door de
p
g wordt bepaald
mate waarin diverse maatschappelijke
pp l g roeg in interactie kunp en met muzikale uitingen
nen komen; de diepte
p heeft te maken met de
bi de mumate van echte (?) betrokkenheid bij
zikale? gebeurtenis;
het doel wordt geg
vormd door de specifieke
redenen waarom
p
mensen omgaan
met
muziek.
g
Dit alles indachtig
g mu g en het hedendaags
ziekleven kritisch onderzoekend lijkt
J het
mijgerechtvaardigd
van een criP
l gg te spreken
sis in de muziekwereld.
De omvang
g=aanbod) vertoont een oververzadiging;
g g^dit werkt een verschralingg van
de diepte
P = intensiteit) in de hand, zodat
een uitholling
doel
pg
g van het vooropgestelde
= finaliteit)} niet denkbeeldigg is.
De oververzadiging
g van
gg inzake de omvang
ons muziekcontact zorgt
g ervoor dat muziek
inrote
p
g mate haar karakter van specifieke
soort verloren heeft (de aha-erlebnis van
'Dat is muziek!'). Voor velen is zijJ tot een
pgemerkte
gewone,
nauwelijks opgemerkte
g J - nauwelijks
^ dagelijkse,

LEUPE

Bijggemeenschappelijke
kunstbenaderingg
pp l
kruisen de wegen.
Zo staan wij,J- onbekende
g
lezer, reeds jaren op
p dezelfde hoek naar dezelfde richtingwijzers
kijken:
te kijken: ontdekkingg
van kunst — kunst van het ontdekken. WijJ
hebben ongeveer dezelfde trektochten ondernomen langs
p
g en
g onderwijs,
J^opvoeding
andere culturele exploten,
steeds
vergezeld
^
g
p
van een onafscheidbaar duo Kunst Wet.
Nergens
wordt dit treffender gesymboliseerd
g
gY
dan in onze hoofdstad. De dienst Kunstonderwijs
p van
p het kruispunt
l zetelt immers op
Kunstlaan en Wetstraat. Hier wordt men daJ niet enkel in het verkeer, maar tevens
geli'ks
in het samengaan
van kunst en wet, met
g
spanningstoestanden geconfronteerd
econfronteerd.
analogie
g kunnen wijl doortrekken naar
elk muziekwerk. Zo blijkt
J in elk kunstwerk
het samengaan
van
wettelijke
l spelregels en
g
het kunstiggp
opstellen van een strategie
g de
grootste
rootste uitdaging
zijn. Kunst is bevri'l g g te zijn.

t

De Amerikaanse dichteres en prozaschrijfster
t
1
Frankrij
Gertrude Stein (1874-1946) verblee in Frankrijk
oefende o.m.rote
invloed uit o tp Ernest
%
Hemingway
% y (1899-1961)

achtergrond van een akoestisch vervuild levenaan
g eworden. We ontwaken en gaa slabij het
p met muziek,^ we consumeren ze bij
ontbijt,
J in de auto, op
p kantoor en in het ziekenhuis. Sommigen
g dragen
g ze zelfs mee in
een metalen doos naar zee of naar de berg en (Ober allen Gipfeln ist... lawaai). Dat
in deze akoestisch verontreinigde
g wereld
de meesten niet verder komen dan verstrooid 'horen' is overduidelijk
l en zelfs
begrijpelijk.

Martinus Nijhoff
(1894-1953), Nederlandse
1
dichter enrozaschri'ver
p
1

Verdiept
p 'luisteren': oké... maar hoe?
Met de kunst van het ontdekken... Helaas,
toverformules en wondermiddeltjes
l heeft
niemand bij
bi' de hand. Mits grote
ontvankeg
li'kheid
kan een geconcentreerde
luistermeg
J
thodiek u ver helpen
p in uw exploratiedrang.
Zo krijgt
kri' t elk muziekwerk zijn
zijn janusgezicht,
l
g
het wordt meteen anders als u anders luistert.
Vooraleer daar verder opg in te gaan
wil ik duig
deli'kheidshalve
een ppersoonlijk
l
l standpunt
p
naar voor brengen.
g Zo ben ik een fervent
verdedi ger van de holistische visie opp muziek. Dit houdt een tweevoudige
g stellingg in:
- Alles heeft op
p alles een invloed door interactie;
- Het werk is méér dan de oPtelsom van alle onderdelen (= reductionisme). Dat nietrationeel 'iets',
sti'ltechnisch
stijltechnisch niet te vatten is, maakt het werk enig.
g
Laat mijJ dit vergelijken
met een pP
populair
gJ
beeld: elke voetbalmatch iseli
k en toch
g Jenig.
ligt
g Het ggemeenschappelijke
g in des13elPp l
reels
maar
de
strategische
opstelling
g
g p
gzorgt
g
voor de unieke koppeling
van
het
moment.
pp g
Rond i600 kon Francis Bacon nog
g on
g e'Kennis is macht!' - Intusstoord uitjubelen:
J
sen heeft de wereldgeschiedenis en de wetenschapeen ander verhaal geschreven.
De
g
mensheid verzamelt massale informatie.

Maar hééft deze machtige
werkelij
g kennis werkelijk
levenskwaliteitewaarbor
d?
Hier
g
g
klinkt het verhaaltje
t minder fraai! De westerse maatschapp
eli'ke
l orde is de laatste decennia heel wat deukenaan
vertonen. Op
0
g
zij
de 19de-eeuwse
leest geschoeid
is
zij
schat9
g
p lichtigaan de deterministische theorie van
Newton en Darwin, die de werkelijkheid als
eenigigantisch
antisch sluitend uurwerk verklaren.
Dit wereldbeeld is intussen op de helling
g
g ezet. De relativiteitstheorie van Einstein

Michel Eyquem
de Montaigne (1533-1592), Frans
y q$
filosoof, auteur van het beroemde boek Essais.

deuantumtheorie
van Planck, de theorie
q
van Riemann, die de rechte als kortste afstand tussen tweepunten door de kromme
verving,
ontzaglijk
g^
gJ ggrote stappen
pp
voorwaarts, maar roepen
o
g op
p tevens vragen
die minstens evenroot
zijn.
zijn
g
Bij het onderzoek van de subatomaire
deeltje van
structuren manipuleert
men de deeltjes
p
atoom in die mate dat ze zich anders
gedragen of voordoen dan ze in de realiteit
gg
zijn.
ziet niet meer wat 'is', maar
Y
l De fysicus
wat hijl 'ziet' of 'wilde zien'.
Evenzeer hoort de luisteraar niet wat 'is',
maar wat hij
hij hoort en wil horen. Zo krijgt
Jg
het autonome luisteren zijn
plaats naast het
Jp
referentiële luisteren.
In alle ernst blijf
J ik mijl afvragen
g of al onze
historische en intellectuele kennis van een
enli'ke
muziekwerk de eig
l macht is om het
werk in onzeree
te
hebben.
Is het niet
g p
eerder omgekeerd?
Heeft bijl beleving
g het
g
werk ons niet in zijn
l greep?
g p Schuilt daarin
ljuist niet het zelftranscenderende en het
mysterieuze
van de kunst?
Y
Dit holistisch credo wordt nergens
bekno P g
ter uitgezongen dan door de Amerikaanse
schrijfster
en dichteres Gertrude Stein in
J
"n roos is 'n roos is 'n roos'. De optelsom
P
van alle chemische bestanddelen, vormele-

menten en kleurdifferentiaties maken deze
bloem nogg niet tot die unieke roos. Bijl het
ontdekken van de roos in haar chemische
naaktheid ontbreekt het 'L'important
c'est
p
la rose' van Gilbert Bécaud.
Bijl de schilder René Magritte magg het niet
anders bijlJ sterk figuratieve
'Ceci n'est
g
pas
as une pipe'.
er
pp Ik ben zelfs niet verplicht
p
eeni'
eenpijp
in te ontdekken en als ik toch voldoendeoede
wil opbreng
P gdan maggdezelfg
dei'pijp
van mijn
mijn
geliefde
g
vader toch anders
zijn dan die waarmee ik mijn
mij eerste hardge hoestbui onderging.
gg
De dichter Martinus Nijhoff gunt
mijlnog
g
g
meer vrijheid wanneer hij
hij orakelt: 'Wat je
l
leest staat er niet, wat er staat lees je
J niet'.
Het wordt, beste lezer, stilaan vatbaar dat
de mens en zijn
productie met het
J creatieve P
zij totaliteit te vatten
wapen logica
g niet in zijn
tweesnijdend mesje.
mesje
Ons denken is een tweesnijdend
Enerzijds schept
het
orde,
eenheid
en
mop
dellen• anderzijds
schept
het
tegenstellingen
J
p
en ontbindt het door fragmentatie
en o p g
splitsing. Misschien ligt
g de waarheid in het
midden en moeten wij in kunstbenadering
g
haar zien als een noodzakelijk
l kwaad.
Als vertrekbasis is het niet uit te sluiten. Afdalend naar dieulden
middenweggwil ik
g
eenrozaïsch
gedicht
van
Andries Poppe
pp
p
g
aanhalen:
Dualiteit
Ik sta met mijn
1 hart in de ene
en mijn
1 hoofd in de andere hand.
0
Opde maat van de wind wieggik heen en weer
tussen droom en verstand.
Hoezeer ik mij1 ook beijver
1
nooit blijf
1 ik in evenwicht.
Van linksezien
ben ik een cijfer
1 er
S
van rechts beschouwd eengedicht.
Mi 1'in schedel steekt vol begrippen.
Mijn
gemoed raakt ze niet aan.
1%
En wat mijn
tegen
mijnlippen
mijn hart zegt
pp
S
gmijn
heet mijn
hoofd
nog
nooit
verstaan.
1
S
In zijn
J essay
Y 'Wat is literatuur?' vergelijkt
gJ
Sartre zijn
l kan er
J romans met bananen: je
zijn Wat
alleen vanenieten
zolang
gze vers zijn.
g
^
bananen betreft, deel ik zijn mening,
maar toch wil ik onderstrepen dat de kunstg eschiedenis bol staat van werken die het
eigentijdse
overschrijden.
overschrijden De functieverl
g
bijnag
geen enkele kunst
gwaaraan bijna
ontsnapt laat ons toe opp trektocht te gaan
in
g
het verre verleden of verre afstand. In onze
wij trouwens
pluriforme cultuur worden wij
P
dagelijks
geconfronteerd met acculturatie.
g J g
De media maken van de wereld mijn
J dorp.
p
Gezien in deze mundiale context is het
meerduidigg karakter en het multifunctionele van de muziek een welgekomen
gast
g bijl
g
wereldbur gers. Deze meest abstracte expressievorm onder alle kunsten is steeds
g rensverleggend haar flexibiliteit maakt
eli'k functioneel en esthetisch. Voorhaar tegJ
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Georg
S Wilhelm Friedrich Hegel
S (1770-1831),
Duits filosoof die o.m. met zijn
1 werk
Phnomenologie des Geistesgrote
invloed
%
uitoe ende (uitoefent) op
p het wijsgerigdenken
van onze tijd.
1

waarde voor dit alles is echter dat ook wijJ
de nodige
g flexibiliteit en onbevangenheid
g
opbrengen. Het aanbod hoe divers ook,,
moet hier en daar(h)erkenningoproepen.
Wanneer wijgeografisch
en historisch onze
g g
horizon maar opentrekken,
P
^ zullen wijJ zien
dat elke cultuur derioriteiten
elders legt.
P
g
Hetevleu
elde
woord
van
Hegel
g
g
g 'Die
Wahrheit ist das Ganze' indachtigeten
g,
wijJ
dat de éne échte ware muziek nooit
zal klinken. Realistischer is in te zien dat
enkel deelfacetten van ons menszijn
) afwisselend beklemtoond worden naargelang
g g
periode en cultuur.
Naast deze tijds
l gebonden accenten schuilt
daaronder een universelere structuur, want
ook de muziek is niet alleen een kind van
haar tijd,
l maar ook van het universum en
de wereldgeschiedenis,
g
^ dit alles gereflecteerd in een symbolische
taal.
Y
Deze beschouwingen
zijn een bescheiden
g zij
pleidooi voor wat meer klank-luister
binnen onze cultuur.
Wij
Wi' leven in een wereld die 'ont-luisterend'
is in elk opzicht.
Veelheid, snelheid en
P
over-intellectualisering
zijn
schulzijn de grote
g
dien.
Parafraserend
op
Montaigne
zou
ik
g
P
g
adviseren: 'Het is beter eengoed
g gevormd
g
oor te hebben, dan een téevuld
hoofd'.
g
Met deeconcentreerde
luistertechniek
g
kom je
heerlijk
l dichter bijJ de 'luister' (= heerlijke
glans)van de muziek dan met stapels
P enc Y cloPedische kennis.
Het is mijn vurigste
g wens dat velen de zintuigJ
like ontvankelijkheid
ontvankelijkhei zouden hebben die
toelaat zich nog
g te verwonderen. Dat kan
maar via het luisteren tegen
g de ontluistering.
g
De mens en de muziek hebben er recht op.
P
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Deortretfoto's
van Maurice Gilliams
P
verfijn kunstenaar
tonen onsraa
een
g g verfijnd
Hijl
• bestudeerd voor de lensoseert.
P
doet er zich meestal voor als een verzorgd
g
gekleed
seigneur,
g
g
g
- als een gedistingeerde
g
met een wazige
verschijning,
g blik oop
J goneindigg en in een aureool van zelfvoldane
elegantie.
En toch schrikt dezeppoète maudit
g
er niet voor terug
snijdend woorden in
g om snijdende
• mond te nemen, woorden die als een
lancet een voze werkelijkheid
blootleggen.
gg
J
Hi' ziet met rillend genoegen
Hij
g
g hoe wortels
in derond
rotten en hoe zijn
zijnomgeving
g
g
g
wegglijdt
in
waan,
bederf
en
schimmel.
gg l
Hij
zij stad in de kleinste uithoeHi' verkent zijn
•
tot in krommean
g waar de katten
g en
'zijkeu'
en waar geronnen
gal
J
g
g van vissen
aan de messen kleeft. De kinderloze dichter
heeft ook banden met het dorpsleven
'waar
P
de hutten kraken zonder kindren' en waar
blijvend afscheid nemen. Zijn
verre doden blijvend
Zij
pose,
soms
geaccentueerd
g
J P ^
door een opvallend
rozet of gekoesterde
P
g
wandelstok weerhoudt er hem evenmin
van om zijn
innerlijk aan eengenadeJ eigen
g innerlijk
g
loze vivisectie te onderwerpen.
P
Angst
g en oud zeer,- verdorringg en vrees,
verdriet en verkleuminggl
zijn enkele emoties die soms binnen een surrealistisch decorgestalte
krijgen.
g
lg Deze beklemmende
g evoelens worden wel eens vormgegeven
in een vreemde wereld van blauwe beesten,
blauwe weiden, blauwe konijnen
of blauwe
J
stenen. En op
e het einde iserdan het landgoed van de e
dood waarvoor hij
hij een hoge
g
losPl
rijs moet betalen. Deze harde stijlre
J gisters maken duidelijk
J dat Gilliams niet
beschouwd magg worden als de zangerige
dichter van de etherische dromerijen
waarl
toe hij soms gereduceerd
wordt.
dt.
De
krachg
tige woordkeuze illustreert ook dat hij
hij niet
deedoodverfde
neoromanticus is die in
g
een uitgesproken levensvlucht steeds de
primauteit
geeft
aan gevoel
en verbeelding.
g
P
g
g
Verrassende beeldcombinaties, beheerste
periodes
en sober assonerend rijm
rij beletten
P
• zijn poëzie te melodieus wordt. Zijn
Zij
stem creëert niet enkel mystieke
Y
herinneringsbeelden
maar biedt, vooral in
g
de rauwe tonen en de harde ritmes, een
zelfanalyse
en eerlijk
eerlij is. En
Y die genadeloos
g
• zelfonderzoek sluit niet altijd
altijd aan bijl het
beeld dat we van Gilliams-als-dichter
hebben: de man die fanatiek bouwde aan
een cultus van suPerieure estheet en aan
een mythe
van elitaire levenskunstenaar.
Y

Winter te Schilde
Het is een vlakte waareen
g moeders wonen;
het sneeuwt, en blinder zwellen de moerassen.
De stilte vriest aan 't warhout derewassen,
g
lansg donkrepadennaar
helle kerkhoven.
P
Maar wiegeliedren
hoort men nergens
g ruisen,
g
een winteravondzangen
geen
g brengen
^ vrede.
De natte honden bassen aan hun keten;
de bruine ratten dringen
g in de huizen.
Daar rusten, donker-weg,
g de ronde broden,
het karigg voedsel voor de bittre dagen.
g
En alles wat een mensenziel kan klagen
g
verkrotPzijJin der doden zoete namen
Maurice Gilliams, Verzen 1936.
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Winter te Schilde is vermoedeHetedicht
g
lijk
en geciteerde
g
l het meest gebloemleesde
g
lijk het een
edicht van Gilliams. En toch lijkt
gedicht
dat zijn geheim niet volledigg
zijn
wilrijs
even. Het is misschien één van die
PJg
verzen waarvan de dichter zelf 'de sleutel
... meedraagt
g
g ^ wat (volgens
g in het graf',
Gilliams zelf)) een kenmerk is van ieder
goedg
gedicht. De ggeslotenheid van de
g
P oëzie evoceerde Gilliams soms ook met
olijste
kei;de afhet beeld van
g eP
J devan
moeilij
geschuurde
steen
die
eveneens
moeilijk
toeg
van
P
l is na een moeizaam proces
g
verstenin en erosie. Een gaaf
gedicht heeft
verstening
g g
steeds iets hermetisch en het schrijven
was
J
hij
i'nli
k
proces
dat
hij
voor Gilliams
eenon
Pl J P
dernam 'om zichtbaarheid te verkrijgen
lg in
zijn
J eigen
g wezen en bestaan',^ zoals hij het
in eengesprek
met M. G. de Jongg formug P
leerde. In een ander interview stelde hijJ het
mij
nog
van mijn
g wranger:
g
g 'Ik wil de tragiek
mij
J tekort,^ de nutteloosheid van mijn
dieper
beseffen.'
Het
schrijven
schrijve
P
in zijn
g
J ogen zelfs een Ppathologisch
proces van zelftormenteringg waarbij
waarbij zich
P
bovendien fysieke
veranderingen
en
gvoltrokY
ken: 'Als mijn voorhoofd van vorm verwisselt, sluit mijn
J rechter oogg zich dicht;, de zenuw van het ooglid
onder de druk
g
g begeeft
van een innerlijke
innerlijke spanning,die mijn
mijngehele fysiek
beheerst.
Dan
is
het
moment
om te
Y
331)
(Vita Brevis,
schrijven aangebroken.'
- p. 33
g

Hetoëtische
landschapPdat hij
hijoproept is
P
vaak een bar en koud winterlandschap,
nevelig
mistiggof beg
g of ondoordringbaar
sneeuwd duister en toe gevroren
g
, verlaten en
onbewoonbaar, achtergelaten
in
de
greep
g
g P van
de dood. Het landschap
P uit Winter te Schilde
is vrijwel
volledig
aan het decor
g
J
g congruent
van het korte verhaal De man in de mist (Vita
Brevis,P .187 -1 97 dat Gilliams in dezelfde
periodeschreef en dat ons in zekere mate
P
ook een sleutel biedt voor een beter begri P
van enkele terugkerende
motieven. Net als
g

hetg edicht opent
P het verhaal met een verwi'l
zin naar de^
moeder, meer bepaald
dan nogg
P
naar het autobiografisch
gegeven
van de
g
gg
borstoperatie
die zijn moeder moest onderP
aan.
De
hoofd
persoon
verlaat de stad en
g
P
moet zelf naar een sanatorium in de Kemen J
terwijl hij
zich ondertussen schuldigg
hij
voelt aan de stervensnood van zijn
J moeder
die zich opgeofferd
heeft voor zijn
eigen
zijnei
Pg
g ontwikkelin . De bus die
hem
willoos
weggbrengt,
g/rijdt verloren in een dichte mist,/ te
midden van de velden die een onbeschrijfli'
ll ke triestigheid
uitademen.
Hij
zet
zijn
zij
tocht
te
g
J
verder en komt met moeite vooruit op
de besneeuwde modderwegen
P ar
g tussen sparrenbossen. Ook hier wordt hijJ verrast door
blaffende honden die hem aanvallensgereed
g
benaderen. Uit de wirwar van de takken
maakt zich een oude man vrijl die hem als
een vaderlijke ggids begeleidt
in de richtingg
g
van een kasteel. Ope
hetgeheimzinnige
g landg
vrouw
jonge
mysterieuze
ggoed hoort hijl een l
g Y
zingen,
hij zich meer en meer vergen/ terwijl hij
vreemd gaat
een lange wang voelen. Tijdens
l
delinglaten ze het kasteel steeds verder achter zich,/ terwijll niets meer van het zingen
g te
horen is. Verdergaat het steeds in een donker/ onherbergzaam landschap,
p/ een woeste
heide 'zoals ik er voordien nooit een zo dicht
bijJ Antwerpen
P vermoed had'. Een
g ewa
P ende boswachter helpt
g toegege
P hem verder langs
vroren vennen,/ terwijll hijl zich vragen
g stelt
over de onsterfelijkheid van het Allerliefste,/
over het beeld van de stervende moeder die
blijvend
één wordt met hem. Net zoals in het
l
gedicht voert de slotalinea van het verhaal
ons ook naar een kerkhof: 'Een weinigg later
zag
g ik een kruis uit de mist opdoemen.
P oemen Daarna één voor één, - kruisen en/
rouwkransen,
graven
en roerloos hangende
kettingen
^
g er
g
omheen: - een kerkhof opP de heide. Uiterst
vermoeid,/ waarheen moest ik mij
begeven?'
mij
g
De belangrijkste
thematische kernen van
gl
dit verhaal(dat in 1937
gepubliceerd
werd)
937 g
P
vinden we ook in Winter te Schilde terug.
g
We bevinden ons slechts even buiten
AntwerPen maar hebben de indruk in een
onbewoondebied
te zijn.
zijn Vlakten, moerasg
en het warhout van
/ donkerepaden
p
struiken vormen ook hier de achtergrond
g
van een tocht die leidt naar een kerkhof. Het
afwezig
van hetg eg zijn
l (of het wegvallen)
g
zangn
zij eveneens
g de winterse barheid zijn
significante
gegevens.
Ook de unheimliche
g
gg
verlatenheid van een niemandsland tussen
leven en dood waar enkel haveloze honden
en agressieve
ratten aarden,^ is een gemeen-g
component.
Binnendringende
schappelijke
PP l
P
g
ratten worden trouwens ook elders in zijn
l
werk met de nakende wintereassocieerd.
g
1938
Zo bijvoorbeeld
in de roman Gregoria
g
J
p.
167)
1982,
.16
waar
hij
noteert:
'Het
zal
winhij
9
ter worden. Dan worden de bossen onveilig
gemaakt
door een afschuwwekkende ratg

tenPlas
huizen
g, dringt
g het ongediertede
g
... binnen.' Een essentiële overeenkomst
tussen het verhaal en hetedicht
zijn
zij na^
l de beelden van de moeder en de
dood die naar het einde elegisch samensmelten. Na een karigg leven verkropt
P de
moeder in de dood alles waarover een mensenziel kan klagen.
g De bittere dagen
g van
een leven vol Weltschmerz lossen opP in de
zoete dood. Het feit dat hetedicht
en het
g
verhaal als het ware een doordruk zijn
J van

geprobeerd
robeerd hebben om daar een kerkhofconcessie te kopen
P voor zijn ouders,/ hemzelf en zijn
l eerste vrouw. Het funeraire
kerkhofmotief was voor Gilliams dus meer
dan een romantisch sfeerdecor, het was een
zij wereldvisie.
essentiële component
van zijn
P
Op15
5Jjuni 1936 schreef Gilliams aan De
Bom dat zijn
J vrouw hem 'in de steekgelaten' had en dat hij zijn
zijn woning in Schilde
had laten ontruimen(Vlaanderen 267,
zijn echt g eno p. 2
P
95. Volgens
g de versie van zijn

Een kwarteeuw na

Winter te Schilde
schreef Gilliams het
tweede luik. Op
p51juli
196o
9 droeg
g het nog
g de
titel Wederkeer te S.,
op
september 193
6
p 7^
noemde hij1 het

Net dorp
P der onverdiende nederlagen
N
verkleumt en kraakt met hutten zonder kindren.
In t zand der graven sluiturenoed.
vrienden.
g
Ginds lag, hu n woon, waar
vogels als1^n.

in
KemPenland,
Tweespraak
P

N
Net wa eed
de wieren
1evan
ieren
schuilt tle, ,rbiten
n i t alondrode ijs der heid
eken.
De weemoed zucht in bedden enS ebedea. '
GedroomdB geweervuur knalt in kale hoven."

drie weken later
Winterstansa en
uiteindeli1 k, vanaf
1963,
26 september
ep

Winter te Schilde II.
(AMVC; 163701/35)
37 35

De stervenspijn vanaarli
ks
^
j zoveel kruiden
heilig op de rust der zure weiden.
a
-Straks barst de kerkhofmuur. Net kruis van ijzer,
j
weegt

roest op de torenspits der eenzaamheid.

eenzelfdes
P^bevestigt
P Ychisch landschap,
g
zijn
eens te meer dat Gilliams' werk in zij
lgeheel een bijzonder
sterke eenheid vertoont.
l

te echter zou haar man opP een ochtend het
huis verlaten hebben met de meldingg dat hij
niet meer terugg zou komen. Hoe dan ook:
Schilde is hier een sleutelwoord dat sYnoniem is met een huwelijk
huwelijk dat in vele opzicho zichals totaal mislukt beschouwd magg worden en datvolens
g
g een dagboeknotitie)
werd.
reeds in februari 1936
93afgesloten
g

Kijken we nogg even naar enkele andere
relevante details. Hetedicht
wordt ex Plig
gegeven
cietelokaliseerd
in Schilde,/ eengg
g
dat niet enkel anekdotisch is. Schilde is
meer dan het bosrijke dorpP in de Antwerpse
P
agg
gglomeratie waarin de dichter zijn
zijn g evoe Ondertussen was op
P 331 maart 1936 de moe der van Gilliams overleden. De weergave
lens situeert. Er zijn
g
P
J ook enkele expliciete
van Gilliams' sombereevoelswereld
onder
verbanden die zinvol zijn.
zijn Het
bio g
biografische
g
kan
vanuit
deze
Winter
te
Schilde
de
titel
huwelijk
van
Gilliams
met
Gabriëlle
l
wor contextgeduid
dubbele biografische
Baelemans(toen woonachtigg Turnhoutseg
g
en halfweg93 6
den. Tussen halfwegg1 935
baano9 bracht hem in nauw contact met
reen er o.a. in Schilde enkele frustrerende
het dorpP en na hun huwelijk
huwelijkop
gP
P277augustus
g
1
1935
tijdje in de
woonde de dichter er een tijdje
ggebeurtenissen Pplaats waar de dichter moeilijk
Molenstraat. Naar verluidt zou hijl tevens
l
g
l mee overwegg kon en die ongetwijfeld
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pijnlijke littekens nalieten. Wanneer we
Winter te Schilde lezen in de context van de
bundel Verzen 1936,
blijkt dat het
93 ^ dan blijk
dat
gedicht
op het tweedelige
q
g Requiem
gvolgt
P
opgedragen is aan zijn
moeder
zijnafgestorven
g
met als dateringg 28-III-1936. De conclusie
ligt
g schijnbaar voor de hand: het Schilde-gege
dicht behandelt opp een elegische
toon ook
g
het afscheid van deestorven
moeder. Maar
g
terzelfder tijd
is
dit
ook
de
locatie
waar zich
l
huwelij
een kortstondigg en onvruchtbaar huwelijk
Volens
g Gilliams was deze relatie
(net zoals hets
p Ychische landschapp van het
zonder vregedicht)
zonder
enige
e
g
gwarmte,
de en zonder uitzicht opp het ouderschap.
p In
deze verhouding
,e
gg met eeng'gebalsemde,
hij
mummificeerdeisante'
zoals
hij
het
in
g
Gregoria
(p.
formuleerde, domineren
45
%
p245)
immersevoelens
van frigiditeit,
isolement
g
g
en krampachtige timiditeit. In hoeverre de
literaire evocatie van het Gregoria-huweli lk
aan de biografische
realiteit beantwoordt,
g
laten we hier in het midden. Voor een ri'keJ
re lectuur van hetedicht
volstaat het in te
g
zien hoe hier een dubbeleroblematiek
p
over elkaar heen schuift: het moeilijke
J afscheid van de moeder wordtevan
g
gen in
het landschap waar de psychische
beklemspY
mingvan een mislukte relatie plaatsvond.
p
Twee zaken zijn
o J hier echter bijzonder
p
vallend. Vooreerst blijkt
l dat de dichter in
zijn Verzamelde Gedichten 1972^ p. 74 de
sterfdatum van zijn
zijn moeder foutief opgeeft:
pg
28 maart inplaats
p laats van3maart. Deze slordigheid is heel vreemd,^ omdat Gilliams oop
tientallenlaatsen
zijn
zij intense band met de
p
moederfiguu
uur bekend heeft en soms zelfs in
•
pathologischeg
termen in evuld heeft.
Te meer ook daar de kunstenaar als dichter,
als kalligraaf
en als drukker uiterst veel
g
zorgbesteedde aan taal, ^
zor
stijl,
en
l^lay-out
Y
uitvoering
uitvoerin van zijn
zijnwerk dat hij
hij tientallen
keren herwerkte, selecteerde en bijschaafde.
l
De band met de moeder leidt bijJ
echter helemaal niet tot een sentimentele
icoonvorming rond de overledene.
Hij
J
roetp haar leven o pals een bittere klacht
voor wie de dood een zoetgebeuren is.
Deze onthullende visie herinnert ook aan
het autobiografische moederbeeld dat in
Gregoria
193,
8 1982
ehan%
^ .10
p 9-110 opg
g en wordt. Daags
g voor het huwelijk
l van de
hoofd
hoofdpersoon
beschrijft
beschrijft hij zij
zijn moeder in
p
woorden: `Van bijJ • moeilijk te vergeten
g
tende folterpijn
p J is haar lichaam gekrompen.
p
g
Van uur tot uur almeer aan het opbranden,
p
haar lichamelijkheid
aan het verteren, zont
der menselijk verweer,^ - tot voor mijn
l n va
der,, voor mijJ het fataal moment zal aanbre
ken om van een door smart afgezengd, van
een witebleekt
skelet afscheid te nemen.'
g
Een tweedeunt lijkt
lijkt
noggvreemder. In De
p
man voor het venster noteert Gilliams in een
178
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dagboekfragment van december i1937)
enkele achtergronden
over Winter te Schilde,
g
eenedicht
dat hijhijtevens integraal
g citeert.
g
Gilliams die anders zo enorm bedekt en
n legt hier een verras afgeschermd
kon zijn,
l^
g
sendeetui
enis
af
over
de genese
van een
g
g g
duidelij
van zijn gedichten. Hijl maakt ons duidelijk
intens hijJ moet zoeken naar een bevri'l dend verlossend literair beeld om zijn
oJp
schrijven Vanuit
gekropteggevoelens uit te schrijven.
n
losse woorden moet hijJ via eenplij-

.2 .79Het betreffende dagboekren 267,
7^ p.
g
fragment moet dus - zoals in de eerste editie van De man voor het venster - g esitueerd
jaa na
worden in december 1936.
Bijna een jaar
93 Bijna
verblijf
in
Schilde
activeert
Gilliams
de
verblij
l
omgeving
die
hij
verlaten
heeft
en
hij
g
g
projecteert er de dood van de moeder in.
pl
hij creëert is een bar
Het landschapP dat hij
overgangsgebied tussen leven en dood
waar alle menselijk leven uit weggetrokken
gg
is en in het semantisch veld overheersen

c,3 464, 9 fat
tt€4... .7.». , z4,2.4t.eA J%-11,4,6;

de )-o,e,--eox,I-Ze4d, 61e,, e-14:#.72.,
-t,;- A‘c. k‘,...z.eit- 07,,4.-ri
di,,.o-,rC- .2'.:iá.. ,+^i.i,6 ale.. clv.ocGrc

Dit handschrift is
gedateerd opp3
23 oktober
%
1982.
Maurice Gilliams
9
overleed echter op
18 oktober 1982.
De
9
kladversie bevindt zich
op
p de versozijde
1 van de
uitnode$$
in voor de
Cyriel-Buysseherdenking van
11 september
1982 en
p
bevat daar nog een
vijfde
regel:
1
$ 'de dingen
g
ondergaan'.
(AMVC 163704/9)

lijk,
twijfelend en onzeker proces
proberen
J^ twijfelend
p
p
te komen tot de weergave
van wat diepp in
g
hem sluimert. 'Dagg aan daggloop
p ik rond
metg
e
revelde
verzuchtingen
op
o de lipg p
p
en die ten slotte al niet veel meer dan
p^
onsamenhangende
woorden schijnen:
schijnen
g

dan ook de negatieveg
accenten: geen,
, blind,,
nergens,
klagen,
g , geen, karig,
g , ver krg,
op t... De innerlijke
innerlijk wereld van de dichter,
• hetedicht
én van het verhaal De man
g
in de mist sluiten naadloos bijl
aan.

land, winterschimmel, moeder'.

Doch zoals anderen die woorden te horen
krijgen,
lg^ bestaan ze niet voor mij,l^ wat ik des
te dieper
p besef nu ik ze in lettertekens
zwart opp wit aan het papier
pp toevertrouw.
Ze maken nogg deel uit van een complete
p
beeldenreeks • onuitspreekbaar
nog...
g Als ik
p
er eindelijk
J in slaag,
g na versregel
g^versregel
g
als het ware uit deipnli
kste
J l en gevoeligste
g
g
bloedvaten van mijn
persen
J hersens teersen
het volgende
zich voorgedaan:
de
g
g
droefheden van de laatste tijd
tijd zijn
zijngesitueerd in beelden van een toch immer actief
bijn een
ggebleven milieu,^ waar ik reeds bijna
jaar uit verdreven ben.'(Vita Brevis,,p 333).
In de editie uit 1976
97 is dit fragment
g
gedaopdecember 1937
teerdo
. De dood van de
moeder viel echter in maart 1936
zij
93 en zijn
uit Schilde moetesitueerd
worden
g
rond juni
juni
93g
1 6. M.J.G.de
wees
Jong er echter reeds opp dat enkele dateringen
g in de
Vita Brevis-editie niet correct zijn Vlaande-

REFERENTIES:
R.F. Lissens (1956 p. 30-32); A. van Wildetude (1968, p.
339-340); J. Florquin (1969, p. 92); M. J. G. de
Jong (1984, p. 151; 1993, p. 52; 1993, p. 108);
Vlaanderen nr. 267, (p. 279, p. 295)
NooT
De hier geciteerde slotregels van De man in de mist
luidden niet steeds gelijk. In de editie van 1937
(p. 103): '... een kerkhof op de heide. En
daarna: waarheen? De smart had een
uitgebrande krater in mij achtergelaten.' In de
editie van 1938 (p. 138): '...een kerkhof op de
heide. En daarna: waarheen moest ik me nog
begeven?' In de edities van 1955 (p. 180) en
1962 (p. 85): '... een kerkhof op de heide.
Waarheen moest ik mij begeven?' In de editie
van 1975 (p.11): '... - een kerkhof op de heide.
Uiterst vermoeid, waarheen moest ik mij
begeven?'. Deze correcties illustreren zowel de
grote zorg die de stylist Gilliams blijvend aan
zijn werk besteedde als het essentieel belang
van deze sleutelzin die suggereert hoe een
man vermoeid, gedesoriénteerd en verdrietig
zijn weg moet zoeken na de dood van zijn
moeder.

Spreken is zilver, zwijgen is goud
STEFAN VAN DEN BOSSCHE

De laatste jaren was de dichter Koen Stassi'ns
in de eerste plaats
953
J (1953)
p als bloemlezen (samen met Ivo van Strijtem)
opp het lil
teraire front aanwezign
g, daarnaast ook als
declamator van zijn
die door
J eigen
p
g poëzie
het klassieke Clarino-ensemble onder leidmgvan de klarinettist John van Laethem
werd begeleid.
Het was al van 1993 ggeleden
g
g een dichtbundel had
dat Stassijns
Stassijns nog
g etoen met Paard
publiceerd. Dat gebeurde
g
vanlas
vanglas, een werk dat overigens
g
gemakkelijk
jaa
J twee drukken verdroeg.
g Zeven jaar
hijJ er over gedaan
om
zijn
poëtische
zij
g
pennenvruchten opnieuw
te presenteren.
p
P resenteren
Nochtans was Koen Stassijns
ins 988 als
l
een ongeduldig
zijn Aanmaakg
g auteur met zijn
twijgen
IS van een vuur komen aandraven,
spoedig
gevolgd
vergeethoe
eethoek van de
p
gg
g door De ver
p ^ in 199 o. Tussendoor bundelde hij met
Ivo van Strijtem
een aantal gedichten
over
l
g
vrouwen en wijn in Chdteau La Passionata.
Het was,- op zijn zachtst gezegd,
g g^ een vlieg ende start als dichter.
Destijds koos Stassijns
ver ) de ggevleugelde
g
zen vanJ.J. Slauerhoff: 'Alleen in mijn
j
elg
dichten kan ik wonen nooit vond ik ergens anders onderdak' als motto voor Aanmaaktwijgen
lg van een vuur. Ook in die bundel
- eigenlijk
zij
l was dat niet zijn
g
l debuut, officieelg elden daartoe enkele ljeugdzonden
g zon den
was het
hout
voor alse
een uitgeg rondstof
g
werkte metaforiek manifest aanwezig.
g De
bomen hun twijgen
)g ook, en daar doorheen
verschenen deestalten
van de vrouw en
g
vooral de moederfiguur.
Poëzie had een
g
thera
therapeutische
waarde,, gaf
g in die bundel
1'
gestalte
estalte aan een romantisch verlangen
g naar
tederheid,
tederheid g
geborgenheid
enhet willen vastg en
leggen
van verdriet en huiver in een
gg
g edicht. Dat idioom datuur
poëtisch is,
P p
heeft in feite ook eenpoëtica van Koen
Stassijns
Stassijns vanaf het begin
g mee bepaald.
p
Zwi'1ghout is dan ook de langverwachte
bung
del die van de dichter opp de eerste plaats
P
weer een dichter moet maken, en minder
een bloemlezen hoewel die bezigheid hem
evenzeer heeftesierd.
Gedichten uit Zwijgg
1Shout verschenen eerder in Nieuw Wereldti'd1
schrift, Maatstaf,Poëziekrant, Revolver en
Vlaanderen. Ook waren een zeventaledichg
ten uit de bundel, sommige
g in een aangepaste
versie,
opgenomen
in La Pas^ ins
99 8Pgenomen
p
sionata Grand Cru. Een louter literaireositie
p
binnen hetecanoniseerde
bestel van onze
g
letteren verwerft men niet door middel van
bloemlezengen, ook niet door recensies te
schrijven
of niet te schrijven.
schrijven Slechts het beJ
drijv en van literatuur en het leveren van
gede
gen letterkundige
g e arbeid kan daartoe de enige
gedegen
aanleiding
g g g
g vormen.
Als het resultaat daarvan ook nog fraai
mag
g

heten, is een belangrijke
gezet. In
g l stapPg
Zwi'IShout bevestigt
Koen
Stassijns,
wat hijl
g
l
eerder in Aanmaaktwijgen
1g van een vuur en in
Paard vanglas
g heeft aangekondigd. Vooral
bij de eerstgenoemde
bundel zoekt Stassijns
g
l
nu weer aansluitingn
g, terecht.
Soms wordt in Zwijghout
het verband met
Ig
de thematiek en zelfs met de zegging
gg g van
die eerste belangl
rijke bundel wel heel nadrukkeli'k zonder dat het evenwel als storend zou kunnen overkomen. Hetedicht
g

'Zij is de beste
dringend
en pijnigend:
'Zij
g
pl g
dood,, die van het zwijgen',
Jg , en verder:
'Noem haareen boom meer,
waaiarm,
,
twijgen
die ik van tussen het gestamel
Jgg
raa
raap
... Ruim sneeuw, december
wordt haar nieuwe huid. Begraaf
de
g
woordbijl,
woordbijl legg hem onder steen.' (p.
p 66).
De toonaard is opp zijn
l minst vergelijkbaar.
gJ
Bovendien kwam ook het indiaans thema
al eerder aan bod: het stamhoofd, de twi'gen het vuur ,sneeuw... Een deel van de

..^.^.,,.

Koen Stassijns
1 [Foto: Filip
p Claus]

'Opdracht'
bijvoorbeeld,
p
J
^ in Aanmaaktwijgen
IS
van een vuur, is zoiets. De dichter had het
over 'het uitgebeiteld/zwijgen van haar
naam', of: 'Niemand spreekt
haar langer
p
g
aan Of ik vergeet
of niet vergeet
laat
g
g
haar na al die jaren
jaren koud. Zij Jg
ligt als een
bevroren tak tussen wat brandhout uit te
rusten en houdt hardnekkigg
langg de
adem in.' In zijn
J nieuwe bundel Zwijghout,
1%
zijn het verdriet en de pijn
afstandelijke
pl afstandelijker
geworden, maar daarom niet minder in-

Koen Stassijns,

Zwijghout, uitg. Atlas,
Amsterdam/Antwerpen, 2000, verdeeld
door Veen Uitgevers
Groep,
Santvoortbeeklaan
21-25, 2100 Deurne,
195 x 120 mm, 72 blz.,
genaaid, 600 bfr.

KOE N STASSIJNS
ZWIJGHOUT
tx F D I C I-1`

setting
g van Stassijns'
l ppoëzie wordt door deze elementen bepaald.
Zwijghout
kan alleen
P
1S
al daardoor als titel optimaal
functioneren
p
en afstralen, en zetg meer dan een hele
flaptekst
had kunnen doen. In het poep
nipgg
s edichtparafraseert
de dichter die
P
herneming,
zeggend
end
dat
hij
opnieuw
is
hij
p
g^
gaan
aan bladeren in een lang
g verleden ver driet. Voor wie met zijn werk enigszins
verg
trouwd is,- blijft dit een aardige
g oefeningg in
verwijzen.
J
In zes afdelingen
l zij
zijn nieuwe
g heeft Stassijns
aangebracht,
g
g
^ elk daarvan ingeleid
door enkele uit hetedicht
'Es war Erde in
g
Ihnen und' van Paul Celane
lukte verzen.
geplukte
De motto's vormen samen het volledig
volledi e e Met Stassijns' gedicht 'Tulpen'
pen corre leert Celansedicht
op
intertekstuele
wijze.
wijze
g
p
een mooie en verrassende beeldspraak
p
heeft de
dichtere
behouden. De
gg oed
prononceerde muzikaliteit van zijn
zij verzen
p
ze bovendien een intragerend karakter, een uitgelijnde
en verfijnde
zegging
verfijnde
gg g
g J
die in feite moet helen
p besluiten dat
Zwijghout
een g
gerijpte
Ig
lp bundel is, die in de
stilte van het moment deoëzielezer
ook
p
zwijgend
zal aanspreken.
lgp
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Over de schoonheid van de eeuwige liefde: de godin Venus
JEAN

Luc

MEULEMEESTER

Aan de zuidelijke
l rotskust van het eiland
Cyprus,
tussen
Pa phos en Limassol,^ligt
g PeYp ^
tra tou Romiou. Sinds mensenheugenis verwierf deze site faam alseboorte
plaats van
g
deodin
Aphrodite
(of
Venus
voor
de Rog
p
meinep . Veel is er eigenli'k
) niet te verTouwachten: een onooglijke
parking,
g^
gl P
rist Pavillion en een klein winkeltje
l om zich
wat drank, snoepp en souvenirs prullaria
aan
P
te schaffen. Door een duistere lange gang,
g g,
onder het wegdek,
bereiken de baders en
g
andereeïnteresseerde
geïnteresseerdebezoekers het kiezelstrand waar enkelerote
steenblokken
g
lukraak als teerlip lten in het bruisende water verspreid
liggen.
Het zicht opp deze baai
gg
p
in de Middellandse Zee is wel oogstrelend,
g
juis
zeker bij
bij het vallen van de avond. Dat juist
wat toeristische accommodatie werd
aangelegd en dat de Cypriotische
autoriteiYp
ten recent beslisten om er een kitscherige
betonsculptuur
van Venus opp te richten
p
wat op
verzet in kunsteg internationaal
naarskrin gen stuitte — houdt uiteraard verband met de aangehaalde
rol die deze
g
laats
speelt
in
de
Griekse
mythologie. Het
p
P
geboorteverhaal, dat in Petra tou Romiou
door de meesteidsboek'es
g
) wordt geciteerd kent iedereen en raakt het ontstaan
Bij de aanvangg van de
van aarde en hemel. Bij
tijden, zo vertelt Hesiodus, ontstond uit
Chaos Gaia of Moeder Aarde, die de hemel
of Uranus baarde en zich met hem verenigg
de. Uit dit samengaan ontsproten
vele kinp
deren die in de schoot van Gaia verborgen
g
bleven. Deze druk werd zo enorm dat ze
aan haar jongste
g
l g zoon,^ Cronus (of volgens
de oude Romeinen de Titaan Saturnus),een
zij vader te casvuurstenen sikkelaf
g om zijn
De hemel trok zich terug.
g Cronus
gooide
ooide met zijn
linkerhand
het
g eslachtsor J
g aan van Uranus achterwaarts weg.
g Op
P de
grond vielen druppels bloed waaruit de furiën of wraakgodinnen
ontstonden. Degeg
nitaliën zelf kwamen in zee terecht en door
de eenwordingg van zaad en water verscheen deestalte
van een mooie jonge
g
} g
vrouw: Aphrodite,
letterlij uit het schuim
p
^ letterlijk
geboren.verwijs
Etymologisch verwijst het woord
naar bevalligheid
en vereren. Naakt,
g
staande opf een schelp,
getrokken
door dolp^ g
fijnen
en
voort
estuwd
door
een
zachte
,
J
g
bries van ZePY
h rus arriveerde ze aan land,
volgens
sommigen
C YP
g
g in het kopereiland
rus^
anderen
suggereren
liever
Cythera
gg thera
Y
aan de zuidkust van Griekenland. Toen ze
voet aan wal zette, zo schreef de Griekse
dichter Anacreon in de vijfde
eeuw voor
l
Christus, ontsprong
de
eerste
rozenstruik
p g
180
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bijnaam anad Yomeen ontstondras.
g Haar bijnaam
ne betekent: zij die uit de zee oprijst. De
Horae ontvingen
g
g deze dame met vreugde
en omkleedden haar
metewa
l g
g oddeli'ke
den en sierden haar met luxueuze juwelen.
l
Deoden
werden verblind door haar
g
schoonheid.
Historici en archeologen houden er een andere meerlausibele
verklaringZij
op na. Zij
P gP
verbinden haar naam met die van de Canadnitische vruchtbaarheidsgodin
Astarte
g
Bij
of Isjtar.
Bij
hun
aankomst
op
Cyprus
in de
p YP
J
twaalfde eeuw voor Christus zouden de
Achaeërs de daar bestaande cultus hebben
eado teerd en het Semitische Astarte hebgeadopteer
vergriekst
tot Aphrodite.
Godheden
g
p
werden dikmet dezelfde eigenschappen
ppen
g
wils
g^ ook al droef met elkaar vereenzelvigd,
gen ze andere namen en werden ze door
verschillende volkeren vereerd. OpP dit eiland bleven nog
g herinneringen
g aan deze
wondermooie toe
en ewi'de
lt } moeder bewaard. Eeuwenlangg trokken pelgrims
naar
Pg
haar heiligdom
in
Kouklia,
maar
tegeng
g
woordigverkiezen adolescenten liever een
duik aan de meer noordelijke kust van dit
eiland. In dit vrijJg
ongerepte natuur ebied
op
g in de rotp het schiereiland Akamas, ligt
sen wat verscholen door vijgenbomen
en
lg
varens een bron waar Aphrodite
zelf ging
gg
baden. In de loopp van de geschiedenis
ontg
stond nogal
g een associatie tussen Venus en
de badcultuur, zeker in de achttiende eeuw.
Nuebruiken
de Cyprioten
gretig
Yp
g g haar
g
naam en schoonheid als een toeristisch lokmiddel, biedenraa
g geen glas
g koele
A
hroditewi'n aan en vertellen de ^
gidsen
bij
Aphroditewijn
bij
voorkeur met smaak het hierboven aangehaalde mythologisch relaas dat deze liefdesgodin uit het schuim van de zee ontstond.
De Italiaanse renaissancekunstenaar Sandro
1 -i 105 schilderde deze weBotticelli444
reld-beroemde mythe
opp een even wereldY
beroemd doek18
4 x z8
5^5cm),nu in de
Galleria degl
de li Uffizi in Florence. Deze
was niet de eerste die dito
pPulair
bronnen
verthema afbeeldde. Schriftelijke
t
melden^l
bijvoorbeeld, dat de hofschilder
van Alexander de Grote,
een on
, Apelles
p
g ehoord knapP schilderij
schilderij maakte met Venus
die voet aan wal zette en intussen haar natwerden herinte haren uitwrong. Geregeld
g
neringen
voorstelg aan deze legendarische
g
lip g
aangehaald.
Het
werk
van
Botticelli,
g
waarvan we de opdrachtgever niet met zekerheid kennen,, bevond zich destijds,
J, volens
de
vader
van
de
kunst
eschiedschri
lg
g
villa
in
de
tijd
vingVasari,^ lange
tijd
in
een
g
evin
Toscaanse stad.
g
g
gvan de geciteerde
Sommi en zien het als een eerbetoon aan
Sommige
Vespucci de vrouw van een Florenti'ns koopman,
en menen zelfs te weten
p
dat zij als model diende. Het geciteerde
g
hing
p er
schilderij ontstaan omstreeks 1484,hi
schilderij,
vermoedelijk wat verborgen
vermoedelij
voor
de
blikg

n vanuriteinse
geestelijken
die zo'n af)
g
P
bee
ldin
gals zondiggbeschouwden en aldus
veroordeelden. Denken we maar aan de
ideeën van Savonarola. Deze voorstelling
van Venusaat
g terecht door als een van de
eerste vrouwelijke naakten na de Oudheid,
zeker als we deekunstelde
Eva's buiten
g
beschouwing
g eg laten. De middeleeuwer
noot blijkbaar, althans uiterlijk, minder van
deze zinnelijke
zinnelijk bekoringen. Botticelli bestuongetwijfeld
voor deze uitvoeringg
l

Dit schilderij (doek, i 58 x 68,55 cm) stelt Venus
voor en werdemaakt
in het atelier van
g
Sandro Botticelli tijdens
het laatste kwart van de
1
vermoedelijk
v i1jftiende eeuw. De voorstelling% werd vermoedelijk
S ^ireerd o peen beeld uit de Oudheid.
Berlijn, Staatliche Museen. [Foto:J or8P. Anders]
Berlijn,

de menselijke anatomie en inspireerde
zich
P
o bewaarde of gevonden
klassieke
scul
op
pg
turen van Griekse of Romeinse beeldhouwers. Het Staatliche Museen van Berlijn
l
bezit eeneli'kaardi
eg voorstellingg (doek,
g }
158
^5 cm) van deze ggodin van de
5 x 68,5

vruchtbaarheid en de liefde (zie afb.). Het
wordt als een werk uit het atelier van Botticelli beschouwd. Hier is deodin
we ggeno g
men uit de scenische samenhangg en wordt
zij ggeïsoleerd door een donkere achterzij
worden
g rond. Gelijkaardige
l
g composities
p
nog
privé-verzamelingen
ginp
g (Turijn
l en
Genève bewaard. Archiefdocumenten bewijzen
dat deze Italiaan er nogg meer realiJ
seerde. Met deze werken sloot Botticelli aan
bijJ bestaande voorstellingen
g uit de Oudheid

Rosso Fiorentino schilderde dit doek (209,5
95 x
161,55 c m) omstreeks 153o-1531 voor de Franse
koning
1 o in dienst
g Frans I, bi
1 wie hij
1 vanaf 53
was. Het stelt Bacchus, Venus en Amor voor.
Luxemburg,
S Musée National d'Art et d'Histoire.
[Foto: anoniem]

en bijJ de smaak van zijn
zijn tijd. Het lijken
lijke wel
OpP de schilderijen
schilderije in Florence
Berlijn
l bedekt de ggodin nog
g zedigg het
ontblote lichaam met haar handen en met
de lasgegoudgele haren. Dit is niet steeds
heteval.
Kunstenaars beeldden Venus dikg
wils
l graag
g g in volle naaktheid af en pro-beerden zo onder andere hun uitgebreide
g
kennis van de juiste
lichaamsproporties te
l
bewijzen.
Zij
Zij koppelden
P pg
deze eïdealiseerJ
de voorstellingen
van
g aan de weergave
g
unieke schoonheid. Hun schilderijen
J balanceerden op
p de koord tussen kuisheid en
erotiek. Dikwijls
Dikwijls kreeg
g het sensuele meer
aandacht
rikkelde
het deene
seksuele
p
gvoelens. Een dergj
elike manier van afbeelden viel dan ook niet steeds ingoede aarde.
Humanisten, zeker contrareformatoren stelden dat begeerte
en lust via de ogen
g
g werd
opgewekt
en veroordeelden dan ook ten
pg
stelle
stelligstegelijkaardige
com
composities
osities. Erasg
vermeldde dat eenjongeman zoo Pg e wonden raakte over de Venus van Praxiteles dat de sporen
van zijn
zijn onmatigheid
oop
p
g

dit beeld achterbleven. Ook Vader Cats
waarschuwde dat dergelijke
g J voorstellingen
g
dienen te worden vermeden, want ze hebben menig
googgetergd,
gg g ^ menigg hart bevlekt,
menigmaal
'losse sinnen' doen dwalen en
g
de ljeugd
g 'de lusten' ingeprent. Moralisten
sloten zichreti
bij die
l stellingen
g g
g aan en
meenden te weten dat jonge
l g en kuise
maagde
maa den bloosden en schaamrood werden
bij het zien van zulke naakten.
Dat kunstenaars zich
]
blijkbaar
niet stoorden aan deze raad, kunnen we afleiden aan
de hand van de honderden schilderijen
l en
beeldhouwwerken die Venus en verhalen
uit haar leven weergeven.
Als voorbeeld
g
van dit laatste halen we een schilderijJ
(209,5
x 161,5 ^5cm) van de vroege
9^5
g Italiaanse
maniërist Rosso Fiorentino1
494-1
54o aan,
dat hij blijkbaar met plezier
omstreeks
p
1530-1531 voor de Franse koningg Frans I,
bijf wie hij
hij vanaf 1530
in dienst was, ver 530
vaardigde (zie afb.). Het doek werd in 1980
per toeval in het depot
p
p van het Musée National d'Art et d'Histoire van Luxemburg
opnieuw
ontdekt. Volens
de traditie stelt
p
g
het Bacchus, Venus en Amor voor. Achteraan danst een blijmoedige
g sater. Dat APhroJ
dite ook voor de wijngod
lg bezweek zal wel
niet alleen met zijn charmes te maken hebben ook met het feit dat liefde zonder
drank onmogelijk
lijkt. Uithun
h relatie ontg l lijkt
proot Priapus,
p- alhoewel sommigen
g menen
te weten dat die te danken is aan haar relatie met Hermes. Mogen we misschien veronderstellen dat het hier opP dit doek niet
om Amor, wel over hun zoonaat
g , die oop
een leeuwachtig
wi'wijzeng beest klautert. De
de vinger
van
Bacchus
spreekt
dit
niet
teg
p
en. Zijn
Zijn traditionele herkenningstekenen,
g
g
een overgrote
een sikkel en een
p
g penis,
hoorn des overvloeds,,J
zijn niet zichtbaar.
Toch valt op
dat
Venus
metggenot hetgep
slachtsdeel van Bacchus begluurt.
De uitgeuit eg
(soms ook wates
gpierde naakten, de
getordeerde lichamen, het wat harde onnatuurli'ke
sierlijke configuraties
l koloriet,^ de sierlijke
g
van de torso's, de wat te kleine hoofden
vanp
ersona
deges en de verschillende
kleurenschakeringen
g tussen man en vrouw
kondige
kondi en het maniërisme meer dan aan en
getuigeng
meteen met welk genot kunstenaars toen dergelijke
p
g l taferelen penseelden.
Vooral vanaf de zestiende eeuw werd het
eëx loiteerd
thema van Venus in de kunstp
g
Vanaf die tijd ontstond ook het meest duurzame beeld van dezeodin.
Kunstenaars
g
uit dieeriode
creëerden
de
Venusiconop
g rafie zoals we die nu nogsteeds kennen.
Na Botticelli hebben Cranach en Titiaan,
Rubens en Reni,, Carracci en Poussin, , Watteau en Boucher, Courbet en Cézanne, om
ons tot enkelen te beperken, telkens aang east aan de stilistische evolutie, hun uitpast
zonderli'k
om ons Venus in
l talent gebruikt
g
al haar facetten en verhalen ruimschoots te

leren kennen. Ook hedendaa gse kwaliteitsvolle artiesten inspireren
zich begerig
o
p
g g op
dit onderwerp
in
al
zijn
zijn
facetten.
Tot
919
aup
gustus 2001 prijkt
pl een keuze vandiewer ken,g
gemaakt tussen de zestiende en begin
g
twinti
Koninklij Museum
twintigste
g eeuw,^ in het Koninklijk
Schone Kunsten van Antwerpen*. Deze tentoonstelling
g was al voordien in het
Wallraf-Richartz-Museum in Keulen en in
de Alte Pinacotheek van Munchen te bekijJ
ken. De opstelling
g werd in Vlaanderen
P
ge-

Cornelis van Cleeve

Amor, rond 175
1
Herzog Anton Ulrich-Museum
Braunschweig
g

Venus ontwapent
P

wijzegl d van een thematische naar een chronologische wat niet verkeerd is. Zo wordt
Rubens met Titiaaneconfronteerd
^krijgen
g
lg
we eengoed beeld van de evolutie van dit
thema doorheen de kunst en kunnen we de
ontwikkeling
volgen
g van het naakte vroug
wenlichaam in de schilderkunst vanaf het
einde van de vijftiende eeuw
tot in de loop
p
van de negentiende
eeuw. Wie meer wil
g
vernemen over dezeodin
moet aldus deg
ze zomer naar de Scheldestad reizen.

* Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verscheen
een indrukwekkende catalogus: E. Mai en U. WeberWoelk (red.), Venus. Vegeten mythe. Voorstellingen van een
godin van Cranach tot Cézanne, Antwerpen, 2001, uitg.
Kon. Museum voor Schone Kunsten, 295 X 245 mm, 528
blz., gebonden, harde kaft met stofwikkel, 300 zw.-w.en kleurenillustraties, 1490 Bfr.
Deze uitgave bevat naast het catalogusgedeelte van de
tentoongestelde werken ook een vijftiental essays over
de historische en inhoudelijke problematiek van de Venusvoorstellingen.
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Thomas Hirschhorn
Laureaat van de Marcel
Duchampprij s
MARK DELRUE

Derijs
p J Marcel DuchampP werd onlangs
g in
het leveneroe
en
door
een
vereniging
gg
g P
van Franse collectionneurs en kunstamateurs. Zij
Zi' willen hiermee kunstenaars huldibidrag en tot verg die met creatief werk bijdragen

toon van 18 februari toto
3april
p 2001.
'Pole-Self' is een thematische reflexie op
cultuur en macht. Hirschhorn is een schere waarnemer van wat in de heikelige sapg
menlevingreilt en zeilt en staat bekend om
zijn
Spijts
J ondubbelzinnige
g stellingnamen.
g
pl
veel technologische
vooruitgang
g
g g vindt de
kwetsbareehumaniseerde
mens er niet
g
zijn
plaats.
lp
Vier belangrijke
dit werk.
g J visies bepalen
P
Eerst vallen onnoemlijk
onnoemlijk veel kettingen
g op.

t zijn
op
efra g krijgt
J beeld teruggekaatst
pg
gg
weermenteerde wijze
t -• een puzzle-gezicht
p
g
spg
ie eld als 'Pole-Self' midden een chaotische vermenigvuldigingvan g
de dingen
rondom.
De kunstenaar weigert
g elke vereenzelviin met een partijpolitiek
programma.
ging
pg
P JP
'Mon choix, c'est de refuser de faire de l'art
, zei
q
p olitique. Je fais de l'art politiquement',
P
hij bij de opening. Het Centre Pompidou
p

ll

Thomas Hirschhorn, SculPtur Sortier Station,
1997

nieuwende kunst in Frankrijk.
Frankrijk. De prijs
pJ
werd toegekend
aan de Zwitser Thomas
g
Hirschhorneboren
in Bern in 1957)
die
g
957
reeds meer dan twintiggljaar in Frankrijk
Frankrijk
woont en werkt.
Thomas Hirschhorn hekelt actuele contradicties, schandalen en wantoestanden. 'De
hedendaa gse mens vindt voor ieder technischrobleem
een oplossing,beleeft een
p
tijd
bij
J waar via communicatiebijna
J alles mo gelijk
Blijk wordt. Diezelfde mens slaagt
g er niet
in om zelf beter mens te worden en om de
maatschappij
pp l te humaniseren.' Dit vormt
den
g rond gedachte van zijn
l artistieke bedri'vi
heid.
Jg
Hirschhorn is eeneën
a eerd kunstenaar
g gg
die via zijn
J installaties wil vechten voor
meer rechtvaardigheid
en gelijkwaardigg
gJ
gheid onder de mensen. HijJp
niet in de
woestijn
J of in de dovemansoren van mondamealeries
en comfortabele kunsttemg
j
els.
Hij
creëert
installaties voor de mensen
P
op
P straat. HijJ doet dit met arme materialen
zoals karton, kleefband, aluminiumpapier,
kettingen.
HijJ wil kost wat kost ontsnappen
g
pp
aan de valkuilen van academische kunst.
Zijn devies
luidt paradoxaal: 'energie
P
g oui,qualité
non'. De meeste van zijn
zij installaties
q
zijn zo geconcipieerd
dat zij
zij het best oop
g
p
straat, inublieke
centra, ,in de metro tot
p
hun volle recht komen. Allesl lijkt
geïm
P roviseerd maar daarachter schuilt eengrote
bekommernis vanro
ortie en evenwicht.
Pp
De mens met
twijfels staat cengen en twijfels
traal in zijn oeuvre. Hirschhorn kreegg de
rijs om zijn nieuwe installatie 'Pole-Self'.
pl
Het Centre Pompidou stelde het werk ten182
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Thomas Hirschhorn, Pole - Self, 2001

Dit vertolkt deedachte
dat in die uiterst
g
gecompliceerdePp
maatschappijl alles aan elkaareketend
is zowel metaforisch als letg
terli'k.
l Dit verbeeldt de kettingg van onver mi'deli'ke
J
l ^in elkaar vervlochten gevolgen
g
g
midden eenesofistikeerd
raderwerk.
g
Het tweede begrip
gp is het weten. 'Wissen ist
Macht' Weten is macht. Er hangt een gor dijn
boeken. Ze
J van aan elkaar geketende
g
zijn
te lezen. Waarom
l er niet om ter plekke
p
dan wel? Alle boeken zijn
l doorboord,
d.w.z.ewond
door
de
hubris
om voorbij
voorbij
g
het weten teaan
verder
te
gaan
dan
weg ^
g
ten. Nog
g meer weten dan het weten betekent nog
g meer macht verwerven dan de
macht van het weten.
De kapitalistische vuilnisbak vormt het derde element. In alle sociaal-economische sYstemen is er een vuilnisbak nodi g. Het Westen kent de kapitalistische
vuilnisbak. Die
p
wordtevuld
met afval van dingen
g die wijl
g
niet meer nodigg hebben en dus weggooien.
gg
De laatste idee heet 'Sculpture-toi.'
Hier zie
p
je
vele
spiegels
en
putschingsballen
en vele
JP
g
onafgewerkte
vormen en objecten.
objecten. De
g
sculptuur
wordt enkel voltooid door diegep
g
ne die in de spiegel kijkt.
kijkt De toeschouwer

bezat reeds een werk van Thomas Hirschhorn: Skulptur
Die in997.
p Sortier Station, ^1997.
stallatie naar het zelfde ideeën ggoed als het
bekroonde werk, was te zien onder de brug
van het metrostation Stalingrad
van 229
g
april
9 Jjuni jl.
P tot 29
J

Bibliotheek
POEZIE
Gerard Rasch & Annelies van Hees

(vertaling)
g

Een maan door het koren. Deenseoëzie
van de twinp
ti%ste eeuw, uitg.
g De Bezie
gBi,
j Amsterdam, 2000

verspreid
door Singel
p
g Uitgeverijen,
g
l^ Maarschalk
Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen,
P vertalingg van
Gerard Rasch, 200 X 125
blz. paperback
P
7 blz.,
5 mm, 227
999 Bfr. - De bloemlezing
g 'Een maan oor het
koren' (een versregel
g van Ole Sarvig)
g biedt een
selectief overzicht van de Deenseoëzie
van de
.p
twintigste
g eeuw. In samenwerkingg met Annelies
van Hees, docente Deense literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, opteerde Gerard Rasch
voor een beperkt
aantal dichters die uitgebreid
P
aan bod komen. De bundel opent met e s Y mbolist Sophus
Claussen, die nogg in de negentiende
P
g
eeuw debuteerde, en wordt afgesloten
met enkele
g
jongere dichters die na 1990 debuteerden. De
korte bio-bibliografische
schets die aan de
g
geselecteerde
eselecteerde
situeert de
ggedichten voorafgaat,
g
verschillende dichters in het poëtische landschap.
P
Meteen wordt duidelijk
hoe de verschillende
l
stromingen
elkaar opvolgen: van natuurgedichten
gg
(Tho er Larsen o.m., met verzen als: 'De nacht
deed vriendelijk/tijd en plaats
verzachten en liet
P
de ziel verzinken/in dromendeedachten')
over
g
poëzie(Otto Gelsted, met za
geëngageerde oëzie
zijn
Jn
bekende 'Het reclameschaf', waarin hij zijn verachtingitdrukt
voor de reclame die de wereld
g
voorstelt als éénroot
tot sterk
g consumptiefeest)
P
ikgerichte
verzen
(Tove Meyer, die een zeer erg
..
soonli'ke
J Ppoëzie schrijft over het ouder worden,
depressies,
verloren liefdes). Bijzonder mooi vind
P
ik de verzen van Hendrik Nor brandt (°1945),
945
wiensedicht
`Wanneer wij
wijelkaar verlaten' opent
g
P
met deze strofe: 'Wanneer wijl
verlaten,
verlaten we tegelijk/alle
plaatsen
waar
we
samen
J
zijn g
geweest'. Ook Pia Tafdrup
2) overtuigt.
P(°195
g
Veel van haargedichten
gaan over de betekenis
..
van het schrijven
zelf:
'achter
al
het
schrijven/de
J
begeerte/naar/de
begeerte.'
Voor wie wil kennisg
g
maken met de Deenseoëzie
p is 'Een maan door
het koren' een onbetwiste aanrader.
JvH

Ludo MeYv
isY
& Bob Stouthuysen

(samenstellin )

De ballade van Arie Hopen andere lichte verzen, een
bloemlezing light verse samengesteld en ingeleid door
Ludo Meyvis
uitg.
^ en Bob Stouthuysen,
y
g Lannoo,

Kasteelstraat,97
8 00
7 Tielt, 2000, ^1 70 x 1055 mm,
241 blz.,
paperback 495 Bfr. - Licht en luchtig,
g,
P
knapp en kunstig,
gemaakt,
rijg , goed
g
g
^ leesbaar,^begJ
eli
k:
light
verse
is
wat
het
is
en
altijd
al
geweest
altij
^l g
L. Meyvi
Me vis en B. Stouthuysen, samenstellers van
bloemlezing, betreuren
het dat het genre nogg
g
altijd
lggrotendeels miskend en vaak over het hoofd
ezzen Yg
wordt. Van Constantijn Huygens tot YoupP
van 't Hek: talrijk
l zijn de dichters die zich af en
toe aan verzen van het lichte genre hebbeneg
waad.
beoefenaars is
g Een van deproductiefste
p
zeker Drs. P. In 'Ik waarschuw u' maakt hijJ komaf
met de opvatting
p
g als zouden lichte verzen zomaar
uit de mouw worden geschud: 'Light
(leg verse (plezeggen
wi')
l Is speels, maar geenszins
g
g
ongebonden
...) Maar wel berust het allemaal/
g
Opinnerlijke avonturen/en onvermoeibaar
0
vakmanschap'. Op
0 een losse manier hebben de
samenstellers een aantal thema's naar voren
geschoven, wat meteen de leesbaarheid van dit
boekje
l ten ggoede komt: van een 'handleidinggbij
het g ebruik' tot een `Ook wel aardig'-slotrubriek.
0 Pvallend
dat 'Vera Janacopoulos',
J
, het beroemde
,P
zij drie varianten
1 Engelman, met zijn
gedicht van Jan
resp. Godfried Bomans, Coos Neetebeem
(Drs. P.) en het duoos
Jos Ghysen/Louis Verbeeck,
een,P
apart deeltje
l vormt. De titel van de bloemlezen werd ontleend aan hetedicht
van John
1
g
O'Mi 1, de ballade over het jongetje
dat zichzelf
l
l
opvreet.
'De
ballade
van
Arie
Hop
andere
lichP
en
an
P
te verzen' is een handigg boekje,
om te
boekje, aangenaam
g
lezen en even te verpozen
bijlP
speels knutselwerk.
P
JvH

Leo Peraer (samenstelling)
g
Poëzie is een jeukendelek
schrijvenerger
%
p die met het schrijven
wordt, uitg.
g P., Sint-Antoniusbergg9^3 o0o Leuven,

2000, 214
4 x,130
3 mm, 88 blz., ggenaaid. - Dezegeleg
g enheidsuitgave naar aanleidingvan tien jaar
J
uitgeverspraktijk voor Leo Peraer brengt in een
aangenaam
ogende
bloemlezingg een selectie uit
g
g
de bundels die in de loop van het voorbije
t decennium bijl
werdengepubliceerd. Een summiere
bio-bibliografische schets, soms aangevuld met
excerpten
uit recensies, situeert de dichter en het
P
eselecteerde gedicht. De bloemlezinggis alfaetisch op
van
P naam van de dichter opgebouwd:
Pg
Wilfried Adams tot Chris YPJ
erman.
Meteen blijkt
..
hoe breed het kader van de poëzie
voor de
P
uit gever is: Vlaamse dichters vinden er onderkomen, naast Zuid-Afrikaanse (Daniël Hugo),
Amerikaanse (SYlvia Plath), Duitse (H.M. nzenberger)
g en de klassieke dichters en/of teksten in
vertaling
bijzonder mooie 'Pervigilium
vertalin (het bijzonder
g
Veneris' bijv.
1 in een vertalingg van Patrick Lateur).
Ook kinder- enjeugdpoëzie komen aan bod, dit
in de bundel 'Je ogen
spreken'. Een bloemlezingg
g P
als 'Poëzie is eeneukende
plek'
plaatst
mede
l
P
P
zij opzet, het nastreven van volledigheid,
door zijn
verzen naast minder geslaagde.
g
Het is aan de lezer om in ditevarieerde
menu
g
eenersoonlijke
P
l selectie te maken.
JvH

Anna Enqwist
De tweede helft, uitg. De Arbeiderspers
.. , Amster-

dam, 2000, verdeeld door Uitgeverijen
g
J en Singel
262, Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen, 210,X3
1 0 mm, 63
3 blz., ggenaaid 599 Bfr. Uit het titelgedicht
`De tweede helft': 'Nu /in de
g
tweede, de wrede helft:/afleren, opschrijven,
J
P
ontberen." Niet toevalligg geeft
Anna En
Enquist
de
g
.
slotafdeling
g van haar bundel de titel 'Stilstan
d'
mee: de beweging, die aanvankelij
aanvankelijk nog aan bod
en verwijst
J naar de onrustige
g dadendrangg
die typisch
is voor de eerste levenshelft, maakt
YP
plaats voor het besef dat het einde nadert. Toch
is bij En uisteen
lijdzaamhei te beP van lijdzaamheid
g spoor
en. In 'Een nieuw jaar', een cyclus
van
Y
.. drie
gedichten uit de slotafdeling, luidt het: 'Zij heeft
gl
nog stem/Zij laat zich/nog niet varen naar het
stille feest.' Deze verstildehardnekkigheid
heid
waarmee de dood nogg veraf wordt gehouden,
contrasteert fel met eengedicht als aar is het
feest?' uit afdelin^ III, `De ween'.
is
g Dit gedicht
g
eenisch
vertrekkend vanuit de
tYP Enquist-vers:
q
anekdote (`Met z'n zessen in de kleine bus naar
Parijs.'
van uiterlijkJ Over dit soor eindigheid
.
heden heeft Enquist het in haar poëzie.
oëzie. Vaak komen hierbij concrete p ersonen en landschappen
aan bod. Neem het gedicht
'Ongezien', over
g
voetballer Marco van Basten: 'Kijkers
l kenden/
de contouren van zijn
zijn schouders'; nu, na zijn
zij
die brutaal werd
door aan g
. afgebroken
slePende kwetsuren, is het enigszins
anders:
g
`Toen niemand meer keek krooP/hij
I verkreukeld
het veld op,/rekte
zijn
zijnnek onwennig.g Vrij.'J
P
Behoedzaam schrijft Enquist verder over de
dood van Herman de Coninck in Lissabon: 'De
dood, zegt
g men, heeft ggenomen./ Ik zat opP de
g rond met een dode/maar niemand kwam om te
nemen.' Het slotgedicht 'Smaak', dat naart
YI?ische Enquist-tra itie een ars poëtica-gedicht
is,
g
lijkt me totaal effenaf overbodig. Het zal wel:
'Het gedicht van deoede
smaak/kiest woorden
g
met dubbele bodem,/bescheiden binnenrijmen,
l
beeldspraak/aan banden.' En de toevoeging
gP g in
de tweede strofe over haar eigen poëzie
(`Het
P
edicht van mij vreet zich vo /met rotzooi. Niet
doen, zeg ik,/ ... )' klinkt onecht uit de mond
van een dichteres die al voldoende bewezen
heeft over een treffend vakmanschapP te beschikken.
JvH

J.Eikelboom
j
Het arsenaal. Gedichten, uitg.
g De Arbeiders ers

Amsterdam, 2000, versPreid door Singel
itgeg
veri'en,
) Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen, 210 X 3130 mm,
47blz., genaaid
599 Bfr. g
In 'Het arsenaal', zijn zevend e dichtbundel, P en deltJ
t an Ei'kelboom rustig relativerend tussen heden en verleden. Duidelijk
lblijkt
blijkt`dat wij
wij nogg niet,

nog lan e niet/zijnJ uitgekeken'
opPhet menselijke
menselijk
^
• rijf.
J e gedichten uit de vier afdelingen,
g
waaruit de bundel bestaat, zijn
l in hun beheerste
en klassieke vormgevin gmomenten van stilblijk uit de eerste strofe van 'Een
stand, zoals blijkt
mist':
Eerste najaarsnevel
boven de sloot
l
Tussen spoorbaan en snelweg
En heel dat doen alsof
Wordt nu het zwijgen
lg opgelegd.
Uit `Het arsenaal' spreekt een onmiskenbaar
gevoel van weemoed,etui
g ge de o's en ach's die
Eijkelboom
niet schuwt. Machteloosheid ook,
l
zoals in `0, en voorgoed',
waarin de , dichter,
g
ggeconfronteerd met het gedrochteli kl verfraaide'
ouderlijke
l huis, de dag vervloekt dat hij op zoek
isegg
aan naar wat ook in het geheugen
g
g niet meer
bestaat. Een.
uit 'Kinderggevoel spreekt
P
tekening': lisdodden waren vroeger
g `sigaren'
wee
. gbree 'luizenbloemen' en aan akkerwinde
hingen `pispotjes': 'weg^
we namen uit de tijd
tij
• schoonheid/jeJ beroerde las misschien nooit
later,/want niet als zodanig.'
uit
g Eén gedicht
g
'Het arsenaal' verdient het volens
g mi'l vanaf nu
in alle bloemlezingen
g te worden opgenomen:
pg
'Struisvogels'. De parende
vogels
P
g, contrasteren in
hun 'langg aangehouden arpeggio
g van begeerte'
g
met het toekijkende
l
Ppubliek, 'de soort die meer
hetom
P en is toe edaan'. Conclusie van de
dichter: de iederier/toe eschreven
tristesse/
g.
na afloop
P is hier/voorbeeldig/afwezig.'
g
g.'
JvH

Lennaert Nijgh
)g
r °^

Ik doe wat ik doe, uitg.
g

Nijgh
Jg & Van Ditmar,
Amsterdam, 2000, verspreid door Uit geveril en Singel
262, Maargg
schalk Gérardstraat 2,
2000 Antwerpen,
sameng estel door
Kick van der Veer,de
4
deel in de Pluche-reeks
met cd (Astrid Ni'lgh,
De Razende Bol), 220 x
145
mm, 35
352 blz.,ge45
bonden 1 399 Bfr. Tja,
er
l ook datookmoest
natuurlijk
nog
l
eens van komen, hoewel het al eens eerder
ggebeurd was: een bundelingg van de liedteksten
van de onvergetelijke Nederlandse tekstschrijver
tekstschrijver
Nilgh. Wie heeft hij
hij niet allemaal van
Nijgh.
tekstmateriaal voorzien? Boudewijn de Groot,
Rob de Nis,
J P
l Astrid Ni'Jgh, Liesbeth List, Jasperina
deon
ginggLennaert
Nijgh
zijnteksten ,g
1 ...
g In zijn
.
lg
steevast op
P zoek naar„ dingen
g die niet binnen de
door de maatschappij
afgebakende
lijna
PP
llijnen en
• hoefden
Er zat ook altijd veel liteg
, gesitueerd.
i veel vreemdsoortig verhaal. In
ratuur en fictie in,
zijn liedje
liedjes over liefde hoefde de liefde niet metin een aanvaardbaar en voorspelbaar
kader
P
te. worden geplaatst.
Het mocht ook anders: ..mar P
bij dat
ganaler, ggedurfder, speelser ook. Inspiratie
P
alles vond Nijgh
e evens , vol s J in historische gegevens
zeemansliederen, of balladen.aarbi' 1is steeds
weer het evasiemotief manifest aanwezig:
g het onrustage zwerven, het wegvliegen,
het ontvluchten
.
van een achterhaalde werkelijkheid. In de sfeer
van zijn
liefdesliedjes wordt at: vergankelijkJ liefdesliedjes
l
g
heid, onrust, hunker, onherroepelijk
PJ verlies.
Het minste wat van de teksten van Lennaert
Ni' h kang
geze d worden, is dat ze het ook werke il k ggedaan
hebben in een periode waarvan ze
P
voor een deel zelf mee de kleur en de toonaard
hebben bepaald.
Datopzich is al weiniggtekstP
schrijvers
gegeven.
Historische
relevantie, boven)
g
g
..
dien gekoppeld
kwaliteit en,
g pP aan een bijzondere
l
het maggezegd,
gg g vaak ook schitterende melodieën.
Y ^

SVDB

Herman de Coninck
Het proza. Samengesteld en verantwoord door

Paul de Witspeler,
met medewerkingg van Jeroen
J
P
de Preter. De Arbeidersfers, Amsterdam, verdeeld door Singel
Uitgeverijen,
Maarschalk
g
l
g
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Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen, 2000.2 delen.
B1.1:01
blz.; dl. 2: 8633 b lz., ggebonden: 2500
5 00 Bfr. 7
overleed plots
In 1997
997
P en veel te vroeggde dichter
Herman de Coninck. Een goed
jaar na zijn overg
lijden
verschenen zijn
zij verzamelde gedichten in
J
fraai ingebonden
boekdelen. Twee jaar
l later
g
werd ook zijn
werk gebundeld.
Want
g
J essayistisch
Y
Herman de Coninck schreef niet alleenedichg
Hi' publiceerde ook over poëzie,
vooral over
ten. Hij
p..
het werk van andere dichters. Zijn recensies, columns eneschrifp.
ten over poëzie verschenen,
verspreid
over zo'n twintig
twinti jaar in tijdschriften
J
P
als het Nieuw Wereldtijdschrift en vooral in het
is
samengesteld
Het
proza
dagblad
De
Morgen.
p
g
door Paul de Wispelaere, met medewerkingg van
Jeroen de Preter. Kern is de heruitgave van de zes
bijl leven ggepubliceerde essaY bun els vanaf de
(1983)
debuutbundel Over de troost vanessimisme
p
tot de reisverhalen die hijl in 1996 bijeenbracht in
van Maria Magdalena.
De cowboybroek
%
. a Deze heruity
met een ruime keuze uit
g ave wordt aangevuld
g
de niet eerderebundelde
teksten. De samenstelg
lers hebben geen volledigheid
nagestreefd.
ZijJ..
g
g
noemen het boek een leesidee. Toch biedt wat zij
in een hun omvangrijke
l selectie hebben po enomen, een ggoed beeld waar het bij Herman de
Coninck haast altijd om gaat: de liefde voor de
poëzie
in al haar verscheidenheid. De Coninck is
P
eengenadeloos
criticus die recenseert met een
g
g
schrijf
Hijschrijft
in vitriooledoo
te
Hij
g
ppen.
p Integendeel.
g
liefdevol over andere dichters, recenseert
hun werk met aandacht en.. respect
g
p voor de eigenheid ervan. Natuurlijk
l zijn
is zin waarderinggg,
groter,
voor het werk van die dichters waarmee hijl zich
verwant voelt, zoals Vesalius, Leeflang,
Kopland,
g
P
Hij deelt met hen de aang Hij
Gerlach en Herzberg.
dacht voor de werkelijkheid,
waar ruimte is voor
J
ggevoel en melancholie. Maar ook aan minder
hij ruim aandacht.
toegankelijke
l ppoëzie besteedt hij
g
De Coninck
gaat
hij zelfs aan amateursg zover dat hij
,
bijbe te
Ppoëzie bestaansrecht toekent. Om de bijbel
kan Jje stellen dat er in hetpoëziep
huis van Herman de Coninck vele kamers zijn.
Hijlppleit vanuit zijn
zijn liefde voor de poëzie
telkens
p
weer voor het bestaansrecht vanoëzie
en literap
tuur en voor de zorg voor een woordcultuur
zij tot bloei kunnen komen. Het proza
waarbinnen zij
p.
is een fraai uitgegeven boekwerk waar de poëzieliefhebber metezier
zal naar grijpen
g lp om in te
p
bladeren, te lezen en te herlezen. Alleenjammer
dat een register
opp de besproken
dichters ontg
p
breekt. Het zou de bruikbaarheid van dit werk
ergg ten goede
zijn
zij gekomen.
g
MUZIEK
Russell Martin
Beethovens haar. De historische odt'ssee van een haaruitg.
lok en de oplossing
y
g
p
% van een muzikaal mysterie,

Manteau/Anthos, 2000, verdeeld door Standaard
Uitgeverij,
147a, 2018 Antwerpen,
g
J Belgiëlei
g
p
vertalin van Marijke
vertaling
J Brutsaert, 2155 x 140 mm,
paperback 795 Bfr. - Een merkwaardigg
271 blz.,
Pp
boek met een wat onwaarschijnlijke
Jl titel: een
boek over Beethovens haar? Inderdaad, Russell
Martin wijdt
pagina's aan een haarlok die oop
J 27 ipg
27
g na Beethovens dood,
. van
7 maart 1827, daags
zijn stoffelijk overschot werd weggekniptt door
pagina's die bijwijlen
Ferdinand Hiller. 271Pg
l .^ lezen
als een thriller. Hiller was samen met zijn compositieleraar Hummel naar Wenen gereisd, toen
deze hoorde dat zijn oude vriend op sterven lag.
ar
Hij) was zestien toen hijJzijn
bJn in onze ogen
g en
baarse daad stelde; toen blijkt
l het een algemeen
g
verspreid
vers
gebruik
te zijn
zijn geweest:
p
g .. Beethovens .
g
legendarische haardos moet bijJ diens begrafenis
zij
lelijk
zijn geweest. Door het boek
J toegetakeld
g
enverhaallijnen.
drie verhaalli nen. Vooreerst is er het verhaal van Beethovens leven waarin voortdurend
de vraagg wordt gesteld
hoe het mogelijk
was dat
g
g
iemand wiens leven zo dominantete
g end werd
door ziekte eni'n,
tot der geg
.. l in staat is geweest
like
l onsterfelijke
l muzikale boodschap.
P Er is het
verhaal van de haarlok die in 1994
bij Sotheby's
994
Y
over de toonbankin ;geen verhaal dat speelt
P teen
de
achtergrond
van
het
al
in
de
negentiende
g
g
g.
.
eeuw opduikend
spookbeeld
van het antisemi P
P
18 4
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tisme en van Hitlers Endlösung.g Ten slotte is er
het verhaal van het wetenschappelijk
P J onderzoek
van de haarlok. Of, zoals de ondertitel nadrukkelijk suggereert,
met de resultaten van dit onderg
lijk ook het laatste woordeze
g .^d is over het
waarschijnlijk
mysterie
van Beethoven, is weiniggwaarschijnlijk.
Y
Erik Baeck
Peter Benoit. Eenatho
ra ie van leven, werk enperp
Academie van
e
Koninklijke
soonli'kheid,
l Vlaamse
1

42 p. - Peter Benoit was
Bel g Brussel, 2000;4p
België,
allesbehalve 'Die kerel van ijzer
l en staal' die
Hendrik Conscience van hem maakte. Opp basis
van een aantal eerdere publicaties,
maar vooral
P
ook van nooit eerder uitgegeven brieffragmenten
g
toont de auteur aan dat het beeld van de stoere
Benoit - een beeld dat lang
g standhield - helemaal
in zijn
niet met de waarheid strookt. Al van
blijkt
zijnjeugd
lg
edde zijn.l
hele loopbaan
en gedurende
P bliktl Benoit onder evi gte zijnlgeweest
aan allerlei fysische
en
Y.
g
chische aandoeningen.
psychische
g Benoits manisch-deganaldus de auteur, de verklap ressieve aanleg,
ringieden
voor zin
tot Vlaams natiozijn
l 'bekering'g..
g
nalistische standpunten,
voor zijn
g
l megalomane
P
en zelfs dictatoriale neigingen, voor de stagnatie
in zijn compositorische
activiteit in latere levensp
l, zijn Benoit wordt opp deze manier (verder)
voorgesteld
esteld als een mens
Ytholo giseerd, voor
g
vlees en bloed. Zijn
Zin
J verdiensten worden er
de veelzij-J
daarom niet minder om. Integendeel,
g
dige realisaties van Benoit worden des te indrukwekkender wetende dat hij dat allesresteerde
P
in weerwil van een wankeleezondheid.
g
JVH

VLAAMSE DISCOTHEEK
Traditionele muziek in Vlaanderen
Werkman, komaan... Sociale liederen en werkliederen
groot lijden. Liefde en
(Eufoda 1330),
33 Van liefde komt %1
erotiek (Eufoda 13331),
333 't Ros Beiaard doet zijn
ronde. Ommegangen, processies, gildefeesten (Eufoda

1332),
33 uitgegeven i.s.m. Klara, iedere cd DDD en
telkens voorzien van een informatief inlegboekjeJ
(N/E/F) met de liedteksten in het Nederlands,
uitg.
g Eufoda/Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat
79-81,3000 Leuven, 2001,7725
5 fr. Pper cd. - Tradi79
tionele muziek, 'folk', muziek met wortels is hoewel ze in het recente verleden hoogten en
laagten
- onverwoestp p
g kende inzake populariteit
baar. Orale tradities mogen
zijn,
g
J, het
g dan vergaan
wetenschappelijk
des te intenwetenscha
g
pP J onderzoek gebeurt
siever en gaat logischerwijze gepaard met een
bloeiende uitvoeringspraktijk die zich vandaagg
afspeelt op
p het multiculturele podium van de werel muziek. Eufoda en Klara sloegen de handen
in elkaar om van het rijke
een
rijke Vlaamse repertoire
p
bloemlezin in 8 cd's samen te stellen waarin zobloemlezing
wat alle vormen van onze traditionele muziek
aan bod moeten komen, overkoe1?eld door een
aantalrote
g
g thema's. De eerste drie cd's brengen
een keuze van (vaak sterkeën gg
a eerde) sociale
en werkliederen, liefdesliederen (zowel ontroerende ballades als behoorlijk aangebrande
'vetg
e ), en muziek voorPprocessiesenandere feestel's'
li'kheden
(met een groter
accent opP instrumentale
g
1
en aantrekkelijk
muziek).
Een
heelk
g evarieerd
l reertoire, vertolkt door een uitgebreide
schare van
g
laamse (volks-) muzikanten. Het accent ligt
daarbijJ niet opPPperfectie in de uitvoeringgen.op
,.
maar op
verfijnde arrangementen,
g
.p authenticiteit,
op de muziek zelf in haar traditionele verschi'nis gsvorm. Soli, duo's,groepszang, al dan niet
,instrumentale
met 'begeleiding, en zuiver
instrumentale uitvoerijkeafwisseling.g Voorringen
g zorgen
g voor een rijke
zien ook van qua
heel mooi afgewerkte
g
9 lay-out
Y
maar verhelderende
verhelderen
nlegboekJ es metbeknopte
beknop t. maa
inlegboekjes
Om alvast uit te ki
kijken
ken naar
de nog
g
te verschijnen
opnames.
p
JVH

Portrait of Paul Gilson (1865-1942).
Composities voor groot koperensemble en harmonieorkest. Brass Band Buizingen o.l.v. Luc Vertom-

men, Het Groot Harmonieorkest van de Gidsen
o.l.v. Norbert NozyY en Fran ^ois de Ridder, solist:
Norbert Nozy,
Y altsaxofoon. World Wind Music

DDD; inlegboekje
p. - P. Gilson
5 00.061;
g
l N-E,4p
^ DDD;
wordt beschouwd als de 'vader van de Belgische
blaasmuziek'. Hij begreep
waartoe de talrijke
J
g
amateurkorpsen
g opleiding
P sen in ggeval van ernstige
in staat waren en componeerde voor harmonieen fanfareorkest precies om het niveau ervan te
hij aanverhogen.
g De liefde voor dit medium, dat hij
zagals een autonoom apparaat,
gaf
hij ,door aan
g hij
PP
zijn discipelen, aan componisten
en dirigenten.
g
P
Men kan het alleen maar toejuichen
dat de in
J
opgerichte
'Foundation Paul Gilson vzw',
1999
999
Pg
de Brass Band Buizingen en het Groot Harmonieorkest van de Gidsen volkomen synergetisch in
of
een 'Anthology
Y Flemish Band Music' deze cd
hebbenerea
Pl de aanzet tot een
g iseerd, hopelijk
interessante serie.
Luc Vertommen, dirigent
g van de Brass Band Buizijn
zingen, die met succes de manuscripten
P aan zijn
specifieke
bezetting
verzorgt
g de eerste
gaanpaste,
P
P
vier werken, waarvan de 'Symfonische
variaties'
Y
het meest consistente is. ZijJ werden in i93
0
o in P
première
g ecom oneerd voor en in 194
ebrac t door de 'Fanfare Wagnérienne'
van het
g
Conservatoire Royal
P er
Y de Bruxelles', een koperensemble zonder bugels noch saxen, maar met
toevoeging
Qua..inspirag
g g van vier Wagnertuba's.
tie, koloriet, ritmiek en textuur blijven
zijl met dit
l
thema, acht karaktervariaties en finale, een meesterwerk. Hiermee wou Gilson een einde stellen
aan de voor de negentiende
eeuw zotypische
en
g
Y
meestal smaakloze 'airs variés'. Met be angstellis gwachten wij lP
op een cd met de versies voor
harmonie (C. Lecail en/of A. Prévost) en sYmfonieorkest (eerste uitvoering in 1908,
9 'Concerts
wij
o.l.v. S. DuP uis). iteraard horen wij
oP
Ppopulaires'
er invloed van C.M. von Weber, R. Wagner,
Ch.
g
Gounod en A. Borodin maar de componist
weet
p
zpersoonlijke
stijte assimileze organisch in zijn
) stijl
lP
De uitvoeringgetuigt
gg g van eerbied voor het
ggewenste karakter en reveleert verantwoorde
tempi, kleurenmenging,
Y
.. adequate dynamiek,
ronde sonoriteit en stijlvolle frasering. In het
c beluisteren wij lde schittetweede deel van cd
rende falanx van de Gidsen, die hier als hoofdg erecht het 'Eerste concerto voor alt-saxofoon en
orkest' serveert. Dit virtuoze werk, waarin kapelmeester N. NozyY zich
g articu z, inzake nuancering,
briljant
latie en interpretatie
eens te meer als een briljant
P
t van de Belgische saxofoonschool (F. Dannee s-E. Apper) manifesteert, was een opdracht
p
van Mrs. Elisa Hall uit Boston, U.S.A., aan wie
Gilson het concerto ook opdroeg. Oorspronkelijkl
voor altsax en symfonieorkest heeft ereaPelmeester van de Gidsen Y. Ducène dezeartituur
p
gebruikt voor zijn orkestratie voor harmonieorkest. Deze cd, die deeriode
1882 (Eleusinies)
P
bestrijkt verschaft ons
- 1 9 25 (Interlude solennel) bestrijkt,
representatief beeld van Gilsonsroductie
p
voor blaasorkest.
JM

VARIA
Reizen via cd-rom en internet
Lannoo's Toerisme cd-rom, 1329 Bfr.
(http
: www.lannoo.com/cd-rom)
- Steeds meer
..

en intercomputer
in
zijn
p
) vertrouwd met com
net. Daarop spelen
de uitgeverijen
in. Bijl
g
) gretig
g
P
Uitgeverij
g
J Lannoo heeft men die trend al een hele
verschijnen
tijd
verschijnen
g
J ggemerkt en steeds meer uitgaven
datg
gebied is zonder
Pcd-rom. Een aanrader opp
twijfel
) 'Lannoo's Toerisme cd-rom' die niet minder dan00o
in België
5 bezienswaardigheden
g
g laat
bekijken.
Het plezier
dat wijl eraan beleven,
J
p
willen wegraag
weraa met onze lezers delen.
Wie van dagtrips
g Ps in eigen land houdt, zal met
deze cd-rom eenewe
di eg ontdekkinggdoen.
g
Zodra je de cd-rom in het laatje
) van de cd-roms elerhebtele
g
g d,
g treedt na enkele ogenblikken
e autostart functie in werking:
volgg nu de
g
instructies opP het scherm en je
kan
naar
hartelust
l
het 'schijfje'
Onmiddellijk kan jeJ tal
ll exploreren. Onmiddellijk
van keuzes maken: 'Dagtrip-planner', 'De mooi'De Belgische
gemeenste bezienswaardigheden',
g
.n g
g
ten' ,'Wandelingen,
g en fiets- en autotochten', 'Toeristische websites' en...'SPelideeën voor kinderen'
(tijdens de autorit!).
Eens je keuze gemaakt, krijg
Jg
l
je
enl hoeft maar aan te
g l
J tal van mogelijkheden
BIBLIOTHEEK

klikken welkerovincie
in België
p
g Jje wilt bezoeken, alleen of met kinderen, welk soort uitstapPJje
wenst (natuur/ cultuur/recreatie/een
g voorkeur)... Iedere keuze opent
.p telkens weer andere
zodat je de dagtrip
perspectieven,l
g p kan or g anise ren, zoals je
g niet: met een
J zelf wilt. En vergeet
eenvoudi ge klik, kan je
p
J alle informatie uitprinten
om tijdens
1.. de dagtrip te raadplegen.
Terwijl
je
weg
zoekt
doorheen
de
diverse
'proe
g
P ro
g
lJl
l^ etroffen door de vele kleu g ramma's', word je
renfoto's van toeristische bezienswaardigheden
g
(méér dan i000,zegever
zet
g de uit ever) waarmee de
opp deze cd-rom is doorspekt.
Je
leest
p
niet alleen over toeristische bezienswaardigg
heden, je ziet ze ook!
Eens je wat thuis bent in het werken met deze cdrom, kan je steeds verder op zoek en aan de hand
van je
op maat'
l wensen de cd-rom 'de uitstappp
laten samenstellen. En of het nu gaat over wandelen (150
5 voorstellen), fiets- of autotochten, de
cd-rom heeft steeds interessante voorstellen in
p etto. We hebben niet kunnen controleren of deze
cd-rom inderdaad de volledigste
g toerisme cd-rom
over België
beweert, maar
g is, zoals de uitgever
g
we zijn
J l e ontelg dat dit schijfje
J er wel
.. van overtuigd
bare mogelijkheden
g Ps
g J kheden biedt om honderden dagtrips
telannen.
P
Trotter: Reizen en Internet, uitg. Lannoo, Tielt, 2001,
150
a er ac k 200 Bfr. - Wie
S x 110 mm,3326 blz.,pp
zijn
g wil voorbereiden kan met dit
J reis ggrondig
boekje
J voortaan het internet afspeuren. Per land
heeft men de websites verzameld waar je
l nuttige
g
verkrilgen. Alle werelddelen koinformatie kan
men aan bod en van iedere opgegeven website
noteert men kort (deels d.m.v. symbolen)
wat jel
Y
er zal vinden, vb. cultuur, natuur, recreatie, sport,
transport, culinair, kindvriendelijk,
J kuuroord,
enz. Ook vind je er geselecteerde
hotels en resg,
taurants en de gebruikte voertaal.
Voor wie nog
g
niet genoegvertrouwd is met het surfen op het
were dwi'l e web, wordt in een inleidendhoofdstuk uitgelegd hoe je
om
g
J tewerk moet gaan
'virtueel te reizen'. Prettige
g reis!
RD

LITERAIR PROZA
Peter Verhelst

Zwellend fruit, uitg.
g

Prometheus Amsterdam, 2000, verdeeld
door Standaard UitSeverij, Belgiëlei
1 a,
47
g
2018 Antwerpen,
79
p 205 X
130 mmm, 159
59 blz.,
gebonden 585
55 Bfr. Een 'roman in sprook'es': zo noemt Peter
Verhelst zijn nieuwe
boek 'Zwellend fruit'.
ening sVan in de op
scène voert de auteur
Zwellend fruit
zijn lezers mee in een
beroezend universum
PETER VERHELST
van dromen, waarin
de natuurwetten nauwelijks
l nogg meetellen
en de angst
g van mensen terugg te voeren is opP de
confrontatie met iets wat zijJ zich alleen noggschij l immens
nen te kunnen herinneren: als bijJ
neer op
vuurwerk dalen sprookjes
P
p aarde. Srook,
jes die, zoals blijk
blijkt uit de omarmende slotscène in
zij1 te verboek, uiteindelijk weer ggedoemd zijn
dwi'nen:
'Ze wist dat de aftellingg onherroepelijk
pl
l
begonnen
was. Geen bomen meer. (...) Geen
g
muur meer. Geen landschap meer. g
Alleen nog
dieg
glimlach langzaam langzaam uiterst
langzaam/nauwelijks/niet een meer' Het is alsof
zij
Verhelst met ditoëtisch
ogende,
maar in zijn
g
p
wrangheid allerminst
verdroomde slot zich nogg
..
even tot de lezer richt om die erop te wil zen dat
s rookjes
l nu eenmaal... Die antithese, het besef
dat alles moet wijken
wijke voor (een onbenoemd blijrealiteit die sprookjes uit ons leven heeft
gebannen, is ook onderhuids sterk aanwezig in
het kerngedeelte
van de roman. Verhelst grijpt
g lP
g
hier terugg
naar de mythe,
hij ook al in
zijn
Ydie hij
1,
toneelbewerkin
toneelbewerking'Aars!' had aangepakt. Het is

en Klytaemnestra
het verhaal van Agamemnon
Y
.
en hun kinderen Iphigenia,
pgerna, Orestes en Elektra.
Als in een sprookje
voltrekt
zich
de
ontmoetingg
J
tussen Agamemnon,
'de jon
nge
en met de messen',
jo
g
bloeddorstige
`het
Y
i g en Klytaemnestra,
g jager,
meisje
l met het zachte lichaam'. Verhelst zet het
sprookjesachtige van die eerste ontmoetinggnog
g
sterker in de verf door beiden op
P zeker moment Iphi enia is dan al geboren
even
in
de
ikvorm
g
aan het woord te laten. Voor Klytaemnestra
luidt
Y
het als volt:
'De
eerste
dagen
g en nachten leek het
g
alsof we met diamanten overdekt waren. Vurig
bleven de vlammetjes
l over ons heen dansen.'
(. 62) En voor Agamemnon:
'De eerste keer dat
g
ik haar aanraakte. Ik voelde niets; Ik bedoel dat
haar huid zo zacht was dat mijn
J vingers enkele
seconden nodig hadden om te beseffen dat ze iets
voelden.' (p. 65)
5Over de onmacht die eerste zuiverheid te bewaren, over de onbereikbaarheid
waar
uiteindelijk van de droom ('Niet de plaats
p
weeboren
zijn,
zijn, zintgin ons bloed, maar de
g
75): daar
zijn'(p.
p75
plaats
waar we nooit zullen zijn'
p
gaat
'Zwellend fruit' over. De dreiging, hier
g,
opgeroepen door het terugkerende
motief van de
,g
messen, het bloed, de vuist in de keel... krijgt
J
allengs
greep op beide. Verhelstgl
grijpt ier
g meer gpp
terug naar deegegevens
evens zoals die in de (k assieke)
mythe voorkomen. Agamemnons verlangen
g naar
die samensmolten
Helena ('HELNA. VijfJ
en de vorm aannamen van een tong
g die Ag amemnon insmeerde met een droom. (...) Lang
genoeg
g
g om de tweede letter de gelegenheid te
geven om over de derde letter heen te buitelen'
(p. 106/123)
van A
3 Er is verder de suggestie
g agg
memnon die IP
hi enia
g offert om de oorlogg tegen
Troje te kunnen voeren... 'Zwellend fruit' wil ten
waarbij de verTroje in een wervelend taalspel,
g waarbij
halen over elkaar heen schuiven, een spiegel
voorhouden (een van de sProokjes,
J waarin Orestes in het hart van het verhaal het woord 'spiegel'
ontmoet) is letterlijk
J in spiegelschrift este d: 'Elk
levensverhaal', schrijft
J Verhelst, 'wordt eschreven met de letters van de namen van e iefden'
(.10)
p 5Maar ook: 'Nooit zou ik haar helemaal,
volledigg kunnen voelen. Nooit zou ik haar vollenatuurlij wist ik ook
digkunnen aanraken. En natuurlijk
dat zoiets nu eenmaal de kern uitmaakte van
het wonder dat men liefde noemt.' Liefde als een
sprookje,
met de dood
g
l maar liefde die evengoed
P
te maken heeft.
JvH

Mark de Bie
Blijd
De windheks, uitg.
g Davidsfonds/Literair, Blijde

000
3 Leuven, 2000, 220 X ,
blz., $gebonden 795 Bfr.-We schri ven 9
september
i949
. Alma Mahler heeft net e
p
dood van Richard Strauss vernomen, voor haar
derikkel
om in een nerveus geschrift
haar leven
g
p
te overzien. Alma Mahler was eenentwintigg toen
ze Gustav Mahler leerde kennen en kort nadien
met hem in het huwelijk
J trad. Voor het msiejs,
onder de liefdedat in haar jeugd had geleden
g
loosheid van haar moeder en in de kunst van
haar vader, de landscha pschilder Emil Schindler,
troost hadevonden,
meteen de start van een
g
turbulent liefdesleven. De steeds terugkerende
g
motiefzin in haar relaas ('Welke muziek?' (Mijn
l
muziek!') letg nadrukkelijkl bloot waarom haar
relatie met Mahler stukgelo
isPen:
, 'Mag ik
zij slavin
mezelf verwezenlijken
of moet ik zijn
J
Alma verlaat haar man, huwt met architect
Walter GroPius en nadien met de schrijver Franz
Werfel. Daarnaast is en blijft ze in het Oostenrijk
l
van de eerste helft van de voorbije
l eeuw een
gewaardeerde gastvrouw, dieraa
uitpakt
P met
g g
haar vrienden Richard Strauss, Alban Bergg en
Arnold Schoenberg. Dit biedt Mark de Bie mets de modereen deele
l
^ook
g ^enhei om zijdelip
nistische stromingen in de muziek (het twaalftonenstelsel vanchoenber bijv.)
gl te belichten.
Voorop
P in Alma's liefdesleven staat Oskar
Kokoschka, haar minnaar, de schilder die voor
haar zijn meesterwerk 'De windheks' maakte.
Alma's relaas is vooral tot hemericht,
met uitg
blijvende vraag:
eindelijk
g
l de onbeantwoord blijvende
'Waarom Oskar', heb je
J me nooit aanvaard als de
mij
vrouw die ik was?e1 hebt mijn leven vervuld en
gd tegelijk.'
g J Als tegenhanger voor de her145
mm^117
45
7

haalde aanspraak
van haar vrienden fungeren
in
p
g
de roman deassa
es waarin Alma zich opP een
p g
vernietigende toon richt tot Karl Kraus, deamP
flettist die zijn
l ideeën over kunst hoe dan ook
wilde doordrukken. 'De windheks' tekent, binnen hetenre
literatuur, het
g
g van de biografische
portret van een gedreven
vrouw.
psychologischp
g
JvH

Hans Renders
Braak. Een kleine mooie revolutie tussen Cobra en
Atonaal. Met een facsimile-uitgave van het tijdschrift,
1

j Amsterdam, 2000, verdeeld
uitg.
g De Bezige Bij,
it everij en, Maarschalk Gérarddoor Singel
gUitgeverijen,
geïllustreerd
eïllustreerd met zw.straat 2, 2000 Antwerpen,
w.-foto's en tekeningen,
1 0 mm, 427
47 blz.,
g 2155x 5
back 1.1 Bfr. - Dit boek is een levensbepaperback
er1.199
tijdschrif BRAAK dat
schrivin
j van het literaire tijdschrift
mei 1950
1951 verscheen in Am 95 tot voorjaar
J
sterdam. Het was een maandelijks
J 'Cahier voor
roza poëzie
en critiek'. Stichters en eerste redacp
P,
teuren waren de toen twintig^of iets meer jarigen
Jg
Rudyt Kousbroek en Remco Campert.
p In het stichtin sjaar traden Lucebert
en Bert Schierbeek nog
g
tot de redactie toe. Een kleine honderdpagina's
pg
van dit boek heeft Rendersebruikt
voor een
g
bijzonder
boeiende en sterk ggedocumenteerde
J
inleidin . The Present of the Past van Braak maar
inleiding
over wat voorafgin gen over het wedervaren van de redacteuren achteraf en de mogelike latere invloed. Er verschenen van Braak
slechts zeven afleveringen, die Renders de oernummers noemt. Er werd noggg
gewerkt aan een
achtste nummer; dit is nooit verschenen, maar de
kopij
^
Pl bleef bestaan en is in dit boek opgenomen.
Daarin staat het handgeschreven
gedicht In hoc
g
siSno van Hugo Claus,^ de enige
g Vlaamse dichter
die ooit aan dit tijdschrift
meewerkte, naast...
l
Hadewych, van wie in het allereerste nummer
drie liefdesgedichten werden opgenomen.
P
Ik vond dat haar poëzie
duideWaarom Hadewych?
p
Y
lijke
p
1 overeenkomsten had met het soort nieuwe poëzie
etui g de
waarvan wij ons de herauten dachten, g
Campert.
Ook Kousbroek had twee stokpaardjes:
l
p
p
Hadewych
zag
Gezelle;hijhij
^ daar iets heel
Y en Gezelle;
moderns in, maar hij werd erom uitgelachen,
om
g
hoogstens
Gezelle dan. Braak werd g edrukt opp,,
g
aanvankelijk
exemp
één honderd exemplaren,
lgestencild na enkele nummers in offset met zinkplaten.
p
De lijst
J van de abonnees werd hier ook o Pgeno men;, er waren er 67,
7^ plus
p nog^ enkele aan bekenden los uitgestuurde nummers. Dit tijdschrift
wordt,, samen met het tijdschrif
tijdschrift BL B, waarSimon Vinkenoog
g in dezelfde Pperiode acht
afleverin en vanuit Parijs naar Nederland uitstuurde, beschouwd als kweekvijver en bakermat
van de Vijftigers.
Veel specifiek
ideologische
of
g
P
l
zelfs artistiek-literaire invloedin
ggvan BRAAK
niet uit, hoewel bijna alle redacteuren en veel
medewerkers oppzijn minst atraditioneel dachten
en sympathiseerden met het marxisme. In de
door dezelfde redacteuren bezorgde Braakreeks
naam van
verscheen als no 1 De analphabetische
p
van
Lucebert en (zonder nummer) Apocrief
p
dezelfde auteur, eenetekend
gedicht. Omslagen
g
g
t werden trouen illustraties van het ti'dschri
J
wens veelal door Lucebert bezorgd; ze zijn
in
dit
J
boek afgedrukt. Andere beeldende kunst of interesse hiervoor was nauwelijks te bespeuren.
De
P
Cobrabewegin bijvoorbeeld
werd een pparticuliere
l
genoemd en dan
liefhebberij
lie
1 van de heer Sandberg
g g..
no van een Sgeeuwende onbelangrijkheid...
nog
g kheid...
Veel van wat de redacteuren bedoeld hebben,
staat al in de allereerste versregels van het eerste
o hoger langvan een mus
nummer: dichten is liegen
8 op
lijden
een zwaluw maken 1en als het even li1
den kan nonchalant de kosmos raken. Alles samen een stuk literaire

geschiedenis
van een halve eeuw geleden,
g
g
schitterend in kaartebracht
en van overvloedige
g
^
duidin voorzien.
duiding
FB

1 EUGDLITERATUUR
Goedele Krekels & Maja
l De Saedeleer
Honin halen uit de zon, uitg.
Honing
g The House of Books,
2000 Antwerpen,
Italiëlei 124,
de verdieping,
4
7p
223
2001 223
95 Bfr.
3 blz.,gebonden 10
^
3 x 15 0 mm
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- De Jeugdboekenweek in maart is een veertien daags
dichterbij de jeugdg evenement dat lezers dichterbij
l g auteurs en hun boeken wil brengen, en omgekeerd. Naar aanleiding
g van de erts gste editie
van de Jeugdboekenweek stelde het organiserend
g
Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur
deze
g
bloemlezin samen. Ze bevat ruim honderd
bloemlezing
g edichten, fragmenten,
verhalen en tekeningen
g
g die
te maken hebben met dromen, het thema van de
jeugdboekenweek
2001. Ongeveer
de helft van de
1
g
g
teksten zijn
de overige teksten
1 van jeugdauteurs,
g
werden voor vo wasseneneschreven.
et gaat
^
g
om oorspronkelijkNederlandstalig
Nederlandstali en vertaald
werk, om klassieke fragmenten
en
nieuw
werk
g
van vooraanstaande auteurs en illustratoren.
Naast onder meer W.B. Yeats, Martin Luther
King
g, Virginia
Woolf en Fernando Pessoa vinden
g
we ook Astrid Lindgren,
Lewis Caroll, Hans
g
Magnus Enzensberger
g en AnthonyY Horowitz.
Tussen het Nederlandstalige
g werk vinden we
zowel Cees Nooteboom, Paul van Ostaijen,
l Tom
Lanoye
Y en Wannes Van de Velde; alsJ jeu dauteurs Ed Franck,aak
J Dreesen, Thea Beckman en
Harrie Geelen. Het geheel is een staalkaart van
teksten die verschillen in stijl,
stijl, toon enbelevingsbelevinsHet boek leent zichoed
g om er af en toe
eens
in entevan
te genieten
de tekg rasduinen
g
sten en tekeningen. Soms smaakt het naar meer
en bekruipt
Plje de lust om oud of nieuw werk van
een auteur opP te zoeken of je eigen
en
gleesherinneringen
Het boek is mooi uit gg
e eg aan te spreken.
P
ven met een handigg leeslint. Een vignetje
g J - een
zonnetje of halvemaan - geeft telkens aan of de
tekst oorsPronkeli k1 voor kinderen of voor volwassenen werd uitgegeven. De teksten staan niet
oop
ggeordend, vandaar dat een alfabetisch register
g
auteurs handigg was geweest
voor wie iets wil
g.
oPzoeken. Het boek wil zowel jongeren
als
l g
volwassenen verleiden tot lezen, overgrenzen
van leeftijden en genres
heen.
g
RDS

Colin Sale (eindredactie)
Deeillustreerde
wererldatlas voor de jeugd,
g
1S uitg.
g

Lannoo, Kasteelstraat,
978 70o Tielt, 2000 3 ,ggeïll.
In kleuren,x
345275
75 mm, 128 blz., gebonden
1.109 Bfr. - Wie door deze wereldatlas bladert,
ziet binnen de contouren van een land talrijke
l
kleineplaatjes
kleinelaatjes die informatie geven
over typische
g
YP
as
aspecten
zoals bezienswaardigheden,
activiteiten,
p
g
dieren,roducten.
duidelijke
Vooraan staat duidelijke uitlegg
over hetebruik
van deze atlas, over hoe kaarten
g
wordenan
leze kan
g emaakt en hoe deg gebruiker
zen. DaaropP volgt algemene
informatie over de
g
aarde, weer en klimaat, natuurlijke hulpbronnen,
P
wererldbevolking, transport
die de
P en gevaren
g
aarde bedreien.
g De hoofdmoot van het boek is
de eigenlijke
J atlas met een overzicht van de landeneran
g schikt per
P continent. Elk continent
krijgt
l een kleurencode met coördinaten, wat o P zoeken vergemakkelijkt.
vergemakkelijkt. Een aantal landen komt
in
afzonderlijk aan bod, onder meer Italië en Frankrijk
maar de meeste landen wordengegroepeerd.
1
België,
g Nederland en Luxemburg
„g komen samen
in een kaart maar ook noordelijk
zuidelij
1 en zuidelijk
en Zuidoost-Europa.
P Door het
grote formaat kan er veel op een opengeslagen
pagina:p
een algemeen tekstblok, beknopte informatie over delanden, eeneïllustreerde
kaart en
g
wat uitleggbij) enkele illustraties. Tekstkaders met
enkele opzoeko Pdrachten, vragen
g en doe-tips
P
zetten de lezer ook actief aan het werk. Zo zijn
) er
suggesties
om zelf een Inuit vingermasker,
een
gg
g
grotschildering
rotschilderin of een boemerangg te maken. Het
boek besluit met een alfabetische lijst van landen
met allerleicijfermateriaal,
)
een verklarende
j en een register.
woordenlist
Deze atlas bevat uitg
gebreide, ggeactualiseerde informatie die aantrekBlijke resenteerd
is. De bladspiegel is vrij
Pvrij
druk. Voor kinderen en jongeren
vanaf negen
jaar
g jaar
l g
dit een mooi kijkboek
kijkboek en een handigg nasla g werk.
RDS
Danny
Y Verstegen
g

Koppain,
Ko
uitg.
p
g Davidsfonds/Infodok, BlijdeJ

In omststraat-81,
79 00o
3 Leuven, 2001, 220 x
145 mm, 181 blz.,ebonden
g
545 Bfr. - Dit debuut
bevat het dagboek
van de vijftienjarige
g
l
J g Gawijn
J
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Seghers
van io juli
juli tot 26 oktober 999
1 . Voor
^
Gawijn is het een cruciale pperiode. Zijn
Zij vader
heeft drie jaar
zelfmoord gepleegd
1aar geleden
g
en dat weegt
Moec.er is
g
g zwaar opPhet gezin.
en aan de drank. Arthur, zijn
zin
) oudere
broer, zoekt vertier bij de meisjes en Gawijn
J zelf,
die het dichtst bij Dirk stond, is een onzekere
hij
Ppuber. De wereld van de volwassenen vindt hij
deprimerend.
Hijl wil zich onttrekken aan de
p
heersende negativiteit
maar hij
hij kan het niet. Hij
Hijis
g
een denker, een kniesoor enseudo-filosoof
zoals
P
hijJ zichzelf noemt. Eigenlijk
hij met de
g l worstelt hij
vraagg waarom Dirk zelfmoord pleegde.
hij
g Als hij
daar achter komt, stopt
zidagboek,
omdat
1
P hijhizijn
g
hij eindelijk
) het verleden kan afwerpen.
P Er is in
die vier maanden veel onzekerheid en twijfel
1
maar er verandert ook veel ten goede. Gawijn
1
wordt verliefd opP Madelief en dat geeft
hem
g
vleu els. Moeder begint
een
nieuwe
relatie,
wat
g
de sfeer in hetezin
g verbetert. Doorheen het
Gawijn
gboek van Gawi
ln leren we hemzelf maar ook
Dirk kennen. Gawijn
spiegelt zich aan zijn vader,
l,zijn
bewondert hem om zijn passie
voor muziek. Zijn
j
P
bijnaam is Koppain,
naar Kurt Cobain, en hijl wil
PP
net als zijn vader zijn
zijneigen
schrijve en
g songs
g schrijven
zij vader wil hij authenticiteit en
spelen.
Zoals zijn
P
hij banaliteit maar als Ppuber is dat niet
•
t hij
P
zo eenvoudig.
en piekert,
haalt uit
gHij analyseert
Y
p
naar wat hem niet zint, reageert
cynisch
en P ro g
Y
voceert soms. De dagboekvorm
zorgt
g
g voor een ..
stijl. Recht voor de raapP en stoer beschrijft
directe stijl.
)
Gawijn zijn
J ggevoelens. Hijlggebruikt jongerentaal,
1, g
ng
veel Engelse
woorden, uitroepen,
schim
scheu
P
P
ten, zwartgalligegrapje
gra es en stoere woorden. Het
komt met zijn krachtigg en vaak gejaagd
gl g ..
ritme authentiek over. Af en toe klinken Gawijns
)
overpeinzingen wat te volwassen maar hij is altijd de eerste om ze te relativeren. Misschien is de
situatie opP enkele maanden voor alle personages
g,
p
wat te gunstig
s
g
g geëvolueerd maar de gebeurtenisg
sen worden wel goed
onderbouwd.
Het
comg
p lexe van het aankomende leven als volwassene
schrikt Gawijn af en trekt hem tegelijk
aan. Zijn
Zij
g
is boeiend, met vaart beschreven en
kan
•
veertienjarigen en ouder boeien.
RDS

GESCHIEDENIS
Luc Dequeker
q
Het Sacrament van Mirakel.odenhaat
in de Middel]
eeuwen, uitg.
Blijd Inkomststraat
g Davidsfonds, Blijde

Leuven, 2000, ZW.-w. illustraties, 240 x
3
165 mm, 136 blz., ^genaaid, 795 Bfr. - Een legende
g
vertelt dat joden in het najaar
van 31 6 estolen
)
hosties van de KaPellekerk ini Sint-Jans-MolenJ9 olenbeek bespotten
en met messteken doorboorden.
p
Toen deze hosties bloedsporen vertoonden, werden ze via een bekeerde jodin aang
de kerk terug-bezorgd.
g De 1joden werden tot de brandstapel
P
veroordeeld. Sindsdien vereerde men dit Sacrament van Mirakel in de Sint-Goedelekerk in
Brussel. Luc Dequeker,
emeritus hoogleraar
q
g
judaïstie
'udaïstiek aan de K.U.Leuven en lid van het
Overlegorgaan van Christenen en Joden in Bel(hostieschennis)
g ië, toont aan dat deprofanatie
P
j het mirakel moest verklaren, maar dat
enerzids
het mirakel anderzijds ook de l'odenbeschuldiginglegitimeerde. De aanwezigheid van een bacteri ninhet meel die roodbruine vlekken opP
de
hostie veroorzaakte, geeft
een wetenschappelijke
g
verklaring aan dit zogenaamde
Sacrament van
g
Mirakel.Deodenbeschulds
in kan een ..g
gevolgg
g g
zijn van een financieel schandaal waarbij naast
•
van Sint-Goedele ook joden betrokken
waren. Toch was hetas
p vanaf de 1 de eeuw dat
nadruk werd
g g opp het oodse
. gelegd
Jjoodse aandeel.
Sociaal-economische motieven verklaren waarom
de wereldlijke overheid hieraan in bepaalde
P
erioden meer aandacht schonk dan in andere.
OF,
van een uitgebreid
uit ebreid en kritisch bronnenonderzoek duidt Dequeker
het ontstaan en de
q
evolutie aan van de legende
in de machtstrijd
machtstrij
g
de Kapellekerk
en de Sint-Goedelekerk, de
P
verdedi in. gvan de Roomse leer tegenover
afwi'g
.
kende christelijke
en en de internatioJ
l leerstellingen
.
nale politieke context waarbijl katholieke landen
werden bedreigd
g door 'ketters' zoals Turken en

calvinisten. Hij
Hij toont aan hoe vorsten tot 1870 dit
mirakel als landsrelikwie steunden en zo zichzelf
stevig
zadel hielden door trouw aan de
g in hetkatholieke
traditionele
waarden. Calvinisten, verlichte filosofen en 19de-eeuwse
liberalen wezen
9
opP het legendarische aspect
P van het mirakel. Pas
na de holocaust gaf men het tendentieuze karakter van de jodenbeschuldigingtoe en in 197
6
herstelde kardinaal Suenens de joden in ere.
Dequeker
slaagde erin decomplexe
com exe materiegeq
nuanceerd en helder uiteen te zetten. Het boek isi
en
voorzien van een uitgebreid notenapparaat
pP
een goede bibliografie. De zwart-wit-foto's tonen
niet alleen de kunstschatten die Sint-Goedele in
functie van het Mirakel verzamelde, maar illustreren ook het kerkelijk
1 en wereldlijk mecenaat
dat voor een stuk voortkwam uit zelflegitimatie.
HD

Gustave Vuylsteke
Y
tijdens 1914-'18,
Min
oorlogsdagboek. Meulebeke ti
Mijn
11

uitg. Heemkundige
g Kringg De Roede van Tielt,
Sto tmolenstraat2/
, 87
0o Tielt, 2000, ggeill. met
33
zw.-w.-foto's, 235
mm, 286 blz.,
x 155
35
55
P P pap,
695
Bfr. (portkosten inclusief - rek.nr.467 95
geschiedenis
wordt pas
935 0801- 8). - De 'grote'
P
g
g
levendi als ze gestoeld
levendig
is opPhet getuigenis
van
g
g g
mensen dieersoonli'k
alles
meegemaakt
hebP
l
g
ben. Dit wordt treffend geillustreerd in het 'Notaboek van den Oorloggg
gebeurd te Meulebeke'.
De auteur iseboren
in 1 00
9 en overleden in
g
1996.
in ,1914
94 dde
99 Als
l g e begon
g hij1.
oorlogsgebeurtenissen die vanaf juli
J in het WestVlaamse Meulebekelaatsvonden,
systematisch
p
Y
te noteren en hij gingdaarmee door tot en met 19
juliJ
juli 1919. Vaak zijn de notities heel onschuldigg en
weinigg relevant, soms ook schetsen ze
.. in onverbloemde woorden het harde leven tijdens
die
1
oorlogsjaren.
Gustave Vuylsteke
geeft ook het
oorlo
Y
gl
relaas van deebeurtenissen
uit de naburige
ggeg
(Ingelmunster
meenten (In
eimunster, Oostrozebeke en Pittem),
zijn aantekeningen een nogg ruimer
historisch belangg
krijgen.
Vooraleer het werk uit
1
te geven werd het redactioneel door Michaël
De an e, Philippe
pp De Gr se en Godfried Vu Y1steke (zoon van Gustave) bewerkt. Met meer dan
zij informatie over personen
45 o voetnoten ggeven zij
en feiten uit het dagboek.
Het boek werd passend
g
P
opgesmukt
met authentieke foto's uit die ooreg
logsaren.
Een uitgebreid
register
op
persoonsen
j
g
g
Pp
Pplaatsnamen sluit het boek af.
RD

Adriaan H. Bredero
Christenheid en christendom in de Middeleeuwen.
Over de verhouding
kerk en samen A van godsdienst,
g
levinS
, uitg.
Kampen & Pelckmans, KapelP
g Agora,
g

sestraat 222, 2950
95 Kapellen, 2000', reeks 'Mens &
Tijd', 220 x 150
i5mm, 8o3 blz., genaaid
1 1oo Bfr. g
De auteur zet n negen hoofdstukken de verhoudingiteen
tussen christendom, kerk en maatg
schaPl
i' in de Middeleeuwen en stelt zich steeds
weer de vraag in hoeverre het huidige
g christendom nogg middeleeuws is. Waar voorheen de
inwerkingg van de christelijke
christelijkeggodsdienst veelal
eenzijdig
eenzijdi en fel overdreven werd voorgesteld, wil
de schrijver afstand nemen van dit beeld. Deze
zienswijze leidt vaak tot verrassende besluiten
lde middeleeuwse mentaliteit, zoals die tot
inzake
nzake
uitdrukkingg kwam in vormen van volksreligie.
g
De schrijver
komt tot het besluit dat in de latere
l
Middeleeuwen inzake heiligenverering
g een
g
groeiende
eloof
kloof ontstond tussen het volksgeloof
g
en het kerkelijk gezag.
OpP. een bijzonder
bijzon
e boeid
g
en verhelderende wijze
1 belicht hij thema's
als de Godsvrede en de rol die de bisschoppen
pP
hierin
speelden,
de tegenstelling
g
g tussen eisterP
..
ciënzers en cluniacenzers die terugwilden
naar
g
ketterij en
de oorsprong
P g van het monachisme, de ketterij
kerkhervormingg en het antijoodse
gevoel
van de
l
g
middeleeuwse samenleving.
Jg
gOpP die manier krijgt
men eengoed
beeld van de samenlevingg waarin
g
vrijwel volledige
periode
vrijwel
e verwe de besproken
P
g,
p
venheid van maatschappelijke
PP l hervormingg en re li ieuze vernieuwing aanwezig was. Waar voorheen veel mediëvisten, die alselovs
g
gen tot de
kerk behoorden, doorgaans
slechts gelet hebben
g
oPde invloed die de kerk opPde middeleeuwse

samenlevingg zou hebben gehad,
onderzocht de
g
auteur tevens de invloed van de samenleving op
de middeleeuwse kerk. De schrijver die mediëvist, christen en lid van de eeft
kerk
een
is,bijl
zonder objectief
relaas van zijn
l vele opzoekingen.
J
FG

Leen Dorsman
1600: Slag
Nieuwpoort, uit
uitg.
A bijIp
gVerloren bv, Post-

bus 1741,1200 BS Hilversum, 2000, verdeeld door
Maklu Uitgevers,
Somerstraat
2018 Antg13-15,
weren,
p reeks 'Verloren Verleden', dl. 1o, met
kleuren- en zw.-w.-illustraties,
07 X 200 mm,.
.
88 blz., ingenaaid
2 0,50. — Vorig
$ jaar werd in
g
Nieuwpoort
met een uitzonderlijk aantal manip).
festati,
van tentoonstellingen
en
. esgaande
massa g
g tot
s ppektakels, de beroemde veldslaggvan 1600
herdacht. De traditie wil dat iedere Nederlander
dit jaartal uit de geschiedenislessen zou moeten
kennen. Dit is
wel wat overroepen.
p
Toch heeft dezgn.
bij„een
Nieuwpoort'
beP
gn. 'slaggJ
in het verdere verloopp van
lap grijke
l rol gespeeld
g. p
de geschiedenis.
Ter g
gelegenheid
van die herdeng
g
.n
kingverscheen ook een handiggoverzichtsboekje,
l
los van alle wetenschappelijke
pretentie. Deze
p l P
uitgebreide
uit
en fraai verluchte brochure bezorgt
g
g
ons allerlei achtergrondinformatie
over die
g
woelige
woeli e periode en specifiek
over deze veldslag.
g
P
We maken verder kennis met de oorlogsvoering
g
g
omstreeks deze eeuwwisselingS en met de manier
waaropp deze slagg in het verdere verloopP van de
geschiedenis aan bod kwam.
JLM

FOTOGRAFIE
Wim Menheer
Spoorloos.
Reizen in woord en lens, uitg.
p
g Cinafot,

Tienen, 2000,eïll.
g met zw.-w.-foto's, 200 X
200 mm,
z..,
- Een keurig uitgegeven
p paperback.
pP
.
boekje:
J foto's en Ppoëtische teksten die dikwijls
l als
onderschrifteneschreven
(schijnen
(schijnente) zijn.
J De
g
titel ('Spoorloos')
geeft
het thema aan van teksten
P
g
enrenten.
Ik hou meer van de prenten
en voor
P
P
deze rubriek ('Fotografie')
volstaat dat. Je moet
g
deedichten
ook lezen, omdat ze informatieve
g
elementen bevatten. Tekst en beeldmateriaal sluiten trouwensoed
bijeen. Dit zijn ggeen geïllusg bijeen.
treerde verzen: het boekje
J vormt een sluitend^eheel. In de gedichten zitten fonkelende vondsten.
In zijn bondige
reikt de dichter-fotoe
ginleiding
g raaf de sleutel aan om het boekje
l oopen te
maken. Elke dagg ziet hij
hij de dansende boom die
weldra zal verdwijnen
als de HST-treinen hun
l
sporen
zullen getrokken
hebben in het land e
g
wijst
p hoe de grafiek
schap. De auteur wijst
erop
van de
g
winterkale boom een onberispelijke
Y
J symmetrie
Ik heb vele ljaren
aren opP een redactiekantoor
gezeten met links en rechts grote ramen met uitzicht op
en
p
P het 'baksteen' van de 'binnenplaats'
aan de andere kant, de straatkant, opp een weide
waar de koeien af en toe naar ons keken met hun
lome, melancholische blik. Gedurende een mid'Kijk
dagpauze
zei eeng
collega: 'Kijk
eens, hoe de sYmgp
metrie in elke ruit, met bomen, wolken en vee,
apart gerespecteerd is. Hoe kan dat nu?' Het kon
inderdaad. Ik dacht eraan bij de lezing van deze
inleidingg van de schrijver:
'Eerst was er de boom.
l
reed ik hem voorDe dansende boom. Iedereda
.. g ree
bi'. Iedere dag^ groetten
wij elkaar. Hij
Hij stond oop
gJ
een hoogte
g de waanzin van elke ochg en
.. overzag
tend. (...) Hijl danste maar alleen in de winter als
hijJ kaal was, als zijn
hi
zij stam zich kronkelde als een
danseres inerfect
evenwicht met zijn
zijn
P
takken en twijgen.
)g Het was alsof de
boomgod van de dans hem geflitst had opp die
heuve ...'eJ moet het bundeltjeJg
d ge ichten &
foto's enkele keren lezen en later opnieuw doornemen. De foto's hebben in hun eenvoud een
voortreffelijk
g ruimte
J niveau, ze laten de nodige
voor de poëzie van woorden en de soms wat
ggeen
enigmatische
landschapsprenten. Er..
is een mens
te bespeuren.
Geen bundel om spoorloos bij de
.^
'oëzie' te laten verdwijnen
l in de boekenrekken.
Telkens l je hetboekje
boekje doorneemt, krijg
lg Jje iets
nieuws cadeau.
KVD

Marc Van GYse, gem & Albert Schreyer
Notaris-fotograafDésiré Declercq
- ictorialist-docu9^
mentarist. Geraardsbergen
uit . StadsS 1842-1923, uitg

van Geraardsberg en,.p/a Culturele
Raad, St.-Adriaansabdij, Abdij straat io,950o Geraardsber gen, 2000, geïll.
g met zw.-w.-foto's, 210 X
295
2 mm,
blz., enaaid 00
9 Bfr. - Het werk van
notaris-fotograaf,
Désiré Declercqq(1842-1923), alg
thans een bloemlezing
g daaruit, werd e ubliceerd m.m.v. de overheid van Geraardsbergen,
voor zijn artistieke, maar ook voor zijn documentaire waarde. Het boek is eveneens een hulde aan
deioniers
van de periode
rond 1 0o,
9 die van het
p
p .
de fotografie die in een eerste titijd
d
aanleunt bijl de schilderkunst qua
q vormgeving,
Er werd naar gestreefd
zo
g
ggenre en compositie.
.,P
veel mogelijk
^l k aan de schilderkunst te refereren,
door toepassing
g
p
g van 'nieuwe', 'schilderachtige'
technieken die direct als dusdanigg herkenbaar
zijn.
zijn. In een volgende
tijd zal de aandacht juist
juis
g
rafisch
naar wat in de prent
specifiek
fotografisch
P
g
p
is, waarbij bijv.
bijv. het bevriezen van bewegende
g
voorwer p...
en (zoals de hele sportfotografie) een
klassieke stijlfiguur
l ze
ggeworden is. Deze werkwijze
die in
i Engeland
voor het eerst werd beoefend,
g
Picturale
kri'
krijgtt dan de naam vanpictorialisme.
p
fotografie is dan schilderachtige
schilderachti e fotografie
die
g
zich laat inspireren
door romantische thema's,
p
door een aparte werkwijze
J waardoor fotografie
g
fotoen schilderkunst wel degelijk
p
gj twee aparte
worden. De natuurgetrouwgrafische disciplines
P
g
eid van de fotografie
maakt ze vlugg tot een sucg
ces alsortretfoto
rafie
die weldra van deur tot
p
g
deur aan de man zal wordenebracht.
Désiré
g
Declercq
^
q is een welgesteld notaris als fotograaf
een amateur die ook een boeiend documentarist
Stij Streuvels
is. (Doet lje aan de fotografie
van Stijn
g
De auteurs van het boek, Mark van
GYg
se em en Albert Schre yer, hebben bij de keuze
uit de 160 foto's fotografie-historische
teksten
g
eschreven.en
Er worden bondige
g
g beschrijvingen
e even van albuminedruk, colloïdinedruk,
gg
q^ebruikte),
pplatinadruk (de techniek die Declercq
gomdruk,broomohedruk,
, Procédés, omdruk,
collotypie,
collot ie, Woodbur Yie, fotocollo grafie,
g
t ie, heliogravure. Als een van de stichtende etypie
van de Association Belge
g ra
phiep ublig de Photo
tijdschrif van de
ceert Declercqgeregeld
qg g in het tijdschrift
in en
g stuurt werk in voor tentoonstellinen in het buitenland, de z.g.
p
g salons. Het openloeien van de artistieke fotografie
is te danken
g
aan een vrijJ kleine g
groepp amateur-fotografen
die
g
bestond uit intellectuelen dieeld
g hadden, de
gbourgeois
van die tijd, met een levendige
g
g belangstellingoor
de technicisering van hetproductiep
g
proces. De fotografie was in die periode
een dure
P,
zaak
de smal.aak - ..vergelijkbaar met de evolutie van
ndoorfilmera) . Naar gelang
g de
, industrialisering
gaat komt de fotografie meer en meer in
n het
bereik van de middenklasse. Dat de democratisering van de fotografie
samengaat
g
g met de industrio iseringvan lichtgevoeliggmateriaal en a ppa ratuur wordt door M. van GYse em goed
g
aangegeven. Meer aandacht had ik verwacht
voor de grafiek en de beeldende kunsten van die
tijd
Overigens
een boek dat
J (het impressionisme).
p.
.. g
met zijn mooie en voortreffelijk
p
)^gedrukte prenten
schitterend besloten wordt.
KVD

De Zilveren Camera 2000
uitg.
Overzicht van de Nederlandse Fotojournalistiek,
g
7

Stichtin De Zilveren Camera & P/F-Kunstbeeld,
Stichting
Capucie2001, verdeeld door Tirion Uitgevers,
g
9300 Aalst, ggeïll. met vierkleuren- en
nenlaan 49, 93
zw.-w.-foto's, enmrkt 14,
4 2800 Mechelen, 2 cd's,
DDD, cursusboekje
4 blz.,
, 59o Bfr. - Als je
l
J van 104
De Zilveren Camera 2000 / Overzicht van de Nedervoor
het
eerst
ziet,
denk
je
landse Fotojournalistiek
l
7
ongetwijfeld
aan The World Press Photo (volgt
g het
g
l
vori
e jaartal). Beide zijn
zijnrepresentatief
P
voor
vorige
en internationale fotojournalistiek.
Nederla
l
Ook de inhoud
nhoud is tweemaal fotojournalistiek:
poJ
litiek, dagelijks leven, sport,
kunst,
architectuur
1?
en techniek, documentaire foto rafie,ortretten,
p
buitenlands nieuws, buitenlandse documentaire
fotografie;
ten
slotte:
captions,
deelnemers,
ra p p
g
porten
en prijswinners. De p
pagina's
met twee of
g
p.
vier foto's lijken
i lken me minder geslaagd,
g doordat ze,
^

op een uitzondering
na, alle vlak
tegeneen gezet
g
g
werden; nooit wordt een foto los in de bladspieeleglaatst.
De formule om per
pagina
p P
g soms 49
P
dikwijl
(7x)
7) foto's verkleind te reproduceren
is dikwijls
^,
en in elk geval moeilijk 'leesbaar'. Alles
bijeen
blijft een indruk van gewelddadigheid,
g
J
ramen
P (brand te Enschede), het ggevecht dat
s pport heet, gehandicapten
g
p in hun ateliers. Alles
naar de sobere kant.eJ merkt vooral in deze
rep
ortagefoto rafie
de inval van de digitale
techg
g
nieken met nieuwe, kleine camera's en cameraatl'es); ggrote (nog ggrotere?) lichtgevoeligheid. Meteen worden close-ups en bewegingsonscherpte
meer beheersbaar. Kleur wordt naar de hand
is (o p enkelee P rach P
ggezet. Eveneens opvallend
esthetitigge sneeuwfoto's na) dat enige
g e vorm
cisme afwezig
pagina's zien er uit
gPg
g is. Sommige
alsof we leven in de zachtste van de werelden.
KVD

KLASSIEKE LITERATUUR
Ausonius
Lied van de Moezel,

uitg. Athenaeum Po ak & Van Gennep,
1,1ed v;u? dt Mï,e'r,ei
P
Amsterdam, 2001,
vertaald door Patrick
Lateur, verdeeld door
Singel
g Uitgeverijen,
l
Maarscha Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen,170x145 min,
a back
778 blz., per
399 Bfr. -Decimus
Magnus Ausonius
(ca.10
395), e 3 — ca. 395
vierd leraar en dichter,
is zekereen
g nobele
onbekende bij classici
l hij
en oud-historici. Bijl het brede publiek
lijkt
hij
P
evenwel, indien wij op de weinige
g
g vertalingen
mogen afgaan,
een volslagen on ekend auteur.
gg
Geboren in Burdigala-Bordeaux waar hij gedurende zowatJ
3,o 'aren aan de universiteit oceerde, werd hij rond
365 n. Chr. naar Triergeroe35
jon e
p en om er de leraar te worden van de jonge
Gratianus. Toen deze keizer werd, ontvingg Ausoambtsjaar
nius het consulaat. Na zijn ambtsjaar
keerdehij
hij
terug naar Bordeaux. Hij
Ha onderhield een drukke
briefwisseling met talrijkePprominente Romeinse
aristocraten. Zijn literaire nalatenschapp bestaat
uit talrijke
J werken - van 277 titels staat de authenticiteit vast - die vooral eenoëtische
inslagg heb p
ben. Zijn dichterlijk
dichterlij oeuvre is thematisch, stilisen metrisch erg
g de
g ^evarieerd. Voor ons ligt
eerste integrale
vertalingg van Ausonius' Mosella g
Lied van de Moezel. Hierin bezingt de auteur de rivier die stroomt langs Augusta Treverorum, toen
de hoofd plaats van de civitas der Trevieri en keizerresidentie, nu een charmante enezelli
ge stad
g
waarvan het stadsbeeld wordt bepaald door im-osante bouwwerken uit de oudheid; de Porta
Nig ra de paleisaula, de thermen, het amfitheater,... Wie vandaagg door Trier wandelt, krijgt
1
een schitterend beeld van deze Romeinse stad die
haar groei en bloei onder meer te danken had aan
de visrijke en drukbevaren Moezel. Op de helling en lansg de rivier strekten zich, net als nu, de
weidse wijngaarden
waartussen de Romeinen
lg
hun luxueuze villa's bouwden. De wijngaarden
Jg
zij de
en de villa's, de visvangst
g en de handel zijn
thema's van het lied. Ausonius'oëzie
p
heeft weinig ggemeen met deze van bij voorbeeld
zijn sterke gevoelens
Catullus of Horatius. Niet zijn
g
Zijn
of zijn ppassie vormen zijn inspiratiebron. Zijn
van
oorspronkelijke
blijk
p
poëzie
geeft
ook
geen
p
l
)
g
p
g
gedachten.
Veeleer zijn
zijn zij
zijn verzen ontstaan vange
eengrote
eruditie.
Het
ceuvre
van
deze
dichg .
wijze
ter getuigt
gopP een uitnemende wijze
g gbijgevolg
lg
de interesses van eenecultiveerd
persoon
p
g,
tijdens de vierde eeuw. Patrick Lateur bezorgde
g
een erg
g van 'Het lied van de Moeg mooie vertaling
dat
de
auteur
zel'. De lezer voelt onmiddellijk
J
metroot
g metier en liefde de tekst van Ausonius
heeft vertaald. De vertaling
wordt
gevolgd
g
g g door
zij ceuvre, vereen toelichtingg over Ausonius en zijn
aantekeningen
Uitgeg
g en een register.
A(!Sf.)Ní(!S
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geven
in een handigg pocketformaat
zal dit boekje
le
p
g
mijl zeker vergezellen
bijl een volgende
citytrip
Yp
g
g
naar Trier. Daar zal ik,ezeten
in de zon op een
g
nog
bank aan de Moezel, metenoe
g
gen het lied no
eens opnieuw
lezen.
P
RN

Apollonios
van Rhodos
P
1Jason & Medea, uitg.
g

Athenaeum - Polak &
Van GenneP, Amsterdam, 2000, vertaald
door Wolther Kassies,
verdeeld door Singel
g
Uitgeveri'en, Maarschalk Gerardstraat 2,
2000 Antwerpen, 175 x
120 mm, 1033 blz.,
gebonden 500
5 Bfr. Pelias, koning
g van
Jolkos in Noord-Griekenland, is bevreesd
dat zijn neef Jason hem
van de troon zal
stoten. Om die reden
geeft
hij hem de opdracht
het gulden
hij
g
P
, vlies, een
g
gouden
ramsvacht, te gaan
zoeken, inp
de hoop
g
g
dat de held deze ondernemingg niet zal overleven.
Pelias weet echter niet dat deodin
Hera Jason in
g
beschermingg zal nemen en van plan
P, is de ondergang
g Jason laat
g g van de koningg te bewerkstelligen.
een schip,
J g mannen uit
p de Ar o, bouwen. Vijftig
heel Griekenland, waaronder beroemde helden
als Orfeus, Telamon, Peleus en Herakles, zullen
hem vergezellen.
De tocht, vol avonturen, brengt
g
g
uiteindelijk in het oosten van de
de Argonauten
uiteindelijk
g
Zwarte Zee.. In Kolchis ontmoet hij
hiJ Medea, dochter van koningg Aietes, die hem zal helpen zich
van het gulden
vlies meester te maken. Uit liefde
g
voorason
verraadt zij
zijhaar volk. De epische
1
p
dichter Apollonios
van Rhodos (295
-215v. Chr.)
P
verwerkte dit verhaal in een epos,
genaamd
p g
dat bij
bij dezelfde uitgever
in 1996 ver Argonautica,
g
g
scheen onder de titel De tocht van de Argonauten.
g
Het epos
f is helemaal in de trant van de Homerische epen
geschreven,
maar
is
minder
krachtig.
g
P
„
Wel bevat
lezenswaar. het een aantal bijzonder
l
di g
ge episoden
waarvan
de
liefde
tussen
Jason
en
P
Medea misschien wel de mooiste is. Het thema
van deebroken
liefde vinden wij reeds vroeger
g
g
teruggbijlde grote
tragediedichter
Euripides
p
g
g
(485/486-406 v. Chr.). In de voorli
ggend e bloem lezing wordt die liefde tussenason
en Medea
J
uitgelicht. De vertaling vertegenwoordigt het
ggrootstedeel van het derde boek en een gedeelte
Vooral
van het vierde boek van de Argonautica.
8
het derde boek wordt traditioneel als het sterkste
Dit verhaal
g
g edeelte van hetgedichtbeschouwd.
is ideaal voor een serie zoals de 'Kleine belletrie',
die tot kenniskleine
l es
g boekjes
. en mooi verzorgde
maken
odigen.
g vertaling leest
g bovendien
g uitn De
vlot. Een korte inleidinggggeeft de voorgeschiedenis van het verhaal. Het nawoord biedt wat meer
informatie over APollonios van Rhodos evenals
over de inhoud en het karakter van de Argonautica. Wat mijJ betreft staat dit boekje voor een fijne
l
avond vol leesplezier.
P
RN
BEELDENDE KUNST
Johan De Smet
Sint-Martens-Latem en de Kunst aan de Leie, uitg.
g

Lannoo, Kasteelstraat,97
8 00
7 Tielt, 2000, ca. 180
kleurenillustraties en 8o zw.-w.-illustraties,o
33 x
250
352 blz., ggebonden met stofomslagg265o
5 mm, 35
Bfr. / 15o.00. - Over de schilders die zich vooral
in het begin
g eeuw in Sint-Marg van de twintigste
tens-Latem hebbenenesteld
bestaat al een uitgeg .
breide literatuur. Het idyllische
landschapp in..k
de
Y
omgeving
l
gevin van de Leie nabij lGent oefende blijkbaar een heilzame aantrekkingskracht
uit. Dit en
g
een aantal andere omstandigheden
zorgden
erg
g
gingen vestsen.
voor dat kunstenaars er zich gig
g
Hetg
P as verschenen boek kadert deze zgn.
'school van Sint-Martens-Latem' in een ruimer
ers ectief met hoofdstukken zoals 'Van Barbiperspectie
tot Impressionisme',
'Het artistieke leven te
P
188
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Gent' en 'Expressionisme'.
Vervolgens
g
g bezorgt
P
de auteur ons een overzicht van de voornaamse
kunstenaars die er in de eerste helft van de twintigste eeuw hebben gewerkt.
De overbekende nag
men, zoals Emile Claus,enn
n , George
J Y MontigY
g
Minne, Albin
Albij Van den Abeele, Valerius De SaeGustave van de WoestYne, Hubert Malfait, Gustave De Smet, Leon De Smet, Frits Van
den Berghe,
g Constant Permeke, Albert Servaes,
worden aangevuld met figuren die bij het brede
publiek minder bekend li'l en: Anna De Weert,
Yvonne Serruys, Georges Busse,
Modest Huys
Hu s,
Y
Sys,
Y Jules de Sutter, Evarist De Buck,
Albert Claes,
Jg
Y Maurice Schelck... Telkens krijgen
schets en een korte besprewe een biografische
p re
g .
kingen situeringgvan het oeuvre. Het boek werd
uitgevoerd
als een luxe uitgave
met schitterende
g
g
kleurenafbeeldingen en vooral schilderijen,
hoofdzakelijkgefotografeerd
door Gu raeckJ ,
man. De keurige index achteraan maakt het werk
ook zeer bruikbaar.
JLM

Bruno Bouckaert (red.)
De Sint-Baa skathedraal
in Gent. Van Middeleeuwen tot Barok, Gent,

2000, uitgeverij
g
l
Ludion,0,
3 x524
4cm,
ingebonden
met
harde
g
kaft, kleuren stofwikkel, 248 blz., 6o zwartwit- en 8o kleurenillusBij
traties, 1. 995 Bfr. - Bij
in
het naderen van de
Oost-Vlaamse hoofdstad vallen steeds drie
torens op: die van het
Belfort, die van de
Sint-Niklaaskerk en die van de Sint-Baafskatherij in het werkelijke
draal. Ze staan bijna
bijnaopP één rij
l
centrum van Gent. De toeristische dienst van de
n
Arteveldestadronkt
er
terecht
mee
op
zijn
foll
p
ders en andereubliciteitsmateriaal.
Over die
p
laatste bidplaats verscheen
een
nieuwe
uitgave.
,
en
Gedurendep enkele
Jjaren werkte een multi isciPlinair team onder de leidingg van Bruno Brouckaert
aan dit boek. Deze realisatie verscheen niet omdat
er over deze hoofdkerk en de geschiedenis ervan
geen
l
g
Ppublicaties bestaan, wel
„ omdat die moeilijk
verkrijgbaar
of uitgeput zin, omdat nieuwe
Jl
(kunst) historische inzichten tot stand kwamen en
de bestaandeg
ge evens aanvullen en/of corrigeren en omdat vanuit een andere gezichtshoek dit
gebouw en zijn historie kon worden belicht. De
gl
nieuwe uit gave maakt deel uit van de reeks Esthétiques et rituels des cathédrales d'Europe,
p waarvan al
een werk over de kathedraal van Benevento verscheen. Dit boek werd ten andere al in dit tijdschrift besproken. In deublicatie
over de Gentse
P
Sint-Baafs athedraal staat deeriode
vanaf ca.
p
1500
5 tot en met het overlijden van bisschopP Antoonbelan nius Triest (1657)
57 centraal. Dit is geen
g
rijke
want er ggebeurde heel wat: de
l p
l tijdsspanne,
omvormingg van de Sint-Baafsabdijl tot een ka pitP
telkerk (1536),
53 de translatie naar de Sint-Janskerk
(1540),
54 verschillende oorlogen,
J op het
g een bloeitijd
gebied van de muziek, de oprichting
g van het isom Gent (1559),
559 twee beeldenstormen te midden
van een reformatietijd
reformatietij en de daaropvolgende conDiverse artikelen belichten die
aspecten.
Daarom werd een reeks wetenschappers
PP
P
es
aan es roken die elk op hun terrein een interaangesproken
.
sante en uitvoerige
g bijdrage leverden: Paul Trio
over de volksdevotie, Marie Christine Laleman
over de bouwgeschiedenis,
Jan Rogiers
over de
g
g
en Erik
geschiedenis van de abdijJ en het kapittel
p
er over bisschoppAntoon Triest als kunstDuverger
verzamelaar en mecenas. Vooral het muziekleven
en de dito cultuur komen in dit boek uitvoerig
aan bod. De artikels van Eugeen Schreurs, Bruno
vragen
Haggh
g daarvoor
Bouckaert en Barbara Ha
aandacht en steunen
.. opp vernieuwend bronnenonderzoek. Het ri lg
k geïllustreerde boek, met een
sobere maar verzorgde vormgevingdoor Antoon
De Vylder, is geen definitief werk over de Gentse
Sint- aafskat edraal, wel een vernieuwde etappe
PP
in een straks aan te vullen reeks. Het is echter nu
al een basiswerk over dit monumentaleebouw,
g
nEt 11.1:11,

iu t,qtit

11iI,(,i l'"Ip ^s+

over het kunstpatrimonium dat er wordt bewaard
en over het culturele leven dat er zich destijds
l
afspeelde.
P
JLM

Fernand Bonneure (tekst) en
Jan Decreton (foto's)
Brugge
g La Renaissance
g tussen belfort en reien, uitg.

du ivre,25chaussée de Roubaix, 75
0o Doornik,
mm,
2000,ei1l.
g met kleurenfoto's, 280 x 295
95
.
'Brugge-die-Scone'
101 blz.ggebonden. -'Bru
gg
.. is wellicht
de beste naam om Brugge
Het
J
gg te omschrijven.
monumentale schoon -grote en kleine torens,
hoge
molens en bruggen,
g nauwe straatg huisgevels,
g
gg het uitzicht
l'es en besloten beluiken - heeft Brugge
gepven, dat de stad door vele eeuwen heen
blijvend
aantrekkelijk maakt. In dit boek beschrijft
J
J
Brugg
elin Fernand Bonneure in een vaak indringende taal zijn
Jggeliefde stad en de onmiddellijke
zijnwoorden ervaar
omgevin
ervan. Uit zijn
jeJ als
.,
g
lezer de liefde waarmee de auteur 'zijn' stad uittekent. Vanuit het verre verleden tot oP vandaag laat
hijJ Brugge
g evolueren en de vele
gg voor onze ogen
oorspronkelijke kunstfoto's (vaak full Ppage afgedrukt) van Jan
J Decreton maken dat beeld visueel.
De twee auteurs vullen elkaar bijzonder
goed
aan
g
J
en maken van het boek een kleinood dat iedereen
houdt, sterk zal plezieren. Een latdie van Brugge
gge
tegrond en een grafische
situatiekaart aangevuld
g
met nuttige
g adressen sluiten dit mooie boek af.
RD
Marc Logghe
& Roer
g Verhelle
g

Torhout, uitg.
g
Vriendenkrin Kunst Houtland, 2001, 297
Vriendenkring
97X
210 mm, 112 blz.,ebonden,
stofwikkel, overweg
g end kleurenillustraties, 1200 Bfr. - In het kader
van de tentoonstellingg over de Brugse keramiekkunstenaars Achille en Cyriel
Y Vande Voorde, die
tijdens
de lentemaanden 2001 in het museum
l
voor Vlaams aardewerk in Torhout werdehoug
den, verscheen van de hand van Marc Logghe
gg en
Roer
oeuvrecatalogus.
RogerVerhelle een fotografische
g
Dit boek bezorgt
g ons inderdaad een overzicht
van het werk van deze hoogstaande ambachtslieden aan de hand van een reeks kleurenfoto's, die
keurigg door Jacques
Coenye
J q
Pg
Y werden opgenomen.
Het figuratieve
aardewerk, waarvan het grootste
g
g
deel zich inrivé-verzamelenen
^ bevindt, werd
p
sober met de titel en de afmetingen
g opgesomd.
Pg
Enkele stukken konden enkel via door een reclameblad van de firma zelf worden aangehaald.
Leuk is zeker een reeks oude postkaarten die
bewijzen
dat Achille en Cyriel
J
Y Vande Voorde hun
haalinspiratie
in het dagelijkse leven in Brugge
ge
P
den. Vooraf behandelden de auteurs het leven en
het werk van deze Bruggelingen en besteedden
uitvoerigg aandacht aan de door hen gebruikte
techniek. Een algemene
kunsthistorische situgg
erin g, een biblio rafie en een index ontbreken.
Toch zijn dergelijkeboeken interessant omdat ze
een bouwsteen vormen voor de verdere studie
van deze uitgebreide productie en helpen als
vergelijkingsmateriaalmetgelijkaardige bedra J ven oPhet einde van de negentiende
eeuw en het
g
begin
g eeuw.
g van de twintigste
Brugs
S Aardewerk. Vande Voorde,

JLM

De recensies werden geschreven door:
Fernand Bonneure
Francine Gilbert
Geert Swaenepoel
GS:
HD:
Heidi Deneweth
JLM:
Jean Luc Meulerneester
JM:
Jaak Maertens
Jvx: Jooris van Hulle
JVH: Jaak Van Holen
KVD: Karel van Deuren
RD:
Robert Declerck
RDS:
Ria de Schepper
RN:
Robert Nouwen
SV0B: Stefan van den Bossche
FB:

FG:

Verbondsberichten
Berichten voor deze rubriek sturen naar:
Dirk Rommens
Verbondssecretariaat C.V.K.V.
'Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat8
39j s0
5 Kuurne
Tel. en Fax (056) 35 78 66

Wij huldigen/Wij gedenken

Jac Leduc 8o
'Jac Leducoo
p gt
niet steeds opp
nieuw in de kijker
l
te staan. Maar hijJ
werkt. En dat werk
is verbeten, is ernstig,is het product
p
van bezinning,
g
tistieke onrust die
hem drijft
l en vooral van het fi'nvinl
erige aanvoelen van wat kunde van kunst
g
onderscheidt.' In 1968
9 schreven we dat.
Nu, meer dan dertigg)jaren later,, kan daar
niets aanewi'zi
altij
g
g worden. Noggaltijd
l d
hijl voortgestuwd
door die verbeten
g
ernst,
ernst door die ernstige
g verbetenheid, die
onrust vooral,- die drangg naar perfectie.
Ze
P
hebben het werk van Jac Leduc vaak
impressionistisch
genoemd.
enoemd. Jac Leduc is inP
derdaad niet schuw voor veel verworvenheden- ons door die kunstrichtingg aangege
reikt. Maar op
van zijn
zijn werk,^oop
p de geest
g
de adem en de ziel ervan heeft het expressionisme nooit vatekre
g gen. De blik van
Jac Leduc reikt verder dan het materie-zijn
J
van de waargenomen realiteit.
Als schilder,
r
aquarellist
en graficus
kijkt
kijk Jac Leduc naar
q
g
natuur en naar wat menselijke
menselijke
ingreep
gP
er tot stand heeftebracht.
Dat boeit hem.
g
Dat verrukt hem. Dat kan een watervlak
zijn
hijskraan. Maar met die z.g.
J of een hijskraan.
g.'indruk op
p het netvlies' houdt het niet op. Dat
is maar uitgangspunt bij
bi' ac Leduc. Daar
gaat hij
hij
iets mee 'doen'. HijJ transfigureert
ureert
g
die onderwerpen,
hij herschikt ze,^hij
hij here ^ hij
smeedt ze tot een nieuwe,,g
eigen vorm.
Kleuren verdiepen
zijn schilderijen
schilderije
p zich in zijn
aquarellen
q
, woorden dronken van licht
en van zon ritmisch 'her-taald'. Dat leidt
soms tot een dans vaneordende
kleureng
toetsen in een orgie
g van licht. Zo wordt het
oorspronkelijk
oors
gefilterd
en
p
g
g
J waargenomene
herschapen.
p Wars van versleten academisme leidt de ordenendeeest
van Jac Leduc
g
zijn
zijn hand. Door dit maatgevoel
endie zelfg
tucht maakt hijJ elk onderdeel op
p het vlak
tot een eigenheid
op
zichzelf,
gaaf,
volkop
^g
g
men afgewerkt,
terwijl
g
l alle onderdelen sa-

men elkaar aanvullen, vervolledigen
g tot de
innerlijke vaart van het geheel.
Zodoende
g
is door de beeldingskracht
van Jac Leduc
g
het aanvankelijk in de realiteit gekozen
g
thema tot vorme
roeid tot
gg
^ beelding.g Die
krijgt
kri' t ten slotte haar vergeestelijkte
inhoud
g
J
door de verbeeldingskracht van de kunstenaar. Want in die inhoud bruist deolssla
P
g
van Jac Leduc. Aristocratisch, bedacht en
bedachtzaam,g
geestdoorgloeid
is die kunst
g
en toch levenswarm en menselijk.
l Daar
ruist verstilling
door
die
kleurenweelde
g
omdat ze uitgp
e uurd is en nooit exuberant.
bewijstJac Leduc dat je
Alsraficus
bewijst
g
J - al
moge
paradox zijn
zij - ook met zwart,
g dit een p
enrijze
g l tonen koloriet kan opwekken,
p
dat je
J ermee het licht kan doen zinderen of
spetteren.
p
Nu al is er voor de herfst 2001 een tentoonstellingg
die ons nog maar
eens overtuigen zal hoe bezonnen en bezonken de kunst van Jac Leduc is, maar
altij
hoe ljong
hijzelf
nog
g altijd
g van krachten hijzelf
Het zal een
feest
en
een
bekroning
g
worden, maar beslist nog
geen eindpunt.
P
gg
Crutzenstraat 160o
35 Hasselt)
In memoriam

Fred Germonprez (1914-2001)
0 dinsdag
27
g7
maart overleed de
Kortrijkse
literator
l
Fred Germonprez.
p
31
Hij werd opp3
maart in intieme
kringgbegraven.
g
F Germonprez
P
werdeboren
in
g
De Panne en zijn
l
middelbaar onderhij ook
wijs
hij in Nieuwpoort
waar hij
p
l volgde
g hij
tijdens de oorlog
secretaris
werd
van
de
g
Commissie van Openbare
Onderstand.
P
Deze dubbele achtergrond
van een leven
g
aan de kust en een ontnuchterende confrontatie met het bestaan van de kleine man inspireerden hem levenslangg als kunstenaar
hij in
en als Jjournalist. Van 1946 tot 1 98o was hij
dienst bijl 'Het Volk',^ terwijl hij zich ondertussen in Kortrijkg
K
gevestigd
Zij
g had. Zijn
l artistiek enga gement bracht hem ook in de re-

hij zich 'arendactie van ons tijdschrift waar hij
l
lap gals een hartelijke
hartelijkecollega
g liet kennen.
hijde auteur van meer dan
Alsrozaïst
is hij
P
twintigg romans en novellen die opvielen
P
door een sterke sociale boodschap. Het behijhechtte aan het verhalende kalapgdat hij
rakter van zijn
g en zijngeëngageerd
l intriges
l
profiel
maakten
zijn
werk bekend bijJ brede
p
lagen
van de bevolking
g
g en(via een indrukwekkende reeks vertalingen ook in het buitenland. Niet ten onrechte maakte 'De
Morgen'
g bijl zijn overlijden een halve pagina
pg
vrij
vrij voor de verdiensten van deze gedreven
g
schrijver. 'Weinig
kunschrijver.
g Vlaamse schrijvers
l vers
nen erop
pboen
g dat van hun boeken in
zij
Tsjechië honderdduizenden exemplaren
Tsjechië
zijn
p
was de krantenkop
p waaronder
men hem een verdiende hulde bracht. Voor
de nuchtere Germonprez,
die zich steeds
p
wat buiten de literaire circuits hield,, was
het brengen
g van een boodschapp én het bereiken van een breedubliek
de dubbele
p
drijfveer om titel na titel te publiceren.
p
Rond volkse helden als kaper
p Jan Bart,
vrijbuiter
Bakelandt,^ de legendarische
g
J
Moerduivels en de I standvaarders bouwde
hij zijn
zij
hijJ boeiende intriges
g opP waarin hij
scherpe sociale kritiek ventileerde. Met
op de973
kust (1973)
haalde hijhij
krachtigg
uit naar de bouw eromotoren die de kuststreek inhalig
g verkavelen en vaak via malafiderakti'ken
mens buiten spel
g
p
J de gewone
P
zetten. Germonprez'
ceuvre kunnen we het
p
bestlaatsen
onder de hoofdinggsociaalp
realisme waarbij hij
hij steevast de kant koos
voor deede
enkelinggdie het
P
g riveerde
slachtoffer is van een onverschilligg establishment. De spontane
opstandigheid van
p
Germonprez'
literaire
stem
maakt soms
p
plaats voor een toets van verbitterde g ela P
hij
tenheid. Kort voor zijn
J overlijden deelde hij
ons nog
mee
dat
de
zee
hem
nooit
losliet,
g
hij
niet als schrijver,
l ^ niet als mens. Toch had hij
zelf een voorkeur voor zijn
l roman Laatste
Berichten 1 978^een keuze die ongetwijfeld
g
l
door zijn journalistieke achtergrond
bepaald
p
g
werd. In deze veel te korteedenkenistekst
g
kan ik niet ingaan
opp de sociale bewogengen
g
zij
heid en deediversifieerde
waarde van zijn
g
romans. Maar ik ben er zeker van dat
dit niet het laatste bericht is dat over deze
romancier verschijnt:
t het sociaal-documenVERBONDSBERICHTEN
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taire karakter van zijn
J werk is opP zich al
voldoende om velen te blijven
boeien.
l
JULIEN VERMEULEN

In memoriam

Gerty Hoewaer
Verwacht van de
kunstenares Gerty
Hoewaerg een foto
grafische
ave
weergave
g
van de natuur. Het
picturale
element is
P
een uitnodiging
gg tot
een wandelingg tussen droom en werkelijkheid
en vloeit
J
rustig
tussen
de
g
vingers
g door.
Om inzage
g te verwerven in het werk van
Gert Hoewaer,
1dat evenzeer oliewerken,1
pastels,
aquarellen
als tekeningen
q
g omvat,/
moet de toeschouwer over de lijst
l van het
kunstwerk stappen
elk plekje
o
PP om opp
p l op
verkenninggteg
gaan. Het merkwaardigste
g in
het werk van deze Hasseltse schilderes is
tij heen constante elemenzij door de tijd
dat zij
blijft
J hanteren- die elk de evolutie van de
kracht,/ de verfijning
J g en de versoberingg hebben meegemaakt.
g
Vooreerst is er de aarde,/ de ruwe, onvruchtbare aarde als een symbool
van een
Y
wereld vol verlatenheid, desolaatheid en
rust. Het landschap duldt
geen mensen,/
g
want het bevindt zich in wording,
g! g ecultiveerd. In dit onbetredenebied
is de
g
mens weliswaar voelbaar en hoort hij erl!
bij,
maar hij
heeft erg
geen p
participatie
Hi'
hij
paan.J
staat aan de rand en kijkt naar de kosmischeebondenheidg
waar de evolutie nog
steeds in beweging
gg is. Het is nogg niet af.
Daartegenover
staat de zee,/ het alternerend
g
natuurelement. Dit is eveneens een oerelement uit de vulkanische streken, als een
voortzettingg van de genesis,
het oneindige,
g
ghet eeuwig/
egebaad
in een religieuze
deronderg
g
toon als een verwijzing
J g naar de macht van de
Schepper,
en
dieper
p naar de Schepper
pp
pp zelf.
En daarboven versmelten de luchten,
zwanger
g van wolken, in alle hevigheid,
g
/
nooit effen of egaal.
Nochtans is doorheen
g
de wolken steeds een stukje
) hemel zichtbaar. De wolken zijn
J niet eenvoudig,
g!
zijn
innerlijk van het
J de uitingg van het innerlijke
landschap,
gedompeld
van
g
p in de gevoelens
g
de kunstenares op
het
moment
van
de
crep
atie zelf. Het innerlijke
J verhaal wordt oop
doek uit geschreven. De wolken nemen bezit van de einder,/ niet hebberig,
in
g,
wording,
zelfs
tot
in
de
branding
g toe.
g!
Het werk van GertyY Hoewaer is tijdloos
tijdloo en
van alle tijden.
Het is op
J
p elk moment
herkenbaar, daarom seizoenloos, hetaat
g
het jaar
rond. De tijd is het harde leven,/ het
l
gevecht ten overstaan van de rijpheid
en
g
Jp
190
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de rijkdom
van het leven. Wie zo leeft en
l
deze visie in levende kleuren en vormen
kan vertellen deelt dankbaarheid uit. Het
is een verrijkende
ontdekkingstocht
om te
g
J
enieten vang
de schroomvolle benadering
van de boodschap
p van hoop.
P
Toen Gerty
Y Hoewaer ons onverwacht oop
19
gaf
9Jjanuari 2001 als verweesd achterliet,,g
zijJ ons een rijkdo
rijkdom van tekens en verhalen
niet onwezenlijk
onwezenlijk zij
zijn maar een fascineverhaal vormen,, dat wijl in vriendschaPvoor vele jaren
mogen
g
J
g meedragen.
Rakerstraat
6
10
Kermt
3 X35)
PHILIPPE

H. ROTSAERT

Jaarlijkse Ontmoetingsdag van
Vlaanderen en Algemene
ledenvergadering op zondag
10 juni Zooi in Grimbergen

Vanherge (Roeselare);de beeldende kunstenaars Valentin De Waele
Wilri'k
l Antwerpen^Gene Eggen
gg
Ulenstraten Nederland),André Van
Eeghem
(Sint-Kruis/Brugge)
en de musigge
g
cus Julien Wilmots (Sint-Truiden).
Aansluitend opP de hoogmis
volgde
g de acag
demische zitting
g in de Norbertuszaal van
het 'Fenikshof'. Jan Dewilde, musicoloog,
wetenschappelijk
pp l coördinator van het
'Studiecentrum van de Vlaamse Muziek',
gaf
g een ggewaardeerde lezing
g over 'De
Vlaamse Muziek van Benoit tot Brewaeys'.
Y
Daarna volgde
verg
g de statutaire algemene
g2000 en de
J
g aderingwaarin de jaarrekening
begroting
g P wer g
g voor 2001 met handgeklap
denoed
ekeurd. De huldiging
l
g g
g gvan de jarie
leden
sloot
dit
officiële
gedeelte
af. De
g
g
ajarige leden
aanwezigl
g werden in de bloeme-

Jaarvergadering
Groepsfoto Algemene
Alg
g
gC.V.K.V. 2 001 in Grinibergen
S [Foto: C.V.K.V.

jaarlijkse traditie organiseerde
Naar jaarlijkse
het
g
C.V.K.V. de ontmoetingsdag
g van het tijdg
J
schrift 'Vlaanderen' en de Algemene
g
Ledenvergadering
g
gvan het C.V.K.V. Alle lezers waren van harte - weze het heel laat uitgenodigd. Deze culturele hoogdag
g g had
plaats op
P
p zondag
gioJjuni 2001 in
Grimberge
Grimber
en en stond in het teken van de
én ook van het vijftigjarig
J gJ g bestaan
van onze vereniging. Het was een aanloopp
tot de officiële viering
op 20 oktober 2001.
gp
Kamiel D'Hooghe ! lid van de raad van bestuur van het C.V.K.V. en redactielid, stond
in voor de organisatie van deze activiteit.
Prelaat Piet Wagenaar
was voorganger tigl
dens de eucharistievieringg in de Basiliek.
Het Gregoriaans
Abdijkoor
zong
g
gpropriJ
um en ordinarium' Rien Aarsen was organist. Wijt herdachten onze afgestorven
leg
den: Fred Germonprez,
Kortrijk
(lid
van
de
p J
redactie),1letterkundigen
Willy
Balyon
g Y
Y
Heerlen Nederland),Freek Dumarais
(Tienen),Gerty
y Hoewaer Kermt Hasselt ,
Bert Iven Mol Jan Persyn (Schoten),
,
Gerard SoeteSint-Kruis Bru e Gaby
Y

tjes
J ggezet: Lode Herreman, ((beeldend kunVan
stenaar, Oudenaarde, ,7
70 Jjaar),,
Deuren (Raad van Bestuur,
Berchem Antwerp
en ^
8o jaar),Antoon
Vermeylen
(beeldend
kunstenaar,
Y
Wommelgem ,7
70 Jja
ar) en Arthur Verthé
Raad van Bestuur, Brugge,
gg ,75Jjaar en5o
Jjaar priester).
p
Na de receptie
en het vriendenmaal werd
p
eeneleid
bezoek gebracht
aan de basiliek
g
g
en de sacristie onder de bezielde en vakkundige
g leidingg van Pater Gereon van
Boesschoten. Nadien konden de aanwezig en kiezen uit twee wandelingen.
g en
Dit was alweer een cultureel hoogstaande
g
dag
g voor Vlaanderen en het C.V.K.V.
Dirk Rommens,
Verbondssecretaris C.V.K.V. vzw
Zoekertje
l
- Te koop:
p Vlaanderen vanaf nr.131 tot en
met nr. 283.
e
3 De praetere-Laverg,
Populierenlaan
28,
8
oo
Kortrijk.
/5
p
l
tel.056/211 9 57

Boekman
Ca hier
.:.^.

kwartaalsch
voor kunst,
onderzoek en
beleid

—een boek als welkomstgeschenk
—tegen gereduceerd tarief een
abonnement op de Aanwinstendisk
van de bibliotheek van de
Boekmanstichting
— attendering op recente publicaties,

congressen en bijeenkomsten van
de Boekmanstichting
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FEESTDAG
VIJFTIG JAAR C.V.K.V.
op 20 oktober 2001
Abdij van Zevenkerken
Ligt het Nederlands u `nauw' of `na' aan het
hart?
`Bent u', `zijt u' of `is u' een taalfreak?
Waarom `paardebloem' en `paardenbiefstuk'?
Kunt u groeten wel `overmaken'?
Natuurlijk bent u een taalfreak en daarom krijgt
u op alle mogelijke taalvragen een antwoord bij
de Vereniging Algemeen Nederlands. En die
vereniging vie rt van het jaar haar gouden
jubileum. U kunt meevieren door lid te worden.

Als lid krijgt u trouwens het mooie en helemaal
ve rn ieuwde tijdschrift Nederlands van Nu. En
omdat het Nederlands u na aan het hart ligt,
vindt u er alles in wat u wilt weten. De art ikelen
behandelen alle aspecten van het Nederlands. U
wordt geïnformeerd over de taalmarkt en u
krijgt taaladvies, ook op aanvraag, want als lid
hebt u recht op gratis taaladvies.
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Tutrariatia an okvwn madia •

Word daarom lid
en gireer 750 frank
op rek. 0000129578-83 van
V.A.N. Nederlanders gireren
f 54,50 (leden van
Onze Taal f 41) op
het gironummer
3992897 t.n.v.
Vereniging
Algemeen
Nederlands.

PROGRAMMA

14-14.30 U. Verwelkoming met koffie
15 u.
Academische zitting

• Muzikale intermezzi door
'De Camer van Musiecke' uit Brugge
• Verwelkoming door Jean Luc Meulemeester,
voorzitter C.V.K.V.
• Voordracht door
mgr. Godfried kardinaal Danneels.
• Toespraak over het tijdschrift Vlaanderen door
Patrick Lateur, hoofdredacteur.
• Voorstelling van het speciale feestnummer
Vlaanderen.
• Huldiging.
• Toelichting bij de tentoonstelling.
16.30 u. Receptie
Eventueel bezoek aan de abdij
18 u.
Eucharistieviering in de abdijkerk
19.30 u. Maaltijd
20.30 u. Concert 'Russisch Orthodox Ensemble
Gospodí in samenwerking met
Musica Flandrica
TENTOONSTELLING

Documentaire tentoonstelling
over het C.V.K.V. en Vlaanderen
Organisatie KADOC, Leuven.

Vereniging Algemeen Nederlands

Correspondentieadres:
Dr. Frans Debrabandere

Keizer Karelstraat 83
B - 8000 Brugge
Tel. + 32 50 31 73 66
E-mail: frans.debrabandere@yucom.be
Gospodi
p

MUSICA FLANDRICA
ZA 20.10.2001 ZEVENKERKEN
ENSEMBLE GOSPODI

ZA 26.01.2002 KNOKKE-HEIST
ENSEMBLE CÉSAR FRANCK

ORTHODOXE GEZANGEN

HET SYMFONIEORKEST VAN

VERONIQUE BOGAERTS, viool
TOMIKO SHIDA, viool
THÉRÈSE-MARIE GILISSEN, altviool
MARIE HALLYNCK, cello
JEAN-CLAUDE VAKDEN EYNDEN, piano

VLAANDEREN

R. SCHUMANN - G. FAURÉ - C. FRANCK

DAVID ANGUS, dirigent
LEVENTE KENDE, piano

ZA 09.02.2002

i.s.m. C.V.K.V.

ZA 03.11.2001

KOKSIJDE

PAUL DOMBRECHT, dirigent en solist

G. PH. TELEMANN - A. VIVALDI
G. F. HANDEL

Ooekenmarktconcerten lamme
ZO 14.10.2001

B. BRITTEN - S. RACHMANINOV M. MOESSORGSKI

VICHTE/ANZEGEM
ENSEMBLE DE PROFUNDIS

ZA 17.11.2001

STASEGE:WH.aKELfiEKE
JAN VERMEULEN, pianoforte
P. BENOIT - R. SCHUMANN J. BRAHMS - F. CHOPIN - F. LISZT

ZA 08.12.2001

ZA 20.04.2002 MEULEBEKE
IL FONDAMENTO

LISSEt4'EGE

EWALD DEMEYERE, klavecimbel
VINCIANE BAUDHUIN, barokhobo
MIRA GLODEANER, 1St¢ viool
MICHYO KONDO, 2de viool
LUC GYSBREGTS, altviool
THOMAS LUKS, barokcello
GÉRY CAMBIEX, contrabas

W.F. BACH - C.Ph.E. BACH - J.C. BACH

Hannelore Devaere, barokharp
Sophie Watillon, gamba

ZO 13.01.2002
Sayan Vodenitcharov, pianoforte

ZO 10.02.2002
Joris Van den Hauwe, hobo
Yves Storms, gitaar

ZO 10.03.2002
Roel Dieltiens, cello

IL FONDAMENTO

VR 01.03.2002

PAUL DOMBRECHT, dirigent
GRETA DE REYGHERE, sopraan

MARIA CRISTINA KIEHR, sopraan
JEAN -MARC AYMES, klavecimbel
SYLVIE MOQUET, gamba
C. MONTEVERDI - J.S. BACH
T. MERULA

Marcel Ketels, traverso
Guy Penson, klavecimbel

ZA 16.03.2002

HOUTBLAASKWINTET
QUINTESSENS

STEVE DUGARDIN, altos
IAN HONEYMAN, tenor
WERNER VAN MECHELEN, bas

BRUGGE

LA SFERO DEL CANTO, koor

G.F. HANDEL
Messiah

LISSEWEGE

COLLEGIUM VOCALE
PAUL VAN NEVEL, dirigent

ZA 15.12.2001
VIVENIiAPELLF.BART ROOSE, luit, vihuela
MARCEL ar s, blokfluit, traverso
FRANK r.IÈCEOrs, gamba, slagwerk
ERIK BOONE, vedel,
viola da braccio, sacqueboute
ISABELLE DEKEYSER,sopraan

ZA 04.05,2()(}2

ZA 23.03.2002
AARDENBURG (NL)

Marcel Ponseele, hobo
Guy Penson, klavecimbel
Luc Bergé, hoorn
Main Deryckere, fagot

KOOR en BAROKORKEST
van de NEDERLANDSE
BACHVERENIGING EN SOLISTEN
JOHANNES LEERTOUWER,

dirigent

KERSTCONCERT

ZA 06.04.20{)2

ZA 12.01.2002
KAN EGE: M/"
COLLEGIUM
INSTRUMENTALE BRUGENSE
PATRICK PEIRE, dirigent

A. CAMPRA - W. CORBETT G.Ph. TELEMANN

ZA 11.05.2002
ARCO BALENO

ZA 18.05.2002

J.S. BACH
Matthdus-Passion BWV 244

LUDWIG VAN GHYSEGEM, tenor

cgeofeoncerton Oruyye
ZA 27.04.2002

Spaanse Kathedraalmuziek

1ME

ENSEMBLE DE VENTO

ZO 14.04,20(}2

00 TI \I)E

Cécile Kempenaers, sopraan
Wim Maeseele, luit & theorbe

Q. GARDELLINO
RYO TERAKADO, barokviool
JAN DE WINNE, traverso
MARCEL PONSEELE, hobo
Knot[ UEnfUxn, viola da gamba
SHALEV AD-EL, klavecimbel

G.Ph. TELEMANN - M. HAKAIS J.G. JANITSCH - C.Ph.E. BACH - J.C. BACH

eoncerten 1n C)M-a-nderen-ccn-mee
Graag
ik de folder van Musica Flandrica met het jaarprogramma van het seizoen 2001- 2002.
g ontving
^

Flandrica vzw
Provinciehuis Boeverbas Kon mg Leopold IIí Laan 41
B-8200 Sint-Andries
tel. +32(0)70 22 50 05 - f +32(0)70 22 50
musica.flandrica west-vlaanderen.
wvvwmusicaflandrica.be

TERUG TE STUREN NAAR: unica
ADRES
POSTCODE EN GEMEENTE
TEL .
E-MAIL

FAX

frank tot euro
DE BELGISCHE FRANK VAN 1830 TOT NU
Vanaf januari 2002 betalen u en ik in een nieuwe eenheidsmunt, de euro.
U levert dan uw Belgisch geld in en krijgt er splinternieuwe euromunten
en eurobiljetten voor in de plaats. Een hele aanpassing.
DE $ELGISCHE. FRANK VAN 18311 TOT Nu

Maar weet u nog dat u in 1920 met biljetten ter waarde van 1 fr. op zak liep?
En hoe zag het biljet van 20 fr. er in de jaren '60 alweer uit? Herinnert u zich
nog het briefje van 50 fr. vóór het werd vervangen door een munststuk?
Met de cd-rom 'Van frank tot euro' haalt u een bron van informatie in huis
over de Belgische munten en biljetten van de Nationale Bank van België vanaf
1830 tot nu. Een overzichtswerk om nooit meer te vergeten wat de uitdrukking
'zijn frank is gevallen' nu eigenlijk betekende...
^ Een overzicht van alle munten en biljetten uit de geschiedenis van België.
■ Bestudeer elke munt of biljet in detail en vraag de bijhorende gegevens op.
^ Doorloop de tijdslijn met historische feiten en kanttekeningen bij
de monetaire geschiedenis.

,J,In frank to+. euro

Win

Mac

Pentium 90 Mhz. processor

68040 processor
Mac systeem 7
16 Mb Ram

Windows 95
16 Mb Ram
16-bits kleuren
videokaart
cd-rom-speler

16-bits kleuren
cd-rom-speler

NI■ U kunt bestellen aan het gunsttarief:
'Van frank tot euro' aan 898 fr.
i.p.v. 998 fr. (of 22,27 eur i.p.v. 24,75 eur)

Stort het verschuldigde bedrag (verzendkosten gratis)
op rekening 467-9351391-96 van C.V.K.V. VZW, Lindenlaan 18, 8700 Tielt._.,__.
met vermelding 'Van frank tot euro:
De cd-rom wordt u toegestuurd.

UITZONDERLIJK AANBOD

voor de abonnees van het tijdschrift Vlaanderen.
Deze cd-rom is eveneens verkrijgbaar in de boekhandel.

Tweemaandelijks Tijdschrift, Jaargang 50, nr. 4, september - oktobèr 2001
ekantoor Tielt, 350 Bfr.
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C.V.K.V.
Eredekens
Gust Keersmaekers, Godfried Ridder Lannoo,
Mgr. Guido Maertens, Jan Sercu
Dagelijks
g 1 Bestuur
Jean Luc Meulemeester (voorzitter), Robert
Declerck, Gust Keersmaekers, Patrick Lateur,
Dirk Rommens (secretaris), Adiel Van Daele
(penningmeester),
Werner Vens (erevoorzitter), Julien Vermeulen
Provinciale secretariaten
Antwerpen: Luc Daems
Du Boislei 95, 2930 Brasschaat. Tel. 03/65198 91
Geert Swaenepoel
Salm Salmstraat 13, 2320 Hoogstraten.
Tel. 03/314 31 51
Limburg: Robert Nouwen
eren. Tel. 012123 78 24
Tongeren.
1ldwal 38, 3700 Ton
West-Vlaanderen: Robert Declerck
Hondstraat 6, 8700 Tielt. Tel. 0511401108
Danny Van den Bussche
LongchainPlaan 69, 8400 Oostende.
Tel. 059/50 52 80

Rony Heirman:
Een biografische schets
Rony Heirman werd geboren in
Lokeren op 25 mei 1936. Hij studeerde Sierkunsten aan Het Hoger
Instituut Sint-Lucas in Gent en
Plastische Kunsten aan de
Rijksmiddelbare Normaalschool in
Gent. Na een periode als leraar
plastische opvoeding was hij tot
1999 docent Fotografie aan het Hoger
Instituut Sint-Lukas in Brussel.

Verbondssecretariaat
Dirk Rommens
`Huize Roosendaele'
Sint-Pietersstraat 39, 8520 Kuurne
Tel./Fax: 056/36 03 64
e-mail: cvkv@cvkv-vlaanderen.be
Kernredactie
Patrick Lateur, hoofdredacteur - Julien Vermeulen,
adjunct-hoofdredacteur - Robert Declerck,
redactiesecretaris - Fernand Bonneure, Mark Delrue,
Jean Luc Meulemeester, Robert Nouwen,
Dirk Rommens, Geert Swaenepoel,
Stefan van den Bossche, Jaak Van Halen
Redactieraad
Hugo Brutin, Simonne Claeys, Willy Copmans,
Luc Diems, Gaston De Cock, Luc Decorte,
Luc Demeester, Raoul M. de Puydt, Ria De Schepper,
Johan
Eisen, Kamiel D'Hooghe
he, MarcDubois,
Dub,
.^
Florizoone, Fred Germonprez (t),
Yolande Goes, Gust Keersmaekers, Guido Maertens,
Jaak Maertens, Edith Oeyen, Edmond Ottevaere,
Hubert.JPeeters, Raf Seys, Jaak Stervelynck,
Piet Thomas, Chris Turfs, Frank Tubex,
Jules van Ackere, Adiel Van Dade,
Danny Van den Bussche, Harold van de Perre,
Karel van Deuren, Beatrijs Van Hulle,
Jooris van Hulle, Werner Vens, Luc Verbeke,
Gilbert Verhille, Arthur Verthé, Jan Vorsselmans,
Christian-A. Wauters
Abonnementen
Abonnementen én losse nummers bestellen bij:
C.V.K.V. vzw, Lindeulaan 18, B-8700 Tielt
De abonnementsprijs (voor 5 nummers) bedraagt:
– voor België: 1.100 Bfr: - € 27,27
– voor de landen van de Europese Unie: 1.450 Bfr. f 80.00 - € 35,94
– voor de andere landen van Euro1 : 1.575 Bfr. € 39,04
-- voor de landen buiten Europa: 1.700 Bfr. €42,14 •
Het abonnement wordt automatisch verlengd,
tenzij het vóór 15 dec. wordt opgezegd.
Giften vanaf 1.000 Bfr. met fiscaal attest.
btw: be 406 861 649
Los nummer
België: 350 Bfr. - € 8,68
EuroPe
se Unie: 450 Bfr.If 25.00 - € 11,16
Andere landen van Europa:
Pa 500 Bfr. - € 12,39
Landen buiten Europa:
Pa 550 Bfr. - € 13,63
Rekeningen
België en andere landen
KBC - 467-9351391-96
Prk - 000-1650840-94
van C.V.K.V., vzw, Lindenlaan 18, 8700 Tielt
Nederland
Postbank: 6748395
van C.V.K.V., vzw, Lindenlaan 18,13-8700 Tick
Lid van de VUKPP
Ongevraagde kopij wordt niet teruggestuurd

Vlaanderen, jaargang 50, nr. 287
september - oktober 2001
Verschijnt niet in juli en augustus.
Tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur,
een uitgave van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond (C.V.K.V. vzw)
htt P:llwww.cvkv-vlaanderen.be
Uitgegeven met de financiële steun van de provincies
Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,
de Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij
Verantwoordelijk uitgever:
Jean Luc Meulemeester,
Lege Weg 153, 8200 Sint-Andries/Brugge
ISSN 0042-7683
Redactiesecretariaat:
Robert Declerck, 'Ter Hoogserleie'
Hondstraat 6, 8700 Tielt
tel. 051-401108, fax 051-408164
e-mail: robert.declerck2@pandora.be

Hij stelde tentoon in diverse instellingen
zoals:
Centrum voor Kunst en Cultuur,
Gent
Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent
PMMK, Oostende
Kempenlandmuseum, Eindhoven
Vlaams Cultureel Centrum De
Brakke Grond, Amsterdam

Cultureel Centrum De Warande,
Turnhout
Galerij Mercator, Antwerpen
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, Brussel
SMAK, Gent
CIAP, Hasselt
e.a.

Hij werkte mee aan tientallen
kunstedities en catalogi.

Beheer en administratie:
Adiel Van Daele,
Lindenlaan 18, 8700 Tielt
tel./fax 051-402122
e-mail: adiel.vandaele@pi.be

In 1987 publiceerde hij `Uit de kunst',
een bijzonder gewaardeerde selectie
van tweehonderd foto's van kunstenaars
(De Buck - Lannoo, 208 pp.).

Grafisch ontwerp: Bie Peeters
Copyright foto's: Rony Heirman
Foto omslag: zelfportret Rony Heirman
Fotogravure: PrePress XTensions, Mortsel
Druk en afwerking: Drukkerij Lannoo, Tielt

In 2001 verschijnt het boek 'Jan Hoet

Volgend nummer:
'Privé-bibliotheken in Vlaanderen'
Samenstelling Jean Luc Meulemeester

LXV', een selectie uit 9000 foto's.
Tentoonstelling in het SMAK ter
gelegenheid van de 65ste verjaardag
van Jan Hoet.
(Uitgave Ludion, fotoselectie gemaakt
door Jan De Nolf - Ludion)
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Julien Vermeulen

Verbondsvoorzitter
s

Adjunct-hoofdredacteur

-

Patrick Lateur
H ^o ofdredacteur
e c

"Ik vind dat je een gezicht moet kunnen lezen, van de haarwo rtels tot de kin."
Rony Heirman over fotografie
Rom', fotograaf worden is dat een jongensdroom van foul geweest?

Rony Heirman: Neen, helemaal niet. Wel herinner ik me dat ik gefascineerd was door die eenvoudige
klapcamera van mijn ouders. Hawk-eye stond erop, dat weet ik nog duidelijk. Het was voor mij een
hele gebeurtenis toen ik mijn moeder ermee mocht fotograferen. Je kent dat, zo'n foto in de tuin. ik had
het gevoel dat er iets wonderlijks gebeurd was, nadat ik op dat knopje had geduwd.
Bestaan E'1' 1'001" jolt,OÍOgE'J11C'kP O11dE'1"1['217JE')1?

Rony Heirman: Alles is waard om gefotografeerd te worden. Dat is iets wat ik met de jaren huh leren
inzien. Ik geloof niet meer in dingen of mensen die fotogenieker zijn dan andere. Niet wat je fotografeert, maar de manier waarop je het benadert, telt... Ik heb eigenlijk geen specifieke onderwerpen.
Tenzij... ja, mensen. Ik fotografeer zeer graag mensen. Waarom? Och ja, omdat ik graag onder de
mensen ben. Ik ben vrij extravert, ik praat graag met mensen, ik ben erg nieuwsgierig naar hun manier
van leven, wonen en werken. Binnendringen in de wereld van iemand anders, heeft me altijd geboeid.
geposeerd.
De kunstenaars weten dat ze ^3P Ot()^3)CI
L'P7'C^
1l'())YlC'll Pll 2L' kijken
recht
nC'()ÍU S zip? duidelijk 3C'
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111 de lens.
Rc>n}- Heirman: Ah, ja, daar sta ik op. Ik ben niet zo van toevallig voorbijkomen en een foto nemen.
Trouwens artiesten zijn showmensen die kunnen poseren, die spelen mee.
le kent de mensen CLIP je fOÍ()g/"GIfeeI"Í. Hoe karakteriseer je ben?

Rony Heirman: Da's moeilijk. Ik ken fotografen die eerst een Daar uur willen praten voor ze een foto
nemen. Ik laat de mensen poseren en hup. Tinguely heeft geposeerd, ik ken hem eigenlijk niet. Iaat
portret staat nu op de cover van zijn oeuvrecatalogus in Zwitserland. Is dit portret nu slechter of beter
dan een van Raveel of Landuyt die ik erg goed ken? Ik weet het niet. Trouwens, foto's daar sta je nooit
op zoals je bent. Fotografie is een grote leugen. Daar is niets realistisch aan, da's een momentopname
en even later heb je alweer een ander gezicht. Het komt echt en reëel over, maar het is niet echt.
Je drukt je jbtol

zoals ze zijn. Geen knip- C'71 plakwerk 111 de donkere kamer.

Rony Heirman: Dat interesseert me niet zo. Hoe meer ik knip, hoe slechter de foto wordt. Bijwerken en
bijschilderen doe ik ook nooit. Ik neem al lang foto's, hij mijn eerste foto was ik zeven. Ik heb ook veel
getekend, ik werd daarvoor aangemoedigd door mijn ouders, "kunnen tekenen" betekende iets in mijn
familie. In Sint-Lucas en tijdens mijn opleiding als regent plastische kunsten kreeg ik ook heel wat
achtergrond mee, bij Landuyt onder andere.
I Did je clot
fotogruuf

je

opleiding in de

plastische

kunsten, uchtercrf gezien, nuttig is geweest g oor

je

evolutie als

Rony Heirman: Die fotografie is in feite gegroeid uit mijn plastische opleiding. Eerst een paar jaar tekenen en schilderen, dat zou wel eens een goede basisopleiding voor fotografen kunnen zijn. _Je leert
kijken. jonge fotografen willen dat standpunt niet bijtreden. Ze zien fotografie autonomer.
Net door wat

Pl'

()p staat 2'1 11 die f0Í0 S wel erg belangrijk

voor de geschiedenis. le

bezit een imposant

C1171L'tirL'JICI!'C{.')IE'f .

Rony Heirman: Die foto's zijn getuigen van een tijd zoals dat heet, maar wat schiet daar binnen 1000
jaar van over? Eigenlijk denk ik daar niet zo aan, ik doe wat ik goed vind en wat ik plezierig vind. Soms
als ik aantekeningen maak op de achterkant, denk ik dikwijls aan de archivaris die dat later in handen
zal krijgen. Ik heb zeker 250.000 negatieven over kunst, als documentatiebron is dat toch niet niks.
I 'an Jan Hoef alleen al etposeercle je onlangs meer clan 1500 foto's in bet SMAK....- ook nog 400 bladen
%.?UT11ClkrC'11 1[UÍ OOj.? ongeveer 8000 foto's Z?E'1'ÍeyTC'311['007"aIgÍ...

Rony Heirman: Ik leerde Jan Hoet kennen in 1977 op de Rijksnormaalschool in Gent, waar we beiden
de opleiding tot regent plastische kunsten volgden bij de schilder Octave Landuyt. In het begin van de
jaren zestig, na het huwelijk van Jan, werden we ook buren. We gaven allebei les. In de weekends reden

we ontzettend veel rond om tentoonstellingen te zien, in Amsterdam, Parijs, Londen, Düsseldorf... Zo
probeerden we ook ems geluk in de kunsthandel. Samen met Jan Hoet tekende ik ook verscheidene
strips. Letterlijk: links, rechts en in het midden... Bij Vooruit, De Goede Peis Avc>>°bocle, De Stancictcurcl en
De Rortsenacti: Ik tekende de figuren, Jan de achtergronden. We tekenden alle twee graag. Jaren lang
zijn we samen opgetrokken, ook toen Jan Hoet conservator werd, honderden openingen en vernissages
heb ik in beeld gebracht...
je was dus ook een bevoorrecht getuige van allerhande nieuwe tendensen 111 de kunst. Maar fiVogralie
lijkt een figuratieve kunst, terwijl er zoveel cindery, non-figuratieve trends 111 de !11()dC'1"]1C' kunstwereld
ontstaan 2"Íj11. Hoe titel je daar tegenover !

Rony Heirman: Vooraf dit: fotografie is niet per definitie een figuratieve kunst, een foto is niet zomaar
een beeld-op-zich. En de fotograaf is ook niet gebonden aan het zuiver figuratieve. Ik heb zelf weliswaar nooit echt geëxperimenteerd met speciale composities en dergelijke. Maar, iedere foto is anders.
Duizend dezelfde afdrukken maak ik niet. Vooraleer ik één foto publiceer, maak ik tientallen afdrukken,
en dan selecteer ik er één van: er zijn altijd nuances, toonverschillen, gradaties, lichtaccenten, enz.
Tussen de opname en de editie is er een heel proces: de beelden worden enigszins gemanipuleerd, wat
bijgestuurd, er komt bijvoorbeeld een donkere toets rond het hoofd van het model, je speelt met een
stuk lichtinval, enz. En wat de abstracte kunst betreft: ik vind dat Raveels abstracte werken gewoon
prachtig zijn. Ik vind zijn abstracte periode zelfs de beste. Maar hier speelt de subjectieve smaak
natuurlijk mee. Sommige dingen zie ik graag, andere minder. Jai, dat is nu eenmaal normaal.
1-() gebruikt daar bet 1í'001'C% `manipuleren' - wat is 1'OU!" j01[ een goede pOI'll'E'tfOt(J!

Rony Heirman: Wel, als ik een foto van iemand genomen heb en ik denk: kijk, ik herken daarin de
kunstenaar in zijn doen en laten, zb heb ik hem gezien, zó heb ik hem gekend, dat beeld heb ik van
hem, wel dan vind ik dat een geslaagde foto. Daar waar iemand uitkamt, zoals hij in mijn ogen was...
E11 je modellen ()f opdrachtgevers, bevestigen CIE' je soms 111 je keuze?

Rony Heirman: Zoals ik daar net zei, met bepaalde kunstenaars heb ik ja ureii samengewerkt. Dat bewijst
wel dat ze mijn werk appreciëren. Met mannelijke kunstenaars heb ik zelden problemen..., maar
dames..., er is altijd iets... 'ik zie er zo moe uit..., och mijn haar zat niet goed..., en mijn ceintuur zat
te hoog..., en 't is van te dicht...', of 'je ziet zo goed mijn rimpels', enzovoort. Natuurlijk wil ik wel de
kunstenaars op hun voordeligst weergeven. Ik ben geen sensatiefotograaf; het miserabilisine vastleggen
dat trekt me niet aan. Foto's van sukkelaars, margin-alen, psychiatrische patiënten, ja... dat is altijd raak,
maar dat doe ik niet. Ik fotografeer mensen liever op een blij moment. En overwegend kunstenaars
natuurlijk.
lang cluceiit ,fotcgrcorie cruer het Huger Instituut Sint- Lakcis Í11 Brussel. Had je .zoiets als een
bepaalde boodschap goor je sttrdenteft

Je u s us

Rony Heiman: Wel, ik zei altijd, je moet jc eigen werk een beetje relativeren. Maak niet teveel drukte
over die beeldjes, het zijn tenslotte maar prentjes. We zijn geen chirurg of ingenieur – als die hun werk
fout doen, dan hangen er mensenlevens van af – mijn werk ook is in feite gegroeid uit een hobby:
ik was graag in die kunstwereld, ik nam graag die foto's. Maar, we moeten daar niet te veel drukte
rond maken.
Heit

tijclschrift Vlaanderen' bestaat

jaar Voor slit mourner heb je clan ook vr^ftr,^./u1u's geselecteerd.

Luit moeilijkeop^crt^e? .
Rony Heirman: Het grote probleem is natuurlijk dat ik er maar vijftig mocht selecteren. Dit jaar hen ik
zelf vijfenzestig. Al die jaren ben ik in het kunstcircuit actief geweest. Ik ken tientallen goede kunstenaars... Ik verontschuldig mc bij voorbaat al bij die honderden anderen else ik ook had willen opnemen.
Ja, het spijt me echt dat ik zo'n scherpe selectie moest maken. Dat is altijd moeilijk. Maar ik huh een
gevarieerde keuze proberen te maken: ik moest natuurlijk rekening houden met mijn eigen oeuvre dat
ik in al die jaren hij elkaar gefotografeerd heb, ik heb ook een aantal nieuwe opnamen gemaakt, ik
moest ook aandacht schenken aan verscheidene kunstdisciplines. Ja, het is natuurlijk een subjectieve
keuze geworden.
Deze uitspraken werden ontleend aan interviews afgenomen door
R. Jooris, M. Kampti, J. Van Hove en J. Vermeulen.

zegen dat Rony Heirman een natuurtalent is wiens camera een verlengstuk is van het eigen lichaam, is misschien al te evident. Het is het soort
uitspraak dat maar al te vaak en al te willekeurig wordt aangehaald.
Desondanks wil ik het graag vermelden: de camera — of beter camerai's, want
Rony Heirman kan niet nalaten om met nieuwe toestellen ongekende mogelijkheden te exploreren — is voor deze fotograaf een noodzaak. Het is
immers het instrument dat zijn plaats in de ruimte en zijn verhouding tot
mensen voor een groot deel bepaalt. Het is een middel dat hem in staat stelt
om zijn begeerte om dingen vast te leggen, werkelijkheid te doen worden
en zijn verlangen om in contact te treden met de ander, in vervulling te doen
gaan. Rony Heirmans beelden lijken dan ook een uiting te zijn van een hand
naar mentale en fysieke affectie. Lichamelijk, omdat uit elke foto blijkt dat
hij als het ware in de geportretteerde `duikt' of `plonk eert', de essentie van
deze of gene mens probeert te vatten. Mentaal, omdat hij zijn modellen lijkt
uit te kiezen op basis van een welbepaald criterium, namelijk de bewondering voor hetgeen de persoon in kwestie heeft bereikt, op welk vlak dan
ook. Zijn belangstelling iaat uit naar dekenen die ergens voor staan, die zich
hebben geëngageerd, leven en werken vanuit een intense betrokkenheid.
Zijn archief telt dan ook heel wat beelden van kunstenaars, figuren als
Beuys, Raveel en Landuyt maar ook Tuymans, Panamarenko en Van
Imschoot. In elk van hen — hoe verschillend zij onderling ook mogen zijn en
hoe verscheiden hun werk ook is — zoekt hij een evenbeeld van een
gepassioneerd beleven dei- dingen, een spiegel van de eigen dromen en
verlangens. Dit levert sterke beelden op waarin anekdotiek en abstractie,
afstand en betrokkenhei d een symbiose aangaan. Dat zijn belangstelling
hierin overwegend uitgaat naar portretten, zal dan ook niemand, die weet
hoezeer hij tussen de mensen staat, verbazen. Portretten waarin de mens 'in
de volheid van zijn bestaan' wordt afgebeeld. Net slit gegeven zorgt ervoor
dat zijn foto's stuk voor stuk meer zijn dan zomaar heelden, maar uitgroeien tot boeiende verhalen.
Jan Hoet, 14 september 2001.
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Woord vooraf
Jean Luc Meulemeester

Het is een open deur intrappen te stellen
dat iedere lezer van Vlaanderen een eigen
bibliotheek bezit. Zelfs in onze jachtige
economische en industriële maatschappij
blijft lezen voor velen gelukkig een
rustgevende bezigheid, al moet natuurlijk
gezegd worden dat boeken alleen niet
daarvoor worden geschreven en uitgegeven.
Ze vormen tegelijk een bron van wijsheid en
onvermogen, van eruditie en wanhoop, van
emotie en spanning. Boeken worden
terzelfder tijd verfoeid en gekoesterd. Iedere
auteur omfloerst zijn eigen geesteskind met
de nodige aandacht en genegenheid. Wat
neergepend en gedrukt staat, kan zo maar
niet worden weggewist en vernietigd.
Misschien juist de luttele overgebleven en
dus zeldzame exemplaren van een bepaalde
uitgave worden het onderwerp van een
gepassioneerde collectie.
Vanaf de uitvinding van het schrift vermoedelijk door de Sumeriërs in Mesopotamia omstreeks het vierde millennium voor het
begin van de westerse tijdrekening - verzamelden mensen teksten. Al in de Oudheid verwierven de bibliotheken van Alexandrië, Pergamon
en Ephesus bij wijze van spreken wereldfaam,
al werden er toen enkel boekrollen in nissen
opgestapeld. Tijdens de Middeleeuwen bouwden ijverige kloosterlingen, wijze kapittelheren
en rijke burgers collecties handschriften op.
Die van de Bourgondische hertogen en van Lodewijk van Gruuthuse in Brugge behoorden
naast de librije van de Franse koningen tot de
voornaamste. Zeker is het dat humanisten in
de Renaissance met zorg allerlei uitgaven
spaarden en zelfs boeken op een paar specimens lieten drukken. Zo kan de geschiedenis
verder worden overlopen want collectioneren
zit ons in het bloed. Dit is vandaag niet anders.
Met een intense kracht, alsof ons leven eeuwig
lijkt, schuimen sommigen de ene veiling na de
andere af, pluizen ze het ene antiquariaat na

het andere uit, bezoeken ze de ene boekpresentatie na de andere om toch maar het zeldzaamste, waardevolste of uniekste druksel,
handschrift of tekst te bezitten. Waarom? Trekt
de geur van een (nieuw, onaangeroerd) exemplaar ons zo aan? Doen we het als een heuse
geldbelegging? Blijft de inhoud ons voortdurend boeien? Is het om de opdracht, die er met
liefde werd ingeschreven? Spreekt de esthetiserende vormgeving van het binnenwerk, van
de kaft en/of van de stofwikkel ons zo aan?
Gaat het om de zeldzaamheid van het exemplaar? Verzamelen we omwille van dé auteur
die we de beste vinden? Of gewoon omdat we
de desbetreffende uitgave dagelijks kunnen gebruiken als onuitputtelijke bron van wijsheid en
om zelf nieuwe gelijkaardige realisaties op de
markt te brengen? Misschien omwille van de
lederen ruggen, met goudopdruk, die pronken
in de huiskamer?... Allemaal onopgeloste vragen, maar hoe dan ook mensen blijven geboeid door het boek en het schrift in al zijn
vormen.
In dit themanummer bespreken een
tiental verzamelaars hun eigen samengestelde
bibliotheek. Enkele zijn semi-openbaar en aldus toegankelijk geworden voor geïnteresseerden, wetenschappers en nieuwsgierigen. De
andere zitten verscholen achter de muren van
soms onopvallende huizen, achteloos tussen
een rij andere woningen, maar binnenin koestert de eigenaar zijn verzameling met een intense zorg. De boeken staan er als Pruisische
militairen netjes gedrild op een houten plank,
verborgen voor het invallende licht (of curieuze
huisgenoten en eventuele belangstellenden)
maar iedere dag bewonderd door de enthousiaste bezitter. Niet alle aangeschreven collectioneurs vonden het geraadzaam met hun
schatten naar buiten komen, des te meer zijn
we de schrijvers-verzamelaars van dit themanummer dankbaar, omdat ze op onze vraag ingingen om hun boekenkast te openen en die
aan ons te tonen. We probeerden gevarieerde
verzamelingen verspreid over Vlaanderen op te
sporen. De oogst - gedeeltelijk mislukt omdat
niet iedere bezitter graag zijn buit bekend
maakt - vindt de geïnteresseerde lezer hierna.
In elk geval een tiental boeiende verhalen over
verzamelen en ingekaste boeken.
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De boekwetenschap hanteert graag
de drie-eenheid: productie, distributie en
consumptie. Boeken worden immers
achtereenvolgens geproduceerd, verspreid
en ten slotte gelezen. Bij de studie van de
boekenproductie is de bonte wereld van
boekdrukkers en uitgevers aan de orde.
Boekverkopers en veilinghouders spelen een
hoofdrol bij de distributie van boeken. De
consumptie, het 'gebruik' van boeken, is de
omvangrijkste en minst afgelijnde component
van de boekenwereld. Vanzelfsprekend is
deze opdeling niet steeds vol te houden.
De grenzen zijn vaag en de onderlinge
beïnvloeding is veelvuldig. Recent onderzoek
door Paul Saenger toont bijvoorbeeld aan
hoe de evolutie van hardop naar stil lezen
(consumptie) tijdens de volle Middeleeuwen
de wijze beïnvloedde waarop kopiisten
teksten kopieerden (productie).

Dit themanummer over particuliere
bibliotheken belicht een bijzonder onderdeel van de boekenconsumptie. De studie
van particuliere boekenverzamelingen
brengt gegevens naar boven over de verspreiding van ideeën, de leefwereld van verschillende sociale groepen, de leescultuur,
en zo veel meer. Historisch onderzoek naar
boekenbezit beschikt meestal niet over de
middelen die de auteurs van de hiernavolgende artikelen ter beschikking stonden. De
huidige privé-bibliotheken kunnen worden
bezocht, de boeken geraadpleegd, de verzamelaars aangesproken. Wie privé-bibliotheken uit het verleden beter wil leren kennen, vertrekt uit een duidelijk minder
comfortabele positie. Veelal is de boekenverzameling niet of slechts fragmentarisch
bewaard en dienen onrechtstreekse bronnen te worden aangeboord om de bibliotheek te reconstrueren en vervolgens te
interpreteren.

Bibliotheken reconstrueren
Privé-bibliotheken die de eeuwen
hebben getrotseerd en vandaag nog intact
worden bewaard zijn inderdaad zeldzaam.
Natuurlijk zijn er de grote voorbeelden. In
1836 besliste de Belgische regering de grootste verzameling aan te kopen, die ooit in
Vlaanderen door een privé-persoon werd bijeengebracht. Het betrof de bibliotheek van
Karei van Hulthem (11834), die in een halve
eeuw zowat 64.000 handschriften en gedrukte boeken had bijeengebracht. Ze vormen vandaag het kernbezit van de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel. Van de
grote collecties aangelegd door pioniers van
de taal- en letterkundige beweging in Vlaanderen kwam enkel die van Ferdinand Augustijn Snellaert in een institutionele bibliotheek
terecht (Universiteitsbibliotheek Gent), weliswaar verspreid over verschillende deelcollecties. De verkoop van de boeken van Jan
Frans Willems, Prudens van Duyse, Philippe
Blommaert en Constant Philippe Serrure gaven telkens aanleiding tot prestigieuze veilingen waarop institutionele bibliotheken grote
happen naar zich toe haalden maar de verspreiding niet konden tegengaan.
De uitdrukkelijke wens van de verzamelaar om zijn boeken na zijn dood samen
te houden en ter beschikking van de gemeenschap te stellen noopte soms tot hoge
creativiteit. De Kortrijkse bibliofiel Jacques
Goethals-Vercruysse werkte een origineel
concept uit toen hij van zijn oorspronkelijk
plan afzag om zijn boekenverzameling aan
de stad Kortrijk over te maken. Hij verbond
zijn bibliotheek aan een sociale stichting
met een zustercongregatie in de stad om ze
op deze manier aan de Kortrijkse gemeenschap ter beschikking te stellen. Daartoe
werd de catalogus van de bibliotheek uitgegeven en werden drie provisoren aangesteld. Veertig jaar later, in 1878, waren de
overname en toegankelijkheid van deze collectie binnen de stadsbibliotheek van Kortrijk een feit.

12581

Bewaarde bibliotheken dienen evenwel ook kritisch te worden benaderd. Illustratief is hier de bibliotheek van Guido Gezelle, nu in de Openbare Bibliotheek
Brugge. De weg van deze boekenverzameling, van de nalatenschap van de dichter
(1899) tot aan de overdracht aan de Openbare Bibliotheek, was lang, bevolkt met
vele tussenpersonen en vol onverwachte
wendingen. Dit alles maakt het vandaag
voor vele exemplaren uit de Guido Gezellebibliotheek onzeker of ze ooit bij de dichter
op de boekenplank hebben gestaan. In
principe kunnen enkel de boeken die leessporen en eigendomsmerken van de dichter bevatten ondubbelzinnig aan hem
worden toegewezen.
Vaker komt het voor dat particuliere
boekenverzamelingen onvolledig zijn bewaard. Dit is het geval met de collectie van
de Kortrijkse kanunnik Jan de Hondt
(1486-1571) waarvan de meeste van de
ongeveer 50 bewaarde exemplaren vandaag nog steeds in deze stad, in de bibliotheek van de KULAK, op de boekenplanken
staan. De Hondt bouwde een flinke bibliotheek uit met vooral eigentijds werk over
theologie, geschiedenis en de religieuze
vraagstukken van zijn tijd. Het is wellicht
slechts een fractie van wat de geleerde kanunnik ooit rond zich verzamelde. Van
Marcus Laurinus (11581) uit Brugge, een
tijdgenoot van de Kortrijkse kanunnik, zijn
vandaag bijna evenveel boeken bewaard,
maar dan wel wereldwijd verspreid. Deze
humanistische bibliofiel bezat een uitstekende geleerdenbibliotheek met veel Manutiusdrukken die hij bij de meest exquise
binders, eerst in Parijs, vervolgens in onze
gewesten, liet inbinden in sierlijke renaissancebanden, voorzien van het opschrift
'M. Laurini et amicorum'. Toen hij in 1580
met zijn boekenschat het calvinistische
Brugge diende te verlaten, werd hij op zijn
vluchtroute door huursoldaten van zijn bezit beroofd. Laurinus' boeken begonnen
een diaspora die ook vandaag nog doorgaat
en die de boeken in bibliotheken in onder
meer Gent, Parijs, Londen, Dublin en New
York bracht.
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Bibliotheken reconstrueren kan via de
zorgvuldige autopsie van exemplaren. Bezitters noteerden hun naam in hun boeken,
kleefden een ex-libris op het dek- of het
schutblad of lieten hun geesteskinderen inbinden op een eigen manier. Ook als de verzameling na verloop van tijd hopeloos verspreid raakt, laten deze gegevens toe boeken
opnieuw rond de bezitter samen te brengen.
De toenemende belangstelling voor de geschiedenis van het boekengebruik heeft het
respect voor oude bezitsmerken in de hand
gewerkt. De hedendaagse ontsluiting van collecties biedt ruimte om alle sporen die verwijzen naar de geschiedenis van het exemplaar
ondubbelzinnig te inventariseren.
Het is vroeger wel eens anders geweest. Grote bibliofielen uit het verleden zoals
Karei van Hulthem en Jozef van Praet
(11837) aarzelden niet om, ondanks hun uitgesproken historische gevoeligheid, hun
waardevolste werken in een nieuwe band te
stoppen. Met het aanbrengen van een rood
of groen marokijnen band met goudopdruk,
het inbrengen van schut- en dekbladen in
het meest modieuze marmerpapier, het bijsnijden van het boekblok en het vergulden
van de snede brachten zij op hun manier
hulde aan de monumenten van de boekdrukkunst. Deze mode bleef trouwens niet beperkt tot de wereld van de privé-verzamelaars. Een frappant voorbeeld is de vroege
incunabel uit het atelier van J. Fust en P.
Schöffer uit Mainz (Durandus, Rationale,
1459) afkomstig van de Leuvense priorij
Bethlehem: het boek ging door de handen
van verschillende verzamelaars uit de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (Jan Frans
van de Velde, Carlos de La Serna Santander,
Pietro Antonio Crevenna, 1785-1790) maar
de originele band werd pas gesloopt toen de
wiegendruk in 1790 door de Bodleian Library
in Oxford werd verworven.
Bezitsmerken maken trouwens deel
uit van een breed weefsel van aantekeningen

jecten in het buitenland, schitterend werk geleverd door Albert Derolez in de reeks Corpus
catalogorum Belgii. Van deze wetenschappelijke uitgave van middeleeuwse boekenlijsten
uit de Zuidelijke Nederlanden kwam dit jaar
het vierde deel uit. Publicaties over biblio- AM STEL
OB A Mh'
Ex Typographic B I , A V I A N A , MDCIXXXII.
theken na 1500 zijn minder systematisch en
Sumpttbw Stctetatu.
de referenties naar dit disparate materiaal
werden, voor de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden samen, bijeengebracht door H.W.
de Kooker en B. van Se lm {Boekcultuur in de
Lage Landen, 1500-1800).
De betrouwbaarste informatie bieden
H a n d g e s c h r e v e n eigendomsboekenlijsten of zelfs heuse catalogi, aangemerken op het t i t e l b l a d van een
brieveneditie van René
legd door de bezitter of een buitenstaander.
Descartes (Amsterdam: Blaeu,
Een heel bijzondere situatie ontstaat wanneer
1682)
een catalogus vanuit een wetenschappelijke
[Foto: S t a d s f o t o g r a a f B r u g g e ]
interesse wordt opgesteld. In de 17de eeuw
stelde de geleerde kanunnik Antoon Sanderus (f1664) zich tot doel een centrale cataloen leessporen die bezitters in hun boeken
achterlieten. Zo noteerde de reeds eerder ge- gus samen te stellen van belangrijke biblionoemde Jan de Hondt in zijn nieuwe aanwin- theken met handschriften in de Nederlanden.
sten graag aankoopgegevens (boekhandelaar, Op deze manier bracht hij de kerkelijke boekenschatten in kaart die erg geschonden de
plaats, datum, prijs). Op deze manier weten
troebele 16de eeuw waren doorgekomen.
we dat hij heel kort op de bal speelde en in
Vanaf 1635 spoorde hij collega-bibliothecarisKortrijk of voor hem gemakkelijk bereikbare
sen aan een recente catalogus van hun colsteden (Gent, Doornik, Brugge) aankocht wat
lectie door te sturen. Sanderus dacht daarbij
in de grote internationale drukkerscentra van
in eerste instantie aan klooster-bibliotheken,
de pers rolde. Nieuwe edities stonden soms
maar bood ook ruimte aan merkwaardige
nog binnen het jaar bij de kanunnik ingebonprivé-bibliotheken. Zijn Bibliotheca Belgica
den en wel op de boekenplank. Heel recent
Manuscripta kwam in Rijsel uit, een eerste
zorgde de Amerikaanse boekhistorica H J .
Jackson voor een pionierstudie die deze intri- deel in 1641, een tweede in 1643. We leren
gerende wereld van aantekeningen in boeken handschriftencollecties kennen in onder meer
leper (Michiel Bulteel), Gent (Cornelius Dielin kaart brengt en interpreteert {Marginalia:
man), Antwerpen en Brussel (Albertus Mireaders writing in books, Yale, 2001).
raeus), Brugge (Olivier de Wree) en Rijsel
Anderzijds blijven bibliotheken die
(Alexander Le Blanc).
niet langer tastbaar aanwezig zijn, 'virtueel'
Veilingcatalogi of boedelbeschrijvingen
reconstrueerbaar. Verschillende soorten bronnen staan daartoe ter beschikking, zoals boe- vormen eveneens bevoorrechte bronnen.
Boedelbeschrijvingen bevatten gegevens over
kenlijsten en bibliotheekcatalogi, egodocuboeken in een nalatenschap. De lokale gementen (dagboeken en briefwisseling),
bruiken bij het opstellen van een staat van
boekhoudgegevens, boedelinventarissen en
veilingcatalogi. Dit houdt speurwerk in archie- goed bepaalden of de opsteller het had over
ven en bibliotheken in, want weinig van dat
soort gegevens zijn vandaag uitgegeven. Alle
inspanningen op dat vlak zijn dus bijzonder
welkom. Voor de middeleeuwse bibliotheken
in onze gewesten wordt, in navolging van pro12591
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een 'een groot lot boeken' dan wel of hij boeken zorgvuldig titelgewijs noteerde. In dat
laatste geval laten ze toe de sociaal-culturele
leefwereld van de bezitter in te kleuren. De
bibliotheek van de Antwerpse griffier Dominicus Wagemakers (tl576) werd door Chris
Coppens onder de loupe genomen. De bibliotheek sloot naadloos aan bij zijn opleiding in
de rechten en zijn stedelijk ambt met bijna
uitsluitend anderstalige literatuur in edities.
Stem- en tabulatuurboekjes verwijzen naar de
huiselijke muziektaferelen, niet ongewoon in
de hogere stedelijke kringen. De prominente
aanwezigheid van werk van Cicero, van Aristoteles met zijn praktische filosofie en van
Seneca duiden op een 'stoïcijnse' levenshouding die vrij algemeen was in de kringen van
Spaanse kooplui en hogere stedelijke kringen
in de 16de-eeuwse Nederlanden.
Als boedelbeschrijvingen voor een bepaalde stad over een langere periode volledig
zijn bewaard, kan het boekenbezit van de
stadsbevolking in kaart worden gebracht. Het
meest intrigerende voorbeeld blijft na al die jaren het onderzoek uitgevoerd door Albert Labarre voor de Noord-Franse stad Amiens in de
16de eeuw. In één op vijf van de voorbeeldig
bewaarde staten van goed trof hij boeken aan.
Op meer bescheiden schaal beschikken we
over gegevens voor Brussel op het einde van
het Ancien Régime (1750-1796). In minder
dan de helft van de boedels kwamen boeken
voor. Het betrof overwegend bescheiden collecties die de 150 exemplaren niet overschreden. De grote boekenverzamelingen zocht
men vruchteloos in de commerciële en militaire kringen, wel in die van de adel, de geestelijkheid en de gerechtelijke en bestuurlijke
kaders. Een Franse ex-jezuïet spande de kroon
met een bibliotheek van bijna 2000 titels.
Gedrukte veilingcatalogi vormen een
bijzondere interessante bron en dit vanaf de
17de eeuw. De vroegste gedrukte veilingcatalogi van Vlaamse bibliotheken verwijzen naar
de bibliotheken van bestuurders, kunstenaars
en intellectuelen die na de scheiding tussen
Noord en Zuid op het einde van de 16de
eeuw een nieuw bestaan in de Noordelijke
Nederlanden opbouwden. Philips Marnix van

daag bijzonder zeldzaam. Echte bibliofielen
wisten deze catalogi wel naar waarde te
schatten en hielden ze zorgvuldig bij. Karei
van Hulthem had er meer dan duizend verzameld. Vooral catalogi met handgeschreven
notities over prijzen en kopers vormen brono*p%m Broxcll S ; T L, Eccïf?fcc§ nen van eerste orde.
Toch dient het enthousiasme voor dit
soort bronnen ook hier te worden gerelativeerd. Grote bibliotheken werden vaak over
verschillende veilingen gespreid, zoals bij de
verkoop van de bibliotheek van bisschop C.F.
de Nelis (Antwerpen; 1805, 1806,1808). Zoals
Bibliotheken reconstrueren via
onlangs nog voor het Leuvens boekbedrijf aanhet e x - l i b r i s : J o a n n e s F. F o p p e n s
getoond
versneden veilinghouders stilzwijgend
( 1 6 8 9 - 1 7 6 1 ) , h i s t o r i c u s en
particuliere bibliotheken met kavels van anb i b l i o g r a a f , k a n u n n i k in
Mechelen
dere, onduidelijke herkomst, een gebruik dat
[Foto: S t a d s f o t o g r a a f B r u g g e ]
redelijkerwijs ook bij andere veilinghouders
mag worden verondersteld. Ook de gewoonte
om collecties van twee of meer bescheiden
Sint-Aldegonde bijt de spits af (Leiden: Lodeverzamelaars samen te brengen op één veiwijk Elzevier, 1599) en verder volgen onder
ling, maakt de catalogus als bron voor de stumeer Leonard Casembroot, Carolus Clusius
die van particuliere bibliotheken nagenoeg
en Bonaventura Vulcanius. Van de veilingcatalogus van de bibliotheek van Gerard Merca- waardeloos. Maar ook als kan worden uitgemaakt dat de catalogus een zorgvuldige weertor (Leiden: Thomas Basson, 1604) is vangave is van een particuliere bibliotheek, dan
daag enkel een handgeschreven kopie
geldt hier opnieuw de vraag of deze boeken
bewaard. Die is van de hand van de Mercaverwijzen naar een actieve collectie van de betorvorser Jan Van Raemdonck die daartoe in
zitter. De bibliotheek van de Antwerpse kanun1891 het enige bekende exemplaar uit de
stadsbibliotheek van Breslau (Wroclaw) in Po- nik Petrus Knyf (11784) die in 1785 onder de
hamer kwam bevatte boeken zowel door hem
len tijdelijk liet overkomen naar de Universiselectief verworven als overgenomen uit de
teitsbibliotheek van Gent. Dit unieke exemcollectie van zijn vader. Alleen detailonderzoek
plaar heeft naderhand het oorlogsgeweld niet
kan hier dan uitsluitsel geven, zoals voor het
overleefd. Voor de eerste gedrukte veilingcageval
van Petrus Knyf door Pierre Delsaerdt en
talogus in de Zuidelijke Nederlanden is het
Dries Vanysacker is gebeurd. Van de ruim duiwachten tot 1614. Het betreft de aristocratische bibliotheek van Karei van Croy, de laat- zend boeken in 1756 overgekomen uit de bibliotheek van zijn vader had Petrus bij zijn
ste hertog van Aarschot (11612).
overlijden nog twee derden in zijn bezit. Wat
Het voorbeeld van Mercator toont aan
hem niet zinde, had hij de voorbije 30 jaar van
dat veilingcatalogi behoren tot het efemere
de hand gedaan.
drukwerk dat, weliswaar in grote oplagen gedrukt en verspreid onder een boekminnend
De kaarten herverdeeld:
publiek, na gebruik niet langer werd bijgebibliotheken 1750-1850
houden. Dit maakt deze documenten vanVanaf de tweede helft van de 18de
eeuw kwam het verzamelen van boeken in
een stroomversnelling. In grote stadshuizen
kreeg naar Franse mode een bibliotheekkamer een bevoorrechte plaats. Boeken wer12601
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den voorheen overwegend in kasten en kisten in woonvertrekken of (handels)kantoren
geplaatst. De impact van de groeiende
leescultuur noopte de Zwitserse boekhandelaar Johann Georg Heinzman toen tot de
controversiële uitspraak dat het Ancien
Régime niet de Franse jacobijnen, maar
wel door het 'lezen' de genadeslag werd
toegebracht. In het onderzoek naar privébibliotheken en leescultuur is de verspreiding van de ideeën van de Aufklarung al
vele jaren een bevoorrecht item. Die verspreiding was inderdaad indrukwekkend,
hoewel het even vaak voorkwam, dat bijvoorbeeld werken van Voltaire en Erreurs
de Voltaire rug aan rug dezelfde boekenplank deelden.
In onze gewesten luidde de late 18de
eeuw trouwens een periode in die volop mogelijkheden bood aan de boekenverzamelaar. De
opheffing van de jezuïetenorde in 1773, afschaffing van de contemplatieve kloosters in
1783 en de ontbinding van religieuze instellingen door de 'revolutionaire' kerkpolitiek in de
Franse Tijd (1796) brachten immers in één generatie tijd de eeuwenlange erfenis van tientallen kerkelijke bibliotheken op de vrije markt.
In deze scharnierperiode ontstonden
een aantal institutionele bibliotheken die een
groot deel van dit historisch boekenbezit hebben samengebracht, bewaard en ontsloten.
Zo kwam er in 1797/98 in elke departementshoofdplaats van de Zuidelijke Nederlanden, in 1794 bij Frankrijk ingelijfd, een
Bibliothèque de l'Ecole Centrale, een goed
uitgeruste schoolbibliotheek die de nieuwe
onderwijsinstelling ondersteunde. Voor de opbouw van de bibliotheek werd geput uit de
geconfisqueerde boeken van afgeschafte
kloosters, die vanuit alle hoeken van het departement naar de hoofdplaats werden aangevoerd. Niet overal was dat een succesverhaal. In Brugge verliet de erg jonge bibliothecaris William Edwards al vlug de stad om
in Parijs zijn geluk te zoeken. De bibliotheek,
ondergebracht in de voormalige Duinenabdij,
sloot in 1802 haar deuren en zou pas in
1819 opnieuw beschikbaar zijn, nu als stadsbibliotheek ondergebracht in de weinig toegankelijke Gotische Zaal van het stadhuis.
Ook in Antwerpen - de bibliotheek werd er

ingericht in het voormalige klooster van de
ongeschoeide karmelieten - verliep deze episode allesbehalve rimpelloos. Leraars van de
Ecole Centrale graaiden in de bibliotheekcollectie om hun achterstallige loon te recupereren. De eerste bibliothecaris na de overname
ling voor het oude boek en de geschiededoor de stad, de Fransman Beauroche, bleek
nis van de boekdrukkunst. Vooral incunatotaal ongeschikt voor deze functie en werd
belen vormen fel begeerde verzamelobjecer achteraf van beschuldigd boeken te hebten. Evenzeer werden inhoudelijk consisben verbrand. In Gent liep het vlotter met bitente verzamelingen aangelegd, zoals door
bliothecaris Karei van Hulthem, de stuwende
de eerste Vlaamse letterkundigen op zoek
kracht die zelfs zijn eigen kapitaal aansprak
naar de bronnen van de Nederlandse taal
om de bibliotheek, gehuisvest in de voormaen literatuur. De op Parijse leest gelige Baudelo-abdij, uit te bouwen.
schoeide 'openbare' bibliotheken schonMaar de periode 1750-1850 bood
ken geen voldoening zodat Jan Frans
vooral aan particuliere verzamelaars nooit
Willems (11846), Prudens van Duyse
eerder geziene mogelijkheden om grote bibli(11859), Philippe Marie Blommaert
otheken samen te brengen. Wellicht was het
(11871), Ferdinand Augustin Snellaert
geen toeval dat de eerste bibliothecarissen
(tl872), Constant Philippe Serrure
van de nieuw opgerichte stadsbibliotheken,
(tl872) en een aantal mindere goden eide opvolgers van de in 1802 opgeheven Bigen verzamelingen aanlegden. Tot de litebliothèques des Ecoles Centrales, terzelfder
raire bronnen behoorden ook Middelnedertijd gigantische privé-bibliotheken bij elkaar
landse handschriften, die vaak nog voor
brachten. Voorbeelden zijn de reeds eerder
genoemde Karei van Hulthem in Gent, Pierre- een prikje op veilingen werden verworven.
De eerder genoemde Jacques GoetJacques Scourion (tl838) in Brugge, Charles
hals-Vercruysse (11838), een textielonderneAntoine de La Serna Santander (11813) in
mer uit Kortrijk, staat voor een brede groep
Brussel en Jan Baptist Lauwers (11829) in
verzamelaars die lokaal-historische collecties
Antwerpen.
aanlegden. Goethals betoonde een uitgesproVeel van deze verzamelingen maakten
ken belangstelling voor de geschiedenis van
indruk door hun omvang. Een scherp en onzijn stad en streek en voor genealogie. Vanfeilbaar boekengeheugen en zelf ontwikkelde
daar dat hij werk maakte van 'dossiers' waarin
hulpmiddelen zorgden ervoor dat kamers vol
opeengestapelde boeken enkel voor de buiten- verwante thema's werden samengebracht,
naast zogenaamde Miscellanea. De bibliofiel
staander de aanblik hadden van een ondoorGoethals was evenzeer historicus; hij liet een
dringbaar labyrint. Van Van Hulthem wordt
uitgebreide schriftelijke nalatenschap na.
graag beweerd dat hij elk boek uit zijn collectie
Sommige collectiedomeinen waren zo
(64.000 volumes) had gelezen. Jan Frans van
specifiek dat verzamelaars met enkele honde Velde (f1823) verbleef tijdens zijn levensderden boeken zowat alles bij elkaar brachten
herfst opnieuw in zijn geboorteplaats Beveren
wat er op de boekenmarkt nog bereikbaar
waar hij tienduizenden boeken (30.000 titels)
was. Een fraai voorbeeld is de verzameling
in verschillende huizen had ondergebracht.
van tweehonderd boeken over vrouwengeToen hij een specifiek boek nodig had, zond
neeskunde en in het bijzonder 'verloskunde',
hij zijn meid op pad en omschreef met wisbijeengebracht door de Brugs gynaecoloog,
kundige preciesheid de plaats van het boek:
kunstverzamelaar en bibliofiel Isaac-Joseph
huis, kamer, kast en plank en volgorde op de
De Meyer (11861).
plank. Jacques Goethals-Vercruysse met een
Veel van de grote particuliere bibliobibliotheek van 4.000 titels, schreef een vaak
herwerkte Méthode facile pour faire Ie catalo-theken die op het einde van de 18de en het
gue exact d'une bibliothèque telle nombreusebegin van de 19de eeuw werden aangelegd,
kwamen nog vóór 1850 onder de hamer en
et dérangée qu'elle puisse être. Hij had het
lokten telkens de internationale bibliofiele weover de opstelling van boeken (formaatplaatreld naar Vlaanderen. Gedrukte catalogi wersing), de signaturen, de beschrijving op steekden verspreid in de buurlanden, soms tot in
kaarten, de catalogi. Goethals ging uit van een
Sint-Petersburg en Italië. De grootste veiling
standcatalogus en leidde daarvan een systeuit die tijd, en wellicht de belangrijkste veiling
matische catalogus af, geïnspireerd op de indie ooit in Vlaanderen plaats vond, voltrok zich
deling van J.C. Brunet (f1867), maar verder
in 1833 met de bibliotheek van Jan Frans van
verfijnd volgens zijn particuliere noden.
Maar dit belet niet dat deze boekenmensen in hun veelheid gericht bezig
waren. Nieuw bij deze generatie is hun uitgesproken bibliofiele smaak en belangstel-

de Velde (11823), de laatste bibliothecaris van
de oude universiteit Leuven. Ook hier ging het
dus om een professionele bibliothecaris, die
voor zijn privé-verzameling van bijna 30.000
titels voordeel haalde uit zijn deskundigheid
en zijn netwerk van contacten in de Europese
boekenwereld. Van de Velde was jarenlang
bijzonder actief geweest op binnen- en buitenlandse boekenveilingen, en haalde vooral veel
binnen uit de verkoop van de jezuïetenbibliotheken in 1778-1780, de bibliotheken van
contemplatieve kloosters in 1783 en vanzelf-

Joseph van Praet, Joseph Van Huerne, Charles
Van Hulthem, Willem Bilderdijk, Jean-Joseph
Raepsaet en tientallen andere bibliofielen en
vorsers vormden zijn netwerk. Veel van deze
contactpersonen werkten autonoom en beschikten over lijstjes van gezochte werken. Transportkosten wogen zwaar door op de budgetten...

sprekend, via de Leuvense boekhandel, van
de afgeschafte kloosters in 1796.
Verzamelaars bakenen hun
o n d e r w e r p af: i l l u s t r a t i e u i t
In de grote boekensteden ging geen
J a c o b u s D e n y s , Verhandelingen
maand voorbij zonder interessante boekenveiover het ampt der vroed-meesters
lingen. Voor de periode 1750-1800 inventarien vroed-vrouwen ( L e i d e n , 1 7 3 3 ) ,
seerden Pierre Delsaerdt en Dries Vanysacker in
e e n boek u i t d e ' v r o e d k u n d i g e '
Antwerpen 748 veilingen waarop boeken werbibliotheek van gynaecoloog
den aangeboden, al dan niet met catalogus.
Isaac d e M e y e r ( 1 7 8 6 - 1 8 6 1 )
Jan Pauwels telde voor Gent 686 veilingen (met
[Foto: S t a d s f o t o g r a a f B r u g g e ]
catalogus) in de periode 1835-1875. VerzameMaar meer nog dan de afstand zorgde
laars in de provinciesteden benijdden collega's
de ongelijke strijd op het vlak van de financiële
in Antwerpen, Gent of Brussel die midden in
middelen voor ontgoocheling bij boekenverzahet boekengebeuren stonden. 'Dat geluk heb ik
melaars. Vooral Van Hulthems bibliofiele activihier niet en ik bevind me in dat opzicht in een
schrijnende afzondering', schreef Jacques Goet- teiten lokten heel wat naijver uit: '...als ik zijn
hals-Vercruysse naar zijn vriend J J . Raepsaet in fortuin had, zou geen enkel goed manuscript
Oudenaarde, evenmin het centrum van de boe- me ontsnapt zijn', verzuchtte Georges-Joseph
kenwereld, maar wel een stad met talrijke gelijk- Gérard naar aanleiding van de boekenveiling
van de Brusselse bibliofiel Antoine Nuewens
gezinde bibliofiele vrienden. Goethals zocht bij(tl811), toen Van Hulthem opnieuw alle begevolg contact met bibliofiele correspondenten
die ook op zijn domein bedrijvig waren of een
grote deskundigheid hadden opgebouwd. Zo
iemand was Georges-Joseph Gérard (17341814), door wiens handen in 1785 de boeken
van de jezuïeten bibliotheken waren gegaan.
1262 1

langrijke stukken had binnengehaald. De aantrekkelijkheid van het verzamelen bleef evenwel opgaan: het onverwachts binnenhalen van
merkwaardige vondsten voor weinig geld. Op
de zopas vermelde veiling Nuewens kocht Van
Hulthem voor een prikje een weinig aantrekkelijk verzamelhandschrift dat vandaag zijn naam
draagt en onlangs, als één van de belangrijkste
Middelnederlandse handschriften, internationaal in de kijker werd geplaatst. Enkele jaren
later verwierf Jacques Goethals-Vercruysse een
middeleeuws verlucht handschrift van de kro-

niek van abt Gillis Li Muisis (11354) uit de
Sint-Maartensabdij in Doornik. In de 17de
eeuw maakte het manuscript nog deel uit van
de abdijbibliotheek; een eeuw later behoorde
het toe aan de Antwerpse bisschop Franciscus
de Nelis voormalig kanunnik aan het kathedraalkapittel in Doornik. Op één van deze veilingen van Nelis' bibliotheek in het begin van
de 19de eeuw verwierf een overigens verder
niet geïdentificeerd tussenpersoon van Goethals, vooral bekoord door de miniaturen, het
handschrift voor een matig bedrag. Bij nadere
studie bleek het een eersterangs bron voor de
studie van de Guldensporenslag.
Vanaf de tweede helft van de 19de
eeuw regulariseerde het boekenaanbod op de
vrije markt zich weer. Ook jonge en dynamische institutionele bibliotheken speelden hoe
langer hoe meer mee in de wereld van het
oude boek. Bibliofiele verzamelaars legden
zich bijgevolg nog meer dan vroeger toe op gerichte aankopen om boeiende boekenverzamelingen samen te brengen. Het panorama
van particuliere bibliotheken dat in dit nummer
wordt aangeboden, toont dit overtuigend aan.

Dirk-Emma

De Bibliotheca

Baestaens

Baestaens is de vrucht van

de literaire passie van zijn oprichter, wijlen
mr. F. Bastaens. De verzameling omvat vele
handschriften en eerste drukken van
literatoren uit zowel de Noordelijke als de
Zuidelijke Nederlanden, voornamelijk uit de
periode 1820 tot 1960. Daarenboven bevat
de collectie een degelijke staalkaart van de
Franse 19de-eeuwse literatuur. Vermits een
aanzienlijk deel van het werk van schrijvers
zoals de Balzac en Sand als roofdruk in
Brussel werden uitgegeven, maken deze
zeldzame eerste uitgaven, de zogeheten
'préfagons', ook deel uit van het
patrimonium van de bibliotheek. Ten slotte,
gegeven de Antwerpse standplaats, is het
niet verwonderlijk dat Antwerpse drukken
met name incunabelen en uitgaven van
v ó ó r l 6 0 0 ook een belangrijk onderdeel
vormen. Deze bijdrage heeft als doel de
belangrijkste handschriften uit de
Nederlandstalige literatuur in ons bezit aan
te geven en de interactie met het
wetenschappelijk literatuuronderzoek toe te
lichten.
Manuscripten uit
Noord en Zuid
Iedere bibliotheek ontspringt uit één
of meerdere bronnen. Hier is het bronnenmateriaal tweeledig. Enerzijds de verzameling H. Dirkx, alias 'Suikeren Jan', geboren
en getogen Antwerpenaar en een vermaard
Balzac kenner. Interessant is dat de verzameling Dirkx zelf gebaseerd is op o.m. de
collecties F. Toussaint van Boelaere,
J. Greshoff en E. De Bom. Anderzijds de
rechtstreekse contacten met de auteurs
en/of hun afstammelingen. Tot deze bron
rekenen we G. Burssens, M. Gilliams,
M. Gysen, H. Lampo, M. Matthijs, F. Timmermans en F. Toussaint van Boelaere.
Handschriften van deze auteurs hebben

H E R E N I G D ?
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Noord en Z u i d herenigd?

nog dat Eugeen zijn retoricaklas afmaakte
om daarna zijn priesterroeping te volgen.
Dit gedicht is echter onaf. In december
1858 verliet Eugeen voorgoed het college.
Ruim 40 jaar later zou Gezelle het gedicht
voltooien. Deze finale versie, gesigneerd en
gedateerd 12/2/97, bevindt zich in exemplaar nr. 15 (op 100) van Verzen, uitgegeven bij Veen, Amsterdam, 1902. De bibliotheek bezit nog 3 andere exemplaren van
Verzen, namelijk de nummers 42,72 en 74
met de respectievelijke handschriften 'Wie
is als God' (10/5/98), 'Ego Flos' (17/11/98)
en 'In Speculo' (16/4/97). De dagtekening
van de gedichten in Verzen leunt dicht aan
bij het overlijden van Gezelle, namelijk 27
november 1899. Staan zij in het licht van
Gezelles nakende opgang naar God?
Zuid-Nederlandse
Verder bezitten we een aantal gelepronkstukken
Eén van de oudste handschriften be- genheidsgedichten en natuurgedichten zoals 'Het oude jaar is gekist', verschenen in
helst RikkeTikkeTak, naar het gelijknamige
Tijdkrans 1893, 'Hodie!', een vreugdelied
boek van Conscience (1812-1883) uit
ter ere van Paus Leo XIII 1893, 'Het Vlaam1851. Deze historie geschreven vooraleer
sche Volk' geschreven voor het liefdadigConscience arrondissementscommisaris in
Kortrijk werd benoemd, speelt zich af in een heidsconcert van de koorkring 'Amicitia',
1893, 'Als ge naar het koren luistert',
geïdealiseerde wereld waar alles terecht
20/5/93 met op de achterzijde een fragment
komt. Een vader die destijds met het leger
van de eerste worp van een Franstalig eervan Napoleon meetrok, vindt na zovele jastecommuniegedichtje 'Alphonse, au doux
ren zijn dochter terug dankzij het liedje dat
retour', 'Spero Lucem' of 'o Leeksken
hij vroeger als smid liet horen. J. BolckLicht'(1893), 'De kobbe'(1881), 'De
mans, een Antwerpse onderwijzer, heeft beslekke'(1881) en 'De puid'(1881).
wezen dat Conscience hier als een rasechte
kroniekschrijver optrad (Zie hiervoor De
Een belangwekkende brief van Gezelle
held uit Rikke-Tikke-Tak in De Vlaamse
aan F. de Cort, gedateerd 21 oktober 1862,
Gids, 38:10, oktober 1954).
handelt over het gebruik van het West-Vlaams
Enkele jaren later 'componeerde'
in zijn gedichten: 'Het ortografische van mijn
G.Gezelle (1830-1899) het gedicht 'Ik
uitgaven is toch zeer bykomstig, en de hoofddroome alreê van u, mijn kind' waarvan
zaak niet; dichten alleen wilde ik in de tale die
twee versies bestaan, de oudste door J.J.M.
Westenbroek (Gezelle de Dichter, Guido Ge- my gereedst van de lippen wil'. Waarschijnlijk
verwijst Gezelle hier naar een tussenkomst tezellegenootschap, Pelckmans, 1995) gedagen het taalprovincialisme van o.m. dr. J.F.
teerd op september 1858. In dit gedicht
Heremans en prof. Kannunik David op het zespreekt Gezelle zijn verlangen uit naar het
vende Nederlandsch taal- en letterkundig
samenzijn met Eugeen van Oye in het
Congres in Brugge gehouden in september
nieuwe schooljaar. Gezelle hoopte voorals1862. Deze brief ingebonden in Gedichten,
gezangen en gebeden, Brugge, E. Gailliard
1862 met eigenhandige correcties was in
1925 in het bezit van P. van Ostaijen die erover op 25 januari 1925 aan L. Muls schreef.

dan ook een relatief belangrijke plaats in de
collectie, maar vormen daarom niet noodzakelijk de belangrijkste exponenten van de
Zuid-Nederlandse, zeg maar Vlaamse literatuur. De bibliotheek herbergt een uitmuntende collectie handschriften van de Vlamingen G. Gezelle, F. Timmermans, P. van
Ostaijen en de Nederlander G. Achterberg.
Laten we chronologisch eerst de
Vlaamse, daarna de Nederlandse handschriften behandelen. 19de-eeuwse Nederlandstalige manuscripten komen in uitermate zeldzame gevallen nog in de handel
gezien hun zeer grote zeldzaamheid. Indertijd werden een eerste worp en kladnotities
letterlijk als wegwerpmateriaal behandeld!
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B i n n e n z i c h t in het k a n t o o r en de
b i b l i o t h e e k van d e f a m i l i e
Baestaens.

Het taalparticularisme vormt ook het
onderwerp van een brief d.d. 18 februari
1870, gezamenlijk door prof. De Bo en
Gezelle gericht aan de Zuidnederlandsche
Maatschappij van Taalkunde naar aanleiding van beider weigering toe te treden tot
het nieuw opgerichte Taalkundig Genootschap van Mechelen. Het ontlokt dr. Heremans de ietwat wrange vaststelling dat
'onze waardigheid belet ons echter hen nog
verder te smeeken' (brief d.d. 12 maart
1870)
Karei van de Woestijne (18781929), Vlaanderens eerste grote dichter na
Gezelle vóór Van Ostaijen, kunnen wij binnen de literaire stroming van het symbolisme tot de groten van Europa rekenen.
Het is quasi onmogelijk nog handschriften
te verwerven, aangezien er zich van de 609
bekende handschriften minder dan dertig in
particuliere handen bevinden. Uit de verzameling Dirkx werden enkele bijdragen uit
Interludiën //verworven, namelijk 'Adonis',
'Hebe' en de 'Stierendief'. De eerste twee
stukken verschenen in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift in respectievelijk 1910
en 1913, terwijl 'Stierendief' gepubliceerd
werd in De Gids, 1914. In 1994 werd bij het
antiquariaat Moorthamers 'Eros en Anteros'
verworven, ook al gebundeld in Interludiën
II. Het is bekend dat Van de Woestijne zelf
een bibliofiel was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze handschriften door de
beste boekbinders werden ingebonden, zoals Ch. De Samblanx en Weckesser.

honderdste geboortejaar met een documentaire tentoonstelling in het AMVC in 1996
werd herdacht. De kern van de verzameling
wordt gevormd door het bezit van mevrouw
Y. Burssens-Goubet, de weduwe van
Gaston Burssens, een trouwe metgezel van
Van Ostaijen. In mindere mate dienen
E. Schoonhoven, ridder R. Victor en
E. Pringsheim als bronnen vermeld te worden. Al is deze schrijver zeer jong aan
pneumothorax ten onder gegaan, toch is
zijn invloed op het Vlaamse cultuurleven
buitenmatig groot. Dankzij hem heeft de
Vlaamse literatuur aansluiting gezocht bij de
toenmalige grote stromingen, zoals het dadaïsme en het expressionisme. De bibliotheek bezit de definitieve versie van het
handschrift. 'De Bankroet-Jazz', het eerste
werk van Van Ostaijen waarin invloeden van
de dada-beweging manifest aanwezig zijn.
Het stuk is een filmscenario waarin hij het
failliete Europa laat redden door de Jazzmuziek. De gebruikte stadhuispapieren
(Gouvernement d'Anvers-1915-Arrêté) doen
vermoeden dat het scenario kort na 1915 is
geschreven. Toch kan het niet vóór 1919
geschreven zijn aangezien de schrijver een
zekere 'Noske' laat optreden. Noske was de
volkscommissaris die in 1919 de 'Spartakisten-oproer' in Berlijn op bloedige wijze liet
neerslaan. In Berlijn maakte de schrijver
ook kennis met de spirituele filosoof S.
Friedlander die onder zijn pseudoniem Myona vele grotesken had gepubliceerd. De

Een tweede hoeksteen vormt de collectie P. van Ostaijen (1896-1928) wiens
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bibliotheek bezit een uitgelezen verzameling
'grotesken', prozastukken op te vatten als
een agressieve satire om bepaalde ergerlijke
of bespottelijke toestanden op maatschappelijk vlak te persifleren. Zijn helden zijn
meestal mensen met de wil tot iets dat juist
tegen het normaal geacht menselijk gedrag
in-druist. Zo bezitten we de handschriften
van o.m. zijn vroegst gedateerde groteske
(maart-mei 1919) 'De Kudde van Claire of
de Maagdelijke Boemelaarster'. Deze groteske behandelt de spanning tussen een rationele idealiste en de samenleving die ze
slechts als totaliteit liefhad en derhalve niet
kan reduceren tot één begerenswaardige
man. In augustus 1919 werkt de schrijver
dit thema verder uit in zijn tweede groteske
'Camenbert of de Gelukkige Minnaar',
waarin de hoofdpersoon door zijn beperktheid gelukkig is. 'De Generaal' verwijst naar
een Peruaanse generaal die oproept tot een
reine oorlog of de ideale martialiteit in een
ideaal leger, samengesteld onder het principe van de erotische aanleg van ieder soldaat, 'lus Primae Noctis' waarin een 'hij'
(PvO?) een 'zij' of een vroegere geliefde ontmoet en het heeft over de onmacht om de
geconstateerde zinloosheid van het leven
geheel te aanvaarden. Verder behandelt de
groteske 'De gehouden hotelsleutel of de
kleine domme daad' de drang van ene Latour om niet meer bemind te willen worden.
In 'Mechtildis, die goede meid' beschrijft
Van Ostaijen een Berlijnse straatmeid die
haar beroep analyseert en wettigt volgens
Kantiaanse dialectiek. 'De trust der Vaderlandsliefde' roept op tot het internationaal
chauvinisme. We bezitten van deze titel het
enige overgeleverde blocnotevel, dat op de

HERENIGD?
ZUID
EN
NOORD

naar de recente publicatie van prof. dr. A.
Keersmaekers (Hetgeluk van een schrijver:
Felix Timmermans en zijn Pallieter,2 dln,
Antwerpen-Gent, Pandora -Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,2000).
In de vroegste versies duiken twee
bijzonderheden op, namelijk de schrijfwijze
van de held 'Palieter' met één I, en de uitverkorene heet hier nog Marleentje, verwijzend naar het toen (anno 1911) zo populaire Marleentje-lied van E. Hullebroeck.
Pallieter wordt algemeen beschouwd
als een ode aan de Vlaamse levenskracht
en het boek kwam derhalve bijna op de
rooms-katholieke index. Toch moet het
thema van het levensgenot niet al te lichtFelix Timmermans (1886-1947) is
zinnig opgevat worden. In de periode 1911zeer sterk vertegenwoordigd. Zo werd in
1914 waarin het boek geschreven werd,
1992 het volledige handschrift van zowel
Pallieter en Adagio alsmede de drukproeven maakte Timmermans een zeer moeilijke pevoor het Kindeken Jezus in Vlaanderen ver- riode door. Zijn ouders waren het huwelijk
met zijn aanstaande zeer ongenegen en
worven, nadat eerder al op de Dirkx-veiling
Timmermans nam zijn intrek in het Gasthof
het handschrift van Het Kindeken was aanDe Komeet waar hij constant geldproblemen
gekocht.
Het Pallieter handschrift bevat onge- kende. In 1912 huwde hij toch met zijn Marieke. Zijn ouders bleven afwezig op de
veer 960 beschreven bladzijden in alle forplechtigheid.
maten, enkele drukproeven van de voorpuZijn postume gedichtenbundel Adablikatie in De Nieuwe Gids maar is
gio (1947) bevat voornamelijk religieuze gedesondanks niet volledig en omvat slechts
dichten, doch het Adagio-archief bewaart
de eerste 20 kapittels met flarden uit kapitongeveer 150 verschillende gedichten waartel 21 en 24. Desalniettemin weegt het
van 70 ongepubliceerd. Deze teksten bewijhandschrift ongeveer 5 kg (!). Voor een uitzen echter dat Timmermans klanken kan
gebreide ontstaansgeschiedenis en bespredoen zeggen wat er in hem omgaat, of het
king van de varianten, verwijzen we graag
nu gaat om natuurimpressies, jolige versjes
en reflecties op eigen wezen en zwakheden.
Een aangename verrassing was de
vondst van 5 handschriften ten behoeve
van Timmermans' voordrachten over het

achterzijde het gedicht 'Wals van kwart voor
Middernacht' bevat.
Verder bezit de bibliotheek enkele
handschriften van lezingen, zoals 'Proeve
van parallellen tussen moderne beeldende
kunst en moderne letterkunde', 'Et Voila',
een inleidend manifest als tekst voor het
Sienjaal-prospectus, de prospectustekst
voor 'Avontuur' en 'A. Mambour'.
Ten slotte bezitten we de onderlinge
correspondentie tussen Van Ostaijen en Du
Perron met als uiterste datum 17 maart
1928, de dag vóór het overlijden Van Ostaijen in Miavoye (zie E. Du Perron, Brieven,
I, 1977, Amsterdam:Van Oorschot).
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ontstaan van Pallieter en Het Kindeken Jezus in Vlaanderen. Eén bundel vormt de
eerste versie van de tekst voor Uit mijn
rommelkas.
Verder bevat het archief eigenhandige versies voor een filmscenario ('rolprent') van Pallieter. De Ceulaer (Jaarboek
1976 van het Timmermansgenootschap)
dateert het scenario omstreeks januari
1934. Toch zal de Pallieterfilm pas in 1975
voor het eerst te zien zijn in een bewerking
met H. Claus als scenarist en R. Verhavert
als regisseur.
Stijn Streuvels, pseudoniem voor
Frans Lateur (1871-1969) is aanwezig met
'Onschuld', een prozastukje uit 1896, toen
Steuvels nog als bakker aan de kost kwam
en met 'De Zaaihede', het eerste van de vier
delen uit De Vlaschaard. Deze tekst diende
als kopij voor de publicatie in De Beweging,
1907. Uit 1928 bezitten we het handschrift
van Kerstwake alsmede de briefwisseling
met Frans Masereel betreffende illustraties
van Kerstwake (Zie hiervoor M. de Smedt,
'De briefwisseling Frans Masereel-Stijn
Streuvels', in Zoals ik U schreef, Jaarboek III
van het Stijn Streuvels Genootschap, Lannoo,1997).
Net zoals bij Gezelle, zijn oom, is
Streuvels' Vlaamsgezindheid niet politiek gericht, maar gaat de richting uit van trouw
aan de eigen volksaard wat ook in zijn werk
zoals Land en Leven in Vlaanderen, een

herwerking en bundeling van losse opstellen verschenen in 1923, tot uiting komt.
Naast het handschrift is het typoscript, gecorrigeerde drukproeven en de definitieve
drukproef aanwezig.
schrift van de bundels 'Gebed bij de harde
dood'(1928) en van 'Rose en Geel' opgenomen in Parlando{1930).
Naar aanleiding van de dood van
Marsman - het schip waarop hij voer, werd
getorpedeerd - publiceerde Nederlands
grootste dichter Gerrit Achterberg (19051962) een aantal herdenkingsgedichten.
Het werk van deze jongprotestantse dichter scheert hoge toppen bij verzamelaars
en is na de verkoop van het Roest-archief
niet meer te verkrijgen. Zijn verzen zijn zo
chemisch-zuiver dat zijn oeuvre onnavolgbaar is. Het hele oeuvre, alsmede de stukken uit onze verzameling werden historisch-kritische uitgegeven door P.G. de
Bruijn, Gerrit Achterberg, 4 din, C. Huygens Instituut, Den Haag, 2000.
Achterberg was een schuw mens
die instinctief grote collectiviteiten meed. In
De poëzie van J.W.F. Werumeus
Buning (1891-1958) behandelt voorname- een vlaag van waanzin vermoordde hij in
1937 zijn hospita, gaf zich aan bij de polilijk tegenstellingen als bloeien en vergaan,
tie en werd prompt opgenomen in het rijkszingen en droefnis. Bekend zijn zijn ballaasiel voor psychopaten ('Huis van Bewaden. We bezitten zowel het originele
ring'). Na jarenlange onderhandelingen
(1932) als het latere (1942, één van de
27) handschrift van het Spaans aandoende over zijn invrijheidstelling kan hij eind
1943 genieten van extramurale verpleging.
lied in honderd verzen 'Maria Lécina' alsAl was hij tijdens zijn opname tewerkgemede de manuscripten 'Ballade van den
steld in de bibliotheek, toch viel het regime
Watersnood' en 'Ballade van de Hertehem zwaar. Uit deze bewogen periode bejacht'.
zitten we 35 brieven gericht aan zijn vriend
de dichter Ed Hoornik, alsmede een schrijH. Marsman(1899-1940) was één
van de kenmerkendste figuren van de Ne- ven van zijn psychiater, Dr. Palies ook al
derlandse literatuur tussen de wereldoorlo- aan Hoornik met de vraag of de uitgever
Stols de nieuwe bundel 'Thebe' niet zo snel
gen. Na 1918 wendden veel kunstenaars
mogelijk kon uitgeven gezien het heilzame
zich af van de culturele tradities om zich
invloed op Achterbergs gemoedstoestand.
over te geven aan een blinde levensdrift.
In 1993 werden 57 brieven aan H.
Marsman noemde deze strekking vitalisRoest uit de periode 1944-1947 verwortisch. Tijdens een reis naar het Middelven. Roest, een literair journalist, steunde
landse zeegebied maakte hij zich het anAchterberg, intussen gehuwd, financieel
tiekchristelijk cultuurgoed eigen. We
en gaf o.m. de rijmprent 'Schaatsenrijder'
bezitten 'De Vliegende Hollander' (1923),
in 1944 clandestien uit. Dit handschrift
'Drievoudig Afscheid' (1934), 'Twee Andaalsmede de originele tekeningen door
lusische Steden' (Ibiza, feb. 1934), 'ToBeckmann en Bantzinger werden evenledo','Notitie over Couperus', 'Dos Passos'
en 'Nawoord'. Deze laatste behelst een bij- eens verworven. Roest regelde samen met
het echtpaar Achterberg poëzielezingen in
drage voor het boek Tegenonderzoek
Dordrecht en om wat extra bij te verdienen
(1933) door Du Perron, nochtans geen
werden op die lezingen handschriftjes, gegoede vriend, getuige hiervan de opdracht
van Du Perron in zijn boek Nutteloos Ver- brocheerd door de echtgenote, te koop
zet'Aan H. Marsman, met ongegiste ge- aangeboden. Al bij al werden er enkele
tientallen versleten. Negen zulke boekjes
voelens van vijandschap (en zonder veel
verzet) EdP., Brussel, 2 Maart 193V. Als
opdracht kan dit tellen!
Van deze E. du Perron (18991940), bezitten we naast de briefwisseling
met Van Ostaijen, 38 pagina's nethand-

Noord-Nederlandse schatten
Voor W. Bilderdijk (1756-1831) is
poëzie geen apart vak, maar vindt haar
oorsprong in God. Volgens zijn levensvisie
is de gelovige calvinist en de romantische
dichter één en dezelfde. De auteur is aanwezig met 5 eigenhandig geschreven gedichten en verschillende aantekeningen
geschreven in het boek Mengelgedichten
door C. Lenige (1755-1780), een dichteres
op zeer jeugdige leeftijd gestorven. De
aard van de relatie tussen Lenige en Bilderdijk blijft vooralsnog onopgehelderd.
(Zie Ph.H.Breuker, Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip
(1773-1777), Fryske Akademy, Makkum,
2000.)
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bevinden zich in de bibliotheek met als
ronkende titels Albast, Uzer, Brons, Telefunken, Arbeidsvermogen, Dossier, Kiem,
Aandenken, Adam en Bloem. Manuscripten in ons bezit zijn o.m. de bundel Radar
(met opdracht aan Stakenburg), typoscripten van de bundels Quantiteit en Hoonte,
Columbus I met opdracht aan prof. dr. L.
van der Horst, zijn behandelend geneesheer, Columbus II, Liezen en Regenbogen,
Kus, Pastorale en Opwaartse Wegen.
In de vooroorlogse jaren kende Nederland naast de jongprotestantse schrijvers de zogeheten 'jongkatholieke' schrijvers. Jan Engelman (1900-1972) stond
samen met o.m. A. Van Duinkerken en A.
Kuyle (pseudoniem voor L. Kuitenbrouwer)
aan de wieg van het tijdschrift De Gemeenschap, een periodiek die artistieke eisen ernstiger wenste op te nemen dan in
andere rooms-literaire kringen. We bezitten
het handschrift van De Tuin van Eros en
andere gedichten (1934). De toon en de
bijhorende sensuele tekeningen laten vermoeden dat Engelman, een individualistische estheet, de muze gebruikt als zowel
inspiratie van erotische vervoering als van
hemels verlangen. Van een andere redacteur aan De Gemeenschap, Antoon
Coolen(1897-1961) bezitten we het handschrift van 'De man met het Jan Klaasenspel' (1933) en 'Boeren op Nieuwe Aarde'.
Coolens boeken behandelen vaak het
thema van het traditioneel eigene maar zodanig opgebouwd dat de regionale contouren wegvallen en het onderwerp algemeen
geldbaar wordt. Hier kan Coolen op één
lijn met Streuvels geplaatst worden, een
auteur over wie Coolen goedkeurend
publiceerde.
Exclusief?
In dit kortbestek hebben we gepoogd de naar onze smaak opvallendste
handschriften voor te stellen. Een aantal
onvermelde schrijvers werd hiermee ongewild onrecht aangedaan. Toch worden zij
niet over het hoofd gezien. Onze verzameling handschriften van o.m. Aatjes, BenoTt,
Boon, Brouwers, Claes, Douwes-Dekker,
Elsschot, Gijsen, Nijhof, Swarth, Walschap
en Zielens zijn aan de bevoegde instanties
(sic) aangemeld en kunnen verder ontsloten worden. De hierboven geciteerde wetenschappelijke uitgaven zijn stille getuigen van onze wil tot samenwerking. Ons
bezit is derhalve niet exclusief, aangezien
we optreden als bewaarnemers voor de
volgende generatie. Onze rechtstreekse afstammelingen? Hoop doet leven (en doet
verzamelen!)
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Een C o u
Daems

Een bibliofiel die getuigenis moet afleggen
over een part van zijn boekencollectie, voelt
zich als een herder die een deel van zijn
schapen afzondert uit de kudde. Hij geeft ze
een stamboom, keurt ze of doet ze keuren,
geeft ze prijs aan het al dan niet deskundige
oordeel van het publiek. Aldoor besluipt
hem daarbij het gevoel dat hij het gros van
de verzameling - dat hem toch niet minder
lief is - op de een of de andere wijze
veronachtzaamt.

De ouderlijke woning aan de Antwerpse Kerkstraat was geen boekenhuis. Op
de slaapkamer van vader en moeder bevond
zich slechts een schamel rek met enkele
bandjes, waarvan ik me enkel het 'Magnificat'
van René Bazin en 'Notre Colonie' van A. Michiels & N. Laude herinner, exemplaren die
ik trouwens nog steeds bewaar. Thuis werd er
met de duiven gespeeld en gekaart, vaak
zéér laat gekaart. De kinderen moesten dan
vroeg naar bed en op voorwaarde dat mijn
beide broers en ikzelf rustig bleven, werd er
ons verder geen voet meer dwars gezet. Zo
ontdek je de vreugde van het lezen en, van
lieverlede, ook de begeerte om te 'bezitten'
wat je na lectuur dierbaar geworden is.
Zeker was ik nog geen achttien (voor
1960 dus) toen 'Eline Vere' me met haar
charmes heeft verleid... en ik was woedend
op haar maker die haar zomaar dood liet
gaan. De schep bladzijden nadien, waar een
aantal koppels uit de roman nog baat bij vonden, kon daar niets meer aan veranderen. De
Antwerpse antiquaar van noordelijke origine,
H.K. Overdiep, die een vriend van mijn Nederlandse grootvader was, kreeg me omstreeks die tijd steeds vaker over de vloer.
Aanvankelijk was het antiquariaat nog ondergebracht in de gebouwen van Standaardboekhandel aan de drukke Huidevetterstraat
(waar de Antwerpse afdeling van de zaak zich
nog steeds bevindt). Hein Overdiep kreeg er
- in dienstverband - de verantwoordelijkheid
voor de tweedehandsboeken. Later nam hij

het antiquariaat over en verhuisde enige tijd
nadien naar de tegenoverliggende Korte Gasthuisstraat. Daar bleef Overdieps zaak gevestigd tot hij eind maart 1982 vond dat het genoeg was geweest en de boeken sloot. Geen
bibliofiel die hem niet heeft gekend! Naast
vele anderen behoorden bijvoorbeeld Stijn
Streuvels (per correspondentie) en Achiel Van
Acker (die een kenner was) tot zijn vaste
cliënteel. De bibliotheken - of althans delen
ervan - van Maurits Roelants, Julien Kuypers
en André De Ridder (om maar die te noemen) waren er geheel of partieel te koop.
Hein was een beminnelijk man, die begrip
kon opbrengen voor een erg schamele studentenbeurs, al was de vriendschap voor
grootvader daaraan misschien niet helemaal
vreemd. Hoeveel (geenszins dure) boeken
zou ik bij hem niet in 'schijfjes' hebben afbetaald? Bij Overdiep werden de eerste 'stukken' van de latere Couperuscollectie gekocht,

1267 1

Kaart d i e C o u p e r u s in j u n i 1 9 2 3
( e n k e l e w e k e n voor zijn d o o d )
s c h r e e f a l s d a n k b e t u i g i n g voor d e
wensen, bloemen en g e s c h e n k e n ,
d i e h e m a a n g e b o d e n w e r d e n ter
g e l e g e n h e i d v a n zijn z e s t i g s t e
verjaardag

maar zoveel jaren nadien rijst nu plots de
vraag, of ik ze me toen wel aanschafte, omdat het originele of vroege drukken waren. Allicht niet. Toch herinner ik me de verbijstering in de blik van de man, op wiens gezicht
anders nauwelijks enige emotie te ontwaren
viel, toen ik hem vroeg of hij geen eerste editie van 'Eline Vere' voor me had... Maar dat
was dan ook de 'Eline'! Tientallen jaren later toen ik met zoveel plezier aan het monografietje 'H.K. Overdiep. Antiquaar' mocht werken - vertelde Hein me overigens nooit een
exemplaar van die (behoorlijk zeldzame) eerste uitgave te hebben verhandeld. De revival
van de belangstelling voor het werk van de
Hagenaar zette in elk geval pas in vanaf het

herdenkingsjaar 1963 (honderd jaar na Couperus' geboorte). De vroege drukken van het
overgrote deel van zijn werk waren vóór die
tijd alleszins nog legio te koop in de antiquarische boekhandels, voor acceptabele prijzen.
Ik heb héél véél bij Overdiep gekocht. Op het
schutblad van een gebonden exemplaar van
'De Verliefde Ezel' (eerste editie) staat nog in
potlood te lezen hoeveel ik ooit voor het boek

ven had, het traag en uiterst voorzichtig doorbladerde, en er 'ad infinitum' de 'aaibaarheidsfactor' van onderzocht. De ascese omwille van het moeizaam bijeen te sparen
zakgeld, het weken wachten... Zeker, ze waren rechtstreeks evenredig met de graad van
opgetogenheid over de veroverde buit (haast
schreef ik: bruid)! Hoe aarzelend de beginnende collectioneur toen te werk ging, blijkt
o.m. uit het feit dat het nog een hele tijd zou
duren vooraleer hij op catalogi durfde te vertrouwen. Toen het eenmaal zover was, werd
er ook in Nederland gekocht: bij F.A.G. van
den Berg (Middelburg), bij Lambiek Coop-

wat rare Hagenaar die dat allemaal had geschreven. Evenzeer heeft specifiek onderzoek
in verband met leven en werk van Louis Couperus het verzamelen van zijn boeken sterk
beïnvloed (en met name de prijzen ervan
steil de hoogte ingejaagd). Twee Nederlandse
literatuurwetenschappers vooral hebben
daaraan een niet te verwaarlozen bijdrage geleverd. De magistrale monografie van Frederic Louis Bastet uit 1987 heeft vermoede elementen bevestigd, andere accenten gelegd
en ze tot een coherent en overtuigend geheel
gesmeed. Zijn boek vroeg aandacht voor de

l i n k s : De b a n d voor ' G o d en
G o d e n ' ( 1 9 0 3 ) v a n J a n Toorop,
'Met

p l e z i e r o n t v i n g ik mijn

boekje- heel a a r d i g van T o o r o p ,
dat figuurtje van H o o p , d a l e n d e
t u s s c h e n de bloemen den
z o n n e k r a t e r in! H e e l m o o i , het
p e r k a m e n t e n ex.(Louis

heerlijk!'

Couperus)

rechts: O m s l a g 'Van oude
m e n s c h e n , d e D i n g e n , die voorbijgaan' (1906)

heb betaald, nl. 318,- fr. De eigenlijke kostprijs (300,- fr.) werd toen expliciet verhoogd
met de hier keurig verrekende 6% BTW. Een
dito band van 'Dionyzos' - heerlijk getekend
door J. Rotgans - verwierf ik kennelijk eerder.
Hij kostte me 371,- fr. (350,- fr, aangevuld
met 21,- fr. 'taksen'). Voor het tot nog toe
enig-bekende ingenaaide exemplaar van de
vijfde druk van 'Eline Vere' (uit de bibliotheek
van de Vlaamse Couperiaan André De Ridder, die het waarschijnlijk bij zijn bezoek aan
Louis Couperus van de auteur kreeg...), had
ik halverwege de jaren zestig 214,- fr. veil.
Nimmer zal ik de verrukking vergeten die
zich onveranderlijk van me meester maakte,
telkens wanneer ik een nieuw boek verwor-

mans (Venlo) en bij Willem Huyer (Amsterdam) bijvoorbeeld... In Vlaanderen bleefvooral dan nadat mijn goede vriend Hein
Overdiep zijn zaak gesloten had - René De
Ruyter van het Antwerpse antiquariaat Van
Herck, jarenlang de trouwste toeverlaat. De
meeste van die antiquariaten bestaan inmiddels niet langer, moeiteloos namen andere
hun plaatsen in.
Couperus collectioneren is vandaag
behoorlijk wat complexer geworden dan het
was in de jaren zestig. De belangstelling voor
de auteur en zijn oeuvre is aanzienlijk toegenomen, waardoor het aanbod van puntgave
vroege drukken veel geringer werd dan het
aantal gegadigden. Het succes van televisiebewerkingen of (meer recent) verfilmingen
en toneelbewerkingen van 'Noodlot', 'De
Boeken der Kleine Zielen', 'Van Oude Menschen...', 'De Stille Kracht' en 'Eline Vere',
vroegen terzelfder tijd ook aandacht voor de
12681

mens in de artiest en wees op de enorme
dimensie van het oeuvre. Korte tijd later
schoof de wetenschappelijk verantwoorde
editie van Couperus' 'Volledige Werken' onder leiding van professor H.T.M. van Vliet,
het eerdere twaalfdelige 'Verzameld Werk' uit
de jaren vijftig (onder redactie van Garmt
Stuiveling en enkele anderen), dat allesbehalve volledig was en ook op andere vlakken
discutabel, definitief van tafel. Bastet had in
1977 al de brieven van Couperus aan uitgever Veen gepubliceerd. Van Vliet vond enige
tijd later een deel van de daarmee corresponderende stukken (van Veen aan Couperus) terug en gaf ze in 1987 op zijn beurt uit.
In het najaar van 1999 had Frédéric Bastet
in de lezing 'Couperus Vercierd' (achteraf bibliofiel verschenen) aandacht gevraagd voor
de boekbanden waarin het oeuvre van de
grootste Nederlandse prozaschrijver uit de
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Een b l a d z i j d e h a n d s c h r i f t v a n
Louis C o u p e r u s

bibliotheken en privé-collecties.
Toch zijn er sedert de publicatie van
'Versierde Verhalen' alweer nieuwe varianten
door verzamelaars aangetroffen. Hoe delicaat
de materie in feite wel is, wordt pas helemaal
duidelijk wanneer men bovendien weet dat
Veens 'mathematische talenten' hem bijwijlen
deerlijk in de steek lieten. Soms 'vergat' hij
een druk (de vierde editie van 'Majesteit' en
de tweede van 'Wereldvrede' zijn er gewoon
niet!), waardoor het completeren van een
Couperuscollectie lange tijd 'wachten op
Godot' is geweest. Van 'Fidessa' circuleren er
dan weer twee (ook van formaat) verschil-
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voor éénzelfde Couperustitel deze trukendoos heeft opengetrokken en hoe groot de
bindpartijen dan telkens wel waren. H.T.M.
van Vliet beeldde in zijn publicatie (aanvang
2000) alle hem bekende oorspronkelijke
boekbanden van Louis Couperus (tot twee
jaar na diens dood in 1923) in kleur af. De
méér dan 500 varianten waren het resultaat
van jarenlang reizen en speuren in tal van

lende tweede drukken. Zelfs Lambertus Jacobus Veen moest wel eens door een wat warrige periode...
Couperus-verzamelen-nu heeft diverse
gezichten. Schaft men zich de 'Volledige Werken' in vijftig delen aan, dan bezit men de
schrijver uiteraard compleet. Men doet in dat
geval wél afstand van de esthetische charme
van ettelijke schitterende banden en zal allicht
nimmer de emotie kennen die ontstaat bij het
lezen van een bewonderd boek in de originele
druk, zoals de schrijver die te zien kreeg. Uiteraard kan de collectioneur zich al tevreden
stellen met één (eventueel latere) bindoplage
van de eerste editie van alle afzonderlijke Couperuspublicaties. Hij loopt dan echter nog
steeds het risico dat precies enkele van de
meest subtiele creaties van eminente boekverzorgers de weg naar zijn bibliotheek nooit zullen vinden. Met als leidraad het boek van professor H.T.M. van Vliet kan de bibliofiel verder
de jacht openen op alles wat tijdens Couperus'
leven van de man verscheen. Niet alleen gaat
er in casu toch nog heel wat 'latere' schoonheid voor hem verloren, maar zo'n collectie
dreigt de auteur meteen op te sluiten in een
voorgoed voltooid verleden en zijn werk te veroordelen tot 'de dingen die zijn voorbijgegaan'.
Finaal blijft er de verzamelaar dus niets anders over dan toe te geven aan de 'noodzaak'
om alle edities van Louis Couperus bij elkaar
te brengen. Zijn collectie moet voor hem de
permanente variometer blijven van de populariteit waarop auteur en oeuvre te allen tijde
kunnen bogen. Dat externe factoren (een bijzondere verjaardag, een nieuwe bioscoop- of
theaterproductie) daaraan soms niet vreemd
zijn, zal hij geredelijk willen toegeven. Vaak
zorgen die bovendien voor een aantal nieuwe
drukken en houden ze de verzamelaar aldus
gedurende weken, zo niet maanden, in permanente staat van opwinding. Iemand die onderkomen verschaft aan alle Couperusuitgaven, maakt ongetwijfeld op zijn boekenplank
ook ruimte vrij voor alles wat er over de auteur
verschijnt en verschenen is: van de allereerste
biografie van Henri van Booven (van 1933) via de kapitale uitgaven van Bastet en Van
Vliet - tot de meest recente, provocerende publicatie van Maarten Klein (uit 2000), met
daartussenin het brede gamma van honderden boeken, brochures, in gerespecteerde bladen verschenen artikels of obscure drukseltjes.
De collectioneur sluit natuurlijk eeuwige
vriendschap met élke literaire 'lood-gieter' - hij
moge zijn degel 'Arethusa', 'Mikado', of zonder
enig schaamtegevoel zelfs 'Roofpers' hebben
gedoopt - die de oplage van zijn uitgaven tot
enkele tientallen handgezette exemplaren beperkt. Onder het item 'parafernalia' ten slotte,
koestert hij al wat van ver of nabij tot de sfeer
van Louis Couperus behoort. De hele tijd al
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periode omstreeks 1900 gepresenteerd werd.
Het onlangs verschenen boek van H.T.M. van
Vliet, 'Versierde Verhalen. De oorspronkelijke
boekbanden van Louis Couperus' werk
(1884-1925)' ten slotte, is bepaald een unicum in zijn soort. Het ontgint niet enkel minutieus en volledig het door Bastet aangegeven terrein, maar levert meteen aan iedere
verzamelaar het ultieme motief om zich met
het collectioneren van het werk van de Hagenaar bezig te houden: behalve voor de kwaliteit van het ceuvre, wordt eindelijk ook nadrukkelijk geattendeerd op de fraaie,
oneindig gevarieerde banden uit de tijd van
de belle époque, waarin Couperus' boeken
werden uitgevoerd.
Die exquise verscheidenheid hebben
we te danken aan uitgever Lambertus Jacobus Veen. Hij bewaarde immers de gedrukte vellen van elke nieuwe Couperusroman of - novelle in plano. De bindpartijen
maakte hij afhankelijk van de vraag in de
boekhandel. De totale oplage van 2000 a
3000 exemplaren deelde hij dus op en liet
ze geleidelijk in beperkte partijen afwerken,
waarvoor hij dan - dikwijls in overleg met
zijn auteur - een bandontwerper aanzocht.
De renommee van veel Couperusbanden is
onlosmakelijk verbonden met de namen van
een aantal befaamde Jugendstilkunstenaars: Jan Toorop ('Metamorfoze', 'Psyche'
en 'Babel'), R.N. Roland Holst ('Majesteit',
'Hera(c)kles'), T.K.L. Sluyterman ('Reisimpressies' en 'Fidessa'), H.P. Berlage ('Wereldvrede' en 'Hooge Troeven'), J.G. van
Caspel ('Langs Lijnen van Geleidelijkheid'),
Chris Lebeau (de gebatikte band van 'De
Stille Kracht' en 'Van Oude Menschen, de
Dingen, die Voorbij gaan...'), Julius de
Praetere ('Over Lichtende Drempels') en
Theo Neuhuys ('De Boeken der Kleine
Zielen'). Telkens wanneer Veen door zijn
voorraad afgewerkte boeken heen dreigde
te raken, haalde hij weer een partij uit zijn
voorraad, liet er een nieuwe band omheen
maken en bracht die op de markt. Het betrof soms heel kleine hoeveelheden... Meer
dan eens ook werden oorspronkelijk ingenaaide boeken achteraf toch nog van een
band voorzien (wat mede zou kunnen verklaren waarom precies ingenaaide exemplaren - vooral in goede conditie! - zo zeldzaam zijn). Verscheidene titels komen ook
voor in steeds weerkerende uniforme uitvoeringen (Maskerband, Standaardband,
Werkenband, Gordijntjesband of Poortjesband). Veelal gaat het daarbij dus om eerste drukken, die deel uitmaken van een recentere bindoplage. Ondanks het feit dat
het archief van de uitgever grotendeels bewaard is gebleven, valt toch nog maar tot
op zekere hoogte na te gaan hoe vaak Veen

tracht ik een noodlottige bekentenis als de
spreekwoordelijke hete brij voor me uit te
schuiven, maar het moet nu maar eens uit
zijn: ik behoor tot de laatste categorie...
Per titel en chronologisch staan ze dus
keurig naast elkaar gerijd, de vijfendertig drukken van 'Eline Vere' bovenaan, even verder de
achttienvoudige 'Majesteit', wat lager weer zesendertig maal 'De Stille Kracht', en eenentwintig keer 'De Boeken der Kleine Zielen'... Alle-

Deel van d e C o u p e r u s w a n d uit
mijn b i b l i o t h e e k , net voor d e
reorganisatie...

maal samen zijn het honderden exemplaren:
in dichte gelederen staan ze boven, onder en
naast elkaar. Elders liggen in keurig gesloten
kasten, zorgvuldig bewaard, enkele brieven
van Henri van Booven, de originele in paarse
inkt beschreven bedankingskaart van Couperus uit 1923, gestuurd aan diegenen die hem
bij zijn zestigste verjaardag hadden 'gefêteerd'
Een paar weken later was hij dood. Grote
mappen bevatten de correspondentie met

Couperianen, van wie enkelen intussen vertrouwde vrienden geworden zijn. In dozen zitten dan weer vele banden met registraties van
televisiereeksen, video-opnamen, audio-cassettes, een allegaartje van foto's en oude fonoplaten waarop werk van Louis voorgedragen
wordt... (Ik doe de kast maar gauw weer
dicht). Om Couperus te parafraseren: 'Dan
nog sombert over de stille vreugde van het bezit, de slagschaduw van wat node wordt gemist!' Op de bovenste rij van de boekenkast is
nadrukkelijk plaats opengehouden voor de
dertiende druk van 'Eline'... die wellicht nooit
heeft bestaan.
Wanneer de herder - alvorens hij de
schapen weer naar de grote kudde leidt - zijn
blik nog even over ze weiden laat, moet hij
vaststellen dat het niet altijd de meest prestigieuze exemplaren zijn, waaraan de warmste
genegenheid toegedragen wordt. Subjectieve
factoren hebben vaak van lieverlede de materiële waarde helemaal overspoeld: hoe en
wanneer de boeken verworven werden, uit
welke collectie ze afkomstig waren, of - in
zeldzame gevallen - wie ze geschonken
heeft... Een héél bijzondere plaats neemt
daarbij de driedelige eerste editie van alweer
'Eline Vere' in. Het is het eigen exemplaar van
Frederic Bastet, in volleren rode bandjes met
gouden kroontjes op de rug en zijn ex-libris
binnenin. Ooit bracht hij het vanuit Den Haag
met de trein voor me mee. Het exemplaar
heeft inmiddels geschiedenis geschreven. Zoals hier en daar al te lezen was, kocht Frederic het in de jaren vijftig voor 1 (één) gulden
bij een uitdrager en liet hij zijn 'Eline' achteraf
herbinden naar eigen smaak. Omdat 'Dionyzos' zo vroeg verworven werd en J. Rotgans
er zo'n mooie 'Duitse' band voor heeft gemaakt, ligt ook hij me nauw aan het hart (al
weet ik natuurlijk permanent dat juist dat
boek uit mijn collectie imperfecties vertoont).
In 'Metamorfoze' fascineert de nooit eindigende beweging! Couperus zélf was al opgetogen over de verleidelijke vrouwenfiguur die
zich op de zo typische Tooropband wel eeuwig uit haar windels zal blijven bevrijden. De
paarse en gele gebatikte varianten van 'De
Stille Kracht' moeten wel iedereen dierbaar
zijn die ze bezit, al vind je die eerste editie
slechts héél zelden zonder 'getaande' rug.
Het is helaas niet anders... De laatste me
ontbrekende band van vier die Neuhuys voor
'De Boeken der Kleine Zielen' tekende, werd
me ooit door Clem Bittremieux bezorgd. Hoe
zou ik dat dan kunnen vergeten? Chris Lebeau ontwierp luttele jaren na de band voor
'De Stille Kracht' ook het geniale 'wagenwielmotief' voor 'Van Oude Menschen...'. Daar
eerst reiken literatuur en boekverzorging elkaar volkomen harmonisch de hand! Een van
de 250 genummerde en door de auteur on1270 1

veranderlijk paars gesigneerde exemplaren
van 'De Ode' maakte jaren geleden al zijn
feestelijke entree in mijn verzameling. Voor iedere ingewijde blijft het boekje verbonden
met een uitermate droevige periode uit Couperus' bestaan. Dat de geellinnen editie van
'De Ongelukkige' - net zoals de tweedelige,
ingenaaide 'Hera(c)kles' - Couperus' majestueuze handtekening op het schutblad draagt,
is een bron van bijzonder deugddoende tevredenheid. Het exemplaar, dat eveneens uit
André De Ridders nalatenschap afkomstig is,
was immers net verkocht toen ik er bij Overdiep naar informeerde. Slechts na intens gemarchandeer kon het van de vorige eigenaar
overgenomen worden... Wie al deze emoties
van blijdschap en ontgoocheling niet herkent,
is - vrees ik - geen échte verzamelaar...
'Voor ik iemand op een idee breng,
moet ik U waarschuwen: het verzamelen van
Couperus is (dus) slecht voor uw gemoedsrust en nog sléchter voor uw portemonnee'
schrijft prof. H.T.M. van Vliet in zijn boekje
over 'Couperus Verzamelen'. De tijd dat het
nog veel gemakkelijker kon, is helaas voorgoed voorbij. Toch zullen er flink wat Couperuscollectioneurs zijn (ze begonnen tientallen
jaren geleden met het verzamelen dan...), die
beschikken over eerste edities van alle of
bijna alle werken van de auteur. Niemand
echter kan of mag zeggen dat zijn verzameling, ook maar bij benadering, compleet is.
Daarvoor zullen er wel altijd te veel onbekenden blijven in de druk- en bindgeschiedenis
van het oeuvre van de grote Nederlandse romancier. Zelfs indien men wil uitgaan van de
hypothese dat iemand toch alle varianten van
elke druk onder één dak zou hebben weten
te krijgen, dan nog kan er in wezen geen
einde komen aan het verzamelen van de
echte collectioneur. Hij zal beslist weer op
zoek gaan naar andere en betere exemplaren
dan deze die hij al bezit. Zou er uiteindelijk
ook op dat vlak geen enkele vooruitgang meer
te boeken zijn, dan blijft hem niets anders
over dan - tenminste indien hij niet tevens literatuurwetenschapper is! - zijn verzameling
in haar totaliteit van de hand te doen. Hij
moet dan snel een andere schrijver zoeken...
en zo gauw mogelijk weer aan de slag gaan.
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De bibliotheek van
het kasteel van Marke
Bethune

De bibliotheek van het kasteel van Marke
kan kort worden omschreven als een
verzameling Westflandrica. De catalogus telt
op vandaag ca. 3 2 . 0 0 0 fiches. Daarnaast
zijn er nog de tijdschriften en een nog zeer
omvangrijk boekenbezit dat voorlopig nog
niet gecatalogeerd is, vooral omdat deze
boeken er inhoudelijk niet bij aansluiten.
Het gaat hoofdzakelijk om geschiedkundige
werken, gewijd aan andere landen dan
België, religieuze werken, literatuur,
jeugd- en schoolboeken, juridische en
administratieve boeken, kortweg alles wat er
door de familie is aangeschaft gedurende
vele jaren.
nog op het kasteel van Marke wordt bewaard.
De bibliotheek is uiteraard het werk
Naast het zorgvuldig bijhouden van
van de vele verzamelaars die de familie de
Bethune rijk was. Bibliofilie mag als een fami- het eigen archief, blijft het wel nog drie genelietrek worden beschouwd. Maar het zou toch raties wachten tot de eerste echte verzamelaars in de familie opduiken.
verkeerd zijn de huidige bibliotheek te zien
als het resultaat van een gestage, continue
Jean-Baptiste de Bethune (1821aangroei, waaraan alle generaties, traditiege1894), glazenier, architect, promotor van de
trouw als het ware, een gelijke bijdrage hebneogotiek, en zelf ook publicist is de eerste.
ben geleverd. Het ene familielid was uiteraard Dankzij de catalogus, die zijn kinderen voor
meer door de microbe gebeten dan de anhem samenstelden naar aanleiding van zijn zildere. Elk van de verzamelaars heeft daarenveren bruiloft, hebben we vandaag een goed
boven zijn eigen accenten gelegd, zowel inzicht op zijn verzameling. Zij sluit nauw aan bij
houdelijk als geografisch. Het is daarom
zijn interesse voor de middeleeuwse kunst, die
misschien nuttig om kort te schetsen hoe de
voor hem de bron van inspiratie was voor zijn
huidige bibliotheek tot stand kwam.
neogotische ontwerpen. Als voortrekker van de
zgn. wetenschappelijk neogotiek, kocht hij voor
documentatie en studie vele negentiendeDe eerste boeken komen uit de nalaeeuwse standaardwerken in het genre, zoals
tenschap van Pierre Bethune, maitre-épicier
in Rijsel. De boedelbeschrijving bij zijn overlij- bijvoorbeeld van A.W. Pugin en Viollet-le-Duc.
Opmerkelijk zijn vooral de vele kunsthistoriden in 1735, vermeldt, naast enkele praktijksche platenboeken die zijn collectie rijk is.
boeken voor de handel, een 15-tal werken,
Zijn jongste broer, Monseigneur Felix
natuurlijk van religieuze aard. Hij kan dus bede Bethune (1830-1909), numismaat en mezwaarlijk een bibliofiel worden genoemd.
destichter van de Belgische Maatschappij
Toch is het opmerkelijk dat hij zijn eigen arvoor Numismatiek (1849), had eveneens een
chief goed bijhield en zijn zoon, Jean-Baptiste, er belangstelling voor had dit verder te
bewaren. Dit lukte niet volledig, door de onachtzaamheid van zijn andere zoon, maar
Pierre Bethune ligt dus wel aan de oorsprong
van het uitgebreide familiearchief, dat ook
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De b i b l i o t h e e k v a n het k a s t e e l
van M a r k e e n het w a p e n v a n d e
familie de Bethune

uitgebreide bibliotheek. Zoals uit de lijvige
rapporten bij zijn overlijden blijkt, was zijn
15de eeuwse-huis in Brugge, een echt museum, zowel van Chinees porselein als van
Vlaamse primitieven, en natuurlijk ook van antieke en middeleeuwse munten en penningen.
Drie van de zoons van Jean-Baptiste
ontpopten zich ook tot de ware liefhebbers
van het boek. Waar hun vader boeken aanschafte in functie van zijn interesses, herkennen wij in Jean-Baptist de Bethune de Villers
(1852-1907) en in Joseph de Bethune
(1859-1920), de systematische verzamelaars.
Het hoofdaccent ligt bij hen, net als bij hun
vader, niet alleen op het boek als artefact. Zij
hebben ook interesse voor het, op het eerste
gezicht, minder belangrijk drukwerk. Waar
Joseph, als bibliothecaris en conservator van
het Kortrijkse museum, zijn aandacht vooral
richt op de streek van Kortrijk, heeft JeanBaptiste, later gouverneur van de provincie,
ook oog voor de geschiedenis, de kunst en
de literatuur van geheel West-Vlaanderen en

van Brugge in het bijzonder.
Volledigheidshalve mogen we zeker
de derde zoon, Frangois de Bethune (18681938), niet vergeten. Als professor in de
Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven legde hij een indrukwekkende verzameling aan van werken binnen
zijn vakgebied.
Na hun overlijden is de situatie van
het boekenbezit grosso modo als volgt. Joseph de Bethune heeft zijn verzameling geschonken aan de stad Kortrijk, het zogenaamde fonds Joseph de Bethune, waarvan
alleen nog maar de catalogus van de boeken
in druk is verschenen, en dat niet minder
dan 5.738 items telt.
Frangois heeft zijn verzameling in
1931, nog voor zijn overlijden, aan de universiteitsbibliotheek geschonken, waar een aantal zaaltjes geheel aan zijn, meestal schitterend ingebonden, boeken zijn gewijd.
Jammer genoeg gaan de meer dan 4.000
banden verloren bij de door de Duitsers aangestoken brand van mei 1940.
De verzameling van Jean-Baptiste de
Bethune de Villers blijft quasi onaangeroerd
liggen op het kasteel van Banhout in Heestert. Ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog
komt een deel op de zolder van het kasteel
terecht en zal daar blijven tot de verhuis naar
Marke in 1959.
Op het kasteel van Marke wordt verder
een belangrijk deel van de bibliotheek van
Jean-Baptiste Sr. bewaard en aangevuld, eerst
door zijn jongste zoon Emmanuel de Bethune
(1869-1909), en vervolgens door diens zoon
Jean-Baptiste de Bethune (1900-1981).
1

De Tweede Wereldoorlog brengt één
en ander in een stroomversnelling. De boeken die in Marke bewaard werden, ondergingen een ware diaspora. Daarenboven is de
verzameling allang te groot geworden voor de
al bij al kleine bibliotheek in het kasteel. De
oorlog had ook tot gevolg dat de oranjerieplanten de winters niet hadden overleefd en
de oranjerie er daarna leeg bleef.
Bovendien had de zoon van JeanBaptiste, en schrijver dezes, al vlug interesse
voor de bibliotheek en het archief. Belangrijk
daarbij is dom Jean-Damascène Broeckaert
(1915-1996), lesgever aan de abdijschool

van Zevenkerken (Sint-Andries, Brugge) en
tevens de gedreven bibliothecaris van de abdij. Hij brengt de jonge scholier de ware
liefde voor het boek bij.
Uit die samenloop van omstandigheden, ontstond het idee om de verzameling op
één plaats onder te brengen en werd de
oranjerie in 1952 omgebouwd tot bibliotheek,
waarbij er inspiratie werd gevonden in de bibliotheek van Zevenkerken met zijn openrekkensysteem. Men slaagde er ook in de Vergeten' collectie uit Banhout in de Markse
bibliotheek onder te brengen.
Alle boeken krijgen een plaats, een
catalogus wordt opgezet, er wordt veel werk
gemaakt van het vervolledigen van de tijdschriften. Er wordt naar gestreefd zoveel als
mogelijk de hedendaagse publicaties die over
West-Vlaanderen verschijnen aan te kopen,
en, volledig in de geest van Jean-Baptiste en
Joseph, wordt er ook klein drukwerk bewaard.

Het e x - l i b n s v a n b a r o n J e a n Baptist de Bethune ( 1 8 2 1 - 1 8 9 4 )

Voor zover er geen woekerprijzen worden gevraagd, wordt ook uit veilingen of antiquariaat
aangekocht.
Het is uiteraard moeilijk om gedetailleerd in te gaan op alles wat er in de bibliotheek te vinden is. De verzameling van neogotica kwam al aan bod. Verder is er de
uitgebreide verzameling geschiedkundige
tijdschriften, te beginnen met de Messager
des Sciences historiques (1822-1896) en de
grote lokale reeksen, waarvan de Brugse Bulletin de la Société d'Emulation de oudste is,
naast die van bijvoorbeeld Gent, Brussel, Mechelen, Kortrijk, leper, enz., tot de annalen
en het bulletin van het Comité fla mand de
France, of de historische congressen van
België, de publicaties van de Maatschappij
der Vlaamsche Bibliophillen, of Rond den
Heerden Biekorf. Recenter zijn de vele
heemkundige tijdschriften.
Op de boeken gedrukt vóór 1800, te
beginnen met enkele incunabelen, kan hier
niet in detail worden gegaan, ook al omdat zij
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doorgaans ook in andere bibliotheken zijn te
raadplegen (wat dan weer niet geldt voor de
handschriften uit de 15de eeuw en later). Maar
na 150 jaar verzamelen bevinden er zich wel
heel wat titels die nu nog moeilijk te vinden
zijn. Zo moeten de West-Vlaamse drukken worden vermeld, alleen voor Brugge een 600-tal.
Er zijn haast volledige reeksen van de almanakken of van het jaarboek van het bisdom,
naast pamfletten, wetten en ordonnanties, gelegenheidsdrukwerk, volksliteratuur... Opmerkelijk in dit verband zijn een reeks van Brugse
veilingcatalogi die een periode van 200 jaar bestrijken. Zij kunnen symbool staan voor het nut
ook schijnbaar minder belangrijk drukwerk bij
te houden. Zij zijn het laatste decennium de
meest systematisch geraadpleegde bron uit de
bibliotheek geworden, met zelfs interesse vanuit het Getty-museum en de British Library.
In deze iets te lange opsomming mogen de
West-Vlaamse schrijvers niet ontbreken,
waaronder vanzelfsprekend Gezelle, Streuvels en Demedts, maar ook niet-literaire auteurs met West-Vlaamse roots.
Verder is er nog een afdeling genealogische en heraldische werken en tijdschriften
(te beginnen uiteraard met de Annuaire de la
Noblesse beige).
Tussen bibliotheek en archief in, is er
nog een verzameling van prenten en gravures, foto's, postkaarten, menu's, overlijdensen huwelijksberichten, bidprentjes,... die ook
grotendeels geïnventariseerd zijn.
Boeken verzamelen als hobby blijft
een echte sisyfusarbeid. Het is nooit gedaan
en zal ook nooit eindigen. Het enige voordeel
van een verzameling zoals deze in Marke,
berust in het feit dat niet minder dan vijf generaties van éénzelfde familie zich voor hetzelfde doel hebben ingezet: het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gegevens over de
eigen streek, in casu West-Vlaanderen.
De wijze raad van Joseph de Bethune
indachtig: 'Vernietig nooit een gedrukt of geschreven document, hoe onbeduidend ook.
Na zeven jaar zal je beslissen het te bewaren, twintig jaar later zal het je van pas komen en in minder dan een eeuw zal het
waardevol en kostbaar zijn.'
1 Catalogus van het Fonds Joseph de Bethune,

Kortrijk, 1982-88, 2 delen
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'Ik h o u v a n e e n p r o j e c t d a t n o o i t
en e e n b i b l i o t h e e k is d a t . ' -

David

eindigt,
Hicks

Walter de Smaeie

Het woord cultuur heeft een eigen
gevoelswaarde. Het roept literatuur en
plastische kunsten op. De naam
Cultuurbibliotheek verwijst in eerste
instantie naar deze domeinen. Het woord
mediatheek wordt bewust vermeden omdat
het boek gekoesterd wordt. De
Cultuurbibliotheek is een privé-bibliotheek
•n de betekenis dat er van overheidswege
geen subsidies ontvangen worden, maar het
s wel een bibliotheek die, op vaste uren,
>/oor iedereen openstaat. Bij deze eerste
oenadering moet al direct vermeld worden
dat het om een studiebibliotheek gaat. Er is
j u s geen plaats voor bv. romans of
stripverhalen die louter ontspanning bieden.

Drie loten aan één stam
Kanunnik Robrecht Stock (1904-2000)
is de stichter van de Cultuurbibliotheek. Als leraar in de colleges van Moeskroen, Roeselare
en Brugge had hij ondervonden dat er weinig
geïnvesteerd werd in studiemateriaal en toen
hij in 1955 hoofdinspecteur werd van het secundair onderwijs in het bisdom Brugge,
achtte hij het zijn plicht daar zelf iets aan te
doen. Op 9 februari 1957 verschenen in het
Staatsblad, de statuten van de vzw die tot doel
heeft'...de nodige hulp te bieden, bij meergevorderde studiën en opzoekingen van algemene en regionale aard, inzonderheid door het
inrichten en openstellen van een centrale bibliotheek met uitleendienst, voor het publiek toegankelijk, en bevattende wetenschappelijke en
letterkundige werken, dienstig voor deze studiën en opzoekingen.' De stichtende leden die
achter deze ietwat krampachtige tekst stonden, waren: K. Berquin, A. Carron, A. Decoene, A. Demedts, J. Dinneweth, J. Dochy, G.
Eneman, J. Ghesquière, J. Kesteloot, R. Stock,
J. Storme, V. Vangheluwe en A. Viaene. In de

doelstelling vallen de woorden 'meer gevorderde studiën' ongetwijfeld op. Kanunnik
Stock had een onbeperkt vertrouwen in studie
en hij was ervan overtuigd dat dit een waarborg is voor de verheffing van het Vlaamse
volk. Hij heeft zich daarvoor ingezet met alles
wat hij ter beschikking had: een knap verstand, organisatietalent, krediet en gezag als
hoofdinspecteur, en een behoorlijk familiebezit.
Veertig jaar lang kocht hij boeken aan en wanneer men vroeg wat hij wilde kopen, antwoordde hij steevast: alles wat interessant is
en van blijvende waarde.
Op 28 december 1980 werd de bibliotheek overgebracht naar het Sint-Lodewijkscollege. Die gastheer werd meteen de tweede
partner van de bibliotheek. Van de oude collegebibliotheek waren enkel nog wat restanten
over en de toenmalige directeur Ga by Buyse
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Kanunnik Robrecht Stock ( 1 9 0 4 2 0 0 0 ) in d e l e e s z a a l v a n d e
Cultuurbibhotheek (1994).
[Foto: B r u g g e , J a n V e r n i e u w e ]

begreep het belang van de bibliotheek voor
het onderwijs. De infrastructuur die het college
inbracht was - en is - aanzienlijk. In de loop
van de jaren kocht het college ook boeken aan
die deel gingen uitmaken van het geheel.
Steeds bezorgd om degelijk studiemateriaal te kunnen aankopen, stichtte kanunnik Stock in 1991 (Staatsblad van 7 november) de Vereniging Stock-Laureyns voor boek
en kuituur vzw, om de bibliotheek te ondersteunen. Daarmee was de structuur van de
Cultuurbibliotheek, zoals ze thans functioneert,
volledig: 3 partners die samen de bibliotheek
sturen: de vzw Cultuurbibliotheek met als
voorzitter Jozef Vindevoghel, het Sint-Lodewijkscollege met directeur Koen Seynaeve en
de vzw Stock-Laureyns onder het voorzitter-
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De Cultuurbibliotheek
in Brugge

3.
4.

schap van Luc Martens. De Cultuurbibliotheek
vormt één geheel om de doelstellingen van de
drie partners samen waar te maken: studiemateriaal aanbieden aan een publiek gaande
van scholieren tot universitair gevormden.
Een eigen profiel
Een bibliotheek kan natuurlijk niet alles wat interessant is, blijven aankopen. In de
loop van de jaren tekende zich steeds duidelijker een profiel af. De vzw Cultuurbibliotheek
was het eerst klaar met een beleidsvisie. Op
7 juni 1995 werden de doelstellingen geconcretiseerd. Er werden drie krachtlijnen uitgestippeld:
1.
De bibliotheek wil het werk van de
leerkrachten in het secundair onderwijs en in leraarsopleiding
ondersteunen.
2.
De bibliotheek is een studiecentrum.
Scholieren kunnen er werken hetzij in
klasverband hetzij individueel. Ook
voor sommige HOBU-studenten en
universitairen kan de bibliotheek
goede diensten bewijzen. Meer algemeen is de Cultuurbibliotheek een instrument voor zelfstudie. Wie een hoger diploma heeft, is een potentiële
gebruiker van de bibliotheek.
3.
Bovendien - op een moment dat bibliotheken gevaar lopen louter informatiecentra te worden - is het niet
onbelangrijk dat de liefde voor het
boek gecultiveerd kan worden.
Enige specialisatie dringt zich dus op.
Voortbouwend op de verworven fondsen en
met het oog op lacunes in de regio Brugge,
worden 5 domeinen speciaal verzorgd:
1.
Antieke culturen inzonderheid Hellas
en Rome, zowel wat klassieke talen
(tekstuitgaven en vertalingen) betreft,
als kunst en geschiedenis. Dit item
mag gerust de belangrijkste specialiteit van de bibliotheek genoemd
worden.
2.
De geschiedenis van de 19de en
20ste eeuw: de geschiedenis van Europa en de interculturele betrekkingen, met aandacht voor de missiegeschiedenis.

5.

Kunstgeschiedenis. Kunsttijdschriften
uit de 19de eeuw worden opgespoord.
Cartografie. Gezien het voorhanden
zijnde fonds wordt dit domein, ofschoon zeer selectief, toch goed
verzorgd.
Nederlandse taal- en letterkunde. We
beschikken over oude woordenboeken
en oude drukken over Nederlandse/
taalkunde. Dat blijven we volgen. De
letterkunde van de 19de eeuw, sociologisch niet onbelangrijk, is goed voorzien.

Naast deze domeinen heeft de bibliotheek heel wat te bieden i.v.m. de hulpwetenschappen van de geschiedenis, de geschiedenis van Vlaanderen, Frans- Vlaanderen, de
Vlaamse Beweging, kerkgeschiedenis, aardrijkskunde, folklore, de geschiedenis van de
wetenschappen, godsdiensten en filosofie.
In functie van de derde doelstelling
hebben we oog voor esthetisch verzorgde uitgaven, typografie en de geschiedenis van het
boek. Edmond Demans mooie uitgaven van
Emile Verhaeren bv. zullen we blijven koesteren. We ontsieren het uiterlijk van onze boeken ook niet door klevertjes of plakband.
Een band met het onderwijs
Het zal niemand verwonderen dat het
Sint-Lodewijkscollege uiteraard meer gericht
is op direct bruikbaar materiaal voor scholieren en leerkrachten. Ten gerieve van de
scholieren werd daarom het fonds Scholierenbibliotheek opgericht. De werken van dit
fonds zijn voor hen geschikt en kunnen ook
door hen ontleend worden. Natuurlijk zijn
scholieren van alle scholen welkom in de bibliotheek.
We zijn uiteraard gelukkig met de beslissing van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst om in de Cultuurbibliotheek
(en in de KULAK) een Didactische Bibliotheek op te richten met vakdidactiek voor het
ASO. Vier jaar geleden gesticht, heeft dat
fonds nu 700 titels, verdeeld over 19 vakken.
Het vak Nederlands is best voorzien met 215
titels. In de bibliotheek is de catalogus op pc
te raadplegen en aan de leerkrachten die het
wensen, wordt een lijst gestuurd met de titels
van hun vak. Er liggen bovendien heel wat lopende tijdschriften voor Nederlands, godsdienst, geschiedenis, Frans, klassieke talen,
wetenschappen en wiskunde ter inzage.
In functie van het onderwijs hebben
we 5 didactische brochures uitgegeven over
Nederlands, Latijn, Guido Gezelle, plastische
kunsten en de aanwinsten i.v.m. vakdidactiek.
De Vereniging Stock-Laureyns ziet het
als haar speciale opdracht te zorgen voor
grote naslagwerken die in de leeszaal ter be1274 1

schikking staan: The Cambridge History of
China, Lexikon des Mittelalters, Der neue
Pauly, The New Grove Dictionary of Music
and Musicians...
Kanunnik Stock heeft het altijd betreurd dat boeken uit privé-bibliotheken, die
vaak met zorg bijeengebracht werden en een
uniek geheel vormden, na de dood van de
verzamelaar weer verspreid werden. Van de
bibliotheek van A. Viaene kon, met de steun
van de Raadkamer Antoon Viaene, een interessant stuk gekocht worden. De bibliotheek
van kanunnik Stock werd natuurlijk integraal
in de Cultuurbibliotheek opgenomen en de
lijst van schenkers groeit gestaag: R. De Keesemaecker, J. van Iseghem, A. De Vloo, J.
Sissau, R. Lesage, J. Demeester, G. Van Hee,
L. Vanden Bussche, A. Vanhoutte...
Een project dat nooit eindigt...
Cultuurprojecten mogen met eeuwen
gemeten worden. Het Sint-Lodewijkscollege
dat nu al meer dan 160 jaar werkt aan opvoeding en onderwijs, bouwt een nieuwe bibliotheek die haar deuren moet openen in 2005.
In deze nieuwe locatie zal de Cultuurbibliotheek klaar staan voor nieuwe uitdagingen.
Met 130 andere bibliotheken gebruiken we het BIDOC-systeem en zijn we trouwe
medewerkers in een BIDOC-gebruikersgroep
van het onderwijs. De automatisering en het
gebruik van internet (www.cultuurbibliotheek.be) bieden steeds meer mogelijkheden
om informatie in te winnen en om de rijkdom
van de eigen bibliotheek te ontginnen. Het
boek biedt echter meer dan informatie. Het
boek is een medium dat concentratie bevordert. Het prikkelt bovendien de nieuwsgierigheid en kan een esthetisch genot bieden
door de grafische vormgeving, het papier, de
gepaste typografie en de band.
In het onderwijs is zelfwerkzaamheid
aan de orde. De Cultuurbibliotheek wil in het
onderwijs van de toekomst functioneren.
Schoolse opleiding is noodzakelijk maar voor
de bibliotheek te beperkt. Enerzijds wil ze een
studiecentrum zijn, liever dan een 'studielandschap' gericht op leren voor een baan.
Anderzijds wil ze zich beperken en de bibliotheek herwaarderen naast de mediatheek.
De regio Brugge is rijk aan bibliothe-
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ken met oude drukken. De Vlaamse Gemeenschap vindt het terecht belangrijk dat dit rijke
bezit beschreven wordt en bereikbaar wordt
voor wetenschappers. We werken al enkele
jaren aan een wetenschappelijke beschrijving
van onze 'pretiosa'. De eerste resultaten
liggen voor.
Een bibliotheek die het modieuze
woord 'cultuur' in haar naam geschreven
heeft, is het aan zichzelf verplicht aandacht
te schenken aan de veelheid van culturen in
de wereld. Het thema van de interculturele
betrekkingen wint voortdurend aan belang.
We willen materiaal aanreiken om Nederland
beter te leren kennen. Europa en de uitbreiding naar het Oosten interesseren ons. Kennis van vreemde culturen kan een rijkdom
betekenen en het is daarom logisch dat we
steeds meer belangstelling aan de dag leggen
voor het Verre Oosten. Het humanisme krijgt
een wereldwijde dimensie.

F r o n t i s p i c e v a n - De groote Nieuwe
Vermeerderde Zee-atlas ofte
Water-werelt. J o h v a n K e u l e n ,
Amsterdam,

1680

De l e e s z a a l v a n d e
C u l t u u r b i b l i o t h e e k in B r u g g e
[Foto. B r u g g e , H u g o
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Maertens]

Een bibliotheek in dienst
van Ruusbroec en zijn
Genootschap te Antwerpen
Fians

Hendnckx

De Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap is gegroeid samen met het
plan van zijn stichters, waarbij pater
Stracke het initiatief nam, om de
geschiedenis van de vroomheid in de
Nederlanden te bestuderen. Toen hij in
1903-1904 het doctoraat in de Germaanse
Filologie te Leuven behaalde met een
proefschrift over de Middelnederlandse
levens van Christina van Sint-Truiden en
Lutgardis van Tongeren, werd hij door zijn
promotor Lodewijk Scharpé (t 1935)
aangemoedigd in zijn voornemen om een
Bibliotheca

Ascetica

Jesu Provinciae

Patrum

Flandrensis

Societatis
op te richten.

Deze centrale bibliotheek van de orde zou
het nodige bronnen- en studiemateriaal
leveren voor het onderzoek van de
spiritualiteit der Sociëteit van Jezus in de
Nederlanden vanaf de Contrareformatie tot
de 18de eeuw. Want de Bibliographie
Compagnie

de Jésus,

de la

in twaalf banden

samengesteld achtereenvolgens door
Augustin en Aloïs De Backer (t resp. 1873
en 1883) en Carlos Sommervogel (t 1902)
diende te worden aangevuld en verbeterd

Mimatuur voorstellende de
H. Cecilia met

hoofddeksel,

grauwe duif (of valk), palmtak en
klokje (Zuid-Nederlands), i n .
G e t i j d e n b o e k naar d e v e r t a l i n g
van Geert Grote ( Z w o l l e , S i n t

wat de Zuid- en Noord-Nederlandse

A g n i e t e n b e r g (?), c a . 1 4 5 0 .

iezuïetenauteurs betrof.

- Antwerpen,

Ruusbroec-

g e n o o t s c h a p , h s . N e e r l . 1, f° l v
[Foto: A n t w e r p e n ,

Doch ten gevolge van de vaststelling
dat in de handboeken Nederlandse literatuurgeschiedenis de ascetische en mystieke geschriften een onvoldoende belangstelling en
vaak een kleinerende behandeling kregen, en
in het licht van de ontvoogding van Arm Vlaanderen - Strackes opmerkelijke rede uitgesproken voor de Katholieke Vlaamsche Wacht in
Borgerhout op 13 november 1913 - groeide
het oorspronkelijke plan, dat nooit werd verwezenlijkt, geleidelijk aan uit tot een meer globale
navorsing van de Nederlandse spiritualiteitsge-

Ruusbroecgenootschap]
Gehlstoneerde goud blad in itiaa I
met blauwgroene pauw op
tegelvloer, i n . G e t i j d e n b o e k naar
d e v e r t a l i n g v a n Geert Grote
( Z w o l l e , S m t - A g n i e t e n b e r g (?), c a .
1 4 5 0 ) . - A n t w e r p e n , Ruusbroecg e n o o t s c h a p , h s . N e e r l . 1, f° 2 r
[Foto- A n t w e r p e n ,
Ruusbroecgenootschap]
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schiedenis, waarvan het uitgangspunt naar de
Middeleeuwen werd verlegd.
Drie jezuïeten - allen germanisten afgestudeerd aan de Leuvense Alma Mater Desiderius A. Stracke (t 1970), Jozef Van
Mierlo (t 1958) en Leonce Reypens (t 1972),
werden de stichtende geleerden van een
nieuwe werkgemeenschap. Stracke verdiepte
zich in de studie van de kerstening der Lage
Landen en van de levens der Merovingische
heiligen; Van Mierlo en Reypens bestudeerden
respectievelijk Hadewijch en Ruusbroec. Op
aanwijzing van de Gentse mediëvist Willem de
Vreese (t 1938) ondernam dit driemanschap
vergezeld van hun confrater Jozef-Jan Nieuwenhuyzen (t 1958), die later naar de norbertijnen van Postel is overgegaan, in 1913 een
verkenningstocht in bibliotheken van de toenmalige Oostenrijks-Hongaarse monarchie op
zoek naar Middelnederlandse mystieke teksten
in handschriften en incunabelen. Het daaropvolgende jaar publiceerde Stracke de resultaten van hun onderzoeksreis in de Verslagen en
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Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal en Letterkunde (Gent,
1914, p. 750-788). De voor de studie van de
Nederlandse vroomheid onmisbare devotieboekjes en werkinstrumenten, meer dan
20.000 stuks, werden aanvankelijk in Leuven
bijeengebracht. In dit verband getuigt de Nijmeegse karmeliet en hoogleraar Titus
Brandsma (t 1942), een van de eerste Nederlandse medewerkers, in 1935 over de rusteloze ijver van Stracke om allerlei devotionalia
(vooral prentjes) uit het godsdienstige volksverleden te verzamelen: 'Mochten er onder de
vroegere bezitters misschien enkelen zijn, die
achteraf spijt hebben gehad, dat zij een mooi
oud boekje aan den in dubbelen zin meeslepende Pater Stracke hebben meegegeven, ze
behoeven er geen spijt van te hebben, zij konden het niemand beter geven en het was bij
hem beter dan waar het eerst was.'
De noodzaak van een bibliotheekgebouw en van een systematische aanpak van
het wetenschappelijk onderzoek noopten de
pioniers in 1924-1925 te verhuizen naar Antwerpen, waar zij zich vestigden in een afzonderlijke vleugel van het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Intussen kwam een vierde jezuïet, de
classicus Jan-Baptist Poukens (t 1962), die
oorspronkelijk bij de bollandisten in Brussel
werkzaam was, maar er blijkbaar niet kon aarden wegens zijn Vlaamsgezindheid, zich bij
het drietal voegen. De omstandigheden waren
nu gunstig om over te gaan tot de feitelijke
stichting van het Genootschap. Het werd welbewust geheten naar de grote Brabantse mystieke schrijver Jan van Ruusbroec, die de belichaming is van de zuiverste en hoogste
contemplatie in de vroomheidsgeschiedenis
van de Lage Landen. Ruusbroec, uit het Brusselse herkomstig, leefde van 1293 tot 1381.
Na kapelaan te zijn geweest in de Sint-Goedelekerk te Brussel, stichtte hij samen met
twee priesters van Sint-Goedele, onder wie zijn
oom, de proosdij van Groendendaal bij Hoeilaart in het Zoniënwoud. Hij was er de eerste
prior en stond bekend om zijn goedheid; men
noemde hem trouwens de 'goede prior'. In
1909 werd hij door paus Pius X zalig verklaard
en in de Vlaamse bisdommen wordt hij op 2
december, zijn sterfdag, als Joannes de Wonderbare gevierd.

In 1926 hield Stracke tijdens de slotvergadering van de Vlaamsche Wetenschappelijke
Congressen in Gent een lezing Over Nederlandsche letterkunde en mystiek (Antwerpen,
1926), waarin hij als in een programmaverklaring uiteenzette wat hij bedoelde met de 'Gedeze reeks werd voortgezet onder de benaschiedenis der Nederlandsche vroomheid'. Het
ming Ruusbroec hertaald, toen pater Lodewijk
daaropvolgende jaar, in 1927, stichtten hij en
Moereels (t 1986), die van 1945 tot 1973 prezijn confraters het driemaandelijkse tijdschrift
ses van het Ruusbroecgenootschap is geOns Geestelijk Erf. Hiermee vulden zij een
weest, in een eenmansonderneming uitsluileemte aan in de Nederlandse geestelijke litera- tend de geschriften van Ruusbroec, uitgaande
tuurgeschiedenis en kwamen zij tegemoet aan
van de Lannoo-uitgave (zie hieronder), op
een stijgende interesse voor spiritualiteit, die
deze wijze tussen 1976 en 1983 voor het grote
trouwens in de voorgaande jaren in Westpubliek toegankelijk maakte. Het was ook aan
Europa merkbaar was door het ontstaan van
Brandsma te danken dat er in 1930 en 1931
een reeks nieuwe wetenschappelijke tijdschrifin Nijmegen en in 1934 in Heeswijk (Abdij
ten op dat gebied: La vie spirituelle (1919) en
Berne) onder ruime belangstelling van Noord
de Revue d'ascétique et de mystique (1920) in en Zuid 'Congressen van Redactie en MedeFrankrijk; La vida sobrenatural (1921) en Man- werkers van Ons Geestelijk Erf' werden georgaresa (1925) in Spanje; Zeitschrift für Aszese
niseerd. Meer recentelijk hield het Ruusbroecund Mystik (1926) in Duitsland. De ondertitel
genootschap twee congressen in Antwerpen in
'Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse
1989 en 1993, met respectievelijk een drievroomheid van de bekering af tot circa 1750'
daags symposion over Vrouwen en mystiek in
verklaarde duidelijk het doel dat werd beoogd:
de Nederlanden, 12de-16de eeuwieó. Th.
de historische studie van de spiritualiteit, zowel
Mertens, Antwerpen, 1994) en met een stuin haar literaire als volkse uitingen, in het Nediedag over 'Sietde brudegom comt'. Facetten
derlandse taal- en cultuurgebied met inbegrip
van die 'Die geestelike brulocht' van Jan van
van Noord-Frankrijk en het Rijnland, vanaf de
Ruusbroec (ed. Th. Mertens, Kampen, 1995)
6de eeuw tot het einde van het Ancien Rébij de zevenhonderdste verjaring van Ruusgime, toen onder de invloed van het 18debroecs geboorte.
eeuwse rationalisme het vrome leven onmisHoogtepunten in de aanvangstijd van
kenbaar een geestelijke achteruitgang
het Ruusbroecgenootschap waren zeker de
vertoonde. Het lag geenszins in de bedoeling
herdenking van de vijfhonderdvijftigste verja'de theorie van het inwendig leven theologisch
ring van Ruusbroecs dood in 1931 met de pusteviger te grondvesten en psychologisch juister blicatie van de feestbundel Jan van Ruuste beschrijven en te verklaren', een analyse die
broec- Leven, werken, alsook met de
meer in de lijn lag van het enkele jaren vroeger
oprichting van de wetenschappelijke reeks
in 1921 opgerichte tijdschrift Ons Geestelijk Le-Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk
ven. Het woordje 'vroomheid' in de ondertitel
Erf. In die reeks verschenen tot op heden 25
verdient enige verklaring. Stracke, vrijmoedig
delen. Deel 20 zal, eenmaal voltooid, de prestials hij was, verdedigde deze term tegenover de
gieuze editie van Ruusbroecs verzameld werk
opmerkingen van katholieken uit het Noorden,
in tien banden bevatten, die hiermee op definidie aan dit woord een zekere protestantse bijtieve wijze de nieuwe 'kritische' uitgave zal besmaak vonden, maar volgens hem moesten zij zorgen van zijn geschriften. Die werden reeds
het woord maar weer tot het hunne maken,
in 1932-1934 (4 dln., Mechelen, Het Kompas
want het zegt wat het zeggen moet: het woord
& Amsterdam, De Spieghel) en opnieuw is namelijk toepasselijk én op de ascese én op
maar ditmaal met een verbeterde opmaak en
de mystiek.
met nieuwe inzichten in de authenticiteit van
enkele teksten - in 1944-1948 (4 dln., Telt,
Van meet af aan werd er naar samenLannoo) uitgegeven, doch slechts met een
werking met Nederland gestreefd. Het moest
voorlopige graad van volledigheid. Van vooreen gemeenschappelijk tijdschrift worden voor
noemde definitieve editie, waarin de Middelnede hele Nederlanden... en in dit opzicht
derlandse tekst vergezeld is van een moderne
speelde het Genootschap een pioniersrol, lang
Engelse vertaling en van de Latijnse vertaling
voor er sprake was van een culturele integrauit 1552 door de Keulse kartuizer Laurentius
tie. Zo werd op initiatief van Titus Brandsma
Surius (t 1578), verschenen tot dusver zeven
gestart met de vulgariserende reeks Bloemen
van Ons Geestelijk Erf (1929-1932, N.S. 1949- delen bij Lannoo in Tie It aanvankelijk in sa1973): die bestond erin de Middelnederlandse
geestelijke literatuur in de oorspronkelijke tekst
uit te geven en te voorzien van een juxtavertaling in modern Nederlands tot stichting van
het brede gecultiveerde en devote publiek;

menwerking met Brill in Leiden (dln. 1-2,
1981) en vervolgens met Brepols in Turnhout
(dln. 3 e.v., 1988-). Bij laatstgenoemde uitgever wordt Ruusbroecs gezamenlijk oeuvre bovendien mee opgenomen in de gerenommeerde reeks Corpus Christianorum.
Continuatio Mediaevalis.
Wegens het steeds maar aangroeiend
aantal boeken was het Ruusbroecgenootschap
verplicht naar een ruimer verblijf te zoeken. In
1931 moesten de Ruusbroecleden uit het
Onze-Lieve-Vrouwecoliege verhuizen - er was
hier een nijpend tekort aan klaslokalen - naar
een belendend herenhuis aan de Rubenslei 15
om er de bibliotheek in onder te brengen. Die
telde in 1933 17.000 banden (De Standaard
dd. 15 april 1933). In 1937-1938 verhuisden
zij opnieuw en vestigden zij zich in een 18deeeuws oud herenhuis uit de tijd van vóór de
Franse Revolutie, gelegen aan de Prinsstraat
17, dicht bij de Sint-lgnatius-Handelshogeschool. De aangekochte woning werd Ruusbroec-Huis genoemd. In dat jaar, meer bepaald
op 27 april 1937, het feest van de Nederlandse
jezuïeten heilige Petrus Canisius (t 1597) - eigenaardig genoeg was de kans groot dat het in
1925 opgerichte Genootschap ook Petrus Canisiusgenootschap had kunnen heten - , werd
het Ruusbroecgenootschap, dat reeds vroeger
door de provinciale oversten was goedgekeurd,
eindelijk kerkrechtelijk bevestigd door de generale overste Wlodimir Ledóchowski (t 1942) in
Rome. Deze officiële bevestiging en goedkeuring is trouwens niet zonder slag of stoot gegaan: een persoonlijk bezoek van Stracke aan
Pater Generaal in november 1936, om deze te
overtuigen van het internationaal belang van de
Nederlandse vroomheidsgeschiedenis en van
het feit dat de studie hiervan het wetenschappelijk werk van de bollandisten niet in de weg
zou staan, was nodig om de erkenning er door
te krijgen.
Ook intern was niet alles naar wens. De
geestdrift van de beginjaren was enigszins geluwd. De vraag rees of het Genootschap niet ergens anders diende te worden ondergebracht;
er werd gedacht aan een eventuele verhuizing
naar Nijmegen. De oprichting van nieuwe ordetijdschriften, die zich ook met historich onderzoek inlieten, onttrok aan het Genootschap sommige medewerkers. De financiële moeilijkheden
van het tijdschrift, dat uiteraard een beperkt afzetgebied had, wogen zwaar. De Tweede Wereldoorlog bemoeilijkten de contacten tussen
Noord en Zuid. Maar met de komst, in 1945,
van Strackes opvolger, pater Moereels, die over
een groot organisatorisch talent beschikte, kwam
er weer stuwkracht in de onderneming. Onder
zijn voorzitterschap, dat hij 28 jaar zou uitoefenen, bood zich een hele generatie nieuwe vorsers aan: in 1946 de Nederlander Bernard
Spaapen (t 1977), in 1947 Albert Ampe (tot

1997), in 1955 Jozef Andriessen en van 1956
tot 1958 Albert Deblaere (t 1994). Het verblijf
van laatstgenoemde was wel kortstondig, maar
invloedrijk op de volgende generatie onderzoekers die aantrad, toen eind 1973 het Ruusbroecgenootschap, met behoud van zijn eigenheid, als Centrum voor Spiritualiteit in het
Departement Filosofie en Religieuze Wetenschappen van de Universitaire Faculteiten SintIgnatius Antwerpen (Ufsia) werd geïntegreerd.
Op dat ogenblik had pater Moereels de universitaire leeftijdsgrens overschreden en verhuisde hij
naar het jezuïeten hu is in Heverlee (Leuven) om
er zich ongestoord aan een oude droom, het
hertalen van Ruusbroecs werken, te wijden (zie
hierboven). De fakkel werd overgedragen: in
1974 aan Jos Alaerts (tot 1989) en Paul Mommaers, en in 1978 aan Paul Verdeyen. In 1985
kregen de jezuïeten het gezelschap van de Nijmeegse neerlandicus Thom Mertens die pater
Andriessen in het Ruusbroecgnootschap opMiniatuur voorstellende de
H. Clara met stralenkrans,
volgde, terwijl pater Alaerts in 1989, die binnen
kromstaf
en monstrans op zwartede orde andere opdrachten kreeg, aan zijn conwitte tegelvloer, i n : G e b e d e n b o e k
frater Guido de Baere de zware taak overdroeg
(Vlaanderen, c a . 1425).
om de kritische editie van het vezamelde werk
- A n t w e r p e n , Ruusbroecvan Jan van Ruusbroec tot een goed einde te
g e n o o t s c h a p , h s . N e e r l . 1 1 , f° 3 v °
brengen (G. de Baere, De editie van Ruusbroecs
[Foto A n t w e r p e n ,
Ruusbroecgenootschap]
Opera Omnia in wording. Bij het verschijnen van
Vanden xii beghinen', Ons geestelijk erf, 74,
2000, p. 255-263). In de nabije toekomst worindustrieel Lieven Gevaert (t 1935) kon een
den twee nieuwe vorsers verwacht in opvolging
aanpalend pand, een oude koffiebranderij, in
van de jezuïeten Verdeyen en Mommaers die
1952 worden aangekocht en in 1953-1954
respectievelijk in 2000 en 2001 tot het emeritaat worden omgebouwd tot een modern relatief
werden toegelaten. Zij zullen functioneren in de
brandveilig boeken magazijn waar op dat ogennieuwe structuur van de Vakgroep Religieuze
blik 50.000 banden een onderkomen vonden.
Wetenschappen (sedert het academiejaar 1998Een fraaie voor bezoekers beter toegankelijke
1999) met verbrede horizonten in het spiritualileeszaal zorgde ervoor dat het wetenschappelijk
teitsonderzoek, waarbinnen evenwel de eigen
onderzoek in comfortabeler omstandigheden
wetenschapsbeoefening van het Ruusbroecgekon gebeuren. Die materiële vernieuwing benootschap, zoals het werd uitgestippeld door zijn
wees haar deugdelijkheid, toen een aantal jastichters, gewaarborgd blijft.
ren later bij de oprichting van de Ufsia in 1965
de bibliotheek steeds meer diensten ging bieEen eigenlijk bibliotheekgebouw ontden aan de studenten, in het bijzonder een
brak tot hiertoe nog aan de nieuwe vestigingsplaats van het Genootschap. De boeken stapel- tijdlang als seminariebibliotheek fungeerde voor
de studenten in de geschiedenis.
den zich overal in het Ruubroec-Huis op, het
brandgevaar was niet denkbeeldig en de talrijMisschien kan hier terloops nog wat
ker wordende bezoekers vonden niet eens een
cijfermateriaal worden medegedeeld in verrustige plaats om ongestoord te werken. Bij de
band met de omvang van het boekenbezit: in
eerste jubileumviering in 1950 was de biblio1961 telde het catalogusmeubel in het geheel
theek 40.000 banden rijk. Dankzij de financiële 90.000 steekkaarten waarop het bezit van
steun uit de nalatenschap van de Antwerpse
51.000 banden, exclusief de tijdschriften,
stond beschreven; in 1970, drie jaar vóór de
integratie van het Ruusbroecgenootschap in
de Ufsia, bevatte de bibliotheek, die evenwel
het eigendom bleef van de jezuïeten der Loyola-Vereniging, 60.000 banden; in 1981, het
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jaar waarin het zesde eeuwfeest van Ruusbroecs overlijden werd gevierd - met onder
meer enkele wetenschappelijke manifestaties
zoals een internationaal congres in het Instituut voor Middeleeuwse Studies te Leuven en
een groots opgezette tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel - ,
was dat aantal reeds opgelopen tot 90.000
banden.
Dertig jaar na de oprichting van het
eerste boeken magazijn was dit niet alleen opnieuw aan verruiming toe, maar moest ook de
verouderde infrastructuur van de leeszaal, van
de bijzondere bibliotheekafdelingen en van de
personeelskamers worden aangepast. De
plaatselijke jezuïetencommuniteit van Loyola
besloot de oude bibliotheek af te breken en op
de vrijgekomen oppervlakte nieuwe bibliotheek- en personeelsruimten op te trekken.
Aan het oude, vier verdiepingen tellende boeken magazijn werd een evengroot magazijn
hoeksgewijs aangebouwd. Er kwam een
nieuwe spatieuze leeszaal en er werden ruime
werk- en administratiekamers voorzien. De
nieuwbouw werd opgericht tussen 1985-1988.
Dit betekent dat de hele bibliotheek in nauwe-

2.

De bio-bibliografische afdeling omvat
de verschiliene bekende wetenschappelijke naslagwerken op het gebied van
de vroomheidsgeschiedenis en aanverwante disciplines, alsook handschrif4.
ten- en archiefinventarissen, en catalogi van incunabelen en latere drukken. In deze afdeling horen ook thuis
de historische bronnencollecties van
de Commission royale d'histoire (BelB. Oude boekenbezit
gië), van de Monumenta Germaniae
Historica (Duitsland), van de Recueil
Bij de vermelding van het cijfermaterides historiens des Gaules (Frankrijk);
aal dient men ermee rekening te houden dat
verder de patristieke verzamelingen,
het oorspronkelijke bezit van deze afdeling in
met name de Weense kritische uitgave
1998 werd aangevuld met documenten die,
van de Latijnse kerkvaders, Mignes
naar aanleiding van de verkoop van de biblioPatrologia Graeca en Patroloigia Latina,theek van het Onze-Lieve-Vrouwecollege der
alsook het Corpus Christianorum. Con- Jezuïeten in Antwerpen, aan het jezuïeten hu is
tinuatio Mediaevalis uitgegeven door de Loyola, de eigenaar van de Ruusbroecbibliobenedictijnen van Steenbrugge en ten
theek, zijn overgedragen. Deze documenten,
slotte de Acta Sanctorum, een door de waarvan de inhoud bondig in verschillende lijsbollandisten in Brussel verzorgde krititen voor intern gebruik is beschreven, zijn nog
sche uitgave van heiligenlevens.
niet verwerkt in het bestand.
De afdeling van de monografieën betreft de moderne drukken na 1800 en
1.
De bibliotheek bezit 530 handschriften
is hoofdzakelijk als volgt ingedeeld: aldie belangrijk zijn voor de studie van
gemene geschiedeniswerken, ook die
het geestelijk leven, van de 12de tot de
met betrekking tot de Nederlanden als
20ste eeuw. Tot de verzameling behokennis van de achtergrond waartegen
ren niet alleen literaire manuscripten,
de religieuze uitingen zich hebben afgemaar ook archivalia, want alles wat met
speeld; kerk- en kloostergeschiedenisde hand werd geschreven, valt er onder
sen, in het bijzonder betreffende de
Nederlanden (met een goede vertegenwoordiging van protestantica, jansenistica en humanistica); werken over de
geschiedenis van de ascese en mystiek
12791
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De Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap heeft een heel apart karakter. In
deze bibliotheek worden immers niet louter
devotieboekjes bijeengebracht, zoals dit het
geval zou zijn in een kloosterbibliotheek, namelijk tot geestelijke onderrichting van de
kloosterlingen. Maar hoofddoel van de bibliotheek is het wetenschappelijk materiaal ter beschikking stellen van de vorsers, die het godsdienstig leven in het Nederlandse cultuurgebied in al zijn uitingen bestuderen. In totaal
- dit zijn de moderne en oude drukken, tijdschriften en brochures- bezit de collectie ca.
120.000 banden. Welke zijn de zwaartepunten
van de bibliotheek?

en over de verschillende auteurs of
stromingen die daarin een bijzondere
plaats hebben; heiligenlevens; werken
over kerkelijke kunst, belangrijk voor de
studie van de religieuze iconografie;
studies over religieuze volkskunde in
verband met bedevaarten en bijzondere
devoties, gebruiken en toestanden uit
het dagelijkse leven; studies over plaatselijke geschiedenis die van belang zijn
om de volksvroomheid te leren kennen;
studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis, die uiteraard in deze sectie
een bijzonder onderdeel vormt bij het
onderzoek van de Nederlandse vroomheid; werken over historische theologie
als kader waarin ascese en mystiek
zich hebben ontwikkeld.
De afdeling van de tijdschriften bevat
voornamelijk bibliografische, historische, kerkhistorische en monastieke
periodieken uit de ons omringende taalgebieden. Tot dusver telt de bibliotheek
764 geregistreerde tijdschrifttitels, waarvan een 250-tal lopend zijn.
De afdeling van de brochures telt talloze
overdrukken (8 a 10.000), hoofdzakelijk
van artikelen uit tijdschriften, waarop de
bibliotheek niet geabonneerd is.

EEN

lijks drie jaar tweemaal is verhuisd. Tijdens de
werkzaamheden werden de boeken en andere
documenten van de Ruusbroecbibliotheek, op
uitnoding van wijlen pater Jo Van Brabant
(t 2001), de gastvrije hoofdbibliothecaris van
de Ufsia (1966-1986), ondergebracht in de
magazijnen van de oude centrale bibliotheek.

len, heiligen en begenadigden-, Iconografie van
heiligenlevens en martyrologia; geschiedezelfde noemer 'handschriften'. Per
Jan van Ruusbroec en Groenendaal; Tekenindenissen van broederschappen, bedeeeuw is de bezetting de volgende (de
gen van Louis Beyaert-Carlier betreffende heilivaarten en miraculeuze beelden; religigetallen zijn meestal approximatief): uit
gen (Brugs kunstenaar, t 1952); Suffragia-,
euze emblemata en toneelliteratuur, enz.
12de eeuw is een fragment herkomstig;
Vaantjes en huiszegens; Plaatsgebonden devoDeze afdeling telt ongeveer 30.000 ban8 handschriften dateren van de 14de
ties-, Antwerpse devotieprenten met rijmgebeden, waarvan 92 incunabelen (beschreeeuw; tot de 15de eeuw behoren 25
den-, Antwerpse devotieprenten met zinnebeelven in Polain) en 176 post-incunabelen
handschriften; 55 handschriften zijn van
den-, Antwerpse mariale devotieprenten-,
(beschreven in Nijhoff-Kronenberg). De
de 16de eeuw; uit de 17de eeuw zijn 65
Antwerpse evangelieprenten-, Miniaturen-, Snij-,
drukken verschenen tussen 1541 en
handschriften voorhanden; de rest is af1600 zijn opgenomen in Belgica Typo- knip- en prikwerk; Antwerpse devotieprenten
komstig uit de 18de-20ste eeuw. Per
graphica. Wat de 17de-eeuwse Neder- met geschilderde randversieringen-, Beklede detaal tellen we, behoudens enkele Duitsvotieprenten-, Bidprentjes van vóór 1800.
landstalige typografische productie in
en Engelstalige, een 40-tal Franstalige,
onze gewesten betreft, loopt momenteel
een 100-tal Latijnse en ongeveer 350
het project Short Title Catalogue VlaanNederlandstalige manuscripten, waarvan
deren {= STCV), waarin het grootste deel LITERATUUR
De Middelnederlandse handschriften...
J . ALAERTS, Het Ruusbroecgenootschap
te Antwerpen, Kultuiut
- maar nog lang niet alles - van de colEerste deel, door F. Hendrickx, in: Misleven, 6 0 , 1 9 9 3 , p. 8 2 - 8 5 .
lectie uit de Ruusbroecbibliotheek op di- A. AMPE, Het Ruusbroecgenootschap, Kapstok, 8 , 1 9 8 4 , nr. 4
cellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr.
(= Kerk in d e stad Antwerpen), p. 7 4 3 .
gitale wijze recentelijk is verwerkt. Ook
Jan Deschamps..., onder redactie van
Berichten van de
vanuit andere invalshoeken dan de chro- J . ANDRIESSEN, Het Ruusbroec-Genootschap,
E. Cockx-lndestege en F. Hendrickx, dl.
K.U.V. - Katholieke Universitaire Vrouwenvereniging, 1 9 5 7
nologische werd deze afdeling ontsloten,
1, Antwerpen, p. 63-103, werden bestuzomer, p. 1 0 - 1 4 .
bijvoorbeeld onlangs door Peter M. Daly
deerd. Soms is men verwonderd dat het
J . ANDRIESSEN, Het Ruusbroecgenootschap,
Vlaanderen, 3 0 ,
en John Manning, A survey of the em- 1 9 8 1 , p. 1 8 9 - 1 9 2 .
Ruusbroecgenootschap geen enkel
Nieuwe e n c y c l o p e d i a
blematic holdings in the Library of the J . ANDRIESSEN, Ruusbroecgenootschap,
Ruusbroechandschrift bezit. Het antvan d e V l a a m s e B e w e g i n g , 3 , 1 9 9 8 , p. 2 6 7 8 .
Ruusbroecgenootschap, Antwerpen,
woord is eenvoudig: daarvoor is het te
W. AUDENAERT, Clavis Foliorum Periodicorum
Theologicorum
Ons geestelijk erf, 70, 1996, p. 269-288.
laat opgericht. In 1925 waren alle beBenelux - CFPTh, m.m.v. G. Ginneberge en H. Morlion (= In
3.
Aansluitend bij de voornoemde secties
kende Ruusbroechandschriften reeds in
s t r u m e n t a T h e o l o g i c a , 13), Leuven, 1 9 9 4 , p. 2 7 5 - 2 8 0 (befteft
bezit de bibliotheek ruim 800 micro'Ons Geestelijk Erf')
het bezit van de vele rijks-, universiteits-,
R. BOUDENS, Het Ruusbroecgenootschap
(= Kerk in V l a a n d e r e n
films, waarvan er 542 zijn geregistreerd.
stads-, abdij- of seminariebibliotheken
6 9 ) , Kerk e n Leven, 1 9 9 5 (29 november), nr. 4 8 , p. 5 .
Zij bevatten voornamelijk geestelijke
van ons Europese werelddeel. Het RuusG. DE BAERE, Ruusbroec en het Ruusbroecgenootschap,
Lewtraktaten uit Europese en Amerikaanse
broecgenootschap bezit evenwel twee
Tijdschrift van d e Werkgroep voor streek- en volkskunde v a n
bibliotheken. Hieronder bevinden zich
fragmenten van RuusbroechandschrifSint-Pieters-Leeuw, 1 3 , 1 9 9 4 , p. 1 7 - 2 8 .
Christian DE BORCHGRAVE, Eerst Vlaanderen voor Christus. De
ca. 200 microfilms van handschriften
ten: een fragment uit Van den geestelipionierstijd van het Ruusbroecgenootschap,
Averbode, 2 0 0 1 .
met Ruusbroecteksten.
ken tabernakel gedateerd in de tweede
passim.
helft van de 14de eeuw (hierover H.
Gids van theologische bibliotheken in Nederland en
Kienhorst, in: F. Hendrickx (ed.), PamC. Prenten
Vlaanderen,
V o o r b u r g , 1 9 8 3 , p. 9 - 1 0 (betreft ' R u u s b r o e c b i b h
piere wereld. Litteraria Neerlandica uit
otheek').
P. GROOTENS, De Bibliotheek van het Ruusbroec-Genootschsi'
tt
het bezit van de Universiteit Antwerpen,
Ook deze afdeling heeft haar ontstaan te
Antwerpen 1925-1950,
Bibliotheekgids, 2 6 , 1 9 5 0 , p. 3 1 - 3 4
Leuven, 1994, p. 34-36) en een fragdanken aan pater Stracke, die bij gelegenheid
F. HENDRICKX, The Ruusbroec-Society,
Antwerp, Notes & C o m
ment uit de Spieghel der eeuwigher sa- van zijn talrijke lezingen voor de afdelingen van
mentary. T h e Center for Contemplative Studies in the Univerlicheit behorend tot een onbekend verhet Davidsfonds in alle hoeken van Vlaanderen
sity of Dallas, 1 9 8 2 (Spring), nr. 4 , p. 2 - 4 .
F. LEMMENS e n A . K . L . THIJS, De iconografische
collectie van tiet
zamelhandschrift met Ruusbroecteksten
naar 'sanctjes' (bid- en heiligen prentjes) vroeg.
Ruusbroecgenootschap.
Een rijke bron voor de studie van de
uit de tweede helft van de 15de eeuw
Ook werden verzamelingen geschonken of gevroomheidsbeleving
in de oude Nederlanden,
Ons geestelijk
(G. de Baere, Een Mechels Ruusbroec- kocht: in 1961 een collectie van 1000 sanctjes
erf [ter perse].
fragment naar het Antwerpse Ruus- uit het bezit van E.H. Goffin, pastoor te Jesseren [L. MOEREELS], Het Ruusbroec-Genootschap,
Antwerpen, 1 9 4 6
broecgenootschap, Handelingen van de (Limburg); in 1965 een album doodsprentjes
L. M[OEREELS], Het Ruusbroec-Genootschap
1925-1950, W e t e n
s c h a p p e l i j k e tijdingen, 1 0 , 1 9 5 0 , kol. 1 1 3 - 1 1 7 .
Koninklijke Kring voor oudheidkunde,
van de Antwerpse ere-advocaat Van Nuffel, van
L. MOEREELS, Het Ruusbroec-Genootschap
en zijn
publicatie'
letteren en kunst van Mechelen, 102,
belang voor de genealogie van personen uit de
De syllabus. M a a n b l a d voor w e t e n s c h a p en kunsten, 9 , 1 9 / O .
1998, nr. 1, p. 59-63; H. Kienhorsten
regio van Hemiksem; de verzameling van de jep. 2 0 1 - 2 0 5 .
M. Kors, Fragment van een onbekend zuïet Ferdinand Peeters (t 1942), stichter van
K. M[ORTELMANS], Het nieuwe gezicht van Ruusbroec,
Het V<olK,
Ruusbroec-verzamelhandschrift, Ons
10-12 december 1988.
de Antwerpsche Sanctjeskring / Cercle AnverM . ROTSAERT, Het Ruusbroecgenootschap
- anno 2001, Courant
geestelijk erf, 72, 1998, p. 164-172).
sois de rimage (tot 1951), alhoewel hij een
Ufsia-huisorgaan, 6, 2 0 0 1 (6 juni), nr. 16, p. 1-2.
De verzameling oude drukken bevat de
franskiljon was zonder enige belangstelling voor
Het Ruusbroec-Genootschap,
Jezuïeten, 1 9 , 1 9 6 1 , Kerstnui'n
ascetische en mystieke literatuur van de
het Ruusbroecgenootschap; in 1986 de collecmer, p. 2 7 3 - 2 8 2 .
Nederlanden geproduceerd tussen 1500 tie van kunsthistorica Rita Hostie, lid van voorL. V[AN] ST[ABROEK] (= L Moereels), Op bezoek bij het... Ru+is
broec-Genootschap,
O n s Volk, 3 0 , 1 9 4 7 (13 juli), nr. 2 8 , p
en 1800, te weten geestelijke traktaten
noemd gezelschap. Sedert 1985 kunnen we re454-456.
geschreven door een zeer uiteenlopende
kenen op de vrijwillige medewerking van de
F. WILLAERT, Van 'Ons Geestelijk Erf' tot aan 'De
Kapellekens
waaier van ordegeestelijken (overwegend
heer Filip Lemmens uit Deurne, zelf een groot
baan', P a m p i e r e wereld. Litteraria Neerlandica uit het beztf
in het Nederlands of in het Latijn); devo- verzamelaar van hoofdzakelijk te Antwerpen uitvan d e Universiteit A n t w e r p e n , e d . F. H e n d r i c k x m.m.v. P.
tieboeken (vooral mariale); preken, in het gegeven prenten, die uit onze iconografische
Couttenier e n H. M e e u s (= Miscellanea N e e r l a n d i c a , 11), l
v e n , 1 9 9 4 , p. 2 - 1 5 .
bijzonder van seculiere geestelijken; bijcollectie, naar schatting momenteel ca. 40.000
bel- en patristieke literatuur; moralisestuks van vóór 1850, reeds meerdere inventaINTERNET
rende werken voor leken; controversen;
rissen heeft samengesteld, onder andere: Enge- http://www.ufsia.ac.ber ruusbroec/index.html
L e u
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Keersmaekers

Soms ook over: hoe lang nog 'boekdrukkunst'?
Zullen bibliotheken bijeengeperst worden op
een cd-rom, een chip, die we kunnen ondervragen met een reeks trefwoorden, zodat blijkt
of er al dan niet enig nieuws te rapen is voor
onze zin, onze weetgierigheid, ons onderzoek?
Na vijf-zes eeuwen moet er weer eens iets anders komen, net zoals onze tijd het ontdekken
van de Nieuwe Wereld verving door een bezoek aan de maan en wie weet hoeveel planeten nog. Zal boekenweelde iets van een voorbije periode, van het verleden worden, zoals
het gedrukte boek eens het handschrift verdrong? Want alles heeft zijn tijd...
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Van huis uit heb ik 'respect' voor boeken meegekregen, wellicht doordat in een
smal maar hoog rek in de woonkamer wel degelijk boeken stonden, vooral Davidsfondsuitgaven; toen in 1930 een 'jeugdreeks' startte,
schreven mijn ouders ook daarop in; uit die
vroege-verre tijd herinner ik me alleen de
sprookjes van Paul Kiroul. Eigenlijk is dat te
veel gezegd: alleen de naam ben ik nooit vergeten, ongetwijfeld om zijn vreemdheid, en
omdat die verbonden was met sprookjes;
maar juist van die sprookjes is me niets bijgebleven, al staan de boeken nu hier. Overigens
ging dat respect niet zover, dat ik daaraan
ook maar het minste van mijn zondagscent
zou besteed hebben: voor de allermeeste kinderen van de boerenbuiten was lezen geen
uitverkoren ontspanning. Toen ik mocht gaan
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De ' b i b l i o t h e c a r i s ' A u g u s t
(Foto: K o e n De V n e s e )

Een groot huis met behoorlijk lange
gangen en veel kamers waarin, zolang die allemaal bewoond waren, toch geen plaats genoeg was voor de talrijke boeken. Naarmate
de kamers 'leeg' kwamen, vonden de 'verweesde' boeken meer en meer ruimte, al is
het nooit 'genoeg' geworden. Voor het ogenblik - en vanuit mijn gezichtspunt wellicht:
voorgoed - zijn veertien 'ruimten' in beslag
genomen, te beginnen met een 'ontvangkamer', waarin alleen maar 'schone' reeksen
van ingebonden boeken staan te pronken; eigenlijk is dat al zo in de hal en aan het begin
van elke gang. Och ja, het oog wil ook wat.
Hoewel ik er onmiddellijk aan mag toevoegen, dat het daarbij toch niet gaat om 'pronkboeken' en evenmin om kostbare bibliofiele
uitgaven.
Zeker zou er meer systematiek mogen
zijn in de verdelingen, maar dat wordt alsmaar uitgesteld. Intussen weet de bezitter
wel, wat er zo ongeveer tot de voorraad behoort en zelfs waar het grootste deel ervan
zich bevindt. Maar wie sinds het begin met
het aangroeiend hebben en houden nog twee
keer verhuisde, is al tevreden als er van de
allereerste schikking nog wat is overgebleven.
En dat is het geval, althans in een paar 'afdelingen': de werkkamer en de daarbij als een
grote L aansluitende 'bibliotheek', samen zowat 140 strekkende meters boeken.

B O E K E N

Wat de kleinkinderen echt imponeert
als ze met opa eens langs een bibliotheekrek
gaan of staan, is eigenlijk niet zo heel veel. Althans voor zover mijn ervaring reikt. Al kan je
de meeste van die kleinkinderen nu niet bepaald 'klein' meer noemen, er zijn toch nog
een paar beweeglijke hummeltjes bij en uit
hun mond komen dezelfde vragen als uit die
van hun voorgangers. De vooral praktisch-georiënteerden hebben gewoonlijk iets heel concreet op het oog: 'Opa, mag ik je dikste boek
eens (of: nog eens) zien?' De speculatief-weetgierigen wachten wat langer, je ziet ze denken
als ze vragen: 'Opa, heb je al die boeken nu
gelezen?' Het antwoord op de vraag van de
'doenders' was en is gemakkelijk, omdat ik inderdaad echt een 'dikste' boek bezit: een
bijbelconcordantie uit 1561: hoog, breed, dik,
een 'absolutissimus index', tot en met die van
de 'indeclinabilia', woordjes als a, ab, ac, ad,
enz., tot en met ut, utrinque, utrum, enz. Al
wie van ons nageslacht het boek in handen
hebben gehad, droegen het meestal slechts
eventjes; meteen waren ze ervan overtuigd,
dat de wetenschap zwaar weegt. Aan de denkertjes heb ik altijd naar waarheid geantwoord:
'Nee, Lotje/Geertruitje, nee Pepijn/Pivi, maar ik
heb er al heel veel van gelezen, en nog meer
ervan heb ik gebruikt om er maar eens iets in
na te kijken, soms niet meer dan een enkel
bladzijdetje.' Dan kijken ze ietwat verwonderd,
want voor één enkele bladzijde koop je toch
geen heel boek, opa. - Jawel, Thijzewijs/Miekemaaike, want juist daar staat dan wat ik wil
weten. En terwijl de eersten al lang alle boeken zijn vergeten, blijven de peinzertjes met
grote oogjes kijken, want opa moet dat allemaal toch eens klaar en duidelijk uitleggen.
Gelukkig zijn er enkele al erg beduimelde, hier
en daar zelfs gescheurde sprookjesboeken
met zo van die heerlijke tekeningen, in kleuren, en ze herkennen zoveel figuren uit de
sprookjes; hun kleine vingertjes aaien nog
eens min of meer voorzichtig een groot slank
Sneeuwwitje tussen de piepkleine dwergen of
ze hebben meelij met Roodkapje en zijn boos
op de schijnheilige, maar duidelijk wrede,
vraatzuchtige wolf; kijk wat een scherpe tanden! En de opa mijmert over verleden en toekomst, niet alleen van de sprookjeslezertjes.
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studeren, werd het langzaamaan anders. In
de studentenbond uit de jaren van het interbellum werden lezingen gehouden, en daarin
heb ik mijn deel gehad, met o.a. een lezing
over Alice Nahon, over Franciscus van Assisi,
over de Boerenkrijg, enz., waarvoor telkens
heel wat lectuur werd verwerkt. Gelukkig
'werkte' ik in die jaren ook mee in de parochiebibliotheek, die nogal degelijk voorzien
was.
De opbouw van de eigen bibliotheek
begon met 'literatuur', al vroeg: eens dat de
tijd van de Lavkilectuur voorbij was, ging de
belangstelling uit naar de eigentijdse Nederlandse schrijvers. Mettertijd groeide ook de
aandacht voor de 'klassieken' uit de Nederlandse, de 'Germaanse' en de 'wereldliteratuur; de laatste werken lazen we - althans ik
- vaak in een van de goedkope Franse vertalingen. Voor de Duitse klassieken waren er
de vele auteurs van wie de 'samtliche Werke'
waren uitgegeven in zoveel 'Teilen', die dan in
wat minder 'Banden' in de antiquariaten te
koop lagen. Er staan er hier zeker een 25-tal,
allemaal nog in het sierlijke, maar nu ouderwetse Frakturschrift. Voor de Engelse edities
was het aanvankelijk ietwat moeilijker: de oorlogsjaren. Maar van Chaucer over Milton,
Richardson, Scott, Byron, Keats, Shelley tot
Tennyson staan ze ook in de rekken-, verscheidene van die 'Complete Works' schijnen

Een

bladzijde uit Streuvels' Zonnetij

met

de veranderingen voor een

volgende druk

kocht op 7 mei en 16 juli 1940, d.w.z. drie
dagen vóór de inval van Duitsland en een
week na onze terugkeer van de 'vlucht', waar
we tot in Louches, een 20-tal km onder Calais waren geraakt, om vandaar naar Engeland over te steken, wat 's anderendaags niet
meer mogelijk was. Waarom in twee keren
aangekocht? Omdat de eerste keer de centen
op waren! En Tolstoi... op 21 februari 1942
stiekem ver- en gekocht, omdat de Berlijnse
uitgeverij Malik een zgn. communistisch 'Verlag' was, de boeken moésten weg; met een
kameraad heb ik me na de cursus gehaast
om de laatste twee exemplaren te bemachtigen: 150 fr., voor een student toen ongeveer
zoveel als een maand huur van zijn 'kot'. In
zijn cursus 'Wereldliteratuur' besteedde Sobry
verscheidene uren aan Tolstoi, en hij was een
van de weinige professoren die met enthousiasme doceerden. Uitvoerig sprak hij over
Oorlogen Vrede, waaruit hij in het Engels
voorlas; daarvan is me de typering van de
jonge vorstin Bolkonskaja nooit uit het geheugen gegaan: 'with a little too short upperlip'.
Dankzij die aankoop konden we op het examen op onze beurt 'getuigen' van echte Tolstoi lectuur. Het relaas van dat examen hoort
echter niet in het bibliotheekbezoek thuis.

Zoveel herinneringen 'binden' me aan
die boeken, bijeengebracht in meer dan een
halve eeuw. De eerste (en enige) keer dat ik
met hun goud op snee en zachtleren band te
in die jaren op een komende publicatie inwillen getuigen van de weke weelde van hun
schreef, gold de 'grote' Geschiedenis van de
vaderland. Bovendien boden de Everymanreeks en de Penguins een grote verscheiden- Letterkunde der Nederlanden, waarvan de
eerste twee delen - de Middeleeuwen door
heid voor relatief weinig geld. In 1938-39 las
Van Mierlo - op 11 januari 1941 mijn eigenprof. De Vocht met zijn studenten Hamlet,
dom werden. Het duurde tot 1944 eer een
waarvan hij juist een 'magistrale' editie had
vervolgdeel verscheen en in 2001 is het nog
bezorgd; verwacht werd dat zijn studenten
altijd wachten op de voltooiing.
die zouden kopen, maar... de prijs bij de uitHet systematisch bezoeken van en
gever beliep 45 fr., evenveel als de drie delen
aankopen in antiquariaten was er in het bevan al de werken van Shakespeare in de
gin niet bij. Wel kwam juist in 'onze' jaren het
Everyman reeks. De meesten brachten op het
eerste antiquariaat in Leuven, onbegrijpelijk
mondeling examen een geleende Hamlet van
laat voor een universiteitsstad. De definitieve
de prof. mee. Mijn Everyman-Shakespeare
keuze voor systematisch antiquariaatsbezoek
werd aangekocht in oktober 1938, begin van
had als oorzaak een noodzaak: mijn licentide eerste kandidatuur. Geregeld hield de
aatsdissertatie handelde over de Antwerpse
Standaard-Boekhandel uitverkoopdagen; uit
dichter Guilliam van Nieuwelandt (1585die Leuvense tijd (1938-1942) bewaar ik o.a.
verschillende werken van Dostojewski (daarbij 1635). De originele zeventiende-eeuwse
drukken waren vanuit Gent naar Leuven geSchuld en Boete, in een Nederlands waar
voortdurend het Duitse model doorklinkt: sol- komen, en ik mocht ze op mijn 'kot'... overlen, dürfena\ïï\ó hardnekkig vertaald door schrijven. Fotokopieën en aanverwante reprozullen, durven), een 14-delige editie van Tol- ductiemogelijkheden bestonden nog niet,
zodat overschrijven voor een gewoon student
stoi (in het Duits, niet in gotische letter), de
de enige oplossing was. Dat is gebeurd, met
verzamelde werken van Van Deyssel a 5 fr.
de hand geschreven en getikt - een van de
per deel, enz. Terwijl zo enkele boeken/titels
genoemd worden, stel ik vast dat er bepaalde
herinneringen, dat er een 'historie' hangt aan
de meeste van het paar tienduizend boeken
die met de jaren in ons huis een onderdak
hebben gevonden. Zo die Van Deyssels: ge1282 1
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enkele serie bloemlezingetjes en met andere
boeken die er ook in passen.
Vóór en achter het bureau: boeken.
. X
Al die wetenschap rust op een drietal kasten.
.. ."C-O:Nè:0:-:R.D.A-NTIAS M A I O R E S
,
Op het afdekblad ervan staat allerlei liefs en
t, ' ' ;' ' ' i
$U. ,*. 1 . ? f M A X I M A !
•
'kostbaars' voor de huisbewoners. Daar prijkt
Nog in Turnhout kwamen op een
!'
* t.',>'
, /-,-;';•'' appelles,'licet.
' '
o.a. ook een Kiliaan van 1642, ooit gekocht
schone dag prof. Sobry en Joost Florquin
voor... 200 fr., een facsimile van de eerste
even voorbij om goeiedag te zeggen: Sobry
editie van 1599 en een geschiedenis van
bleef staan voor de toen nog erg beperkte biOnze L. Vrouwe van Duffel, geschreven door
bliotheek van twee grote boekenrekken - gepater Norbertus Mattens (1727), ook ooit gemaakt door mijn vader zaliger - , haalde er
enkele Hollandse dissertaties uit en zei: 'Waar kocht voor dezelfde som. Wie in Duffel woont
en van boeken houdt, zou beide moeten behebt ge die toch gevonden? Die zouden bij
zitten... In de kasten wordt allerlei documenons moeten zijn!' Toen al vulde mijn voorraad
tatie en 'work in progress' bewaard, bovenop
Hollandse doctoraten verscheidene planken.
steunen drie boekenrekken met telkens vijf
Overigens had ik met die antiquariaten geluk:
rijen, elk zowat 1 m lang. Onderaan rusten
er waren er ook in het voor ons nabije Tilburg
de diverse grote en minder grote literatuurgeen het niet zo verre Den Bosch, maar ook
schiedenissen, inbegrepen de reeds verRotterdam, en aan de andere kant Nijmegen
'^SILÈUE,
?£K 10^X1*PM
HEILmelde die sinds 1944 op voltooiing wacht,
en zelfs Arnhem werden geregeld bezocht,
ook Te Winkel 1ste en 2de ed., Kalff, Ten
Leiden, Den Haag en Amsterdam naargelang
van de mogelijkheden. Parkeren voor de deur Brink, Prinsen, Walch, Knuvelder, Axters, en
dgl. Op de tweede rij zie ik van hier uit de
was zelfs in Amsterdam toen nog geen protiendelige Vondeleditie van de WB - elders
bleem. En de boeken waren 'betaalbaar', wat
niet belette dat, voor zover de bezoeker daar- staan (voorlopig) de grote Van Lennep, Van
Lennep-Unger, Van Vloten, de kleine (2 dln)
van iets kon merken, de antiquaren behooren de grote (7 dln) Differee, Verwey en edilijk hun kost verdienden. Ik heb in die branties van afzonderlijke werken; op dezelfde rij
Opa's 'dikste boek' ( 3 3 x 2 2 x 9 c m )
che beslist niét, zoals Multatuli's
staan de Werken uitgegeven door de VereeDroogstoppel, 'veel huizen zien vallen'.
niging ter bevordering der Oude Nederlandsche
Letterkunde, mét de vijf jaargangen van
De rondgang langs de boeken begint
kameraden bezat een schrijfmachine - , dade
Verslagen
en Berigten van dezelfde Verbest bij de werkkamer, omdat daar het begen aan een stuk en nachten erbij, want de
eeniging,
en
daarnaast
(de) 31 delen van de
langrijkste
'materiaal'
often
minste
een
groot
tijd was beperkt; die 'afschriften' vormen nu
Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterdeel ervan is opgeslagen, rond een bureau.
samen in de bibliotheek vier net-gebonden
kunde onder redactie van prof. dr. J. Verboeken - in elke 'band' twee werken. Toen ik Zelfs dat zit vol boeken: toen er zoveel jaren
dam; als 'aanvulling' werden daarnaast nog
geleden werd gebouwd, tekende ik een
in 1949-50 aan mijn doctoraat begon, moest
een 20-tal moderne edities van Middelnederwerk-meubel uit, zo eenvoudig en praktisch
ik elke week naar de Antwerpse Stadsbibliolandse, rederijkers- en 17de-eeuwse werken
theek op het Conscienceplein. Van de prefect als mogelijk, met blad en laden en aan drie
geplaatst.
Nog een rij hoger: een eerste
kanten
'boekenrek',
bestemd
voor
woordenvan het atheneum in Turnhout kreeg ik één
reeks van de edities van de Koninklijke
boeken, handboeken en een paar veel gedag per week vrij en zo kon ik naar AntwerVlaamse Academie voor Nederlandse Taaibruikte series van literaire 'bloemlezingen'
pen. Maar boeken uitlenen aan een niet-Antwerpenaar behoorde toen nog niet tot de mo- zoals de 'Klassieke Galerij', 'Het klassiek Let- en Letterkunde; een andere reeks van identerkundig Pantheon', en dergelijke. De onge- tiek ingebonden delen vormt in het salon
gelijkheden. Wél kwamen toen op het
Turnhoutse Stadsarchief vanuit de Koninklijke lijke hoogte van die onderscheiden boeksoor- mede de 'mooie aanblik' en een derde reeks
Bibliotheek in Den Haag, dankzij het 'interna- ten vereiste een nauwkeurige opgave van de staat in een tweede werkkamer. Daarnaast
weer enkele rederijkerswerken, publicaties
afmetingen waarop de rekken moesten kotionaal leenverkeer' (of hoe heette het ook
over de Antwerpse kamers en originele
men. Jawel, toen de vlijtige en zorgzame
weer?), een paar keren wetenschappelijke
18de-eeuwse literaire drukken. N.B.: die orischrijnwerker na maanden wachten het
werken toe, maar de hele procedure was
ginele drukken werden gekocht, omdat er
meubel thuisbracht, waren de drie zijden
nogal omslachtig. En wat kan je op één 'hele'
geen moderne uitgaven van bestonden/benetjes gelijk verdeeld, alles even hoog, wat
dag consulteren, lezen, excerperen? Van toen
staan. Op de vierde 'rij': links boeken van en
toch veel 'schoner' was, mijnheer! Hij was
af heb ik eerst de Antwerpse antiquariaten over Constantijn Huygens, te midden van
en er waren er heel wat - afgeschuimd, zodat meteen bereid het meubel terug mee te nestudiewerken middeleeuwen en rederijkersmen,
maar
omdat
een
nieuwe
ongelimiteerde
een royaal aantal van de in de bibliografie
periode, rechts Bredero. Op de hoogste, de
wachttijd te voorzien was, werd het op z'n
van mijn doctoraat vermelde boeken en puvijfde, rij staan links en rechts studieboeken,
blicaties eerst in Turnhout zijn beland en na- plaats gezet, waar het sinds meer dan dertig
middenin de twee 'moderne' edities van de
jaren staat, met enkele woordenboeken, een
dien mee verhuisden naar Beerse en dan
werken
van Ruusbroec en de uitgaven van
naar Duffel. En sindsdien is een bezoek aan
het
Ruusbroecgenootschap.
Dat P.C. Hooft
antiquariaten een geregelde bezigheid, die
hier
ontbreekt,
had
zijn
reden:
het formaat
letterlijk honderden en honderden werken
van de originele en facsimile-edities was al te
van en over Nederlandse literatuur en literaire
groot om hier ondergebracht te worden;
theorieën in mijn bibliotheek heeft doen beHooft met werken, edities en studies verlanden.

, SAÖipR

huisde daarom naar de tweede werkkamer
en kwam daar op de onderste (hogere) rij bij
de boeken van groter formaat én op de rijen
met gewone hoogte. Want: tot nog toe staan
de werken volgens hoogte gerangschikt; dat
houdt het stof wel enigermate tegen, maar
het brengt tegelijk moeilijkheden mee, als
van een auteur werken in verschillende formaten werden gepubliceerd, wat voor het
overgrote aantal gebeurd is. Zgn. luxe-uitgaven zijn vaak op minder gewoon formaat uitgegeven, zodat ze niét altijd bij de andere
werken van de auteur kunnen staan. Maar...
luxe-edities prijken er niet zo heel veel in
deze bibliotheek, want de eigenaar ervan,
hoeveel hij ook van boeken houdt, is absoluut geen bibliofiel, om de eenvoudige reden
dat het hem bovenal gaat om 'literatuur',
d.w.z. de tekst, de 'inhoud'.
De tegenoverstaande bibliotheekwand
telt eveneens drie rekken, nu elk met 10
rijen: de onderste twee zijn gevuld met woordenboeken, o.a. het Woordenboek der Nederlandse Taal en het Middelnederlands
Woordenboek, aangevuld met een paar Dialectwoordenboeken, o.a. De Bo; andere idiotica verhuisden naar de tweede werkkamer.
Hogerop, van rij 3 tot 10, staan alweer literatuurwerken uit Middeleeuwen en 17de eeuw,
met o.a. Anna Bijns, nog een Bredero-editie
(Knuttel), de Nederlandse 'Werken' en de
Franse 'Oeuvres' van Marnix van Sint-Aldegonde, ook Michiel De Swaen, A. van der
Goes, Govert Bidloo, H. van Alphen, Thomas
Asselijn, de verzameling 'Nederlandsche
Volksboeken', enkele delen overdrukken betreffende rederijkers en rederijkerskamers,
uitgavenreeksen als 'Van alle tijden', 'De
Seven Sinjoren', 'Zwolse Drukken en Herdrukken', 'kleinere' literatuurgeschiedenissen
als die van Snellaert, Potvin, Stecher, Hamelius, Vermeylen, Gijsen, Knuvelder, Lissens,
Rens. Middenin prijken de 25 delen van Felix
Timmermans' werken, hier terechtgekomen,
omdat ze enkele jaren lang altijd direct bij de
hand moesten zijn; en zo verhuisden omwille
van de Lierenaar de tweemaal zes delen van
Jonckbloets letterkundegeschiedenis, die
daarmee een onderkomen vonden bij de
twee vorige uitgaven van hetzelfde werk, nog
maar eens in de andere werkkamer. Waarom
een exemplaar van de vier edities van het-

zelfde werk? Eenvoudig, het gaat telkens om
een 'geheel omgewerkte' of 'herziene' uitgave,
wat niet onaardig materiaal kan leveren voor
het evoluerende waarderingsbeeld van auteurs en werken.
Ook de twee terzijdes van de vorige
bibliotheek werden 'nuttig gebruikt': links, op
de uitsprong van de kamer, staan bovenaan
als resultaat van een boekenruil een 80-tal toneelspelen van einde 18de - begin 19de
eeuw, ooit de kostbare verzameling van de
'Maetschappy van Rhetorica Thielt 'Gebloeyd
in 't Wilde", met o.a. 40 vertalingen van werken van 'den staatsraad A. von Kotzebue'; in
een catalogus van 1978 werd een van de
kleinere vertaalde spelen van Kotzebue aangeboden voor... ƒ35. Onder die toneelspelen
staat een ander 'reeksje', een voorloper van
het 'Klassiek Letterkundig Pantheon' (in zijn
kleinste formaat): Keur van Nederlandsche
Letteren, Amsterdam, bij M. Westerman, 52
nrs. van 72 bladzijden per jaar, eerste jg.
praktisch volledig, tweede jg. enkele nrs.
Toen ik op 25 juli 1965 'alles' - nl. een slordige hele schoendoos vol - kocht voor ƒ7,50,
bood een andere antiquaar 4 nrs uit de serie
aan a... ƒ6,50 per stuk! De reeks - hoe onvolledig ook - biedt teksten van heel wat weinig of niet bekenden (tenzij in grote geschiedenissen). Verder nog een dertigtal
facsimile-edities of ingebonden xerografische
reproducties van 16de-, 17de-eeuwse liedboeken, zoals het Antwerps liedboek van
1544, Apollo {1615), Thriumphus Jesu
(1633), Het Brabandts Nachtegaelken
(1650), of Roemer Visscher, Starter, enz. Ook
vonden oude edities van spreekwoorden en
een spreekwoordenboek hier een plaats; een
uitvoerig Duits Sprichwörterlexikon van vijf
dikke delen staat dan weer wegens zijn formaat in de andere werkkamer. En boven de
deur, aan de andere kant, is nog een deel
van het oud-Tieltse kamerbezit ondergebracht, ook enkele deeltjes van de nogal gezochte 'Veen's Gele bibliotheek', en enkele
oude drukken, waarover eindeloos kan verteld worden.
Op de bijeenkomst van de 'Vereniging van Kempische Schrijvers' op 11 november 1954 hield ik een lezing over 'de
Antwerpse rederijkers ten tijde van Rubens'; bij de 'voorgeschiedenis' had ik ook
het landjuweel van 1561 vermeld en de
factor van de Goudbloem, Cornells van
Ghistele. Na de vergadering kwam de joviale en zo geestige grote artiest Frans Mertens naar me toe, met een oud boek in de
hand en hij zei: 'Dat boekske moet gij hebben!' en zo kreeg ik Terentius Comedien,
nu eerst wt den Latine, In onser duytscher
talen, door Conelis van Ghistele, Rethorikelijck over gesedt, een editie van 1599.
1284 1

Sindsdien weet ik dat het boekje uit de bibliotheek van Frans' oom, dr. Jules Grietens, kwam; over enkele zeldzame werken
van dezelfde Cornells van Ghistele uit diezelfde bibliotheek kon ik jaren later een artikel schrijven, waardoor het unieke exemplaar van de oudste Nederlandse vertaling
van een tragedie van Sofocles werd aangekocht door de Antwerpse Stadsbibliotheek
en een paar andere oude, Leidse edities
door de Leidse Universiteit. In mijn bibliotheek berust nog menig 'gekregen'
boek(je), en alle hebben ze hun eigen verhaal. Tussen de 'oude boeken' steekt ook
een exemplaar van Michiel Zachmoorters
vrome boek Bruydegoms Beddeken van
1628; een exemplaar van de eerste druk
(1623) werd me door Meester Lodewijk De
Vocht bij een bezoek zomaar geschonken.
In het eerste schreef een bezitter ooit de
volgende waarschuwing voor een eventuele
vinder: 'Dit Boek hoort toe aen den eersaemen jonkman Goedefridus van vluyten en
die het vint die zal believe het zelve my weder te geven daer zonder ken ik hem zelve
niet als eene grote deugeniet geschreve
den 2 juni den jaer 1828' - twee eeuwen
na het verschijnen van het boek was dus
nog altijd een bezitter op het bezit ervan
gesteld, al deelde hij dat nogal onbeholpen
mee. Een ander verhaal betreft geen gekregen boek, maar een 'eerlijk betaald' oud
slordig boekje met afgeschilferd rugleder,
waar op de eerste bladzijde staat: Den lydenden ende stervenden Christus door
I.D.C. Den tweeden druck. By den Autheur
verbetert. Het is een ongedateerde Antwerpse druk, 'By de Weduwe Thieullier, en
Andreas Colpyn', d.w.z. het zou een druk
moeten zijn van ca. 1750, al eindigt het
met de kerkelijke goedkeuring van 10 februari 1651. Titel en naam waren me bekend, omdat ik me voor mijn doctoraat had
beziggehouden met de Aalsterse rederijkersgeschiedenis - dankbaar denk ik nog
altijd aan de toenmalige archivaris, die me
de handschriften mee naar huis had gegeven, hss. die ik eveneens overtikte. Zo
kende ik het 'passiespel' en de schrijver,
de Brusselaar Johannes Jacobus de Conde
(1617-1679). Het boekje leek me voor een
passiespel wel wat te dik, maar ik ver-
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Al enkele keren is de andere 'werkkamer' vermeld: drie brede-hoge en volle wanden met zelf-getimmerde, geschaafde, gekleurde, enz. boekenrekken. In de
achterwand tronen literaire en verwante tijdschriften: de oude Dietsche Warande, het
oude Belforten de nu een eeuw oude Dietsche Warande en Belfort, maar ook Ons
Geestelijk Erf, De Nieuwe Taalgids, Franciscana, enz. Behalve de reeds vermelde Gezelle vonden hier links de Lovelings, uiteraard
vooral Virginie, en Buysse een plaatsje, ook
Anton van Wilderode en Bertiven, de trouwe
vrienden, van wie ik het werk met heel bijzondere genegenheid geregeld ter hand
neem. De rechterkant is voor een aanzienlijk
deel bezet door de publicaties van de Academie (tweede 'reeks'), door de serie Achter het
Boek en nog eens tijdschriften als De achttiende eeuwen dergelijke.
Bij een rondgang langs de boekenrekken zoals ze nu over de diverse gangen
en kamers verdeeld staan, wordt telkens met
één oogopslag duidelijk wat de 'hoofdmoot'
van elke 'afdeling' is. Naast de tweede werkkamer: weer tijdschriften, vooral historische
en lokaalgeschiedkundige, series 'congres'verslagen, en de bijzondere reeks van de
Duimpjes- uitga ven, hoe omvangrijk ook, toch
nog onvolledig; daarin ontmoeten we een
aanzienlijk aantal van nog altijd bekende literatoren zoals Streuvels, Timmermans, die
hier hun eerste 'sporen' verdienden. Verderop, aan het begin van de gang, vult Conscience drievierde van een boekenkast van
twee bij twee meter. Ook over hem is 'het
laatste woord' nog niet gezegd, elke generatie in Vlaanderen zal met zijn ideeëngoed rekening houden, moeten houden, omdat het
erfgoed werd. Is hij inderdaad alleen maar té
braaf, alleen maar té zoeterig, en is zijn taal
te houterig-zonder-meer? Nu ik Conscience
noem, denk ik graag terug aan de Antwerpse
antiquaar, die voor mij alles wat onze 19deeeuwse letterkunde betrof, opzij legde, met
'uniprix' 500 fr., een stapel om er een kruiwagen - toen: de auto - mee vol te laden of
een enkel boek; behalve drie volledige Conscience-edities (in 2, 10 en 15 delen gebonden) en tijdschriften als Het Taelverbond, de
Muzen-Album, delen met losse bijdragen uit
De Rederyker, ook een prachtig exemplaar
van de eerste druk van De Leeuw van Vlaenderen, een Wonderjaer, een speciaal exemplaar van de oorspronkelijke druk van Jacob
van Artevelde-. eerst met een gewone opdracht (aan de Gentse graveur Ch. Onghena), dan wellicht op verzoek van de begunstigde, op een ingeplakt strookje: 'De
heer Onghena gelieve dit exemplaer op best
papier van den schryver te aenveerden.
Conscience'.

IN

zoende me met de gedachte dat een dergelijk spel inderdaad eindeloos lang kon
zijn en was blij alweer iets bemachtigd te
hebben, dat me misschien dienstig kon zijn
bij mijn werk. Het was geprijsd zoals alle
kerkboeken: zo zag het er in alle opzichten bondio werd teruggestuurd en in een brief
uit en de titel was daarmee niet in tegenvertelde ik die 'feiten', in de hoop dat 26ste
spraak, dus 50 fr. Uiteindelijk bleek De
deel te ontvangen. De antiquaar betreurde
Conde toch niet van belang voor mijn disdat er geen 26ste deel in voorraad was en
sertatie en dus bleef het boekje ter zijde
verminderde de prijs, hoe aanzienlijk weet ik
liggen. Tot ik het op de klassieke 'mooie
niet meer. Op dat moment was ik echter niet
dag' uit de rekken nam, het doorbladerde
meer bezig met Bosboom-Toussaint (en de
en tot m'n verrassing moest, beter: mocht
briefroman), maar jaren later, toen ik een
vaststellen dat het boek een verzamelbunwerk van Conscience vergeleek met een rodel was, door de bezitter of op zijn verzoek
man van Truitje Toussaint (en Balzac en
ooit ingebonden: het geheel bevat nl. niet
Freytag), bleek bij de controle van een biminder dan 16 toneelspelen uit de zevenbliografie, dat die 'VW' slechts 25 delen betiende eeuw, waaronder 8 van Cornelis De
vatten. Intussen bestond het Rotterdamse
Bie en, voor mijn werk nog belangrijker:
antiquariaat niet meer.
mee ingebonden zijn ook de spelen RosaOok terloops, toch te vermeiden: van
lindevan Geeraard van den Brande én De
De Oogst van Stijn Streuvels staan er alle
Heylige Genoveva oft de herstelde on(31) edities die bij het leven van de auteur
nooselheyt van Antoon Fr. Wouthers, twee
zijn verschenen; dat geldt ook voor Timmerinteressante figuren in de Antwerpse lettemans' Pallieter (22) en - maar als ietwat
renwereld van de zeventiende eeuw. Ook
vreemde staat die aan de overkant - nog
boekenliefhebbers, zelfs filologen, mogen
eens voor Van Eedens Kleine Johannes (14),
wel eens door een welwillende Fortuna bewaarbij een xerokopie van de handschriften
zocht worden!
hoort (maar waaraan de tweede en de vijfde
editie nog ontbreken; wie helpt?) Dat verzaBij de werkkamer hoort 'de' erbij
melen had niets met enige verzamelwoede
aansluitende bibliotheek: 14 boekenrekken
of -microbe te maken: één van de kinderen
van onder tot boven 8 tot 10 boekenplanschreef haar dissertatie over de 'varianten'
ken: in hoofdzaak werd daar het bezit aan
Nederlandse literatuur en bijhorende studies in Streuvels' verhaal, dat ikzelf ooit voor
'schoolgebruik' had verzorgd, en met de anvan de negentiende tot eerste kwart twintigste eeuw bijeengebracht. Behalve de Tachti- dere twee hield/houdt de bibliothecaris zich
bezig: Pallieter is wel een héél bijzonder gegers en de Van-Nu-en-Straksers, die hele
val, waarover altijd maar 'nageschreven' is
rekken vullen - Van Eeden alleen beslaat
en wordt en waarvan de juiste toedracht
ruim 2 strekkende meter - , staan daar ook
toch meer dan één tikkeltje anders is, zelfs
Rhijnvis Feith, Bilderdijk, Hildebrand, Van
Koetsveld, Klikspaan, Van Lennep, Multatuli, meer... pallieterig. En met De Kleine Johannes heeft die bibliothecaris zich beziggehouOltmans, onze Tony, Van Kerckhoven, de
den als onderwijsman, als tekstbezorger en
Van Ryswycks, Zetternam, enz., enz. Welnog altijd als lid van het Van Eedengenootlicht denkt een lezer(es): waar blijft Gezelle?
schap: het zijn telkens echte ontmoetingen
Wel, in de andere werkkamer leggen zijn
met de schrijver, waarbij het niét gaat om
werk, de Gezelle-tijdschriften en studiewerpietluttigheden, maar om al de kaarten
ken beslag op zowat tien meter. De 'Verzawaarmee een auteur speelt, zodat je letterlijk
melde Werken' van Multatuli, Streuvels, Van
'in zijn kaarten kijkt'. Misschien denken
de Woestijne, Vermeylen, Couperus, Van
sommige lezers wel: dat is werk voor een fiSchendel e.a. staan beneden tussen de
loloog, niet voor iemand die alleen maar wil
pronkgevallen, evenals Potgieter, Busken
genieten van 'kunst'. Best mogelijk, maar als
Huet, J.J. Cremer, Bosboom-Toussaint. Het
je van iets houdt, wil je er toch 'meer' van
werk van Truitje Toussaint is voor de verzamelaar nog eens een aparte geschiedenis: ik weten? Overigens is 'filoloog' een soort van
scheldwoord geworden, maar het betekent
had al een tiental werken van haar gekocht
niet meer of niet minder dan: iemand die
en gelezen, toen een Rotterdams antiquaar
houdt van het woord, de literatuur. En van
de 'Volledige Werken' in 26 delen aanbood
schrijvers en artiesten.
(f 25); meteen besteld en geleverd. Helaas,
één werk, Don Abbondio, was er tweemaal
bij en ik bezat ook al een werkje van haar
uit 1837, in een Vlaamse editie van 1842,
en die titel vond ik niet meteen terug in een
van de 25 andere delen. De tweede Don Ab-

Hogerop staan in de gang bibliografieën, zeer dienstige werken, waarvoor de
samenstellers meestal weinig dank krijgen.
Toch zijn de publicaties van o.a. R. Roemans en Hilda Van Assche en de reeks
o.l.v. prof. Ada Deprez echt-kostbare bronnen voor de 'onderzoeker', voor al wie zich
met moderne en negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur bezighoudt. Ergens
prijken daar in een kast een encyclopedie,
biografische woordenboeken - de Biographie Nationale erfde ik van een vriend,
mét het werk van Paquot - en... tijdschriften als Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke (Vlaamse) Academie voor (Nederlandse) Taal- en Letterkunde, Spiegel
der Letteren, Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Volkskunde, enz.,
Bijdragen tot de Geschiedenis en andere
geschiedenis- en lokale tijdschriften,
vooral van de Kempen (ook Noord-Brabant). De meeste nieuwe aanwinsten laten
zich bezichtigen op een paar tafels. Immers, het boeken/copen heeft geen
einde... Boeken/(//'/een evenmin. Een van
de zijkamers bevat vooral 'klassieke' werken, uitgaven en commentaren van (enkele) Griekse en (enkele) Latijnse auteurs;
ook enkele rijen wetenschappelijke uitgaven van Franse literatuur 16e-17e eeuw.
Immers, wie zich interesseert voor onze eigen 'renaissance'-periode, weet dat de auteurs van toen vertrouwd waren niet alleen
met de bijbel, maar ook met de klassieken
en met de Franse literatuur. Ten slotte:
tweede verdieping, achterste kamer: vooral
Duitse literatuur, een boekenrek vol en
daarnaast nog eens... geschiedenis- en
volkskundetijdschriften. Mag daarbij vermeld worden dat de meeste van die tijdschriften 'volledig' zijn? Natuurlijk horen
bij de aankoop ervan weieens leuke herinneringen: ten minste twee reeksen werden
aangekocht bij antiquaren die moesten
verhuizen of ophielden: te Gent kocht ik
op 6 september 1967 de oude jaargangen
van De Vlaemsche School (1855-1887),
net gebonden in acht delen, voor 1.500
fr., te Arnhem een 20-tal jaargangen van
het zgn. Leidse tijdschrift {Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde) a f 1
per jaargang.

Misschien is het toch niet helemaal
overbodig, hier uitdrukkelijk te verklaren dat
het overgrote, zelfs nog grotere deel van de
antiquariaatsboeken niét tegen voordeelprijsjes zijn aangekocht, maar volgens de catalogusgegevens en/of tegen de in de boeken gemarkeerde prijs. Bovendien is een royaal
deel van de tijdschriften hier beland omdat
het abonnement ervoor betaald was, zoals de
meerderheid van de stervelingen dat moet
doen.
Waarom zoveel boekenmateriaal bijeengebracht? Wie boeken koopt, verzamelt,
wil er meestal toch iets mee doen? Hebben
alleen is wellicht een bijzondere vreugde,
maar pas als ze gebruikt worden zijn ze
dienstig. Voor dat gebruik zijn de belangstellingssfeer, en uiteraard het werk en de
werkmethode bepalend. Nederlandse letterkunde betreft strikt genomen een klein taalgebied, maar van wat het allemaal is en wat
er allemaal bij hoort kan een particuliere bibliotheek niet meer dan een schraal geraamte bieden. Voor b.v. een complete Gezelle- of een Multatulibibliotheek zouden het
hele huis en al zijn kamers veel te weinig
ruimte bieden. Wie iets zinnigs wil zeggen of
schrijven over een auteur, van vroeger of
van nu, over een genre, over een werk, kan
dat maar doen als hij zich daarvoor 'gewapend' heeft. Wie oudere literatuur leest en
wil verstaan, moet b.v. ook iets van dat verleden weten, kennen. Het zijn immers getuigenissen van en over mensen en tijden. En
hoe gebruiken we boeken? Van op een eerbiedige afstand of als handzame dingen,
waarin naar hartelust of geestelijke noodzaak niet alleen aanstrepingen, maar ook
aantekeningen en bedenkingen kunnen genoteerd worden, zodat het boek 'geschonden' is? leder doet het volgens eigen godsvrucht en vermogen. Wie ooit een boek
heeft gekocht dat toebehoord had aan een
gedegen geleerde Hollandse professor, kenner van 17de-18de eeuw, die heeft ongetwijfeld ook de plezierige verrassing beleefd,
tussen de vele potloodannotaties in de
marge of onderaan de bladzijde een bedenking te lezen als: 'Daar heb je 'm weer, de
vuile socialist'. Een andere keer stuit dezelfde lezer in een Hollands proefschrift op
een tekstverklaring, die komiek aandoet om
de vernuftige redenering bij een zin die voor
een Vlaming weinig moeilijkheden zal opleveren: van een vrome priester verhaalde de
17de-eeuwse biograaf en tijdgenoot het levenseinde met 'ende hy mineerde alle uers',
hij ging van uur tot uur achteruit. Eenvoudig, jawel, maar destijds werd u ook v geschreven en andersom en in het handschrift
staat vers, wat de commentator op een
dwaalspoor bracht, te meer omdat mineerde
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volgens het grote WNT alleen betekende:
een stad ondermijnen. Daarmee had de
stervende zich in zijn uiterste uur beslist
niet beziggehouden. Het woord moést dus
een andere betekenis hebben, ook omdat
'een vers ondermijnen' weinig waarschijnlijk
was; en toen kwam de oplossing: in mineren zit ook het Franse woord mine, gezicht,
gelaatsuitdrukkingen het werkwoord betekende ongetwijfeld 'met de gelaatsuitdrukking nabootsen, zeggen', zodat er stond: hij
zegde met zijn gelaatsuitdrukking (hij bad
dus) al de verzen (van de psalmen der stervenden) mee.' Wellicht heeft de stervende
priester die psalmen inderdaad meegepreveld, maar er stond alleen dat hij met het
uur zwakker werd, achteruitging. De Bo en
andere Vlaamse dialectwoordenboeken verklaren het woordje mineren met: verminderen, achteruitgaan, zwakker worden. Voor
iemand die zich met oudere teksten bezighoudt, zijn die woordenboeken van onze
dialecten een kostbare, eigenlijk een onmisbare hulp. Wat beweerde Gezelle ook weer
over de verhouding Middelnederlands-WestVlaams?
Uit al het voorgaande wordt duidelijk, dat in de bibliotheek van een germanist, d.w.z. iemand die Germaanse talen
studeerde, en die zich na de studie vooral
met Nederlandse literatuur bezighield, enkele 'vaste waarden' vertegenwoordigd
moeten zijn: literaire werken, oude en
nieuwe; literatuurgeschiedenissen en wetenschappelijke boeken over taal en literatuur; woordenboeken, ook die van dialecten; boeken over algemene geschiedenis,
kerk- en kunstgeschiedenis en lokale geschiedenis en volkskunde; biografische en
bibliografische werken; een evenals voor
geschiedenis zeer verscheiden waaier van
tijdschriften. En toch... hoe groot de verzameling ook is, bij studiewerk horen eveneens bezoeken aan openbare, grote bibliotheken, soms aan archieven. Lectuur,
onderzoeken, schrijven kan intense vreugde
brengen: boeken worden 'vrienden', men
neemt een boek niet zomaar achteloos uit
de rekken, zelfs niet als men er toch in
schrijft. Zo worden gemeenschap en wetenschap gediend.

omstreeks 1940 de oprichting van een

B I B L I O T H E E K

brandvrij gebouw om zijn omvangrijke
collecties schilderijen, beeldhouwwerken,
boeken, prenten, tekeningen, archieven,
enz., afkomstig uit het huis op de Dijver en
het kasteel, in een nieuw onderkomen
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samen te brengen. De bibliotheek werd
uiteindelijk in 1953 in gebruik genomen en
verrees los van het kasteel, op de plaats
waar voorheen de hondenhokken stonden.
Jean van Caloen was een vooraanstaand
genealoog. In 1959 publiceerde hij zijn
levenswerk Histoire généalogique de la
Maison de Calonne et van Caloen en
Tournaisis et au Comté de Flandre, suivant
Het is dus niet verwonderlijk dat een groot
aantal genealogische werken en
wapenboeken in de bibliotheek gehuisvest
zijn, samen met een uitgebreid
familiearchief en allerhande documenten
met betrekking tot het kasteel en de
bewoners ervan.
De vroegste werken zijn de verluchte
handschriften. Jean van Caloen kon er destijds een twaalftal verzamelen waaronder een
West-Vlaams gebedenboek uit 1428, een Latijns brevier met kalender uit 1540 en twee
Latijnse getijdenboeken van ca. 1480-1500,
alle in de Zuidelijke Nederlanden vervaardigd.
Een bijzonder handschrift is een artificieel samengestelde codex die uit twaalf bladen bestaat. Elk blad is verlucht met een rijk gehistoriseerde initiaal en is in de randen uitvoerig
met versieringen verlevendigd.
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Baron Jean van Caloen (1884-1972) plande

Ie manuscrit du Baron Jean van Caloen.
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De bibliotheek van
het kasteel van Loppem

gedrukt en uitgegeven in Neurenberg. William
Caxton die enkele jaren als handelaar en
drukker in Brugge bedrijvig was, mag hier
evenmin onvermeld blijven. In 1476 richtte
hij in Westminster een drukkerij op, de eerste
in Engeland. Zijn drukken zijn zo schaars dat
zij nu zelfs per blad worden verhandeld. Baron Roland van Caloen, zoon van Jean en
huidig voorzitter van de Stichting Jean van
Caloen, kon zo een zeldzaamheid in een
Brussels antiquariaat verwerven, een blad uit
Ranulph Higdens Polychronicon, in 1482 in
Westminster gedrukt. Ook van Colard Mansion, de eerste drukker in Brugge, is er een
blad in de collectie; het komt uit Ovidius' Metamorphoses van 1484. 16de en 17deeeuwse boeken van de drukkers-uitgevers
Plantin-Moretus, Petit, Estienne, Badius Ascensius, Aldus, Giunta en Elsevier zijn eveneens aanwezig. De prominente rol die de Officina Plantiniana heeft gespeeld bij het
bekendmaken en verspreiden van het cartografisch oeuvre van Gerard Mercator (15121594) en Abraham Ortelius (1527-1598)

Oude drukken
In Loppem zijn ongeveer 45 incunabelen ondergebracht. Eén van de mooiste is
ongetwijfeld het Liber Chronicarum van Hartmann Schedel, in 1493 door Anton Koberger
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G e b o r d u u r d b o e k b a n d j e uit d e
a c h t t i e n d e e e u w m e t het w a p e n
van d e P r i n s v a n K a u n i t z , K a s t e e l
van L o p p e m
[Foto: O s w a l d P a u w e l s ]

staat buiten kijf. Mercator wordt omwille van
zijn wetenschappelijke ernst als de grondlegger van de moderne cartografie beschouwd
terwijl Ortelius, die meer een pientere zakenman dan een grote geleerde was, de verdienste toekomt als eerste de 'atlas' te hebben
ontworpen, namelijk een verzameling van
kaarten die op gelijk formaat en in een logische volgorde werden gebundeld. In 1570
verscheen zijn Theatrum orbis terrarum, die
meteen een enorm succes kende. Tussen
1570 en 1612 werden hiervan liefst 41 edities in zeven verschillende talen uitgegeven.
De kostbare atlas in Loppem is een Latijnse
editie die in 1592 bij de Officina Plantiniana
is gedrukt. Hij telt 108 oud gekleurde kaarten
en eindigt met het Parergon, een bundeling
van 26 geografische kaarten van de Oudheid.
Een aantal boeken wordt gerangschikt
onder de benaming 'Blijde Intreden en Plechtige Uitvaarten'. Het zijn prachtboeken met
grote uitslaande platen die de intrede tonen
van Kardinaal Infant Ferdinand in Antwerpen

in 1635, de rouwplechtigheid voor Keizer Karel in Brussel in 1558 en in dezelfde stad de
uitvaart van Aartshertog Albrecht in 1622.
Emblemataboeken zijn bundels die
reeksen zinnebeeldige prenten bevatten,
voorzien van een motto en moraliserende,
meestal berijmde toelichtingen die ontleend
werden aan de klassieke mythologie, de oude
geschiedenis, de fabel, de bijbel enz. In de
17de eeuw zijn het in onze gewesten vooral
de Antwerpse en Brusselse jezuïeten geweest
die zich op dit genre hebben toegelegd. In
Loppem bevinden zich een veertigtal emblemataboeken waaronder de bundel Emblemata van Horatius, in 1607 in Antwerpen bij
H. Verdussen gedrukt. De 103 door Otto Venius vervaardigde tekeningen werden door talentvolle kunstenaars gegraveerd. Deze bundel wordt tot de sierlijkste gerekend, die ooit
in de Nederlanden zijn ontstaan.
Roland van Caloen heeft zich jarenlang
toegelegd op het verzamelen van Franse 18deeeuwse geïllustreerde boeken alsook eerste
drukken van vooral moderne auteurs, waaronder Guillaume Apollinaire, Maurice Maeter-

linck, André Gide en James Joyce. Van deze
laatste auteur verscheen in 1922 in Parijs de
eerste druk van de roman Ulysses, een moderne interpretatie van de Odyssea. Het boek
beschrijft de lotgevallen van Leopold Bloom
gedurende een enkele dag in Dublin. In een
geniaal taalgebruik verweeft Joyce elementen
uit de bijbel, de talmoed, de kabbala en de
zonnemythen wat het werk bijzonder esoterisch maakt. In de wereldliteratuur gaat het
misschien wel door voor het meest ongelezen
boek. Roland van Caloen kon enkele jaren geleden op een Belgische boekenveiling de hand
leggen op de zeldzame eerste druk in een oplage van 1.000 exemplaren.

18de eeuw die beheerst wordt door Frangois
Boucher en Antoine Watteau, leende zich uitstekend voorvertaling in reproductieprenten,
in een combinatie van ets, gravure en aquatint. Van deze fraaie kleurenprenten zijn er
heel wat in de bibliotheek evenals van de zogenaamde 'opticaprenten' die in de tweede
helft van de 18de eeuw ongemeen populair
waren. Dit zijn felgekleurde perspectivische
platen die met een opticaspiegel moesten bekeken worden om een ruimtelijk effect te krijgen. Artistiek zijn ze niet zo interessant maar
ze hebben een buitengewone charme. In
Loppem zijn er honderden, veelal stads- en
parkgezichten uit alle landen van Europa.

Prenten
In de bibliotheek zijn duizenden prenten aanwezig waaronder vrij veel Vlaamse en
Hollandse uit de 16de en de 17de eeuw. Enkele exemplaren naar Pieter Bruegel de
Oude, waaronder zijn grandioze Alpenlandschappen en de amusante Zeven Hoofdzonden zijn in het kasteel permanent tentoongesteld. In de bibliotheek wordt nog een prent
naar Pieter Bruegel bewaard, namelijk de
hoogst zeldzame 'eerste staat' van De Dood
van de Heilige Maagd. Verder is er een hele
kast gevuld met oude portretgrafiek.
De luchtige frivoliteit van de Franse

Autografen
In de autografenverzameling berust
een belangrijk contract uit 1642 tussen de
kunstschilder Jacob van Oost de Oude
(1603-1671) en zijn leerling Boudewijn Bedet; zo een document geeft een goed idee
van de 17de-eeuwse atelierpraktijken in
Vlaanderen. James Ensor gaat in een vlammende protestbrief van ca. 1920 heftig tekeer
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Tekeningen
De bibliotheek huisvest tevens een
belangrijke verzameling van ca. 800 oude tekeningen die dateren van de 16de tot de late
19de eeuw. Ze zijn door Jean van Caloen bijeengebracht op zijn talrijke zoektochten in
binnen- en buitenland in de periode tussen
de twee wereldoorlogen. Van de Vlaming Johannes Stradanus (1523-1605) zijn maar
liefst zes tekeningen aanwezig. Hij is in
Brugge geboren (als Jan van der Straet),
maar trekt naar Florence waar hij jarenlang
zal werken voor Vasari (1511-1574). Hij
wordt door Cosimo I de Medici als kartonontwerper aangesteld voor zijn pas opgerichte
Arazzeria medicea of wandtapijtenateliers.
Stradanus is ons vooral bijgebleven als een
vooraanstaand tekenaar. Honderden van zijn
tekeningen werden in Antwerpen, waar omstreeks 1580 een aantal roemruchte graveursfamilies zoals de Wierixen, Galles en
Collaerts bedrijvig was, in prentvorm uitgegeven. Hij legde zich vooral toe op het vervaardigen van series en de zes tekeningen in
Loppem maken deel uit van twee verschillende reeksen. Vier bladen behoren tot een
serie met De Passie van Christus en twee tot
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troon met in de aldus gevormde compartimenten bloemmotieven. De sneden zijn verguld en met bloemmotieven geciseleerd. Zes
almanakken uit de 18de eeuw zijn in geborduurde bandjes gestoken, uitgevoerd in zijde,
met goud- of zilverdraad en met pareltjes en
pailletten versierd. De marokijnbanden uit de
vroege 19de eeuw hebben vaak een goudgestempeld kader in neoclassicistische stijl. Een
Gentse band, toegeschreven aan JacquesFrangois Burio is uit kersrood marokijn gemaakt en heeft op beide platten een kader
van zes rolstempels rond een middenveld
waarop een geometrisch patroon, alles goudgestempeld. Charles Ondereet, eveneens uit
Gent, heeft een neogotische band op zijn
naam staan: een kathedraalpatroon uitgevoerd in gesculpteerd ebbenhout met op het
voorplat Godfried van Bouillon in een gotische nis, op het achterplat het wapen van de
negen provincies. Van de zeer vakbekwame
binder Pierre Corneille Schavye (1796-1872)
zijn er twee banden in chagrijn met respectievelijk een geometrisch patroon en een wapen, alles goudgestempeld. Vermeldenswaard
ten slotte zijn twee banden met op beide platten een vlechtwerkpatroon dat duidelijk
schatplichtig is aan de Franse Renaissance.
Ze kunnen toegeschreven worden aan Louis
Hagué, tussen 1870 en 1890 in Brussel als
boekbandrestaurateur gevestigd. Hij had zich
bekwaamd in het vervaardigen van kopieën
van 16de-eeuwse banden die als authentiek
doorgingen.

DE

tegen de afgraving van de duinen: Protestons!
D'Ostende a Blankenberghe la virginité des
dunes est menacée... In zijn verontwaardiging was hij eigenlijk een ecologist avant la
lettre. Zijn brief is jammer genoeg nog steeds
pijnlijk actueel.
kon hij de Hunkpapa-Sioux, onder leiding
Roland van Caloen kon uit de nalaten- van de charismatische Sitting Bull, overhaschap van Maurice Maeterlinck vier handgelen tot een vredesverdrag dat door alle naschreven toneelwerken verwerven waaronder
burige stamhoofden werd ondertekend.
Osanna uit 1912 en La Nuit des Enfants, in
1941 geschreven in New York. In 1986 kocht
Boekbanden
hij op een Belgische boekenveiling een bijEen boek wordt niet alleen om zijn opzonder handschrift van de jezuïet Pierre Teilmerkelijke inhoud of zeldzaamheid verzameld,
hard de Chardin (1881-1955), getiteld Com- een kostbaar of bijzonder omhulsel maakt het
ment je crois. Het beslaat 28 pagina's en is in tot een uniek object. De bij de vervaardiging
1934 geschreven in China waar Teilhard
aangewende bindtechnieken en versiering
vanaf 1923 geologisch en paleontologisch on- kunnen bovendien inzicht verschaffen in de
derzoek verrichtte dat hem definitief op weg
datering en de origine van het boek, of bijdrazette naar zijn studie over de oorsprong van
gen tot de identificatie van de binder en de
de Mens en van de Geest.
opdrachtgever. Roland van Caloen heeft zich
onder meer toegelegd op het verzamelen van
Een tweede jezuïet brengt ons van
boekbanden, voornamelijk uit de 19de en
het Verre Oosten naar de 'Far West'. Pieter
Jan De Smet (Dendermonde 1801- St.Louis, 20ste eeuw, van Franse binders als J. ThouMissouri 1873), bijgenaamd de Grote Zwart-venin, R. Simier, V. Champs en J. Canape, en
van Belgische binders als J. Weckesser, L.
rok, speelde een aanzienlijke rol in het beClaessens, Ch. De Samblanx, P.C. en J.
houd van de vrede onder de indianenstamSchavye. In 1989 kocht hij in een Brussels
men van Noord-Amerika en trad meermaals
antiquariaat een collectie van 144 Belgische
op als hun bemiddelaar bij de regering in
boekbanden; de beschrijvende catalogus,
Washington. In hun midden deed hij uiterdoor een deskundige opgemaakt, bevat een
aard aan missioneringswerk, maar hij was
overzicht in vogelvlucht van de stijlontwikkezich al vroeg bewust van hun precaire leling van de boekband in België van 1500 tot
vensomstandigheden en dit resulteerde
1900. Uit deze verzameling worden hierna
vanaf 1843 in talrijke publicaties en onderenkele bijzondere exemplaren even belicht.
zoeken naar hun gewoonten, tradities, religie, taal, enz. De soms zeer kleurrijke naUit Brugge zijn twee blindgestemmen van de stammen met wie hij in contact
pelde 16de-eeuwse registerbanden afkomkwam zijn het vermelden waard: de Potawastig, de ene met tekst in grote Romeinse katomi, Flathead, Nez Percés, Pend d'Oreilles,
pitalen, de andere van Pauwel van Vardebeke
Gros Ventres, Blackfoot, Coeur d'Alêne,
(werkzaam 1521-1555), met een paneelCrow, Kalispel en Sioux. Hij stak maar liefst
stempel voorstellend Johannes de Doper in
19 maal de Oceaan over, bezocht pausen,
dierenhuiden gehuld die vijf vóór hem gezekoningen en presidenten om de zaak van de ten toehoorders onderricht. Een twaalftal
indianen te bepleiten, deed haast alle Euro16de-eeuwse paneelstempelbanden, alle in
pese landen aan en ging er op bedeltocht
blinddruk, komen uit Antwerpen, Leuven,
bij de weldoeners van het ogenblik. Het is
Mechelen en Gent. Tot de Gentse behoort
dus niet verwonderlijk dat hij bij het echteen band van Pieter de Keysere met op beide
paar Charles van Caloen (1815-1896) - Saplatten De Stedemaagd van Gent, zittend in
vina de Gourcy (1825-1912), de bouwers
een beloken tuin. Twee andere blindgestemvan het kasteel van Loppem, zou aankloppelde kalfsleren banden zijn misschien in
pen. Hij liet van zijn bezoek aldaar een niet
Antwerpen vervaardigd; de ene heeft een
gedateerd schrijven na in het Livre des bo- Fortunapaneel, de andere een paneel met
tes de Lophem, waarin hij het kruisteken en Isabella van Portugal, uiterst zeldzaam. Voorts
langue des Indiens des Monts Rocheux
zijn er heel wat wapenbanden die toebehoord
neerpende. In Savina's Livre de ménage et
hebben aan illustere vorsten en abdijen. Twee
dépenses 1847-1869 staat op 12 april 1869
prachtige laat-17de-eeuwse banden zijn veringeschreven: aumöne pour mission d'Amémoedelijk in Brussel ontstaan; op beide platrique (père De Smet)... 100 F, een voor die ten, goudgestempeld, een geometrisch patijd genereuze schenking. Pater De Smet
had een jaar voordien met zijn legendarische gezag en overredingskracht één van
zijn belangrijkste vredesoffensieven tot een
goed einde gebracht. In juli 1868 namelijk

een Planetenserie en zijn uiteindelijk niet in
prentvorm uitgegeven maar er bestaan wel
varianten van. Ze zijn uitgevoerd in de karakteristieke tekentechniek van Stradanus: pentekeningen met zware arceringen in bruin,
soms met wit gehoogd en met belangrijke
correcties die aangebracht zijn op opgeplakte
stukjes papier. Frans Floris (1519/20-1570)
en de Meester van de Egmont Albums, een
nog niet geïdentificeerde 16e-eeuwse kunstenaar, zijn ieder met een recto/verso getekend
blad vertegenwoordigd. De tekening van Ambroise Dubois (ca. 1543-1614) die De Dood
van Lucretia voorstelt wordt hier voor het
eerst gepubliceerd. Ambrosius Bosschaert is
in Antwerpen geboren maar emigreerde al
vroeg naar Frankrijk waar hij verder als Ambroise Dubois door het leven ging en tot
Peintre de la Reine werd aangesteld. Hij was
vooral werkzaam in Fontainebleau. Er zijn
slechts een vijftiental tekeningen van deze
maniërist tot ons gekomen en het blad in
Loppem toont voldoende kwaliteiten om er
een aparte studie aan te wijden. De opvallende overeenkomsten in stijl en techniek
met de tekeningen De Opschik van Psyche
(New York, Pierpont Morgan Library), Studie
van een vrouwenhoofd (Museum Stockholm)
en Theagenes en Chariclea (Musée du Louvre) hebben tot de identificatie van de kunstenaar geleid.
De 17de-eeuwse landschapschilders Lucas van Uden, Lodewijk de Vadder
en Lucas Achtschellinck inspireerden zich
op het gevarieerde landschap van het Zoniënwoud. Van de dertien tekeningen van
Zuid-Nederlandse beeldhouwers, ontstaan
tussen 1650 en 1750, konden er zes op
naam worden gebracht. Ze horen thuis in
de groep van vooral Antwerpse sculpteurs
uit de laatbarok die een grote werkkracht
en virtuositeit aan de dag legden in de uitvoering van hun soms gigantische
opdrachten.
Voorts zijn een groot aantal losbladige tekeningen en enkele volledig bewaarde schetsboeken van Noord-Nederlandse en Belgische kunstenaars aanwezig.
De Belgische school van de 19de eeuw is
met tientallen bladen van landschaps-, dieren- en historieschilders vertegenwoordigd.
Jean van Caloen moet zeker een voorliefde

gehad hebben voor schetsboeken van kunstenaars. Van Joseph Van Severdonck
(1818-1905) verzamelde hij zes albums met
oorlogstaferelen en klederdrachten. Henri
Leys (1815-1869) vulde een tekenboek met
allerhande schetsen van historische figuren
en zijn leermeester Ferdinand De Braekeleer (1792-1883) liet een merkwaardig Liber
veritatis na. Hierin legde hij in potloodschetsen zijn verkochte schilderijen en tekeningen vast met opgave van de titels van de
werken, de prijs en de naam van de koper.
Verder zijn er nog twee schetsboeken van
de Antwerpse havenschilder Eugène Van
Mieghem (1875-1930) en kon Roland van
Caloen de atelierrestanten verwerven van de
Belgische symbolist William Degouve de
Nuncques (1867-1935).
Tot de Franse school horen twee tekeningen van Nicolas Poussin (1594-1665)
en een charmant Portret van een meisje
met kanten muts van Frangois Boucher
(1703-1770). De Engelse beeldhouwer en
edelsmid Sir Alfred Gilbert (1854-1934) is
vertegenwoordigd met tientallen tekeningen
die afkomstig zijn uit zijn atelier in Brugge.
Die zijn samengebundeld in een indrukwekkend boek dat bekend staat als The van Caloen Album. Dante Gabriel Rossetti (18281882) laat een blad na met Desdemona,
voorbereidend aan het schilderij Desdemona's Death-Song, dat verloren is gegaan.
De kostbaarste tekeningen zijn echter
de Italiaanse. Een zeer fraai blad van Cristoforo Roncalli (1552-1626) is in rood krijt getekend en stelt een naakte jongeling voor die
een urne draagt. Van de Genuees Domenico
Piola (1627-1703) zijn er twee tekeningen en
Giovanni Francesco Barbieri, bijgenaamd //
Guercino (1591-1666), onderscheidt zich
met een zeldzame vroege tekening, ontstaan
rond 1615-17, met enkele bedelende figuren
die in wervelende pennentrekken zijn weergegeven.
Michelangelo
Het bijzonderste werk in de bibliotheek is ongetwijfeld de tekening van Michelangelo Buonarroti (1475-1564), de
enigste trouwens in een Belgische collectie.
Ze stelt De Steniging van Sint-Stefanus voor
en is uitgevoerd in twee densiteiten van
zwart krijt over doordruksporen van graveerstift. Het blad wordt het eerst vermeld in
1741, in de verkoopscatalogus van de collectie Pierre Crozat waarin de Michelangelo's in kavels zijn gegroepeerd, vaak zonder
omschrijving. Van de zes bladen van nr. 11
is er maar één nader beschreven als Une
première pensee pour un Martyre de St.
Etienne. Na Crozat kwam de tekening terecht bij de graveur Hecquet en vervolgens
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in de verzameling J.D. Lempereur die in
1773 werd verkocht. Sindsdien is men het
spoor bijster en hoe dit blad ten slotte in
Loppem is terechtgekomen, blijft onbekend.
Vermoedelijk heeft Jean van Caloen het verworven in de jaren 1920-1930 en aangezien
de studie van de oude tekeningen toen
slechts sporadisch werd beoefend, heeft hij
waarschijnlijk nooit geweten dat hij een Michelangelo bezat.
In De Steniging vallen een aantal
kenmerken op die ook aangetroffen worden
in Michelangelo's schilderijen en presentatietekeningen. In zijn composities namelijk
past hij een zachte dieptewerking toe waarbij de vormen vooraan scherp benadrukt
worden, terwijl die op de achtergrond worden vervaagd. Zulk een onderscheid in aandacht wendt hij ook aan in de behandeling
van de figuren onderling, binnen eenzelfde
vlak. In dit blad komt dit duidelijk tot uiting.
Sint-Stefanus is krachtig gemodelleerd terwijl de aan hem ondergeschikte folteraars
eerder vaag en losjes zijn weergegeven. Een
overeenkomstige behandeling van de figuren vindt men terug in drie andere Michelangelo-tekeningen die in Los Angeles, Venetië en Oxford worden bewaard en alle zijn
ontstaan rond 1530. Die datering lijkt ook
steun te vinden in de tekening (rood krijt)
van een mannenhoofd op het verso van het
blad. Die tekening werd toegeschreven aan
Antonio Mini, een weinig bekende Florentijnse leerling van Michelangelo, en is stilistisch te situeren rond 1525-26. Er is geen
opdracht aan Michelangelo bekend voor
een schilderij, een beeldhouwwerk of een
wandtapijt met de voorstelling van een Steniging van Sint-Stefanus. Een dergelijke
zorgzaam uitgevoerde compositieschets met
grote figuren is een zeldzaamheid in zijn
oeuvre.
Aangezien Michelangelo zijn geschilderde taferelen uitwerkte als waren ze gesculpteerd in haut-reliëf, is het moeilijk om
uit te maken of deze tekening bedoeld was
voor een beeldhouwwerk dan wel voor een
schilderij. Ook een eventueel verband met de
geplande decoratie van de voorgevel van de
San Lorenzokerk in Florence ligt niet voor de
hand. De vraag naar de oorspronkelijke bestemming van deze bijzondere tekening blijft
voorlopig onbeantwoord.

$
E M B L E M A T A

FOR

EVER

Emblemata for ever
Johan van Cauwenberge

Een boekdrinker ben ik altijd geweest.
Van kindsbeen af verslond ik al het
leesbare wat ik in handen kreeg. Ik
schreef verhaaltjes die ik zelf illustreerde
en ik verzamelde prentjes over onze
vaderlandse geschiedenis; kortom, woord
en beeld waren voor mij al heel vroeg
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
echte emblemata kwamen er pas toen ik
rond mijn achttiende oude boeken begon
te verzamelen. Jacob Cats was de eerste
in rij met een editie uit 1700 van zijn
verzamelde werken waarin ondermeer zijn
Proteus ofte minne-beelden en de Spiegel
van den Ouden ende Nieuwen Tijdt waren
opgenomen. Ik had de boeken gekocht
omwille van de poëzie en ik kreeg er de
prenten zo maar bij. Zonder het te weten
was ik binnengedrongen in de boeiende
wereld van de emblematiek, het literair
genre dat in de zestiende eeuw door de
Italiaanse jurist Andrea Alciato was
ontwikkeld, ondermeer vanuit de
hiëroglifiek.
Emblemata horen perfect thuis in de
renaissancesfeer van symbolen en geleerde
taalspelletjes, beelden met dubbele bodems
en meertaligheid. Het is bovendien een multidisciplinair genre waarbij meerdere kunstenaars waren betrokken. Een auteur bedacht
het geleerde motto en schreef het gedicht,
waarmee hij meteen ook het beeldprogramma
vastlegde dat dan door de tekenaar in beeld
werd gebracht en vervolgens door een graveur
in koper werd gesneden. In vele gevallen kwamen er ook nog vertalers aan te pas om de
motto's en de onderschriften gevat om te zetten in het Latijn, Frans en Italiaans.
De emblemataliteratuur is lange tijd
verwaarloosd door de wetenschappers omdat
weinigen het genre echt goed konden plaatsen: kunsthistorici zagen de prenten als een
vorm van toegepaste kunst, gebruiksgrafiek

dus, en keken er wat op neer, maar de literatuurwetenschappers hadden het er dubbel lastig mee: vooral met de plaatjes die de tekst
moeten ondersteunen waardoor de poëzie te
kort lijkt te schieten in haar uitbeeldingskracht.
Het was de beroemde Mario Praz die in de jaren zestig met de publicatie van zijn Studies in
Seventeenth-Century Imagery de vernieuwde
interesse voor de emblematiek op gang bracht.
Bij ons in Vlaanderen heeft vooral de Leuvense
hoogleraar Karei Porteman in het begin van de
jaren tachtig de aanzet gegeven tot een grondige bestudering van het genre. Leuven is
trouwens - o.m. door de organisatie van het
internationaal congres voor de emblematiek
een paar jaren geleden - een van de belangrijkste studiecentra van het genre geworden.

verrijking voor de geest. Nooit zijn orakels,
mysteriën, mythen en poëzie omzichtiger benaderd en liefdevoller geïnterpreteerd dan door
de zestiende- en zeventiende-eeuwse emblematici. De eenheid van woord en beeld of de
drang naar versmelting van beide genres werd
nooit zo sterk gerealiseerd als toen. Zelfs de
vorm- en poëzie-experimenten van de Cobragroep en de Vijftigers waren vergeleken bij de
emblemata slechts oefeningen in het luchtledige. De grootste dichters binnen ons taalgebied uit de zestiende en de zeventiende eeuw
hebben in dit unieke genre hun poëtische sporen verdiend: P. C. Hooft met zijn 'Emblemata
Amatoria', Cats met zijn al eerder genoemde
bundels, Vondel met de 'Gulden Winkel', Heinsi us met zijn 'Emblemata van Minne'.

Emblemataboeken zijn wel altijd gegeerde verzamelobjecten geweest omwille van
de vaak luxueuze uitvoering. Collectioneurs
van prenten waren de eersten die er oog voor
kregen, maar ook literatuurliefhebbers gingen
- per taalgebied dan - die werken verzamelen.
Oude boeken hebben nu eenmaal iets aparts,
niet alleen omdat ze oud zijn, maar ook, omdat ze een uitstraling hebben, iets tactiels om
zich hebben wat een nieuw boek - hoe mooi
dit ook kan zijn - onmogelijk kan hebben.
Vondels vers over de ouderdom kan daar mutatis mutandis ook op worden toegepast:
'Hoe heeft men het ervaren wijs en simpel:
Een hoofd vol kreuken, een geweten zonder
rimpel.'

Er zijn meerdere criteria om ze te verzamelen. Het taalgebied of het genre: religieuze of profane emblemata. Ook de auteur of
tekenaar. Menig kunstenaar muntte overigens
uit in beide disciplines: Jan Luyken, Adriaan
van de Venne en Romeyn de Hooghe zijn
slechts enkelen die zowel dichtten als etsten.
Of omwille van de bundel zelf: sommige verzamelaars zijn jaren op zoek naar diverse - of
alle - edities van één werk door de eeuwen
heen. Watje nergens kan consulteren, wil je
soms zelf wel verwerven en voor je het weet
ben je aan het verzamelen. Maar wie vandaag
de dag wil beginnen te verzamelen moet er rekening mee houden dat een emblematabundel al snel enkele honderden euro's kost en de
boeken ook vrij zeldzaam zijn geworden. De
interesse voor het genre heeft natuurlijk ook de
vraag naar originele werken doen toenemen en
tegelijk de facsimileproductie op gang gebracht. Daarom zijn universiteitsbibliotheken,
antiquariaten en boekenveilinghuizen gezegende oorden voor de echte liefhebbers van
originele drukken. In facsimile-edities krijg je
wel de inhoud feilloos overgezet, maar je mist
de geur, de zachte weerstand van het handgeschepte papier, de onvolkomenheden, de
kreuken van de tijd.

Oude boeken zijn het geheugen van
het verleden. Emblematabundels bieden ons
en surplus een beeld van een maatschappij
waaruit de onze is gegroeid, maar waar wij intussen zo ver van zijn verwijderd dat een interprefatie van het beeldmateriaal al teveel drempels en hinderpalen oplevert om er nog
moeiteloos in te kunnen doordringen, laat
staan ons erin te vermeien. En toch zijn deze
oude emblemata een lust voor het oog en een

Honderden verschillende bundels zijn
er ooit verschenen in een tijdsspanne van ruim
250 jaar, tot ruim in de achttiende eeuw. Het
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genre floreerde over heel Europa van Portugal
tot het Rusland van Peter de Grote, met Frankrijk, de Nederlanden, het Duitse Rijk en Italië
als belangrijkste productielanden. Wat begonnen was als een geleerd - en dus vrij beperkt genre in humanistenkringen, ontwikkelde zich
al snel tot een invloedrijk leermiddel. Zowel
voor politieke lofredes als religieuze propaganda, voor esoterische als erotische literatuur
werden emblemata aangewend om in een
symbolentaal het universele karakter van het
onderwerp te onderstrepen. De prenten konden door iedereen worden gelezen, maar ook

de bijschriften en de poëzie, het programma,
moesten dit internationale tot uiting brengen;
daarom werden er, benevens het Latijn als dé
cultuurtaal, ook vertalingen bijgevoegd in de
volkstaal én in de belangrijkste Europese talen,
het Frans en Italiaans - die laatste wellicht, omdat het de aartstaai van de emblematiek was.
Aangezien de aanmaak van een emblematabundel een vrij complexe zaak was en een
dure onderneming, waren het in hoofdzaak
slechts de grootste en belangrijkste uitgeverijen
die zich op de productie ervan hebben toegelegd. Toch mag men niet uit het oog verliezen
dat het kostbare drukkersmateriaal - waaronder etsplaten en houtsneden - ook werden verhandeld en vererfd en zo soms decennialang,
ja zelfs meer dan honderd jaar, werden gebruikt. Daardoor konden ook minder gefortu12921
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neerde drukkers met een herdruk gemakkelijk
en zonder grote investeringen winst maken.
Emblemata stralen geleerdheid uit, dat
is waar, maar bovenal is het toch schoonheid
die wordt nagestreefd, zowel naar inhoud als
naar vorm. Daardoor blijven deze bundels aantrekkelijk buiten de context en de tijd waarvoor
ze waren bedoeld. Daarom zijn ze zo verzamelwaardig en gegeerd: het zijn kleinodiën waarin
je kunt wegdromen en aan het eind van de e
lzing vaststellen dat de aarde al eeuwen dol
draait en er niets nieuws is onder de zon.
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De bibliotheek van
het Cultura Fonds

A l te Billon |#

/oorwerp van mecenaat. De bibliotheek van
iet Cultura Fonds schaart zich bij de
Darticuliere bibliotheken, gewijd aan het
Dude of kostbare boek die eveneens
:oegankelijk zijn voor het publiek, zoals de
3ibliotheca Wittockiana in Brussel of de

Voor De Eik N.V. is het Cultura Fonds
geen middel tot snel rendement. Toen in januari 2001 bij Sotheby's een wetenschapsbibliotheek werd geveild van een man die in
een mum van tijd een collectie bijeen had en
verkocht, liet Piet Van Waeyenberge zich ontvallen, 'waarom wordt onstuimig gekocht van
1994 tot 2000 - om in 2001 te verkopen?
Opportunisme en speculatie?'

Stichting van Caloen in Loppem.
Ontstaan van de bibliotheek
In 1991 zocht een Brussels antiquaar
een koper voor een geheel van 510 uitgaven
die tussen 1555 en 1589 in Antwerpen werden gedrukt door Christoffel Plantijn. De
boekhandelaar had deze drukken uit Antwerpse collecties, waarvan één het bezit was
van de familie Moretus. Een historicus en
boekbandspecialist uit Bergen, Claude Sorgeloos, stelde de catalogus Labore et Constantia
(Speeckaert 1990) op.
De verzameling werd gekocht door De
Eik N.V., de participatiemaatschappij van de
familie Van Waeyenberge. De Eik N.V. zag het
verwerven van de Plantijnse drukken als een
vorm van patrimoniumbeheer. Binnen De Eik
N.V. werd de bibliotheek ondergebracht in
Cultura Fonds N.V. Claude Sorgeloos werd
conservator. Na tien jaar beheer van deze
collectie werd Claude Sorgeloos attaché aan
de afdeling Kostbare Werken van de Koninklijke Bibliotheek van België.
Het samengaan van bedrijfsvoerders
en boeken vindt men elders terug in de Bibliotheca Philosophica Hermetica van de Nederlander Joost Ritman of de bibliotheek te
Genève van de Zwitserse mecenas Martin
Bodmer. De Eik N.V. doet al langer aan mecenaat. De stichter van De Eik N.V., Camille
Van Waeyenberge (1911-1981), had belangstelling voor cultuur en patrimonium. Onder
zijn impuls werd het kasteel van SteenhuizeWijn huize (Herzele) gerestaureerd met inbreng van de kunstschilder Maurits Van Saene (1919-2000), en werd geparticipeerd in
de uitgeverij Arcade, die het luxueus en
meertalig uitgegeven kunstboek introduceerde in België. Arcade fuseerde met het
Mercatorfonds.

Christoffel Plantijn
Het Cultura Fonds verzamelt in eerste
instantie Plantijnse drukken uit de periode
1555-1589. Zowel wat de typografie als de illustraties betreft, vormen zulke uitgaven een
hoogtepunt in de geschiedenis van de boekdrukkunst in onze streken. Het Cultura Fonds
bezit de belangrijkste verzameling Plantijndrukken in particuliere handen. De grootste
openbare collecties bevinden zich in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen en in de
afdeling Kostbare Werken van de Koninklijke
Bibliotheek van België.
Christoffel Plantijn werd vanuit Frankrijk aangetrokken door de welvarende handelsmetropool Antwerpen en werkte er tussen
1555 en 1589 als drukker. Dat hij in verschillende talen drukte, reflecteerde het kosmopolitische karakter van zijn nieuwe thuishaven.
Het Cultura Fonds bezit het eerste door Plantijn gerealiseerde werkje, La institutione di
una fanciulla nata nobilmente - L'institution
d'une fille de noble maison van Giovanni
Bruto, een Italiaan in Antwerpen.
Elf jaar later had de Officina Plantiniana zeven drukpersen en 33 drukkers, zetters en kopijlezers in dienst. Plantijns bibliograaf Leon Voet zag in zijn boek The Plantin
Press (1555-1589) daarin het zestiendeeeuwse equivalent van een concern met een
duizendtal werknemers. Volgens Voet lag het
succes aan doorzettingsvermogen, sober leven en in de zaak investeren - kwaliteiten die
bedrijfsvoerders vandaag nog weten te
appreciëren.
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Plantijn en de Moretussen na hem
vonden in de katholieke kerk een belangrijke
opdrachtgever. Van een uitgave uit 1575 van
homilieën van de H. Ambrosius van Milaan
bezit het Cultura Fonds een emissie met het
wapen van het Milanese aartsbisdom, te vergelijken met de emissie met het drukkersmerk
van Plantijn in het Museum Plantin-Moretus.
Een zeer zeldzaam in octavo missaal uit 1574
dat met kopergravures werd geïllustreerd, kan
vergeleken worden met hetzelfde missaal,
maar dan voorzien van houtsneden. Dirk Imhof vergeleek het voor de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen met een exemplaar dat recent door het Museum Plantin-Moretus werd
verworven (De Gulden Passer 73). Het Cultura
Fonds probeert uitgaven te verzamelen die
voor wetenschappers interessant zijn en bestaande Belgische collecties aanvullen.
Plantijns grootste onderneming was het
drukken met de steun van Filips II van de Biblia
Polyglotta of Biblia Regia in vijf talen. De Bijbel
telt acht delen in folio. Waarschijnlijk hoorde het
exemplaar van het Cultura Fonds toe aan Hendrik III, koning van Frankrijk, wiens wapen zeven van de acht banden siert. Hendrik III
schonk de Bijbel aan een Zwitsers diplomaat,
die het werk aan de jezuïeten van Luzern gaf.
Het bleef in Zwitserse bibliotheken tot het in
de collectie belandde van de jezuïeten van
Edingen.

DE

T i e n

ders van het Gemene Leven, de eerste drukkers van deze stad. Het betreft een deel van
Sportula fragmentorum van Gilles Charlier
(ca. 1479) en een Brevarium Tornacense
(1481-1485), meer bepaald het psalterium,
dat ingebonden is in een Latijns manuscript
Leon Voet vermeldt dat Plantijn twee
van diezelfde Broeders van het Gemene Lelucratieve aanbiedingen afsloeg om naar Paven. Slechts weinig manuscripten uit dit
rijs of Turijn te verhuizen toen de Nederlanklooster werden geïdentificeerd en van de inden een politiek kruitvat werden. Plantijn
cunabel was enkel het exemplaar uit de
bleef Antwerpen echter trouw. Tijdens zijn
Brugse bibliotheek De Biekorf bekend. Dit
carrière als drukker en boekhandelaar
stuk werd verworven in 1984 en hoorde toe
wendde hij evenzeer middelen aan om het
werk van de geleerden van zijn tijd toeganke- aan de Belgische verzamelaar Jean-Baptiste
Theodore de Jonghe.
lijk te maken.
Brabant komt aan bod in een gePlantijn drukte het enig werkje van de
schiedenis van de hertogen van Brabant van
Antwerpse medicus Jodocus Lommius, het
Medicina Hum observatorium libri III. We halen Hadrianus Barlandus, gedrukt bij Moretus en
voorts werken aan als Thesaurus christian! ho- geïllustreerd met portretten.Van de dichter
minis, van Fredericus Lumnius, een Limburgs Jan Vander Noot is er de geïllustreerde uitpriester; De veteri et recta pronuntiatione lin-gave Lofsang van Braband uit 1580. De bibliotheek bevat werken van Cornelius Valerius,
guae Graecae, een traktaat over de Griekse
de eerste bibliothecaris van de universiteit
uitspraak van de Bruggeling Adolf Van Meetvan Leuven, pamfletten gedrukt door Michiel
kerke, en een bijzonder zeldzaam volledig
van Hamont en een onuitgegeven brief van
exemplaar van een Latijnse grammatica door
Antonius Caucius. Claude Sorgeloos meldt van Lamoraal graaf van Egmont, gedateerd Brussel 29 augustus 1566. Een handgeschreven
dit laatste werk een onvolledig exemplaar in
de Bibliothèque Mazarine in Parijs. Het werk ex-libris in Den Bibel, in 1565 gedrukt in
Keulen, wijst op het eigendom van het Sintvan Rembert Dodoens, Mathias Lobelius en
El isa bethklooster op de Zionsberg in Brussel.
Carolus Clusius, belangrijke botanici uit onze
streken wiens werk Plantijn drukte, is goed
Talrijke werken hebben illustraties van
vertegenwoordigd in het Cultura Fonds. De
de Galles, van De Sadeleer, Adriaan Collaert,
drukken zijn rijkelijk voorzien van illustraties.
Abraham van Diepenbeek en Martinus Vos.
We vermelden de Gentse druk van lardin
d'armoiries van Jean de Lauten, met houtHumanisme en de
sneden van wapenschilden, en de catalogus
Zuidelijke Nederlanden
van gouden munten uit het penningkabinet
Het opzet van het Cultura Fonds werd
van hertog Karei van Croy, uitgegeven in
mettertijd ruimer. Plantijn vormt vandaag het
ankerpunt voor een collectie die zowel de ge- 1615 door Jacques de Bie. De collectie geeft
schiedenis van de boekdrukkunst als uitingen ook een beeld van het Antwerpse geïllustreerde boek en van de bedrijvigheid van jevan humanisme en posthumanisme in de
Zuidelijke Nederlanden belicht. Het tijdskader zuïeten en andere kloosterordes ten tijde van
de Contrareformatie.
bestrijkt een periode van eind vijftiende eeuw
tot zowat 1650.
De kunst van het verzamelen
De verzameling omvat literaire en filoHet Cultura Fonds voert een acquisitielogische werken, wetenschappelijke traktaten,
politiek die niet erg verschilt van wat publieke
embleemboeken en gelegenheidsdrukken.
De collectie bewaart een rijke verzameling or- collecties beogen: stukken verzamelen die van
nationale en regionale betekenis zijn. Stukken
donnanties van de stad Antwerpen, pamfletwaarvoor Belgische instellingen niet over de
ten over de Spaanse Nederlanden en twee
middelen beschikken, kan de bibliotheek overautografen, waaronder een kwitantie met de
wegen aan te kopen. In 1992 werd in Brussel
handtekening van Plantijn. De bibliotheek
op vraag van Elly Cockx-lndestege van de Koverzamelt werk van geleerden die vermaard
werden in het buitenland en van drukkers die ninklijke Bibliotheek van België een Brugs getijdenboek van omstreeks 1480 aangekocht.
actief waren in Brugge, Brussel, Gent, DoHet is verlucht met miniaturen en zit in een
waai, Luik, Doornik en Valenciennes.
gesigneerde band van de vijftiende eeuw.
De collectie bevat twee zeldzame inBehalve wetenschappelijke criteria
cunabelen in Brussel gedrukt door de Broespeelt ook zeker een bibliofiel gerichte voorkeur mee, voor een boekband of een interessante herkomst. De bibliotheek bezit drie numismatische werken van de zestiendeeeuwse Brugse drukker Hubertus Goltzius.
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Eén werk steekt in een Lyonese band van
verguld perkament; de twee andere hebben
marokijnen banden. Op de ene marokijnen
band komt de naam Schetz en een opdracht
voor. Het is het exemplaar dat Hubertus Goltzius overhandigde aan Caspar Schetz, heer
van Grobbendonk en schatbewaarder van de
stad Antwerpen. Het andere exemplaar komt
uit de bibliotheek van de verzamelaar en bibliofiel Marcus Laurinus, de Brugse mecenas
van Hubertus Goltzius.
Bibliofiele ontmoetingen
Het Cultura Fonds heeft nauwe banden met bibliofielen. De bibliotheek is lid van
de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen en
de Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique, waarvan de leden in
1993 de bibliotheek in Dilbeek bezochten. In
1994 werd de bibliotheek vereerd met het
bezoek van het Nederlands Genootschap van
Bibliofielen. Eind vorig jaar organiseerde de
Société royale des bibliophiles de tentoonstelling 'Brussel en het boek. Zeven eeuwen bibliofilie' in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel (6 oktober-18 november 2000). Een
tentoonstelling als deze wordt om de vier jaar
gehouden; alle leden mogen boeken tentoonstellen. De catalogi zijn nog grotendeels gericht op de Franstalige wereld, maar het Cultura Fonds voorzag de catalogus van alle
fotomateriaal voor Brusselse drukken uit de
vijftiende en de zestiende eeuw en deed
daarmee recht aan de vroege Brabantse
boekcultuur.
In 2001 bestaat het Cultura Fonds
tien jaar. Recent werd dit gevierd met de tentoonstelling 'Honderd kostbare werken uit de
bibliotheek van het Cultura Fonds' in de Bibliotheca Wittockiana (16 februari - 5 mei
2001). Het Cultura Fonds toonde haar mooiste aanwinsten. De catalogus was «Claude
Sorgeloos: La bibliothèque du Cultura Fonds:
acquisitions 1991-1999,» tevens de overdruk
van nummer 154 van Le livre et Testampe
(XXXXVI, 2000), het tijdschrift van de Belgische vereniging van bibliofielen. In het nummer van maart 2001 van het Parijse Magazine du Bibliophile werd het Cultura Fonds
naar aanleiding van de tentoonstelling een
uniek en voorbeeldig initiatief genoemd.
Het C u l t u r a F o n d s is t o e g a n k e l i j k o p
a f s p r a a k t i j d e n s w e e k d a g e n v a n 9 . 0 0 u tot
17.30 u op volgend adres.
Eikelenbergstraat 2 0 , 1 7 0 0 Dilbeek.
Tel. 0 2 - 4 6 6 2 7 11 Fax 0 2 - 4 6 6 1 3 8 0 .
E-mail: culturafonds@deeik.com.
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Een verkenning

EEN

Vel nova vel vetera poterit proferre magister
plurima, quisque legit dicta sacrata patrum.
(Zowel nieuw als oud zal de leraar kunnen voortbrengen,
wanneer hij de geheiligde woorden van de voorgangers leest.)
Alcumus

Werner Waterschoot

"oen ik in 1959 in Gent Germaanse filologie
;ing studeren, ben ik voorgoed begonnen

Coatte voornoen.

trftrfltettitamttt

net het aanschaffen van boeken. Van huize
.

lit was ik het lezen gewend. Mijn moeder

momftmieu

as - en kocht - Claes en Timmermans,

iag^etm.|%aati^
^mae/oatttytoe/

naar ook Buysse en Zielens. In die jaren
erwierf ik het verwachte: de toen recente
itels van Walschap, Daisne en Gijsen.

tutotïioeDfTBraurtftus/

)e wereld van het oude boek was toen
ïog terra incognita voor mij. Alleen de
:atalogen van het antiquariaat Overdiep

toenf ent twxft öetitoar en

öoutnftttenaaenniet

)oden gelegenheid om oudere, vooral
wetenschappelijke literatuur aan te kopen.
Wanneer ik in 1964 besloot te doctoreren en in het museum Plantin-Moretus oude
drukken consulteerde, attendeerde de toenmalige adjunct-conservator, dr. H.D.L. Vervliet,
later hoogleraar aan de UIA, mij op catalogen
van de grote Nederlandse antiquariaten. Er
ging een nieuwe wereld open: niet alleen bleken antieke boeken nog op de markt te zijn, in
de praktijk werden zij zelfs maandelijks aangeboden. Van dan af ben ik vrij consequent begonnen te verzamelen op een wijze die nu resulteert in vijf deelgebieden.
De algemene bibliotheek
Deze eerste afdeling, de oudste,
groeit nu het minst en het traagst aan. Zij
bestaat uit de werken van Nederlandse en
anderstalige literaire auteurs. Het geheel
bestrijkt onze literatuur van Beets en Conscience tot nu toe, maar in vogelvlucht: uiterst weinig poëzie, veel historische romans,
klassieke auteurs, zowel in losse uitgaven
als in hun verzamelde werken, weinig op
dat ogenblik vernieuwende titels, eerder gecanoniseerde werken dan actuele publicaties. De enige jaren waarin de eigentijdse literatuur vrij gelijkmatig aan bod kwam,
waren de jaren 1963-1967: toen was ik
werkzaam als leraar Nederlands-Duits en
kocht ik instinctief wat toen het literaire klimaat bepaalde om de band met de realiteit
niet te verliezen.

Wanneer ik later aan de universiteit
kwam, werd de lectuur van moderne literatuur
minder beroepsmatig, meer gratuit, en geschiedde de aankoop dienovereenkomstig
meer sporadisch. Tegenover moderne Duitstalige auteurs als Christoph Ransmayr, Patrick
Süsskind en Helmut Krausser zijn er voor de
Nederlandse literatuur enkel J.J. Voskuil en
Thomas Rosenboom bijgekomen.
De vakbibliotheek
Deze groep van informatieve werken
neemt thans het meest plaats in beslag.
Naast enkele encyclopedieën (die ik nu op
cd-rom zou aanschaffen), kunstboeken en
historische werken, is die afdeling toegespitst
op de historische Nederlandse literatuur. In
1963 werd ik licentiaat met een tekstuitgave
van Den hof en boomgaerd der poësien, een
dichtbundel van de Gentse schilder-dichter
Lucas d'Heere (1534-1584) en in 1972 ben
ik gepromoveerd op een analytische bibliografie en editie van de Poeticsche Werken
van de Antwerpse renaissancist Jonker Jan
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Bladzijde 2 en 3 van Sint
Franciscus, 'De volmaakte
blijdschap'

(Standaard-

B o e k h a n d e l , 1 9 4 6 ) , in hout
g e s n e d e n d o o r A. V e r h o f s t e d e

van der Noot (1539-1595). In de loop van
dat onderzoek werden natuurlijk relevante
boeken aangeschaft, niet alleen de pas verschenen werken, maar ook de oudere, nog
valabele literatuur. Beide auteurs hadden
wijdlopige contacten, zodat niet alleen uitgaven van en studies over rederijkers en renaissanceliteratuur in het Nederlands, maar ook
aangaande Franse en Neolatijnse auteurs
node gemist konden worden. De analytische
bibliografie van Van der Noot verplichtte mij
tot kennisneming van typografische handboeken, zoals de ook qua bibliofiele verzorging
uitzonderlijke studie van Stanley Morison over
John Fell. The University Press and the 'Feil'
Types (1967). Van hetzelfde niveau zijn Charles Enschedé's Fonderies de caractères
(1908) en de Engelse aangevulde versie Typefoundries in the Netherlands (1978).
De teksten die ik met studenten in filologische oefeningen behandelde, brachten

öRie p o t t e n , w e l q e v u l ö m e t q e l ö ,

öe n u m m i s tRes sextaRios

vinót hij onöeR h e t qRas v e R ö o k e n ,

mox offenöit aBsconöitos,

ö e w e l k ' hij i n z i j n p l a t t e BCURS,

quos i n flaccenti sacculo

thans óik q e z w o l l e n , heeft g e s t o k e n .

ponit mox facto tuRqiöo.

m a l l e R i j l p l a a t s t o p zon

mee dat ook studies en teksten van 17de- en
18de-eeuwse auteurs de aandacht opeisten.
Een college in de eerste kandidatuur over de
Germaanse wereld zorgde voor verdere uitbreiding, van de Angelsaksische kerkgeschiedenis van Beda Venerabilis over de geschiedenis der Franken van Gregorius van Tours tot de
'Sammlung Thule', de Duitse vertaling in vierentwintig banden van de IJslandse saga's.
De oude drukken
In het spoor van de studie van oude
auteurs kwam spontaan de wens op, de authentieke drukken te verwerven, ten dele uit
een gevoel van verbondenheid met de auteurs, ten dele uit noodzaak: een niet gering
aantal teksten is nog niet of onbevredigend
heruitgegeven. Mijn oudste bekenden,
D'Heere en Van der Noot, zijn vrij goed vertegenwoordigd met elk zes nummers. Van
D'Heeres leerling Karei van Mander, uit wiens
Schilder-Boeck ik een bloemlezing samenstelde, kan ik de tweede (1618) en derde
(1764) editie van dit werk raadplegen, naast
zijn Iliasvertaling (1611). Omdat het proza
van Pieter Corneliszoon Hooft mij interesseert
heb ik de eerste drukken van zijn Henrik de
Grote (1626), Neederlandsche Histoorien
(1642) en zijn Tacitusvertaling (1684) verworven. Een zeer zeldzaam stuk is de eerste
druk van Constantijn Huygens' Koren-bloemen (1658) op groot papier.
Het werk van de Noord-Nederlandse
klassieken is relatief niet zo duur op de antiquarische markt, tenzij het geïllustreerde uitgaven of eerste drukken betreft. Daarvoor zijn die
boeken enerzijds te zeer verspreid geweest en
anderzijds te goed bewaard gebleven. Veel
moeilijker is het echter, Zuid-Nederlandse
dichters uit diezelfde periode aan te treffen.
Van onze voornaamste lyricus, Justus de Harduwijn, ben ik in het bezit geraakt van zijn
Goddelycke wenschen (1629 en 1645) en de
zeldzamere Goddelicke lof-sanghen (1620).
Na hem komt de palm van de poëzie toe aan
Daniël Bellemans met zijn kleine liedboekjes in
oblong formaat, Het citherken van Jesus en
Den lieffelycken paradys-voghel, waarvan de
eerste drukken, beide uit 1670, nagenoeg onvindbaar geworden zijn. Van grotere allure zijn
dan weer de emblemataboeken uit de vroege
17de eeuw, geïllustreerd door de familie Galle
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in Antwerpen. Van de jezuïeten Johannes David en Antonius Sucquet bezit ik dienaangaande Latijnse en Nederlandse uitgaven.
De moderne bibliofilie
Met 'moderne bibliofilie' wordt het zeldzame boek of het boek in luxe-uitvoering vanaf
1800 bedoeld. Van de publicaties - doorgaans
tekstuitgaven - in de reeksen van 'De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen' en van
'De Antwerpsche Bibliophilen' staan de exemplaren, bestemd voor de handel, in de vakbibliotheek, terwijl de exemplaren op geschept
papier voor de leden onder 'moderne bibliofilie' ressorteren. Beide reeksen ben ik nog aan
het aanvullen. Duidelijk bedoeld als luxe-uitgave is een exemplaar van de Reinaerteditie
(1836) van Jan Frans Willems met na elke ilustratie een duplicaat ervan op Chinees papier
en met als nabericht een passage die in de gewone exemplaren 'welstaenshalve' ontbreekt.
In dit spoor heb ik een voorkeur ontwikkeld
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B l a d z i j d e uit ' V e r s u s d e u n i b o v e '
(Standaard Boekhandel, 1944),
met v e r l u c h t i n g d o o r H e l e n e v a n
Coppenolle

voor een genre dat nu praktisch uitgestorven
is: het geleerde boek in luxe-uitvoering: exemplaren op speciaal papier, zoals vermeld in het
colofon van de editie van Jan van Stijevoorts
Refereinenbundel. Toen het boekbedrijf nog
minder gemechaniseerd en vooral minder geglobaliseerd was, kwam het courant voor dat
presentexemplaren op beter papier gedrukt
werden. Nog in 1928 liet A.A.M. Stols een
exemplaar van de Oeuvres completes van

baksteenrood

voor F. C u w a e r t , ' D e Drij
Vagebonden'

ject opgezet werd, met name door de stichting van het 'Hoger Instituut voor Sierkunsten'
in de oude abdij van Ter Kameren. Van de
vroege drukken zijn bij mij aanwezig: Les sorciers de Borght (1928) van Georges Eekhoud
(zowel gekartonneerd als in perkament en
leer), Sire Halewijn (1928) van Charles de
Coster, Het kindeke van de dood (1928) van
Gezelle en Die Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke (1929) van R.M.
Rilke (exemplaar in rood saffiaanleer).
Te midden van de eigentijdse bibliofiele drukkers vermeld ik vooreerst 'De Diamant Pers' (1987-1992) van Antoon en
Lisette de Vijlder om de hoge typografische
kwaliteit en vormelijke originaliteit van hun
uitgaven. Onder hun jongere vakgenoten verzamel ik consequent de drukken van Boris
Rousseeuw en Rein Ergo.
De banden
Mooie boekbanden hebben mij altijd
aangetrokken, vooral die uit de 19de eeuw om
hun hoge ambachtelijke en artistieke kwaliteit.
J. Schavye, 'binder des konings' bond een
exemplaar op groot papier in van het Vaderlandsch Museum (1855-1862, vijf banden) en
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'La b i b l i o t h è q u e
imaginaire'
Biedt het voorgaande overzicht een indruk van homogeniteit, dan staat die toch niet
gelijk met volledigheid. Elke bibliofiel kan naast
zijn bestaande verzameling ook wijzen op zijn
'bibliothèque imaginaire' (maar in een enigszins andere betekenis dan de schepper van
die formule bedoeld heeft): de boeken die
hem ooit ontgaan zijn of die hij nog steeds niet
verworven heeft. Toch mag dat geen reden tot
wrevel of ongeduld zijn. Een bibliotheek is immers nooit echt compleet: nieuwe aanwinsten
leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe vragen
wekken nieuwe aandachtspunten. Het zou mij
spijten dat ik ooit mijn bibliotheek als 'af' zou
moeten beschouwen.

V E R K E N N I N G

T
C a s s e t t e in

g e i t e n l e e r (oasis) d o o r J u l i a G u n s

Nalatenschap (1856) van Jan Frans Willems
op zwaar papier. Knap werk leverde J. Bisez
met banden voor Gedichten (1861) van P. de
Borchgrave. Daarvan heb ik exemplaren zowel
in groen als in rood marokijn. Een zeer behoorlijk vakman was L. Hulpiau met Gentse
prijsboeken. Dat leidt ons tot de karakteristieke Belgische prijsbanden, solide gebonden
in rood marokijn met het monogram van de
regerende vorst op de rug (in sommige catalogen al te optimistisch omschreven als 'uit de
bibliotheek van de Belgische koning' - wat
natuurlijk onzin is). Toch zijn er banden bij,
gesigneerd door A.-F. Rensing en de gebroeders De Doncker of voorzien van de etiketten
van E. Bosquet en L. Claessens, niet de minsten onder de Brusselse binders.
Een zeer fraai stuk is Londinias (1873)
van C. Vosmaer. Vosmaer, een gereputeerd
Homerusvertaler, doet daarin verslag, via Homerische hexameters, over een kunstzinnig
uitstapje naar Londen in het gezelschap van
enige vrienden, onder wie de graecist en bibliofiel Alphonse Willems en de Brusselse antiquaar Van Trigt. Voor hen beiden drukte een
derde deelnemer, Martinus Nijhoff, twee
exemplaren van deze tekst op perkament. Het
exemplaar van Willems liet diens zoon, de bibliofiel Jacques Willems, in 1913 door Charles
De Samblanx inbinden in een kostbare, met
de inhoud overeenstemmende band.
Het interbellum is vertegenwoordigd
met werk van A. de Decker-Lemaire, Berthe
van Regemorter en L. Peeters. Als recent werk
wijs ik op de banden van de Antwerpse binderij 'De Pers' (Otto Koch en Julia Guns) voor
het werk van Tom Lanoye, vanaf de klassieke
halfleren band rond Alles moet weg (1988),
over de platen in geoxideerd koper, aluminium
en geroest metaal van Ten oorlog! (1998) tot
de band in dweil en zeemleer van Zwarte tranen (1999). Want ondanks de pracht van het
vroegere marokijn meen ik wel dat een eigentijds boek een eigentijdse band verdient.

EEN

Louise Labé voor editeur P.C. Boutens - en
voor hem alleen - drukken op 'papier antique
de Hollande Van Gelder'.
In Vlaanderen werd het verschijnsel
'wetenschappelijk boek in luxeuitvoering'
krachtig gestimuleerd door Eugène de Bock,
stichter van uitgeverij De Sikkel, met zijn
reeks 'De Seven Sinjoren (1921-1957, dertig
uitgaven). Ook andere uitgevers, zoals V. Resseler in Antwerpen, de Sint-Catharina Pers in
Brugge en Het Kompas in Mechelen brachten dit type boek op de markt. Het meest imponerende voorbeeld ervan werd echter geleverd door Standaard Boekhandel. Voor de
zogenaamde 'Jubileumuitgave' (1930-1939)
van Gezelle voorzag die twee luxemogelijkheden: 74 exemplaren op geschept Van Gelder
en 26 exemplaren op Japans Kozovellum.
Het exemplaar op Van Gelder is ingebonden
in bruin marokijn, dat op Japans papier in
blauw dito.
Standaard Boekhandel heeft later nog
een merkwaardig initiatief genomen: oude
teksten in luxelay-out, zo Versus de unibove
(De klucht van boer Eenos, 1944), een Latijns gedicht uit de 11de eeuw met illustraties
in middeleeuwse trant van Helene van Coppenolle. Daarop volgde de Isengrimus (1946)
in de vertaling van J. van Mierlo met illustraties van D. Acket; van de tien door de houtsnijder ingekleurde exemplaren heb ik nr.6.
De volmaakte blijdschap (1946), een vertaling van de Fioretti van Franciscus van Assisi,
was een krachttoer: het boek werd geheel
met de hand in hout gesneden door A.
Verhofstede in de traditie van het oude
blokboek. Daarvan bezit ik een exemplaar op
Van Gelder papier in marokijn en een op
Auvergne in kalfsleren band.
Omdat ik in de eerste plaats in oude
literatuur geïnteresseerd ben, heb ik nooit de
neiging gevoeld een moderne auteur compleet
te collectioneren, maar ik ben voor die periode
eclectisch te werk gegaan. Zo is Conscience
vertegenwoordigd door een luxe-exemplaar van
zijn debuut In't Wonderjaer (1837, met prospectus) en Ledeganck met De drie zustersteden (1846) op groot papier. Gewoon schitterend zijn de uitgaven van J.-E. Buschmann:
Iris (1894) van Pol de Mont, maar vooral Dat
Liedeken van Here Halewijn (1896) en Beatrijs
(1901), beide geïllustreerd door Charles Doudelet, het ene in perkament en het andere in
kalfsleer gebonden. Onder gelijktijdige buitenlandse initiatieven noem ik het tijdschrift Bibliographica (1895-1897), de mooiste periodiek,
die ooit aan de boekwetenschap gewijd werd.
Het heeft mij eenentwintig jaar gekost
om alle drukken van J. de Praetere, de eerste
Vlaamse 'private press'-drukker te verzamelen. Na hem is het wachten op H. van de
Velde vooraleer een nieuw groot bibliofiel pro-

Te gast
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Piet Stockmans (1940) is zelfstandig o n t w e r p e r sinds 1989. D o c e n t industriële v o r m g e v i n g aan de K a t h o l i e k e H o g e s c h o o l L i m b u r g i n G e n k (1969-1998), docent keramische o n t w e r p e n aan de A c a d e m i e v o o r Industriële V o r m g e v i n g i n E i n d h o v e n (19831985). Staatsprijs (1988) v a n de V l a a m s e G e m e e n s c h a p v o o r de Beeldende K u n s t e n . C u l t u r e e l ambassadeur v a n V l a a n d e r e n 1995.
E x t e r n a l E x a m i n a t o r of the R o y a l C o l l e g e of A r t i n L o n d e n (1997-1999).

Urnen voor het Millennium,

1999 [Foto: W . R a w o e n s l

' H e t vrije w e r k k o m t v a n u i t m i j n l i c h a a m ' , zegt Piet Stockmans. In w e z e n heeft het vrije w e r k veel r a a k p u n t e n met de industriële
productie: hetzelfde materiaal (porselein) en een grote, haast onbeperkte herhaalbaarheid. H e t verhaal v a n het vrije w e r k begint
bij het defunctionaliseren v a n s e r i e p r o d u c t e n . . . H e t onbegrensde v a n de porselein-installaties overstijgt de materiële b e p e r k i n g
v a n het i n d i v i d u e l e potje, w a a r d o o r d i t elke controleerbare, formele e n verstandelijk bevatbare d i m e n s i e verliest. D e e i n d e l o z e
h e r h a l i n g d w i n g t de toeschouwer tot een k o s m i s c h e e r v a r i n g , daarbij zijn eigen materiële bestaan o v e r w e g e n d ten o p z i c h t e v a n
tijd en r u i m t e . . . H e t samenspel tussen verstand e n l i c h a a m heeft bij Piet Stockmans erg boeiende dimensies. ( L i e v e n Daenens i n
J. Fontier e.a., Keramiek in Vlaanderen. Hedendaagse keramisten en hun werk, L a n n o o , Tielt).
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Transit

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

SEEING THINGS

D I N G E N ZIEN

III
Once u p o n a time m y u n d r o w n e d father
Walked into our yard. H e had gone to spray
Potatoes i n a field on the riverbank
A n d w o u l d n ' d bring me w i t h h i m . The horsesprayer
Was too b i g and new-fangled, bluestone might
Burn me i n the eyes, the horse was fresh, I
M i g h t scare the horse, and so on. I threw stones
A t a bird on the shed roof, as m u c h for
The clatter of the stones as anything,
But w h e n he came back, I was inside the house
A n d saw h i m out the w i n d o w , scatter-eyed
A n d daunted, strange without his hat,
H i s step u n g u i d e d , his ghosthood immanent.
W h e n he was turning on the riverbank,
The horse had rusted and reared u p and pitched
Cart and sprayer and everything off balance
So the whole rig went over into a deep
W h i r l p o o l , hoofs, chains, shafts, cartwheels, barrel
A n d tackle, all tumbling off the w o r l d ,
A n d the hat already merrily swept along
The quieter reaches. That afternoon
I saw h i m face to face, he came to me
W i t h his d a m p footprints out of the river,
A n d there was nothing between us there
That might not still be happily ever after.

III
O p een keer k w a m mijn niet verdronken vader
ons erf opgelopen. H i j was de aardappelen
gaan besproeien i n een veld bij de rivieroever
en had niet g e w i l d dat ik meeging. De sproeimachine
was te groot en te nieuwerwets, kopervirtriool k o n
mijn ogen verbranden, het paard was nieuw, ik
z o u het wellicht laten schrikken, en ga zo maar door.
Ik bekogelde een vogel op het dak van de schuur,
vooral o m het gekletter van de stenen te horen,
maar toen hij terugkeerde, zat ik al i n huis
en ik zag hem door het raam, met verwilderde blik
en opgeschrikt, vreemd zonder zijn hoed,
met stuurloze passen, als was hij een spook.
Toen hij op de rivieroever omkeerde,
was het paard verkeerd gestapt, het had gesteigerd
en kar, sproeier en al uit balans gebracht
zodat het hele span was gekanteld i n een diepe
draaikolk, hoeven, kettingen, assen, wielen, vat
en tuig waren van de wereld afgetuimeld,
en zijn hoed deinde al een eind verderop
i n rustiger stroming. Die m i d d a g zag ik hem
van gezicht tot gezicht, hij k w a m naar me toe
met zijn natte voetspoor recht uit de rivier,
en daar was er toen niets tussen ons
dat ook later niet altijd gelukkig z o u zijn.

from 'Seeing things', 1991
SEAMUS

HEANEY

CLEARANCES

VERTALING:

WILLY

SPILLEBEEN

OPHELDERINGEN

In M e m o r i a m M . K . H . , 1911-1984
3

W h e n all the others were away at Mass
I was all hers as we peeled potatoes.
They broke the silence, let fall one by one
L i k e solder weeping off the soldering iron:
C o l d comforts set between us, things to share
Gleaming i n a bucket of clean water.
A n d again let fall. Little pleasant splashes
F r o m each other's w o r k w o u l d bring us to our senses.

Terwijl alle anderen weg waren naar de M i s ,
Was ik geheel de hare, we schilden aardappels.
Ze verbraken de stilte, ze vielen een na een
Zoals de tranen soldeersel van de bout;
Een koel elkaar moed geven, gedeelde dingen
Die i n een emmer proper water gingen glimmen.
E n daar viel er weer een. De vrolijke spatjes
Van eikaars werk brachten ons dan tot bezinning.

So while the parish priest at her bedside
Went hammer and tongs at the prayers for the d y i n g
A n d some were responding and some crying
I remembered her head bent towards m y head,
H e r breath i n mine, our fluent d i p p i n g knives Never closer the whole rest of our lives.

Toen de parochiepriester bij haar sterfbed
H e m e l en aarde bewoog met zijn gebed
E n de enen meebaden en de anderen h u i l d e n
Herinnerde ik me haar hoofd dat boog naar mijn hoofd,
Haar adem i n de mijne, onze messen die vloeiend sneden N o o i t zo dicht meer bijeen i n ons hele later leven.

from 'The H o w Latern', 1987
SEAMUS

HEANEY

VERTALING:

WILLY

SPILLEBEEN

Seamus Heaney (1939), N o b e l p r i j s w i n n a a r 1994. Samen met W.B. Yeats (1865-1939), N o b e l p r i j s w i n n a a r 1923, is hij de belangrijkste dichter v a n Ierland. In zijn gedichten
combineert hij moeiteloos en helder het landelijke (hij is een katholieke boerenzoon uit C o u n t y D e n y ) , de geschiedenis en de sprookjes en sagen v a n Ierland, de Noord-Ierse
politieke p r o b l e m e n en zijn diepgravende preoccupaties met de (Engelse) taal en het dichten zelf.
TRANSIT
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Poëtisch bericht

T O R F S

E N

S T E F A N

V A N

D E N

B O S S C H E

Iedereen mag gedichten ter selectie sturen aan. Tijdschrift 'Vlaanderen',

Redactiesecretariaat,

'Ter Hoogscrleie', Hondstraat 6, 8700 Tielt

Alle ingezonden gedichten moeten in machineschrift (tikmachine of printer) en in tweevoud afgeleverd loorden Neem voor ieder gedicht
een ander blad en schrijf op ieder blad uw naam en volledig adres. Ingestuurde gedichten zoorden niet teruggezonden en over ingezonden
werk wordt niet gecorrespondeerd, noch getelefoneerd. Aan de auteurs van gepubliceerde gedichten ivordt achteraf een bewijsexemplaar
gestuurd en een honorarium uitbetaald- vermeld daartoe bij iedere inzending uw bank- of postrekening

EIND

SEPTEMBER

J A , IK H E B GETWIJFELD

Kijk toch wat een fraaie nazomerdag,
al deponeren de bomen h u n blaadjes op het grind
zoals oude vrouwtjes muntjes op de toonbank bij de bakker.
Herfst nog volop i n zijn zomerslaap
altijd maar uitstellen, tijd zat voor storm.
O p een bank i n het park een jong paartje,
jij en ik twintig jaren her, of die gebogen oudjes
twee platanen en vier decennia verderop.
De som der seizoenen is de afstand
tussen kraambed en graf. Onstuimig
als bloed kwamen wij en vertrekken
weer bleek en bloedeloos

Ja, ik heb getwijfeld
en uiteindelijk besloten te blijven
leven i n slow motion
o m beter te kunnen zien
langer niet te herkennen
nog steeds niet te weten
en dan weer neer te schrijven.
Eén wens: sterven tegen normale snelheid,
herhaald vanuit alle mogelijke hoeken,
met de kinderen o m me heen die fluisteren papa,
een traan vloeit traag van oog naar m o n d .

alsof wij aanbelden
aan het juiste huisnummer
i n een verkeerde straat.

E n jij, moeder, vrouw, mijn v r o u w
sinds ik zei ja, ik heb getwijfeld,
maar die twijfel zal verdwijnen
ooit met mij.

PHILIP

PHILIP

HOORNE

sommige dingen worden z o n d i g geboren,
zoals vandaag.
ik had gisteren gebrandmerkt o m
vandaag te beginnen
en heb n u het gevoel van:
houden van al wat p u u r is,
maar alleen zijn met
het rokende lijk van gisteren.
ja, het zondagochtendgevoel komt w e l even langs
maar het legt zich geblakerd neer bij
de as i n mijn handen
KRISTIN VAN DEN EEDE

HOORNE

In bed slurpen we onze broeierige gedachten leeg:
we zijn verrookt, verdronken,
gekoeld tot foetushoudingen
en de gesloten dagen van zeventien jaar.
E n de lach van 't magere plezier
dat even vroeger b l o n d en bloot en
zonder glazen door ons donker rende
en een fluister i n ons oor stopte
o m nooit te stoppen,
die lach koken we,
tot hij gaar is
en klaar o m op te eten voor
de eeuwigheid.
M a a r een kring valt uiteen, ook flessen breken
en nachten raken eens op.
Wolven huilen h u n prooi achterna.
Ik mijn leven.
KRISTIN VAN DEN EEDE
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In en om de kunst

BEELDENDE

KUNSTEN

Hubert M i n n e b o i n Europa
FERN AND

BONNEURE

Hubert M i n n e b o , beeldhouwer, geboren i n
Brugge, heeft zijn zestigste verjaardag uitvoerig mogen herdenken met en i n de kwaliteit en de erkenning van zijn kunst. H i j
was vijftien jaar leraar als regent Plastische
Kunsten en is sinds 1958 actief als zelfstand i g kunstenaar. Minnebo's beeld-spraak
komt neer op een stevige vormvaste structuur, die van de figuratieve menselijke figuur nauwelijks afwijkt, maar ze w e l stileert tot een duidelijke herkenbaarheid. Zijn
lichamen w o r d e n vaak bekroond met een
soms uitvoerige hoofdtooi. In het gelaat
vormen de twee ogen, gescheiden door een
dunne rechte streep, die neus en k i n globaliseert, veruit het meest typische kenmerk
van elk beeld. D i t gelaat, dit ijkmerk verhoogt i n elke sculptuur de onverwisselbare
identiteit.
Aanvankelijk waren schilderijen, aluchromie en keramiek zijn expressiemiddelen,
maar vanaf 1985 opteerde hij resoluut en
voorgoed voor beelden en creaties i n brons,
waarvan er inmiddels honderdtallen werden gerealiseerd i n verschillende formaten
en met even diverse bestemmingen. H i j is
bovendien een geïnspireerd tekenaar en etser, ontwerpt juwelen i n edele metalen, is
een boeiende fotograaf, illustreert boeken
v a n zijn reisgenoten Frans Boenders en
W i n a n d Callewaert. Werken van zijn hand
zijn over de hele wereld verspreid. H i j heeft
deze positie en dit aanzien te danken aan
zijn koppige inzet, zijn legendarische werkzaamheid, zijn fysische arbeid, zijn verfijnde inspiratie, maar vooral aan zijn kunstz i n n i g aanvoelen en uitwerken van de eigen creatieve mogelijkheden. Het laatste
geheim is natuurlijk het zijne en zo is het
goed.
De kunstenaar heeft i n zijn werk veel sporen nagelaten van oude beschavingen
waarmee hij kennis maakte vooral i n Z u i d Oost-Azië en i n de mythologie van oost en
west. D i e sporen activeren een oeroud erf-

goed van rituele vormen en leggen zo een
speciale spanning tussen frontaal en profiel,
tussen meer of minder geanimeerde vlakken, tussen het kloeke en het speelse i n veel
van zijn creaties.
Dit alles komt optimaal tot uiting i n een
van zijn jongste scheppingen: het multimediale project E U R O P A , een combinatie van
sculptuur, ets, poëzie en essay. H i j ontwierp
een typische artistieke koffer (op 15 exemplaren) met bronzen dekplaat van 30 bij 40
cm, waarin vier bronzen basreliëfs van 21
bij 29 c m , vier etsen, vier bibliofiel gedrukte
sonnetten.
Naast dit object verscheen het boek E U R O P A (64 pp. uitg. Pandora, Antwerpen)
waarin de etsen en sonnetten nogmaals
werden afgedrukt, samen met twee essays:

Hubert Minnebo,

EUROPA

De duistere Europa en de witte stier van de
hand van kunstcriticus Frans Boenders en
Van mythe over droom naar werkelijkheid, een
essay van lean-Luc Dehaene. Het geheel
w e r d feestelijk gepresenteerd i n de Warande i n Brussel met toespraken van Boenders
over 'De mythe van Europa i n de kunst' en 1
Dehaene over ' M i j n visie op Europa'. Het
geheel is een prestigieuze onderneming,
zeer typisch voor de kunst, de bekendheid
en de leefwereld van Minnebo. H i j heeft
j
sinds jaren grote, monumentale werken gerealiseerd. In de jongste tijd o.m. drie koperen beelden voor L i v i n g Tomorrow II i n
Vilvoorde, twee koperen beelden voor het
kinderziekenhuis K o n i n g i n Paola op de
C a m p u s M i d d e l h e i m A n t w e r p e n , een meer
dan zeven meter hoog beeld voor het

2000. Dekplaat brons,

21

x 29 cm

'Zij volgt hem die haar achtervolgt, verlaat het bordes,
Verliest haar zinnen, krauwt zijn kwabben, hangt bloemen
Om zijn hoorns, streelt zijn nek. Men zal haar Europa noemen'
(Frans Boenders)
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Het Benoitgedenkteken
Henry van de Velde i n
Antwerpen
ANNEMIE

1

door

HAVERMANS

Vele Antwerpenaren herinneren zich nog het
gedenkteken Peter Benoit op de Frankrijklei tegenover de Opera. Het stond jarenlang te midden van de stedelijke activiteit, tot het werd
overgebracht naar de rust van het Harmoniepark. Dit architecturaal uitgedacht monument
werd pas 34 jaar na het overlijden van de meester ingehuldigd. De realisatie ervan nam dus
nog meer tijd in beslag dan het oprichten van
zijn praalgraf, dat in 1920 werd verwezenlijkt .

O p het sterfbed van Peter Benoit deed het
i Antwerps stadsbestuur de belofte een geI denkteken te zullen oprichten i n de stad.
Zes jaar later werd een wedstrijd uitgeschreven, maar reeds bij het opstellen van het reI glement rezen er problemen. Per brief van
23 maart 1906 eisten 20 Antwerpse beeldhouwers, gesteund door de schilders Piet
Hubert Minnebo, O V E R T O C H T . Reliëf brons, 21 x 29 cm
\ Verhaert en Gérard Portielje, dat enkel inwoners van Antwerpen zouden toegelaten wor'Klim op mijn rug! We verlaten het droge strand.
den tot de wedstrijd. O p deze manier hoopIk ruik de zeewind, mijn hoeven zakken in het zand:
ten de Antwerpse beeldhouwers op een eerWij varen! Kijk niet meer achterom. Vergeet dit werelddeel.'
(Frans Boenders)
lijker kans i n de concurrentie met de gevestigde waarden uit Brussel. Dit voorstel werd
opgenomen i n het wedstrijdreglement, dat
werd goedgekeurd op de gemeenteraad v a n
9 december 1907. Door deze voorwaarde
kijkt immers werelwijd. Zijn vergezicht ligt
Mariaziekenhuis i n Halle.
werd Frans Huygelen, geboren Antwerpeo m Europa, zelfs o m de aadbol heen, omDe jongste schepping E U R O P A is dan w e l
naar, maar wegens beroepswerkzaamheden
vat beschavingen uit alle tijden. In al zijn
kleiner v a n formaat, maar even ruimtelijk
in Schaarbeek gevestigd, de toelating tot
kunstvormen zit z o w e l Byzantijnse verfijvan allure en valt daardoor op binnen het
deelname geweigerd. Vermits Frans
ning als Romaans erfgoed en Vlaamse
geheel v a n zijn oeuvre. H i j noemt dit werk
Hendrickx, van de steenhouwersfirma
hartstocht. H i j is een bijzonder vaardige
multimediaal en het w e r d inderdaad een
Hendrickx & Patteet, kon bewijzen dat hij
ambachtsman, een perfectionist. H i j is een
intense samenwerking tussen kunstenaar
aan de Antwerpse Academie de lessen
modern kunstenaar, maar hij vervalt niet i n
en auteurs, waarbij elke discipline voldoenbeeldhouwkunst had gevolgd, kreeg hij als
abstract automatisme en nog minder i n
de tot haar recht komt. Frans Boendens
inwoner van Antwerpen wel een attest. Derconceptuele armoede. H i j respecteert i n alschreef, naast deze vier sonnetten, die het
tig kunstenaars ontvingen een dergelijk
les de gegeven werkelijkheid, maar mijdt
m i d d e n houden tussen speelse en strenge
simplistisch realisme. Oorspronkelijkheid is I deelnemingsbewijs. Een aantal v a n hen
zegging, een uitvoerige studie over de myzijn eerste bezorgdheid, zijn zuiverste en
werkten samen, zoals de broers John en Alfthologie v a n Europa, de dochter v a n de
eerlijkste optie. O p zijn oeuvre past het lapi- j ons Van Beurden, bouwmeester A . V a n de
Fenicische k o n i n g Agenor. Zij wordt ontdaire w o o r d v a n de beroemde CaliforniWalle met beeldhouwer Frans Jochems en
maagd door de goddelijke kracht v a n Zeus
sche beeldhouwer G u y D i l l : Materie verE d w a r d Deckers met architect Craeye.
en wordt het vrouwelijke continent Europa.
plaatsen tot net aan de overkant van haar conSteenhouwer Hendrickx trok zich uiteindeN o g vele andere, i n kunst en literatuur betext is haar transcenderen tot kunst.
j lijk terug wegens ziekte. Voor beeldhouwer
kende figuren, zoals Daidalos, M i n o s en de
Gerard D o m , Nikkelstraat 17, werd de overMinotaurus, figureren i n zijn verhaal, naast
brenging van zijn model naar de tentoongoden en godinnen, helden en feeën, nimstellingszaal van de Academie aan de Vefen en saters die er ons aan herinneren hoe
! nusstraat een drama. Bij het opladen viel het
moeilijk categorieën uit elkaar te houden zijn en
gipsen model van de wagen. O p zijn vraag
hoe ongecontroleerd ze zich vermenigvuldiom het ontwerp een dag later te mogen i n gen ... Achter elke zichtbaarheid verschuilt zich
1 dienen werden de deelnemers geraadonvoorziene werkelijkheid betoogt Boenders
'. pleegd, die hem na een anonieme stemming
i n zijn boeiend overzicht. E n Jean-Luc
van 11 tegen 10 uitsloten van verdere deelDehaene schrijft: Europa heeft altijd iets myneming.
thisch gehad. Het is zeker geen eenduidig be\
grip, noch geografisch, noch cultureel, noch poDe wedstrijdjury
litiek...
. Bij het inschrijven moesten de deelnemende
M e t een prestatie als E U R O P A moet Hubert
kunstenaars opgeven wie ze wensten als juMinnebo zich best i n zijn sas voelen. H i j
1

1

(

1
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rylid. De aldus gevormde jury bestond uitsluitend uit Franse beeldhouwers: Charpentier, Rodin, Saint Marceaux en Bartholomé.
Die keuze z o u bepalend blijken voor de uitslag, want vooral Auguste Rodin werd zeer
bekoord door de inzending van Emile
Vloors. H i j verzekerde dat met de realisatie
van die inzending de stad over het mooiste
en bijzonderste monument van België z o u
beschikken. N i e m a n d waagde het tegen dat
advies i n te gaan, waardoor het steeds moeilijker z o u worden o m beslissingen te nemen.

het model afgedrukt. Deze maquette bleef
steeds i n het bezit van de kunstenaar. Kunst
van H e d e n exposeerde die i n 1909. A l v l u g
echter verslechterde de toestand van het geheel en 'de wasgedeelten' i n het bijzonder,
zodat Vloors i n 1920 niet k o n ingaan op de
vraag van M u l s o m de maquette te tonen i n
het Stedelijk M u s e u m van Amsterdam^. M e t
de jaren verdwenen de beeldjes en plaquettes, zodat enkel de grondvorm overbleef. In
1953 schonken zijn erfgenamen wat restte
van de maquette aan het A M V C , die ze

Het ontwerp van Emile Vloors
Het monument dat Emile Vloors (1871-1952)
had voorgesteld, z o u de gehele ruimte voor
de Opera innemen en niet enkel het toegewezen rondpunt. De zittende Benoit, naakt
als een godheid, was het centrum van 'een
ongebreidelde schepping eener bandeloze fantasie,
; vol fijnzinnige zwier, rijk aan allure, conceptie en
j originaliteit' . Over het opborrelende water
1 keek de toondichter naar een groep van drie
j vrouwen die de Inspiratie verbeeldden. D e
! figuur van de Jeugd leunde tegen hem aan
I en een reliëf toonde de Meditatie. Vier groepen, de Vier Elementen, die zo vaak door
j Benoit werden bezongen, behoorden ook tot
dit middendeel dat werd omgeven door de
groep Leven, de groep Betrachting en voorts
j door vele nimfen, elfen en dieren. A a n
nog steeds op zolder bewaart. Het A M V C
J weerszijden van deze compositie stonden
bezit ook foto's van de groep van de Drie
J ronde zitbanken, die bekroond werden door
Gratiën. Die groep was op levensgrootte
Ritme en Leven. O p een vijftigtal decoratief
gebracht en i n brons gegoten, maar werd
opgevatte platen stonden de werken van
helaas ontvreemd van de persoon die deze
Benoit vermeld. De ontwerper voorzag dit
foto's aan het A M V C bezorgde. Die figuren
alles i n graniet en brons. Waterpartijen, fonvertonen een duidelijke verwantschap met
1 teinen en hofjes vervolledigden dit geheel.
de dynamische beelden van Rodin.
I De totale oppervlakte van het gedenkteken
! z o u 100 m bij 16 m bedragen en het beeld
Emile Vloors (1871-1952) is vooral bekend
I van de dichter z o u 2,50 m hoog worden.
als schilder, maar deze veelzijdige en onderschatte kunstenaar ontwierp ook meDeze uitbreiding vertienvoudigde de voordailles, bankbiljetten en postzegels. Zijn
i opgestelde kostprijs. In het wedstrijdreglewerken vertonen vaak een zwierige lijnvoement was gesteld dat het vervaardigen van
het monument 75.000 Bfr. mocht kosten; het ring en kunnen ondergebracht worden bij
het idealisme, een beweging die aanleunde
fundament z o u op kosten van de stad worbij het symbolisme. Het monument dat een
den uitgevoerd. Enkel al het maken van de
megalomane toegang z o u vormen tot de
modellen die naar de bronsgieter gezonden
Opera k w a m er niet, w e l verwezenlijkte
zouden worden, schatte Emile Vloors op
Emile Vloors plafondschilderingen (1906250.000 Bfr.
1914) i n de foyer van dit muziekinstituut.
Van alle kanten klonk protest wegens het
Andere monumentale schilderingen voerde
uitblijven van de uitvoering van het gedenkhij uit als l i d van ' L ' A r t M o n u m e n t a l ' , een
teken. De beeldhouwers, gegroepeerd i n de
groep die de decoratie op de halfcirkelvorK r i n g der Antwerpse Kunstbeeldhouwers
mige aanbouw van het Jubelpark uitvoeronder voorzitterschap van Emiel Jespers,
de. H i j was winnaar van de prijs van Rome
drongen aan op de voltooiing van het werk
i n 1898 en leraar en directeur aan de Antvoor de prijs, zoals voorzien i n het wedwerpse Academie van 1924-1936.
strijdreglement. M a a r zelfs nadat Emile
Vloors de opstelling vereenvoudigde bleef
Het ontwerp van
een beslissing uit.

Henry van de Velde

Het is niet eenvoudig o m de fenomenale
opzet van Emile Vloors te vatten. In 'Beroemde Medeburgers' van Antwerpenaar
A m a n d de Lattin worden enkele foto's van

Toch k o n de honderdste viering van de geboorte van Peter Benoit niet gebeuren zonder volwaardig gedenkteken i n de stad.
In 1933 sprak het Peter Benoitfonds de in-

vloedrijke architect H e n r y van de Velde aan
o m een monument uit te werken i n de
v o r m van een fontein, met verwijzingen
naar de muziek. H e n r y van de Velde ging
graag i n op deze vraag. H i j koesterde grote
bewondering voor Benoit, die hij persoonlijk had gekend. Zijn vader, G u i l l a u m e van
de Velde, werkte destijds samen met Peter
Benoit als voorzitter van de 'Société de
Musique'. Camille Huysmans, een goede
vriend van Van de Velde, was één van de
actieve leden van het Benoitgenootschap.
Henry van de Velde,
Grafmonument Peter
Benoit in Antwerpen.
Zicht op het gehele
monument.
Op de eerste muur zijn
als opschrift de namen
(aaneengesloten) van
enkele zeer bekende
composities van P. Benoit
aangebracht: Lucifer De
Schelde De Oorlog
Rubenscantate De Wereld
in De Rijn.
[Foto: Anne-Mie
Havermans]

Die vereniging werd voorgezeten door
Maurits Sabbe, de overige leden waren op
j
dat moment Lode Mortelmans, Isidoor O p - i
somer, J.Beuckelaers en, jawel, Emile Vloors.
De maquette die H e n r y van de Velde liet
J
maken door de Antwerpse broers Kerckx
toont een opvolging van twee waterbekkens
waarvan de bodem enigszins helt, zodat het !
water naar de voorzijde afloopt. Het strak
|
symmetrisch opgebouwd geheel wordt aan
de achterzijde afgeboord door een lage
m u u r met centraal een door Oscar Jespers
vormgegeven lier waardoorheen het water ;
tevoorschijn komt, een verwijzing naar de
harmonie die uit Benoits werken vloeit. De 1
namen van zijn composities die i n Vlaande- I
ren het meest bejubeld werden staan doorlopend vermeldt op de m u u r die het eerste !
bekken achteraan afsluit: 'Lucifer De Schelde |
De Oorlog Rubenscantate De Wereld In De
Rijn'. Het project bevond zich toen nog i n
j
een theoretische fase. Vooral de hoogte van
het water en het debiet doorheen de lier z o u j
nadien wijzigingen ondergaan, zelfs nog tijdens de uitvoering .
Er werd een raming gemaakt die uitwees dat
de realisatie 160.000 Bfr. zou bedragen. O p
vraag van het Benoitfonds z o u de stad de
kosten dragen voor de fundering, de wijzi[
gingen aan de straat, de bijkomende belichting en het waterverbruik van de fontein. De
uitwerking en de realisatie van het gedenkteken gebeurde i n nauwe samenwerking met
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planten met bloemen, maar het college behoofdingenieur Roelandts en hoofdarchitect
sloot op 4 juni 1937 o m 500 goudvissen uit
Emiel Van Averbeke. De werkverdeling was
te zetten. Omdat de dienst voor openbare
duidelijk; Henry van de Velde hield zich bewerken niet op de hoogte was van deze
zig met hetgeen zich boven de grond bemaatregel, konden deze muggenverdelgers
vond, zijn collega's bestudeerden de fundemaar net gered worden van vernietiging
ringen, de kelder, het bevloeiingssysteem en
door de waterpomp. Reeds i n deze periode
zorgden voor de praktische afhandelingen.
w e r d de onmiddellijke omgeving van het
In januari 1934 keurde H e n r y van de Velde
monument aangepakt. O m meer groen te
het technische gedeelte goed. De kosten
kunnen aanplanten werden 168 m tegels
voor het waterverbruik zouden m i n i m a a l
zijn, want binnen een circuit z o u steeds het- uitgebroken, hoewel ze waren voorzien i n
het ontwerp. De drie bomen die de architect
zelfde water worden gebruikt. Bij het dalen
had aangebracht achter het monument wervan het waterpeil, z o u een vlotter het lei! den aan weerszijden van het monument
dingnet openen en een kleppenstelsel k o n
instaan voor het leeglopen van de bekkens. ; aangevuld met vijf platanen, wat lijsterbes
en planten. Het wandelpad kreeg zes boDe uitvoering w e r d i n het college van 13
men en voor de waterkom k w a m een bloeapril 1934 toegewezen aan E Van de Bulck
mentuintje. Het waterpeil k o n men niet
uit M e r k s e m voor 84.395 Bfr. De aannemer
meer verhogen, want men had het al enkele
kreeg zijn borgsom pas terug na het watermalen gewijzigd, zelfs zodanig dat er
dicht maken van de lekkende kelder.
slechts 7 cm vrije val restte. Deze ingrepen
Problemen met het gerealiseerde \ verhinderden niet dat een onbevredigend
: gevoel de Antwerpenaren bleef kwellen.
; Benoitmonument
M e t veel enthousiasme w e r d dit monument ; Burgemeester Huysmans zelf richtte i n juli
onthaald bij de inhuldiging op 17 augustus i 1937 een schrijven tot de dienst voor aanplantingen o m het gedenkteken op te smuk1934. Er heerste blijdschap omdat de waarken. H i j drong aan op een versiering van
dering voor Peter Benoit eindelijk v o r m
bloemen en hangende ranken op de muren
had gekregen. Het gerealiseerde monument
van het monument. Bij het geven van deze
wijkt echter beduidend af van wat H e n r y
opdracht besefte Camille Huysmans niet
Van de Velde voorzag. Deze architect was
dat hij inging tegen de essentie van het mozeer gevoelig voor de kleur en de textuur
; nument. H e n r y van de Velde zocht levensvan materialen. Het water w i l d e hij zien
spiegelen i n een bekken van groene dioriet- ; lang naar een moderne v o r m van architecturale monumentaliteit en naar de vertaling
steen omgeven met blinkend metaal. Er
van een ideologische programma i n archizouden waterlelies drijven op het oppertectuur. Toen H e n r y van de Velde het bevlak en het geheel z o u geplaatst zijn te
bloemde gedenkteken zag, schreef hij een
m i d d e n van groen en rust.
emotionele brief aan zijn vriend: 'Ik ben gisM a a r voor de uitvoering van het bassin
' terenavond zoo diep verontwaardigd en vernewerd arduin uit de steengroeve van Jean
\ derd uit Antwerpen teruggekomen, (...) op al de
Wilmart i n Vinalmont nabij N a m e n aangevoerd. Reeds drie jaar na de inhuldiging re- j muren van het streng en zuiver architectonisch
opgevat gedenkteeken pronken bloembakken gezen er problemen. Het arduin was veran\ raniumsl' . H i j verzocht de burgemeester o m
derd van kleur en door de inwerking van
iedere florale versiering zonder uitstel van
het water maakte het een vieze indruk. Erhet monument en van het plein te laten verger was de hinderlijke aanwezigheid van
I wijderen. 'Help mij dan ten minste verschoond
insecten en ongedierte die werden aangetrokken door het zo goed als stilstaande wa- , te blijven van beleedigende aanvallen op het
eenige werk dat van mij in mijne geboortestad
ter. Een omwonende stelde voor o m het
bestaat: het Peter Benoit gedenkteken .
bassin met teelaarde te vullen en het te be2

De overbrenging van het
gedenkteken
m de jaren 50 werden de Leien omgevormd
van trotse Boulevard tot belangrijke doorgang voor het autoverkeer, zodat de vele hier
aanwezige monumenten en perkjes moesten
verdwijnen. Dat de overbrenging van het Benoitmonument een complex gebeuren was,
is te merken aan de omvang van de dossiers
die hierover handelen . Bij de aanbesteding
bleek opnieuw F Van den Bulck uit Merksem
de goedkoopste inzender te zijn. Er werd
ook een voorstel ingezonden o m alle arduin
te vernieuwen, wat goedkoper bleek te zijn
dan de oude over te brengen.
Het gedenkteken voor Peter Benoit bleef i n
het hart van de stad, het w e r d i n 1952 geplaatst i n de groene omgeving van het Harmoniepark. Deze plaats staat sinds zijn ontstaan i n het teken van muziek en ook het
gebouw de Harmonie draagt een harp, i n
de geveltop.
6

De waterbekkens zijn n u geplaatst i n een
strak grastapijt dat omgeven wordt door
hoge bomen, deze situering z o u de architect niet misnoegd hebben.

;
i
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Henry van de Velde,
Grafmonument Peter
Benoit in Antwerpen.
Zicht op het te betreden
gedeelte tussen de twee
bekkens.
[Foto: Anne-Mie
Havermans ]
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v o o r d e d e n en de overbrenging v a n het Benoit-

;

gedenkteken: R.Tijs, Emoties rond een lier of het
gedenkteken voor Peter Benoit van architect Henry
van de Velde, i n : Henry Van de Velde en zijn
Antwerpse bijdrage, A n t w e r p e n , 1987, p.55-67.
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j

H i l d e van Sumere:
beeld en materie
JOORIS V A N H U L L E

In 1985 maakt H i l d e van Sumere i n wit Carrarisch marmer haar 'Hommage aan Pietrasanta'. N u al dertig jaar lang pendelt Van
Sumere (°ig^2) enkele keren per jaar heen
en weer tussen haar atelier i n Beersel en het
Italiaanse stadje i n de directe omgeving van

plaatst, een indringende spanning verlenen.
A a n de basis van deze eigen zeggingskracht ligt i n de eerste plaats de harmonische wisselwerking tussen materie en
beeld. Tijdens haar ononderbroken zoektocht naar het diepere i n en v a n de kunst
heeft Van Sumere een kennis van de materie opgedaan die haar, vanuit de zintuiglijke manier waarop ze ermee omgaat - voelen en zien staan hier voorop - , toelaat haar
beelden zo te perfectioneren dat ze alleen

Hilde van Sumere,
C i r k e l i n cirkel,
hoogte 4,50ra,rood
gelakt staal,
op rotonde in St-Niklaas.

Carrara, waar ze met de hulp van ervaren
assistenten haar ontwerpen realiseert. Het
beeld - een cirkel met i n het bijna doorschijnende centrum een vierkant dat i n een
kruisvorm is gevat - vertolkt alleen nog i n
zijn titel wat de beeldhouwster ooit schreef
over dat deel van Italië: 'Een majestueus
landschap, met bergen marmer, en de mensen die ervan en ervoor leven.' Ontdaan
van alle verdere anekdotiek is het beeld i n
wezen een ode aan het licht, dat i n een beheerst evenwicht zijn weg zoekt over het
marmeren oppervlak. Licht zal trouwens
een van de hoofdmotieven worden uit haar
oeuvre, dit tot i n de titels van een aantal
werken: 'Licht' (1961), 'Lichtvang' (1974),
'De keerzijde is licht' (1976), 'Ritme i n het
licht' (vierdelige reeks, 1978/'79), 'Geboorte
van het licht' (uit de Genesis-cyclus,
i 9 8 o / ' 8 i ) , 'Licht i n het vierkant' (1982)...

Geometrische vormentaal
Cirkel, driehoek en vierkant zijn de geometrische vormen die aan de werken van H i l d e
van Sumere i n h u n onderlinge relatie en i n
relatie tot de ruimte waarin ze worden ge-

nog 'beeld' zijn. Het beeld is er, niet dankzij
de materie waaruit het is opgebouwd, maar
eerder vanuit een omgekeerde denkwijze:
dankzij het beeld krijgt de materie een dimensie meer, als drager namelijk van een
werkelijkheid die veel verder gaat dan de
louter zakelijke gegevenheid van hetzij
marmer, hetzij staal, hetzij plexiglas. D e
materie is geen materie meer, maar door de
geest uitgepuurde v o r m . In h u n eigenzinnigheid laten de beelden licht en schaduw
h u n dagelijkse werk doen, ze laten v o r m en
idee samenvallen i n een wereld die puur
geestelijk is geworden.
Van Sumere grijpt ook bewust i n i n de basisvormen van cirkel, driehoek en vierkant.
Vanuit de betrachting de toeschouwer ook
actief bij de beleving van haar beelden te
betrekken, worden de vormen gehalveerd,
laat ze die i n elkaar grijpen of werkt ze met
verschuivingen die de initiële harmonie
doorbreken. De vierdelige reeks 'Evolutie
van een lijn i n een vierkant' (1979-1981) illustreert hoe zij i n haar exploratie van de
vormentaal telkens een stap verder gaat:
van een gebroken lijn over één doorlopen-

de diagonaal die het vierkant uiteenhaalt,
tot een herhaling van evenwijdige lijnen,
die eerst de helft, ten slotte het vierkant i n
zijn totaliteit omspannen. Z o creëert zij binnen het werk zelf een dialoog tussen vormen en deelvormen, een dialoog waaraan
de toeschouwer actief participeert.
O o k i n het monumentale i n rood gelakt
staal 'Cirkel i n cirkel' (Sint-Niklaas, 1998)
doorbreekt Van Sumere de eenheid van de
v o r m door twee afgebroken cirkels i n elkaar te laten grijpen.

Verstilde poëzie

j

Van Sumeres manier van werken opent
ruimtes, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk,
omdat door de weglatingen of het doorschijnend maken van het materiaal - vaak
wordt het marmer gepolijst tot het nog
maar enkele millimeters d i k is - een wereldachter-de-dingen wordt opgeroepen. Die
wereld blijft fascineren. Het is een figuurlijke, want alleen i n de verbeelding bestaande
wereld van sereniteit, van rust, van mystieke diepgang die ertoe uitnodigt even afstand te nemen van het hectische waarmee
de dagdagelijkse realiteit ons steeds weer
overvalt. De titels die Van Sumere aan haar
werken en/of reeksen geeft, zijn i n dit opzicht veelzeggend: 'Meditatie' (een cyclus
van vijf beelden, ontstaan tussen 1974 en
1981), 'Ritme i n het licht' (vierdelig, 1978-

i

Hilde van Sumere,
Lotus V I I (met voorstudie er voor).
IN E NO M DE KUNST

305

|
j
j

j
j
j
j
;
|

1979)/ 'Gezellen der vreugde (1975)...
In 2000 maakte Van Sumere het ontwerp
voor haar 'Ode aan de poëzie', een beeld
dat oorspronkelijk was geconcipieerd als
een hommage aan Maurice Gilliams. Drie
opwaarts stuwende lijnvormen verbeelden
voor haar i n dit concrete beeld het wezen
van de poëzie. 'Poëzie', schreef ooit Claude
van de Berge, 'is de verhoging van de wereld tot de poëtische wereld die de volmaakte wereld is.' Het is deze 'verhoging
7

het beeld 'Tweeiséén', waarin de eenheid
van de oorspronkelijke cirkel, die weliswaar
i n de buitenomtrek wordt bewaard, doorbroken wordt door een speels aandoende
scharnierlijn die de dualiteit moet verbeelden. De idee van eenheid die zich i n de
tweeheid oplost, wordt definitief uitgewerkt
i n het monumentale, i n Cortenstaal uitgevoerde TI=F (1985), dat opgesteld staat bij
de ingang van het VRT-gebouw i n Brussel.
De cirkel uit het initiële beeld is er bovendien vervangen door twee driehoeken die
elkaar perfect i n evenwicht houden.
O o k voor het i n roestvrij staal uitgevoerde
'Vrede' (1986-1988), dat i n A n t w e r p e n staat,
koos Van Sumere de driehoek: via een ingenieus opgevat lijnenspel wordt het vierkant, dat als basisvorm fungeert, opengetrokken i n twee als het ware roterende driehoeken, met centraal de opengewerkte echo
van vierkant en driehoek. De subtiele
kracht die uitgaat van dit beeld, wordt nog
versterkt door het feit dat het op 1 punt op
de sokkel rust. Deze technische ingreep zal
Van Sumere overigens vaak toepassen, omdat die haar toelaat aan het eerder statische
van haar vormen een beweging toe te voegen die naar de hoogte reikt.

de eenvoud uitstralen.
In 1989 voltooide Van Sumere haar indrukwekkende ' K r u i s w e g ' , voor het eerst tentoongesteld i n de Stichting Veranneman,
nadien nog te zien i n de kathedraal van
A n t w e r p e n en thans i n bruikleen opgesteld
i n de Leuvense Begijnhofkerk. Veertien witmarmeren momenten van bezinning, die i n
h u n sober, maar bijzonder trefzeker uitgewerkte vormen binnen de herhaling van
het vierkant als basisvorm het lijdensverhaal verbeelden.

Lotus VII
Ruimte, volume, spanning en ritme: het
blijven de bepalende en de dragende
krachtlijnen i n de beelden van H i l d e van
Sumere. M e t een aan de perfectie rakende
harmonie vloeien deze elementen samen i n
haar meest recente realisatie 'Lotus VII'.
Tussen 1990-1993 ontwierp en realiseerde
Van Sumere Lotus I, II en III: drie i n wit polyester uitgevoerde drijvende sculpturen op
de parkvijver van de Nationale Plantentuin
i n Meise, waarover Bart Mesotten dichtte:
Het zonlicht ontvlucht
de bomen en het water,maar streelt de lotus.

Momenten van b e z i n n i n g

Hilde van Sumere, Kristal, hoogte zeven meter,
Cortenstaal, op rotonde in Moerbeke-Waas

van de wereld' die aan de beelden van
Van Sumere een tijdloos karakter geeft.
Van tijdelijkheid naar tijdloosheid, van herkenbaarheid naar het onvatbare van het
mysterie van het bestaan: die zoektocht tekent en hertekent H i l d e van Sumere n u al
zovele jaren.
Die zoektocht wordt eveneens geprojecteerd
op de materialen waarmee ze werkt. Z o
maakt zij i n 1973 i n wit Carrarisch marmer

Met haar beelden die i n h u n doorgedreven
analyse van de basisvormen een eigen taal
spreken die haaks op de wetmatigheden
van het makkelijke en directe succes staat,
gaat H i l d e van Sumere de weg naar binnen, naar dat punt waarop de toeschouwer
i n de confrontatie met het beeld aandacht
krijgt voor het diepere i n zijn bestaan.
Van Sumere hertaalt de verhalen die altijd
al werden en worden verteld. Het scheppingsverhaal bijv., haar uit het begin van de
jaren tachtig daterende 'Genesis'
(i98o/'82): zeven beelden die elk apart,
maar meer nog i n h u n onderlinge relatie
een verlangen naar zuiverheid, naar verstil-

Hilde van Sumere voor
het blok graniet
waaruit zij Lotus VII
(voorstudie op de tafel)
zal vervaardigen.

De lotus bleef Van Sumere intrigeren: i n
haar ver-beelding is de bloem niet meer de
bloem, maar wordt ze louter symboliek, net
als Frederik van Eedens beroemde waterlelie: ' N u rust hij peinzend op het watervlak/
en wenst niet meer...'
M e t 'Lotus VII' voegt Van Sumere een
nieuw hoogtepunt toe aan haar oeuvre. Het
monumentale werk i n grijs graniet staat i n
het Y u z i Paradise i n de nabijheid van de
stad G u i l i n i n Z u i d - C h i n a . Daar v o n d een
Taiwanese zakenman de ruimte o m zijn
grote d r o o m te verwezenlijken, de aanleg
van een beeldenpark. Jaarlijks wordt een
internationaal gezelschap van kunstenaars
uitgenodigd o m er, met de h u l p van plaatselijke assistenten, een monumentaal beeld
te realiseren. Vorig jaar n a m Van Sumere
samen met 14 andere beeldhouwers deel
aan het vijf weken durende s y m p o s i u m o m
er haar 'Lotus VII' te realiseren. Een indrukwekkende sculptuur die uiteindelijk
zijn definitieve bestemming zal krijgen op
een soort schiereiland i n een kunstmatig
aangelegd meer binnen het park: de lotus
als pure vergeestelijking, oosterse mystiek
in een landschap van tijdloze schoonheid.
U i t het werk spreekt wat Claude van de
Berge ooit als volgt omschreef:
Het tijdloze beeld openbaart niet zichzelf.
Het tijdloze beeld openbaart niet iets anders.
Het tijdloze beeld openbaart alles.
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N o g steeds i n de ban van
H i ë r o n y m u s Bosch
JEAN L U C MEULEMEESTER

De merchandising - i n de minder goede betekenis v a n het w o o r d - vierde i n Nederland tijdens de voorbije maanden weer
hoogtij. 2001 w e r d namelijk door onze
Noorderburen als het Hiëronymus - door
hen als Jheronimus geschreven, zoals hij

derboeken. Daarnaast probeerde iedere
commerciële firma een graantje v a n deze
kosteloze publiciteit mee te pikken. Zelfs
de Nederlanders gingen n u boschiaans uit
eten, drinken en overnachten. Keramisten
creëerden absurde en surreële objecten
geïnspireerd op zijn oeuvre. Er werden
zelfs kapstokken met fantasierijke figuurtjes uit zijn schilderijen gemaakt. Dat i n dit
kader ook diverse tentoonstellingen werden opgebouwd, mag ons uiteraard geens-

Deze dia werd genomen in de shop van het Noordbrabants Museum in 's Hertogenbosch en toont de vele
boekuitgaven over deze kunstenaar en een typisch beeldje, dat ter gelegenheid van de het Hiëronymus
Boschjaar als verkoopsobject werd gemaakt. [Dia: Brugge, J.L. Meulemeester]

blijkbaar meestel signeerde - Boschjaar uitgeroepen. Het is inderdaad z o ' n 550 jaar
geleden dat deze schilder i n 's-Hertogenbosch het levenslicht zag. Reden genoeg
o m allerlei manifestaties op poten te zetten:
van circusvoorstellingen tot theaterfestivals, v a n filmvoorstellingen tot interactieve
en virtuele 'computergames', v a n colloquia
tot rondleidingen met een audio-guide,
w a a r i n zogezegd de stem van de kunstenaar weerklinkt. Allerlei merkwaardige
woordencombinaties - je kan ze zo gek niet
bedenken - werden samengesteld o m deze
evenementen titels te geven, o m toch maar
de aandacht te trekken en v o l k te lokken:
snorrebotje, ArtiBosch, Straatstaai, Spannend spitten, geitemelksepap... O o k het
gamma aan boeken dat bij die gelegenheid
verscheen was gewoontegetrouw behoorlijk uitgebreid en vult de duizenden artikels
en druksels, die al over Bosch en zijn oeuvre werden gepubliceerd, ruimschoots aan.
De nieuwe pléiade bevatte traditioneel
hoog wetenschappelijke traktaten, vlot leesbare kijkboeken en een reeks prent- en kin-

O m Hiëronymus Bosch te leren kennen én
te begrijpen, moet je je verdiepen i n zijn
woonwereld, i n zijn natuurlijke omgeving,
i n de periode waarin hij leefde. D i t geldt i n
wezen voor elke kunstenaar. Juist dit probeerden de tentoonstellingsmakers i n
's-Hertogenbosch te realiseren. Net zoals i n
de meeste middeleeuwse steden speelde
het leven er zich toen grotendeels op straat
af. Grote gebouwen voor allerlei samenkomsten bestonden, met uitzondering v a n
de gebouwen voor de kerkelijke diensten,
niet. Buiten was het te doen. De centrale
plaats was dikwijls de M a r k t , het k l o p p e n d
hart van de stad. Daar gebeurden allerlei
handelsactiviteiten, daar w e r d het rechtsoordeel voltrokken en daar k w a m de bevolk i n g samen o m te feesten, te verwelkomen
en te treuren. Kerkelijke processies, ommegangen en carnavaleske vastenavondoptochten vertrokken of eindigen er. Er w e r d
toneel gespeeld, mensen gehuldigd en gemarteld en nieuwe geboden voorgelezen.
De M a r k t van 's-Hertogenbosch was de
kern waarrond deze tentoonstelling w e r d
opgebouwd. Tussen de collectie v a n het
vermelde museum hangt namelijk een
schilderij dat de driehoekige markt v a n die
stad i n een pseudo-perspectivisch zicht
weergeeft. D i t anonieme paneel (126 x 67
cm) kan omstreeks 1525 worden gedateerd.
Vooraan staat de H . Franciscus, gekleed i n
een modieus kostuum uit het begin v a n de
zestiende eeuw, die stoffen aan armen uitdeelt. Zijn aanwezigheid bezorgt het schilderij een dubbele inhoud. Net zoals de
middeleeuwse samenleving zelf, is godsdienst en nering hier met elkaar verweven.
Esthetisch behoort het paneel niet tot de
beste kunstwerken, documentair en icono-

zins verwonderen. De twee belangrijkste
liepen i n het M u s e u m Boijmans Van Beuningen i n Rotterdam, naar aanleiding v a n
Europese culturele hoofdstad en die meteen de eigenlijke reden was o m 2001 tot
het Boschjaar uit te roepen , en i n het
Noordbrabants M u s e u m i n 's-Hertogenbosch . Vooral die laatste heeft ons geboeid.
1

2

De laatste jaren zet de directie van het
Noordbrabants M u s e u m i n D e n Bosch geregeld kleine, maar fraaie tentoonstellingen
op. Die i n verband met 'De wereld v a n
Bosch' mag daar zeker bij aansluiten. Misschien halen deze organisatoren niet de wereldpers of kunnen niet concurreren met
mega-exposities, maar dit is eigenlijk ook
niet de bedoeling. Het nodeloos aanschuiven, het op voorhand aanschaffen van toegangskaartjes en het door elkaar haspelen
van Franse en Engelse terminologie horen
niet huis i n het aangenaam beleven v a n
kunst i n de ruimste z i n van het w o o r d .
Niet voor niets w e r d de tentoonstelling i n
Rotterdam als de Boschshow omschreven.

Dit schilderij (paneel, 71 x 70,7 cm) van
Hiëronymus Bosch (ca. 1450-1516) heeft in de
loop van de geschiedenis al meer dan één titel
gekregen: D e verloren zoon, D e landloper en
heet nu D e marskramer.
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
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grafisch is het voor deze Brabantse stad uiterst interessant. Het bezorgt ons namelijk
een zeldzaam beeld van dit plein tijdens de
verkoop van lakense stoffen. Juist deze actieve voorstelling gebruikten de tentoonstellingsarchitecten o m de sfeer van Bosch'
tijd op te roepen. In feite w e r d de afgebeelde marktscène als het ware heropgebouwd
met aan de wanden een geschilderd decor
van de huizen die er destijds rond stonden
en die de achtergrond van het paneel vor-

Dit werk (paneel, 63 x 43,3 cm) van
Hiëronymus Bosch (ca. 1450-1516) stelt
Johannes op Patmos voor.Berlijn,
Staatliche Museen zu Berlin, Gemaldegalerie

men. We wandelen n u voorbij het puthuis,
waar door rijk en arm water w e r d opgehaald, en voorbij de houten kramen. Intussen maken we op een originele manier kennis met de middeleeuwse wereld van Joen
van A k e n , zoals zijn echte naam luidt. Heel
wat facetten uit het dagelijkse leven komen
zo aan bod: de materiële cultuur van die
tijd, de godsdienst, de rechtspraak, de ambachten, de kunstbeoefening, de handel, de
broederschappen, de oorlogen, de ziekten,
armoede en rijkdom. Dit wordt geïllustreerd door authentieke stukken, zoals
meubels, huisraad, munten, boeken, beelden, insignes, wapens, handschriften, oorkonden, schilderijen en dergelijke. Het is
een rondgang door de wereld waarin de
kunstenaar actief bezig was. We lopen op
de plek waar hij zijn leven lang woonde,
werkte en vermoedelijk inspiratie v o n d .
Mogelijk ontdekte Hiëronymus Bosch op dit
trefpunt w e l zijn geschilderde figuranten:
308
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bedelaars en dwergen, gebrekkigen en
kooplieden, geestelijken en vrouwen. H i j zat
ze misschien (vanuit een venster) i n het geniep te schetsen o m ze later vervormd op
zijn panelen te schilderen. E n intussen
maakte de museumbezoeker kennis met diverse facetten van de vijftiende-eeuwse samenleving, die ongetwijfeld ook bij Bosch
een betekenisvolle rol speelde. Deze tentoonstelling leidde die van Rotterdam goed in.

seksuele, zelfs pikant» ."beeldingen. De
juiste functie van die • >tane tekens blijft
gehuld i n de nevel v n i de M i d d e l e e u w e n .
Folklore? M i n d e r bekende aspecten uit het
dagelijkse leven? Geheimzinnige verwijzingen? We v i n d e n ze namelijk eveneens terug
op niet zichtbare delen van koorbanken, als
randversiering i n getijdenboeken en op de
wanden van kerkportalen. Sommige ervan
symboliseren de d o m h e d i van de mens. A l s
v

(

Prestigieus kan je de Boschtentoonstelling
i n deze Nederlandse havenstad w e l noemen. Het is inderdaad geen sinecure meer
o m een reeks originele werken van een
grootmeester en specifiek dan nog één van
de late M i d d e l e e u w e n samen te brengen.
De verplaatsing van kwetsbare panelen uit
die tijd vraagt een intense zorg en bekommernis. Het Brugse schepencollege heeft
ooit beslist dat geen enkel schilderij op
hout, omwille van klimatologische en conserverende redenen, nog het Groeningemuseum mocht verlaten. M a a r bij de vooropening stond het aan Bosch toegeschreven
'Laatste Oordeel' uit deze Vlaamse verzameling op de grond tussen andere werken
van deze Brabander. Enkele dagen later
schoven als een slang een stroom geïnteresseerden door de kronkelende opstelling aan
o m een aantal originele werken en tekeningen van Bosch live te observeren. Dat door
de grote hoeveelheid bezoekers slechts hier
en daar een g l i m p van deze kunstwerken
k o n worden opgevangen, dat sommige onderschriften verkeerd hingen en het staan
op de schuin hellende aangebrachte vloer
het kijken naar deze preciosa niet vergemakkelijkte, moest iedereen er gratis bijnemen. Toch hadden de organisatoren h u n
best gedaan o m naast wat originelen ook
kopieën en schilderijen uit de omgeving
van Bosch naar Rotterdam te halen. Verder
bestond de mogelijkheid o m een uitgebreiDit anonieme paneel (126 x 67 cm) toont de
de reeks voorwerpen uit die tijd iconograLakenmarkt in 's-Hertogenbosch. Het werd in
fisch te confronteren met de voorstellingen
deze Brabantse stad uitgevoerd omstreeks 1525.
op de panelen. D i t konden we zeker appre's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum,
ciëren. U i t alle takken van de zgn. kunstnijinv. nr. 1596
verheid stonden objecten i n relatie tot
Bosch ten toon. Een afzonderlijke zaal w e r d
met loden en ijzeren insignes ingericht. Devisueel repertorium van de laatmiddelze religieuze en profane 'sierspeldjes' kenI eeuwse beeldtaal dragen ze echter bij tot de
den vanaf de dertiende tot i n de zestiende
verklaring en interpretatie van het oeuvre
eeuw een grote verspreiding onder de brevan Bosch. Deze confrontatie kan als gede lagen van de bevolking. Ze waren niet
I slaagd worden omschreven.
altijd als opsmuk bedoeld, meestal w e l als
herinnering aan een pelgrimstocht, aan het
Wat z o ' n tentoonstelling natuurlijk w e l
lidmaatschap van een bepaald broedersteeds interessant maakt, is de studie die
schap of dergelijke. Ze werden op hoeden,
eraan voorafgaat en de mogelijkheid voor
schoudermanteltjes of andere kledingsstukkunsthistorici o m dan dieper op het gegeken genaaid. Dit is heel duidelijk te zien op
ven i n te gaan. Z o w e r d dankzij wetensommige miniaturen, sculpturen en schilschappelijk onderzoek, o.a. van de houtderijen. M a a r h u n voorstelling varieert
soort, en restauratie n u definitief ontdekt
enorm, want naast godsdienstige symbodat de zgn. Marskramer uit het geciteerde
liek gaat het dikwijls ook over scabreuze,
M u s e u m Boijmans Van Beuningen een deel

is van de buitenzijde van een triptiek. D i t
schilderij bestaat uit twee stukken die als
deuren tegen elkaar aansloten en zo de buitenluiken vormden. O p het linker binnenluik prijkt het Narrenschip (Parijs, Louvre)
met daaronder de Allegorie op de Gulzigheid
(New H a v e n , M u s e u m ) . D e Dood van een
vrek (Washington, N a t i o n a l Gallery of Art)
was het rechter binnenluik. Tot n u toe k o n
echter niet worden achterhaald wat het
middenpaneel voorstelde. O f gaat het misschien o m een beeldhouwwerk? Naast deze
ontdekking w e r d eveneens vastgesteld dat
de schilderijen met voorstelling van de
H . Johannes-de-Doper ( M a d r i d , Fundacion
Lazaro Galdiano) en de H . Johannes op
Patmos (Berlijn, Staatliche Museen) één geheel v o r m d e n met de bewaarde retabelfragmenten van het Maria-altaar, dat omstreeks
1475-1477 door beeldsnijder A d r i a a n van
Wesel uit Utrecht i n eikenhout w e r d gesneden. D i t retabel was besteld door het O.-L.Vrouwebroederschap i n 's-Hertogenbosch.

Dit alles bewijst i n elk geval dat het oeuvre
van Bosch nog altijd aanspreekt, fascineert en
boeit zeker als we weten dat heel wat hedendaagse kunstenaars er nog steeds worden
door beïnvloed. Voor ons valt het niet altijd
gemakkelijk o m de verborgen intrigerende
beeldtaal van hem te ontrafelen, te begrijpen,
te kennen maar de geletterde middeleeuwse
mens wist vermoedelijk w e l beter en v o n d er
een onmiskenbare morele boodschap in.

verborgen w e r d e n aan de rugzijde v a n de
uitgave. D i t maakt het boek niet
gebruiksvriendelijk.
Daarnaast verscheen een Engelstalig
artikelboek Hiëronymus

wetenschappelijk

Bosch. New Insights

Into His Life and Work onder de redactie v a n
Jos K o l d e w e i j , Bernard Vernet en Barbera v a n
K o o i j , Rotterdam, 2001, 31,5 x 23,8 c m , 216
blz., genaaid, o v e r v l o e d i g met enkel z w a r t - w i t
foto's geïllustreerd.

Deze uitgave bevat een

uitgelezen aantal artikels die diverse facetten
v a n het oeuvre v a n Bosch en zijn tijd
behandelen.

Daarbij w o r d e n z o w e l

iconografische a a n v u l l i n g e n geformuleerd
ingegaan o p technische elementen.

NOTEN
1

als

Er worden

vergelijkingen gemaakt met panelen v a n de

Ter gelegenheid v a n die tentoonstelling verscheen een

Vlaamse P r i m i t i e v e n evenals met bewaarde

uitgebreide catalogus met v o o r a l bijdragen v a n
Jos K o l d e w e i j (Jheronimus Bosch in zijn stad

m i d d e l e e u w s e v o o r w e r p e n die soms

's-Hertogenbosch), Bernard Vermet (Jheronimus

fantasierijk o p de w e r k e n v a n Bosch

Bosch: schilder, atelier of stijl?) en v a n P a u l

v o o r k o m e n . We vragen ons w e l af w a a r o m de

Vandenbroeck (Jheronimus Bosch: de wijsheid van

v o o r n a a m n u plots als H i ë r o n y m u s en niet
meer als Jheronimus w o r d t gespeld.

het raadsel): Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en
tekeningen, N A i Uitgevers Rotterdam - L u d i o n
G e n t / A m s t e r d a m , 2001,

31,5 x 23,8 c m ,

2

Ter gelegenheid v a n die tentoonstelling verscheen een
h a n d i g en aangenaam leesboek De wereld van

240 b l z . , genaaid, o v e r v l o e d i g met

Bosch onder de redactie v a n Jan v a n

kleurenafbeeldingen en z w a r t - w i t foto's

O u d h e u s d e n en A a r t Vos, 's-Hertogenbosch,

geïllustreerd.

2001,16,8 x 24,1 c m , 164 b l z . Deze uitgave

We vragen ons w e l weer af

w a a r o m de p a g i n a n u m m e r s bijna totaal

verscheen i n vier talen.

HANDSCHRIFTEN V A N GUIDO GEZELLE
In 1902 brachten De Nederlandsche Boekhandel i n A n t w e r p e n en Gent en L.J. Veen i n Amsterdam een bloemlezing uit de poëzie van
G u i d o Gezelle onder de titel Verzen op de markt. Er werden van dat boek 100 genummerde luxe-exemplaren aangeboden, waarin een
origineel handschrift v a n Gezelle uit de periode 1897-1899 was gehecht. O p die manier zijn de handschriften verspreid geraakt over het
gehele Nederlandse taalgebied en, ondanks herhaalde oproepen, k o n tot op heden slechts een dertigtal exemplaren w o r d e n getraceerd.
De handschriften v o r m e n cultureel erfgoed van groot literair-historisch belang. Het wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van
Gezelle wordt gehinderd door de heersende onduidelijkheid i.v.m. h u n bewaarplaats. Het centrum Nederlandse Literatuurgeschiedenis van de Universiteit A n t w e r p e n (UFSIA), voortzetting van het vroegere C e n t r u m voor Gezellestudie, w i l met het oog op zijn wetenschappelijke activiteiten het volledige bezit i n kaart brengen. Daarom verzoekt het eventuele bezitters contact op te nemen op onderstaand adres. Het C N L voert evenwel geen aankoopbeleid en garandeert de bezitters volledige discretie.
C e n t r u m Nederlandse Literatuurgeschiedenis, Universiteit A n t w e r p e n (UFSIA),
Prinsstraat 13, B-2000 A n t w e r p e n .
Tel. 00/32/3/220.42.91 of e-mail: lisette.baeten@ua.ac.be

Voortaan kan je het tijdschrift 'Vlaanderen' kopen in volgende boekhandels:
BELGIË
Antwerpen / Acco-Somville, Prinsstraat 21
Antwerpen / A d o e h , Haantjeslei 87
Antwerpen / Belis Vinck, Lange Leemstraat 41
Antwerpen / Dierckxsens-Avermaete (IMS), Melkmarkt 17
Antwerpen / Standaard Boekhandel Antwerpen, Huidevettersstraat 57-59
Antwerpen / De Groene Waterman, Wolstraat 7
Antwerpen / IMS, Meir 125
Brugge / De Reyghere Brugge, Markt 12
Brugge / De Reyghere Brugge St.-Kruis, Moerkerksesteenweg 186
Brugge / De Brugse Boekhandel, Dyver 2
Brugge / De Raaklijn Brugge, St.-Jakobsstraat 7
Brugge / IMS Brugge, Noordzandstraat 26
Brussel / Press Shop 4061, De Brouckèreplein 1
Brussel / Standaard Boekhandel Brussel, Muntplein 4
Brussel / De Sleghte, Lievevrouwbroersstraat 17
Deerlijk / Boekhandel Etiket bvba, Kapelstraat 25
Deinze / Beatrijs, Tolpoortstraat 6
Dendermonde / 't Oneindige Verhaal Dendermonde, Brusselsestraat 11
Genk / Malpertuis Genk, Winterslagstraat 38
Gent / Walry Nieuwscentrum, Zwijnaardsesteenweg 6
Gent / Limerick, Koningin Elisabethlaan 142
Gent / Poëzie Centrum, Hoornstraat 11
Hasselt / De markies van Carabas, Minderbroedersstraat 9-11
Hasselt / IMS Hasselt, Dremerstraat 80 a

leper / Levet Scone, G. De Stuersstraat 4
Knokke-Heist / Boekhandel Corman nv, Kustlaan 235
Kontich / Athena, Mechelsesteenweg 21
Kortrijk / Theoria Kortrijk, O.L. Vrouwestraat 22
Leuven / Acco Leuven, Tiensestraat 134-138
Leuven / Plato, Vesaliusstraat 1
Leuven / IMS Leuven, Diestsestraat 115
Mechelen / City-press, Veemarkt 32
Mechelen / Forum, D. Bouchérystraat 10
Mechelen / Salvator, Betterstraat 5
M o l / Bredero, Rozenberg 15
Mortsel / De boekuil Mortsel, Antwerpsestraat 32
Oostende / Boekhandel Corman nv, Witte Nonnenstraat 38
Oudenaarde / Beatrijs Oudenaarde, Nederstraat 42
Roeselare / Hernieuwen Roeselare, Noordstraat 100
Sint-Niklaas / De Wase Boekhandel, Grote Markt 34
Sint-Niklaas / 't Oneindig Verhaal Sint-Niklaas, Nieuwstraat 17
Tienen / Plato Tienen, Peperstraat 22
Turnhout / Taxandria, Korte Gasthuisstraat 51
Vilvoorde / De Plukvogel Vilvoorde, Mechelsesteenweg 9
NEDERLAND
Amsterdam / Athenaeum Nieuwscentrum, Spui 14-16
's Hertogenbosch / Heinen, Kerkstraat 27
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POËZIE
Klaas de Jong Ozn., Hans Werkman en
Jaap Zijlstra
Symbolen & Cimbalen. De beste gedichten uit de
christelijke traditie van de twintigste eeuw, uitg.
Boekencentrum, Zoetermeer, verdeeld door L I Probo, Ridder Dessainlaan 16, 2800 Mechelen,
2000, 200 x 125 m m , 167 blz., genaaid 598 Bfr. De twintigste eeuw leverde N e d e r l a n d hele
bundels fraaie religieus geïnspireerde poëzie op.
Dichters schreven z i c h toen nog probleemloos i n
een christelijke traditie i n die hen nog de rijkd o m , het materiaal en de achtergrond k o n t i e den. O o k grote auteurs maakten v a n het gegeven
rijkelijk gebruik. D i e tijden zijn veranderd.
U i t de gouden ondergrond v a n toen en met af en
toe ook moderne - let wel: somtijds verrassend
mooie - poëzie, plukten Klaas de Jong O z n . ,
H a n s W e r k m a n en Jaap Zijlstra de bloemlezing
Symbolen & cimbalen. De beste gedichten uit de christelijke traditie van de twintigste eeuw, met dien verstande dat ze echter niet i n Vlaanderen hebben
rondgedoold, want ook daar z o u w e l een en
ander te v i n d e n zijn geweest. M a a r goed, het feit
dat de titel zonder tegenbericht op het volledige
taalgebied slaat (in de inleiding w o r d t dat
natuurlijk w e l verantwoord), neemt niet w e e dat
de drie samenstellers een prachtig boekje hebben
afgeleverd met, zoals i k al aanstipte, soms verrassend mooie gedichten.
M o n u m e n t e n als Gerrit Achterberg, H a n s
A n d r e u s , J.A. dèr M o u w , Jan Engelman, Ida
Gerhardt, Geerten Gossaert, E d H o o r n i k , J . H .
L e o p o l d of H e n d r i k M a r s m a n , w o r d e n i n balans
gelegd met moderne namen als Johanna K r u i t ,
Toon Tellegen, Koos Geerds of het prachtigste
gedicht uit de hele b u n d e l , H a r m e n W i n d met het
onvergetelijke 'Weg', dat voor mijn part meteen
i n de galerij der onvergetelijke gedichten m a g
w o r d e n ingepast.
Hendrik Carette
Pact met Pound, uitg. K r u i s p u n t , Boeveriestraat 8,
8000 Brugge, 2000, 230 x 165 m m , 59 blz., paperback 600 Bfr. - D e Brugse dichter en essayist
H e n d r i k Carette (1948) heeft i n deze, zijn vijfde,
b u n d e l veertig gedichten samengebracht. Vele
ervan zijn vroeger al verschenen i n Vlaamse
literaire tijdschriften. D e Amerikaanse dichter
Ezra P o u n d (1885-1972), die sinds 1908 i n Venetië, L o n d e n , Parijs woonde, is, naast agressieve
essays, vooral de auteur geweest v a n bijzonder
knappe imagistische poëzie, aanvankelijk onder
i n v l o e d v a n de preraraëlieten en de troubadours.
H i j w e r d i n 1944 wegens zijn patent fascisme en
antisemitisme door de A m e r i k a n e n gearresteerd
en i n Pisa gevangen gezet. Daar ontstonden zijn
T h e Pisan Cantos', wellicht zijn voornaamste en
bijzonder gevoelige werk. Waarom Carette een
pact met P o u n d afsloot is niet geheel duidelijk.
Er zijn w e l kleine, wazige en misschien toevallige
verwantschappen te bespeuren tussen beide
dichters. Z e offeren allebei aan de intellectuele
cultuur i n de ruime z i n v a n het w o o r d en ze hebben een even vaste impressionistische b a n d met
de natuur: O op dat strand, aan dat randland)'tussen
de onzichtbaar aanrollende golven/en het onzichtbare
land, daarieveranst/tussen Breskens en Cadzand.
Waarom vernoemt Carette anders Bob D y l a n en
Walt W h i t m a n ? Waarom roept hij Khnopff en
Delvaux te h u l p dan o m dit efemere, monotone,
verstarde, versteende, ondergesneeuwde westelijke land te situeren, maar ook de mensen die
daar w o n e n te typeren en wat ze v a n zichzelf
denken. E n i n het gedicht rechtstreeks aan P o u n d
gericht, staat als laatste vers: Laat mij de zeis slaan
in jouw graan. Deze stuk voor stuk voortreffelijke
gedichten zijn rijper geworden met de jaren v a n
de dichter en krijgen hier, bij elkaar geplaatst, een
soort bezwerende toon, als een o u d testament.
H i e r w e r d de dichter niet w e i n i g geholpen door
zijn precieuze, romantiserende, barokke taal. A l wat Carette schrijft vertoont overigens een esthe-
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tische luxe. H i j weegt nochtans zijn w o o r d e n als
een g o u d s m i d .
FB

Hubert van Herreweghen
Kornoeljebloed, uitg. Lannoo, Kasteelstraat 97,
8700 Tielt, 2000, 215 x 140 m m , 60 blz., genaaid
595 Bfr. - D e b u n d e l Kornoeljebloed (de titel verwijst naar de rode vrucht van de kornoeljeheester, waarop merels en lijsters verzot zijn) v a n H u bert v e n Herreweghen bestaat uit zes afdelingen.
Schrijvend over de zee, over planten, de liefde,
het ouder w o r d e n , de naderende d o o d . . . altijd
keert V a n Herreweghen terug naar het beeld v a n
de wandelaar die hij is en die zich gefascineerd
weet door de natuur. Het eigene aan deze poëzie
is dat de natuur z o eigenzinnig wordt benaderd
en aangevoeld dat de verzen vanuit h u n beschrijvend karakter een v o l h e i d v a n visie op het leven
vertolken die het hic-et-nunc overstijgt. V a n Herreweghen schrijft bijv. over de Costa del Silencio
op Tenerife; het zijn verzen die hij opdraagt aan
M a u r i t s v a n Saene, 'de heer der verven', die i n
zijn marines 'het zenit v a n een leegte' verbeeldde. Van Herreweghen doet het met woorden: door de steeds herhaalde e-klanken verglijdt
het gedicht bijna onmerkbaar naar 'het metafysisch grijs / de vergleisde tuin van Eden'. D e
Tenerife-gedichten uit de eerste afdeling v a n de
b u n d e l zijn typerend voor V a n Herreweghens
manier v a n werken: w o o r d e n zijn er niet alleen
o m de v e r w i j z i n g die zij inhouden, ze zijn eveneens, en misschien zelfs i n de eerste plaats, de
echo's die de weerklank opvangen v a n een andere wereld, die v a n het ondoorgrondelijke mysterie v a n het bestaan. Z o voelt de lezer aan waarover de dichter het heeft, als hij spreekt v a n de
'wijsheid v a n het hout' i n 'Beuk': ' D i t weet i k v a n
de oeuk: hij brult / binnensmonds, als i k h e m nader / en 't oor leg op zijn bast g e d u l d , / hoor i k
zijn stem, i k hoor zijn vader.' Intrigerend is de
slot- en titelcyclus ' K o r n o e l j e b l o e a , w a a r i n V a n
Herreweghen werkt met een subtiele v e r w i j z i n g
naar het gekende aftelrijm over A n n a o p de
blauwe steen. Het is oktober met de 'voigedronken d r u i v e n ' , v a n 'karmijn de bessen r o o d ' , maar:
'morgen is al 't zilver lood'. D e weemoed v a n de
herfstmaand kleurt hier op een aangrijpende manier de visie v a n de dichter, die aanvaardt: 'Vraag
niets. D e n k niet dat i k ween'.
JvH

Leonardo da Vinei
Fabels, uitg. P, Sint-Antoniusberg 9, 3000 L e u v e n ,
2001, vertaald door Patrick Lateur, zw.-w.-illustraties, 210 x 160 m m , 48 blz., genaaid 495 Bfr. Bij wijze v a n 'uitleiding' situeert de vertaler Leonardo d a V i n c i i n de cultuur v a n zijn tijd als 'de
technische kunstenaar' die zeer vaardig was i n
de artes mechanicae: een kunstenaar die k o n schilderen en beeldhouwen, die paleizen, kerken, oorlogstuigen k o n b o u w e n , kanalen en dijken k o n
aanleggen. M a a r hij kende geen Latijn met als gev o l g dat de wereld v a n de humanisten, v a n de artes liberates voor h e m gesloten bleef. H e t is allicht
veel minder geweten dat hij toch ook een reeks
fabels schreef die over verschillende handschriften verspreid staan: losse notities die i n een paar
regels de kern v a n een fabel geven, naast uitgewerkte fabels. D e les die inherent is aan dit genre,
kan bij D a Vinei pedagogisch v a n aard zijn of
moreel of politiek. Fundamenteel reveleren ze
zijn h o u d i n g tegenover de natuur v a n mensen en
dingen. Lateur beklemtoont echter nog meer dat
deze fabels een wereld evoceren die n a u w verbonden is met Leonardo's zoeken en denken. In
een laatste deeltje schetst hij het verdere historische verloop v a n de fabels. Het komt me voor dat
deze fabels te situeren zijn binnen een Westerse
traditie v a n het genre, maar dat ze toch een eigen
tonaliteit hebben. Z e spreken de lezer aan door
de directe boodschap die ze brengen, maar die
niet zonder meer te grijpen is. Dat vergt w e l degelijk een aandachtige lectuur en inleving. Zelf
wijst Lateur erop dat hij, terecht, de w e l eens gecompliceerde z i n s b o u w v a n de originelen vereenvoudigd heeft. H e t resultaat is een vlot, aangenaam leesbare tekst. D e originele fabels die

naast de Nederlandse vertalingen zijn afgedrukt
laten een vergelijking toe. Een bijzonder aantrekkelijke uitgave, die bovendien w e r d verfraaid
met aansprekende illustraties. Fraaie fabels i n een
vlekkeloze taal.

Arthur Verthé
Herfstbladeren, uitg. i n eigen beheer (Lange Rei
61/3, 8000 Brugge), 2001,100 x 150 m m , 112 blz.
paperback 550 Bfr. (+ 60 Bfr. portkosten, rek. nr.
477-108 31 61-33). ~ N a tien jaar presenteert de
auteur een n i e u w bundeltje gedichten i n de v o r m
van een mengeling v a n haiku's en senryu's, poëzie w a a r i n de dichter naar het mooie of / en net
goede reikt en telkens o p n i e u w in een onaflaatbaar pogen het geheim aftast. Het tweede l u i k
opent een uitkijk op een v e r r u i m i n g v a n de menselijke beperking, een dichtkunst die neerkomt
op een keer en wederkeer van een beweging die
de grenzen v a n het mens-zijn verlegt, poogt te
verleggen. Een streven dat wezenlijk verankerd
ligt i n wat de dichter zelf i n de eerste h a i k u 'mijn
bestaanswonder' noemt. D e haiku's kunnen de
lezer vrij overtuigend aanspreken, wellicht omdat ze gebaseerd zijn op een fraai v e r w o o r d , toch
m i n of meer objectief gericht natuurbeeld waardoor hij tot een intuïtief, poëtisch doorleefd en
persoonlijk meevoelen wordt bewogen. D e senryu's beantwoorden m . i . iets m i n d e r aan de oorspronkelijke z i n en toon v a n het genre. Z e zijn allicht toch iets te gemakkelijk geconcipieerd en
uitgewerkt als wijsheidjes. Z e bewegen zich niet
te uitsluitend i n het d o m e i n v a n het denken,
waardoor de boodschap een moeizamer verbeeldende v o r m krijgt. Dit bedoel i k beslist niet denigrerend. Speelt bij de benadering v a n poëzie het
ervaringsleven en de ontvankelijkheid van elke
lezer niet altijd een medebepalende rol? E n vergen beknopte verzen niet een voorzichtig en subtiel aftastende benadering? D i t is allicht geen uitzonderlijk grootse poëzie, maar de b u n d e l biedt
w e l mooie en leesbare verzen. H i j biedt de neerslag van een authentieke en waardevolle persoonlijke getuigenis. Juist daarin en daardoor kan
hij de lezer aanspreken. D e dichter grijpt naar het
volle leven dat ctoorheen zwarigheden ook momenten v a n gelukzaligheid biedt of kan bieden.

H.C. ten Berge

Oesters & gestoofde pot,
uitg. J . M . Meulenhoff
bv, A m s t e r d a m , 2001,
verdeeld door StanCS tCTS
daard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen, 215 x 140 m m ,
GEDICHTEN
93 blz., genaaid 665 Bfr.
- Deze b u n d e l biedt
een beeld v a n de poëtigestoofde
sche veelzijdigheid die
typisch is voor deze
f)Of
™
auteur, een beeld v a n
]fV*
de beweeglijke wijze
waarop hij emoties en
ervaringen i n verzen
verwoordt. Het vrij ver
doorgevoerde modernisme v a n zijn debuutverzen blijft ook i n de formele v o r m g e v i n g v a n deze
gedichten d o o r w e r k e n , zij het minder geprononceerd. In de achttien gedichten onder de titel
'Cantus F i r m u s ' toch ook rustiger melancholische
zangen over het verlies v a n een geliefde dat ook
wordt geprojecteerd i n de verbeelding v a n een
afstervende natuur. Vrij sterk tegengesteld daaraan ook vrije en blije - w e l eens geestige - verzen
die naar de v o l h e i a v a n leven en liefde uitgaan.
Ten Berge heeft nooit een strak onderscheid gemaakt tussen v o r m g e v i n g en taalgebruik v a n
poëzie en proza. O o k i n deze b u n d e l is dat merkbaar, bijvoorbeeld i n een kleine geslaagde cyclus
(zes gedichten) onder de titel 'de cycloop' m i n d e r
g e l u k k i g allicht i n wat hij 'vier exercities' noemt,
reeksen o p s o m m i n g e n die meer spel dan diepere
beleving zijn. Een bijzonder aspect v a n deze bundel bestaat uit het deeltje 'Oesters en gestoofde
pot, een maaltijd met acht dichters opgediend en
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afgeruimd door Transmontanus'. Een b o d v a n
uitstekend vertaalde gedichten v a n o.a. M a r k
Strand, Christopher M i d d l e t o n , Seamus Heaney,
C a r y Snyder, Ted Hughes. Gedichten die i n geest
en v o r m g e v i n g niet zo heel ver verwijderd zijn
v a n wat Ten Berge zelf presenteert i n het eerste
deel v a n deze b u n d e l . A l l e s z i n s een merkwaardige verzameling.
Willem van Toorn
Gedichten 1960-1997, uitg. Q u e r i d o , A m s t e r d a m ,
2001, verdeeld door Singel Uitgeverijen, Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 A n t w e r p e n , 190 x 125
m m , 341 blz., gebonden 1190 B f r . - U i t geverij
Q u e r i d o draagt sedert enige tijd op een aantrekkelijke manier haar steentje bij tot net ter beschikk i n g stellen i n verzameledities v a n de gedichten
van een aantal v a n de belangrijkste hedendaagse
dichters. Dat gebeurt i n handzame, erg fraai uitgegeven boeken. Recentelijk g i n g het onder meer
over het w e r k v a n Leonard N o l e n s , W i e l Kusters
en Toon Tellegen. In dat gezelschap mocht bezwaarlijk de naam v a n W i l l e m van Toorn ontbreken, v a n wie de Gedichten 1960-1997 w e r d e n verzameld. Van Toorn staat bekend o m zijn
mild-ironische toonaard, waarbij motieven als
vervreemding, vergankelijkheid en de nood aan
geborgenheid centraal w o r d e n gesteld. Een en
ander w o r d t daarbij gegenereerd uit de beschrijv i n g v a n landschappen, en dijt verder uit i n een
versoberde maar accurate zegging. V a n Toorns
gedichten werden al eerder verzameld onder de
titel Herhaalde wandeling (1977). Z i j n b u n d e l Het
landleven (1981) w e r d gelauwerd met de Jan
Campertprijs. Een uitnemend (poëticaal) gedicht
als 'Het gedicht', uit de b u n d e l Gulliver en andere
gedichten (1985), toont hoe een dichter aan het
werk is die ook een vertederende discours k a n
hanteren, w a a r i n bovendien een merkwaardige
maar erg geslaagde symbiose tussen persoonlijk
leven en poëzie w o r d t bewerkt: ' O p d a t je nooit
vergaat / doe ik je i n het gedicht: / hoe je loopt,
hoe je ligt, / hoe je lichaam tegen me praat.' D i t
en andere gedichten, bijvoorbeeld uit Een kraai bij
Siena (1979) onderstrepen de bijzondere plaats
die W i l l e m v a n Toorn i n het letterland heeft ingenomen.
SVDB

Roel Richelieu Van Londersele
Een mens op de bodem.
Gedichten, uitg. Atlas,
A m s t e r d a m , 2001, verdeeld door Veen Uitgevers Groep, Ternesselei
326, 2160 W o m m e l g e m ,
195 x 120 m m , ingenaaid, 60 blz., 600 Bfr. De poëzie v a n Roel Richelieu V a n Londersele
(1952) heeft iets eerlijks, eenvoudigs, iets
ontwapenends. O o k n u
de dichter en romancier de overstap v a n
een Vlaamse naar een
Nederlandse uitgever
heeft gezet, is de toonaard die uit zijn vroeger
w e r k bekend was maar w e i n i g veranderd. Enkele
jaren geleden w e r d zelfs even gedacht dat Van
Londersele het als dichter voor bekeken hield,
want i n 1995 verscheen bij Poëziecentrum (Gent)
nog een keuze uit zijn Verzamelde gedichten. Verrassend genoee was V a n Londersele er toen plots
terug, vooral als prozaïst dan, met de bij Atlas i n
A m s t e r d a m uitgegeven romans De overtocht
(1994) en De vriend van Vesalius (1997). In zijn
jongste dichtbundel, Een mens op de bodem, exploreert V a n Londersele de ruimte die een mens aan
het einde nog k a n resten. D e dichter ontvouwt
daarbij het beeld v a n zijn vader, tracht met het
pijnlijke herkenningsmoment dat uit deze confrontatie ontegensprekelijk volgt, ook poëticaal
iets te doen. Ik moet zeggen dat de nieuwe gedichten daarbij duidelijk tekstueel en wat suggestieve kracht ervan betreft, aan i n h o u d , stijl en
concentratie hebben gewonnen. De ik-figuur i n
de poëzie w o r d t zich bewust v a n het feit dat af-

wezigen op een andere manier aanwezig dienen
gesteld te w o r d e n , en op dat vlak scoort deze
poëzie écht w e l . Een mens op de bodem is een gerijpte en vooral gelouterde b u n d e l , v a n een dichter die voor mijn part moet blijven doorgaan en
de n u gevonden en v o l k o m e n gehanteerde teneur moet blijven gebruiken.
Leo Vroman
De gebeurtenissen en andere gedichten, uitg. Querido,
A m s t e r d a m , 2001, verdeeld door Singel Uitgeverijen, Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 Antwerpen, 240 x 160 m m , ingenaaid, 824 Bfr. - Eens te
meer is dit een omvangrijke dichtbundel v a n Leo
Vroman. Een kleine honderd twintig gedichten
van deze blijkbaar eeuwig jonge dichter. H i j blijft
werken i n de lijn v a n zijn vroegere bundels met
terugkerende thema's als het omvattende kosmische Systeem waarop hij zich i n aansprekingen
vaak beroept; een soms wat verholen maar voelbaar aanwezige bekommernis o m de mens, mede
bepaald door de gedachte aan leven en d o o d ;
aandacht voor het gewone, het normale dat w e l
eens w o r d t verbeeld met een ongewone, een suggestieve, wellicht zelfs wat surreële intensiteit;
net aanhouden v a n de p s a l m als poëzievorm en
het herdichten v a n eigen verzen i n het Engels op
een uitgesproken persoonlijke wijze, met daarnaast ook oorspronkelijk Engelse gedichten.
Daarover heen heerst de persistente vraag naar
het waarom: 'System, w i l l i n g l y or not / each time
new w o r l d s germinated / to love to hate to die i n
vain. / System, System, w h y again?' E n toch, is
i n deze b u n d e l niet meer dan i n de vorige deernis
te voelen, deernis o m wat de mens te dragen
heeft, o m wat de mens wordt aangedaan? Deernis die haar basis v i n d t i n en groeit uit de optimistische levensaanvaarding v a n de dichter, z o
lang reeds doorheen zijn vroegere w e r k voelbaar.
H o e d a n ook, poëzie die haar diepste geheim niet
zonder meer prijsgeeft, die intense i n l e v i n g vergt
en allicht telkens weer vernieuwend k a n w o r d e n
ervaren. Poëzie die het mysterie dat leven heet,
benaderend verwoordt; die dat leven belijdt,
maar ook het verborgene erkent. Z i j n geloof en
vertrouwen geen leiaende principes voor de
dichter? Dat wordt w e l eens ironiserend verw o o r d . M a a r ook een respectvolle formulering
getuigt van een fundamentele kracht die het leven overeind houdt, waardoor het - hoe dan ook
- waardevol is. Dat loopt wezenlijk i n andere
verzen gelijk met de uitdrukkelijke belijdenis v a n
eloof i n de toekomst. Het verleden dat de onzeerheid v a n het komende niet kende, is herinnering én hoop die n u leeft: 'Ik zie geen komende
seconde. / Ik voel geen pijn i n een komende
wonde. Ik geloof niet i n dromen en gebeden. / Ik
hoop op een goed verleden.' Deze dichtkunst die
grijpt naar het volle leven, heeft ook w e l eens
iets bitters, iets verwijtends: 'Is er één v r o u w die
oorlog preekt / en pocht op haar verdiende loon
/ dat zij haar eigen zachte z o o n / voor de slacht
heeft opgekweekt?' Een dichtkunst met vele aspecten, een dichtkunst die een r u i m g a m m a aan
invalshoeken biedt en de u i t d r u k k i n g is v a n een
rijk ervaringsleven. Een dichter die de betrekkelijkheid v a n het leven, de betrekkelijkheden die
het leven biedt, positief w i l d u i d e n .

f

an Boerstoel

Atijd het niemandsdier,
uitg. Bert Bakker, A m sterdam, 2001, verdeeld door Standaard
Uitgeverij, Belgiëlei
147a, 2018 A n t w e r p e n ,
200 x 125 m m , 36 blz.,
paperback 510 Bfr. Altijd het niemandsdier
bevat een selectie uit
de zaterdaggedichten
die Jan Boerstoel tussen september 1997 en
oktober 2000 publiceerde i n het Algemeen
Dagblad. M e t een breed
lezerspubliek voor

ogen w i l Boerstoel i n de eerste plaats een toegankelijke, eenvoudige en direct aansprekende poëzie schrijven. O o k al o m zijn lezers het gevoel
v a n herkenning te geven hanteert Boerstoel een
klassieke versvorm, door Drs. P ooit 'sonnettines'
genoemd: twee kwatrijnen, w a a r i n een soort situatie w o r d t geschetst, w o r d e n afgerond met een
distichon dat de moraal moet verwoorden. Boerstoel schrijft over erg herkenbare onderwerpen:
de kat met negen levens, fastfood (woordspeling
ook aangeduid als 'spoedspijs' of 'vlugvoer' of
'gauwkost, symbolisch voor ons bestaan'), een
'buitenbrader' (zo'n installatie die je bij slagerijen
opmerkt en w a a r i n k i p p e n w o r d e n klaargestoomd), toeristen ('een plaag die bij de zomer
schijnt te horen / E n spuiten helpt niet, w o r d t mij
door een junk bezworen'), de endemolisering v a n
de televisie, de obsessie o m op ieder moment v a n
de dag bereikbaar te zijn ('want niets is zo belangrijk als bereikbaarheid... / E n als je d a n z o
iemand spreekt heeft hij geen tijd'), de gang van
de seizoenen... De Boerstoel-sonnettines zijn
v l u g gelezen en al even v l u g verteerd.

Gerrit Komrij

Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch, uitg. De Bezige
Bij, A m s t e r d a m , 2001,
verdeeld door Uitgeverijen Singel, Maarschalk Gérardstraat 2,
2000 A n t w e r p e n , 215 x
135 m m , 69 blz., genaaid 595 Bfr. - In de
titel v a n zijn b u n d e l ,
'Luchtspiegelingen',
zet Gerrit K o m r i j al
meteen de toon voor
de verzen die hij er
heeft bijeengebracht:
wat eigenlijk aan verlangens en betrachtingen onuitspreekbaar blijft,
w o r d t hier i n taal gevat. Een taal die zo sterk beheerst, lijkt i n haar strakke strofevorm (vooral
kwatrijnen, vaak sonnetten, maar altijd weer netjes en obligaat rijmend) dat ook die uiteindelijk
slechts een luchtspiegeling moet zijn. K o m r i j beseft het en is meteen bereid o m wat hij doet ook
sterk te relativeren: 'De g o d v a n de Poëzie, o zie hij schuurt / met zijn vereelte b u i k over de aarde
/ (....) Z i j n laatste a r u p p e l bloed valt ongezien /
i n een kolonie kille kakkerlakken.' (uit: 'De bonenstaak', p. 8). K o m r i j ' s luchtspiegelingen voeren hem, n u de dichter die met en o m de woorden moet vechten, terug naar de tijd dat alles,
ook i n de taal, n o g kon: 'Daar sluimert alles wat
je moeder zei, / Daar zijn de w o o r d e n uit je
jeugd v e r d w a a l d , / Daar is de taal nog n i e u w en
vogelvrij.' (uit: 'Woordenschat' p . 18); Het gevoel
letterlijk en figuurlijk ontheemd te zijn inspireert
hem tot voor de hand liggende verzen als: ' M i j n
leven volgt een z o n d e r l i n g patroon: / Want waar
ik heenga voel i k me niet thuis / E n waar i k thuis
ben w i l i k telkens weg. (...) Ik heb, o m aan dit
noodlot te ontkomen, / Een derde land verzonnen i n mijn hoofd' (uit: 'Contragewicht' p. 50).
O m d a t i n het leven v a n de romanticus n u eenmaal geen rechtlijnig patroon te ontdekken valt,
kan K o m r i j i n ' A n t i - p u r i s m e ' (p. 49) d a n ook
schrijven: ' A l s taal mijn noodlot is, is mijn kleine
land / M i j n schikgodin. (...) / Eén zegen komt
mijn bittere p i l vergulden: / Een taal die leeft bestaat uit vele talen. / M i j n vaderland is goddank
een volière.' Vervreemd v a n de taal, maar evenzeer vervreemd v a n zichzelf: 'Terwijl ik levenslessen produceer / Voor vrienden die bezeerd
zijn en g e w o n d / Tast ik verdwaasd i n eigen inborst rond.' (uit: 'Balans' p. 61). U i t de b u n d e l
onthou ik i n de eerste plaats de cyclus ' O v e r a l en
nergens': liefdespoëzie die i n een litanieachtige
herhaling v a n 'Het is' telkens naar een m o o i slotvers w o r d t toegeschreven. A l l e e n spijtig dat die
cyclus maar drie gedichten bevat.
JvH
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Musica aldersoetste konst
Polyfone liederen uit de lage landen; Huelgas
Ensemble o.l.v. P a u l V a n N e v e l ; Maestro M u s i c
Productions - M M P 013; inlegboekje N-E-F, met
liedteksten, 24 p.; 60'3%" - M e t een opname v a n
meerstemmige liederen op Nederlandse teksten
uit de 14de tot de 17de eeuw behaalde wijlen
Radio 3 i n 1985 de 'Radiopreis z u r Interpretation
alter M u s i k ' van de stad Innsbruck. Een selectie
van deze 'oude opnames w e r d n u door K l a r a o p
cd gezet. Het betreft liederen v a n o.m. Jacob
Obrecht, Alexander A g r i c o l a , A n t o i n e B r u m e l en
een reeks anonieme composities uit Italiaanse,
Spaanse, Tsjechische en Nederlandse bronnen.
Hoofdzakelijk zijn het liefdesliederen (vaak liefdesklachten), maar ook M a r i a en de m u z i e k zelf
w o r d e n bezongen. Stuk voor stuk juweeltjes uit
een nauwelijks gekend en zeer r u i m repertoire.
O p tintelend frisse wijze vertolkt, i n gevarieerde
bezettingen, vocaal, instrumentaal en vocaal; instrumentaal.

op de eerste c d , de aandacht zozeer naar een
mooie k l a n k v o r m i n g gaat dat de dictie er zwaar
onder leidt; de k l i n k e r v e r v o r m i n g is te sterk, dictie v a n de medeklinkers ontbreekt zo goed als totaal.
JVH

Joseph Haydn
Missa in tempore belli 'Paukenmesse' / Salve regina.
Chceur de Chambre de N a m u r & P r i m a L a M u sica olv. D i r k Vermeulen, uitg. Eufoda 1303,1 c d ,
D D D , 59 m i n . , met geïllustreerd informatieboekje
(N-E-F) met de teksten van de gezangen van
24 blz., 795 Bfr. - Het klinkt enigszins verrassend
voor een componist die als schepper v a n het
strijkkwartet en van de klassieke symfonie de
muziekgeschiedenis inging, dat het voor h e m
'veel gemakkelijker componeren is met dan zonder tekst'. De bejaarde H a y d n waagde zich toch
w e l degelijk aan een reeks ambitieuze vocale
composities. Daaronder de Missa in Tempore Belli
(of Paukenmesse; 1796) geschreven naar aanlei! d i n g van het feit dat N a p o l e o n , die vaste voet
s had gekregen i n Italië, toen ook Oostenrijk beJVH
I dreigde. Een duidelijke politieke stellingname,
die H a y d n een jaar later z o u onderstrepen met de
Franz Liszt
compositie v a n het Duitse volkslied. In de PauVia Crucis. Variationen über 'Weinen, Klagen, Sorkenmis
demonstreert H a y d n zijn buitengewone
gen, Zagen' - Mephisto- Walzer I & IV, Jan Michiels,
bekwaamheid als componist v a n vocale muziek.
piano, uitg. D a v i d s f o n d s / E u f o d a , Blijde-InkomstJVH
;
De tekst dicteert de m u z i k a l e structuur en inspistraat 79-81, 3000 L e u v e n , 2001,1 cd Eufoda 1324,
reert tot vele woord-toonschilderingen. Samen
D D D , 75 m i n , met geïllustreerd informatieboekje
met de hierboven genoemde uitvoerders brengen
Joris Verdin
(N-E-F), 16 blz. - Magistraal, dat is het enige
Sophie Karthaüser, W i l k e te Brummelstroete, Bart
The Flemish Organ Heritage. Het Forceville-orgel in
w o o r d v a n toepassing op deze opname op histode
Kegel
en
T
o
m
Sol
een
geïnspireerde
en
geëni Broechem. Volume 2, uitg. Naxos ref. nr. 8.555809, i
rische instrumenten (een Bösendorfer - 1884, en
gageerde uitvoering. In het Salve Regina (1771)
, verdeeld door M i n . Vlaamse Gemeenschap, Af- >
een Erard - i860) v a n late pianocomposities v a n
voor
vocaal
kwartet,
orgel
en
strijkorkest
is
A
n
n
e
deling M o n u m e n t e n en Landschappen, K o n i n g
Liszt door Jan Michiels. Donker, schrijnend eleG
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sopraan
v
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n
dienst.
Een
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en
zeer
hoAlbert Il-laan 20, Bus 7,1000 Brussel, ïcd, D D D ,
gisch met zeer intense expressie, dramatisch gelamogeen
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kwartet
v
a
n
vocale
solisten.
E
n
informatieboekje (N-F-E) v a n 4 blz. - The Flemish
den en met een perfecte z i n voor timing. G e w o o n
dat is eerder uitzonderlijk!
Organ Heritage is een coproductie van radio
I
i n d r u k w e k k e n d . Tevens is het een hoogst interes; K l a r a en de A f d e l i n g M o n u m e n t e n en L a n d ;
JVH
sante compilatie v a n toch w e l w e i n i g uitgevoerde
schappen
van
de
Vlaamse
Gemeenschap.
Bedoe]
composities. Centraal staat de pianoversie v a n de
l
i
n
g
van
de
reeks
is
een
klankbeeld
vast
te
leggen
25 Vlaamse componisten
Via Crucis die i n deze opname - en dat v i n d e n w e
van als monument beschermde orgels i n V l a a n |
Miniaturen voor Archipel. 25 Vlaamse componisten,
het enige m i n p u n t - onderbroken wordt door de
deren die v a k k u n d i g werden gerestaureerd. O p
i
K r i s Matthynssens en Pieter Stas; uitg. Cultureel
Variaties op 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, een
deze tweede cd is het Jean-Bapiste ForcevilleC e n t r u m , 9100 Sint-Niklaas; 1 c d , 44'44"', met inthema v a n Bach. Q u a algemene thematiek sluit
orgel i n de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Broe[
legboekje, 13 blz.; 10 euro. - In april 2000 w e r d i n
dit w e r k weliswaar n a u w aan bij de Via Crucis,
chem te horen, bespeeld door Joris Verdin. Het
j
Sint-Niklaas, i n het kader v a n de ' D a g v a n het
maar toch, de monumentale schraalheid v a n Via
omstreeks 1720 gebouwde orgel belandde na een |
boek', de boekenestafette A r c h i p e l georganiseerd.
Crucis w o r d t hierdoor toch w e l wat gestoord en
lange geschiedenis pas r u i m een eeuw later, i n
O p verschillende locaties i n de stad werden liteontwricht. Verder op deze cd de transcriptie v a n
1832, i n Broechem. Het is een van de zeldzame
raire workshops, lezingen en signeersessies
Isoldens Liebestod uit Wagners Tristan unalsolde,
instumenten waarbij i n 1832 een evenwichtige
gehouden. A a n altviolist K r i s Matthynssens en
v a n Der Doppelganger v a n Schubert en de Mesynthese w e r d gemaakt tussen o u d en nieuw. Dat ;
cellist Pieter Stas w e r d gevraagd het geheel muziphisto-Walzer I en IV; visionaire, ver naar de toeVerdin hier uitsluitend werk van A b r a h a m van
kaal op te luisteren. Z i j namen het initiatief
komst verwijzende muziek. Aangrijpende m u den Kerckhoven vertolkt, is aan het cd-doosje
Vlaamse componisten uit te nodigen o m voor die
ziek; aangrijpend vertolkt.
niet te zien. Nergens op de hoes w o r d t de naam
gelegenheid een miniatuurtje voor hen te schrijJVH
' v a n de componist vermeld: het instrument staat
ven. Wat begon als een losse flodder met veel
centraal. Een aantal werken (o.m. Kyrie en Gloria
vraagtekens, bleek op een onverwacht grote resCapilla Flamenca
uit de Missa duplex) w o r d e n met orgel en z a n g
pons v a n componerend Vlaanderen te k u n n e n reMargarete - Maximilian I. Musik um 1500, uitg. Ra(door de C a p i l l a Flamenca) alternatim uitgekenen. De hier voorgestelde reeks v a n 25 schildedio Ósterreich 1, E d i t i o n A l t e M u s i k , C D 263, 2
voerd. Een reconstructie van een destijds gangrijtjes is de neerslag v a n h u n initiatief. O u d en
cd's verdeeld door K O C H Benelux B.V., P.O. Box
bare praktijk? Het inlegboekje is bijzonder k a r i g
jong broederlijk verenigd. Representatief voor
38,4900 A A Oosterhout, N L 2001, D D D , met inmet informatie; wie meer w i l te weten k o m e n ,
wat i n Vlaanderen reilt en zeilt op 'klassiek'
formatieboekje (D-E-F-N) met de teksten v a n de
moet surfen, naar www.7nonument.vlaandere71.be
\
m u z i k a a l gebied. Opmerkelijk soms hoe onmisgezangen, 31 blz. - O p deze twee voortreffelijke
kenbaar componisten zichzelf i n dergelijke klei'
JVH
cd's w o r d t een overzicht gebracht v a n het munodiën - tussen i ' o 4 " en 2 ' 4 i " - v o l k o m e n prijsziekleven aan Vlaamse en Oostenrijkse hoven
geven, a.h.w. h u n visitekaartje afgeven. Voor elk
omstreeks 1500. De eerste cd reconstrueert een
Joseph Haydn
wat w i l s op deze cd: onstuimig (jan Van
eredienst aan het Habsburgse hof. De Missa Iste
Symfonieën nr. 47, 48 en 49, P r i m a L a M u s i c a o.l.v. i
est speciosa v a n Pierre de L a Rue wordt aangevuld Landeghem), poëtisch (Bart Meynckens), medita- ; D i r k Vermeulen; Eufoda 1320; D D D ; inlegboekje
tief ( A l a i n Craens), pasticherend (Willem
met meerstemmige propriumgezangen en grego' N-E-F, 14 p.; 795 Bfr. en Ignace Bossuyt, Joseph
!
Ceuleers), grappig (Rik Verstrepen), mysterieus
riaans uit de Choralis Constantinus. Er w o r d t een
I Haydn, Symfonieën 7ir. 47,48 & 49, Davidsfonds,
(Christian-Adolphe Wauters), swingend (Philip
waaier aan uitvoeringspraktijken gedemonL e u v e n , 2000; 395 Bfr. - M e t deze dubbeluitgave
Deurinck), ... enkel het absolute Niets (letterlijk!) ! - cd en bijhorende luistergids - is D a v i d s f o n d s /
streerd: het 'cantare i n organis' waarbij knapen
j
van Walter H u s hoeft, wat ons betreft, zovele ja(van Cantate D o m i n o uit Aalst) de bovenstem
Eufoda niet aan zijn proerstuk toe. Reeds eerder
ren na Cage, niet meer. Beide m u s i c i bewegen
zingen en begeleid w o r d e n door het orgel, zuiver
verschenen luistergidsen bij opnames van werk
zich met natuurlijk gemak door deze technisch
a-cappella-uitvoering, en alternatimpraktijk (afI v a n o.a. Telemann, Schubert en Roelstraete. In
en inhoudelijk zeer uiteenlopende m i n i c o m p o s i - j zijn bespreking behandelt Ignace Bossuyt deze
wisselend vocaal-instrumentaal). O o k de Zuid1
ties. M i s s c h i e n is dat voor een opname niet z o
Duitse uitspraak v a n het Latijn (in het proprium)
drie Haydn-symfonieën i n numeriek omgekeerde
uitzonderlijk, er is immers voldoende tijd o m
en de Vlaams-Bourgondische (ordinarium) worvolgorde, omdat dat n u eenmaal de chronologieven 'de k n o p o m te draaien'. M a a r w i e de voorden beide gebruikt i n een (geslaagde!) poging o m
sche orde is. Z o n d e r i n simplistische 'Brouwerijstelling v a n de cd bijwoonde, en Matthynssens
enanekdotiek' te vervallen, w o r d t de context gegestalte te geven aan de idee v a n de multicultuen Stas 23 miniaturen 'zomaar' hoorde uitvoeren,
schetst w a a r i n H a y d n deze werken schreef.
rele ontmoetingen v a n toen. O p de tweede cd is
tussendoor gelardeerd bovendien met enige verBovenal gaat de aandacht echter uit naar het
een selectie bijeengebracht v a n wereldrijke mubale improvisatie v a n beide m u s i c i , weet beter.
p u u r m u z i k a l e verhaal dat H a y d n vertelt, naar
ziek. Daarvoor hadden de vorsten en rijke burgeIntussen is h u n collectie miniaturen gestaag aan
noe H a y d n op een ongeëvenaard originele marij een aparte 'kapel' w a a r i n naast de zangers ook
het groeien. Uitkijken dus naar deel II van deze
nier omgaat met melodische motieven, met harstrijkers en blazers rijkelijk aan b o d k o n d e n koklinkende encyclopedie.
monische structuren, met compositietechnieken.
men. Thema bij uitstek: de liefde; v a n luchtig en
Dat w o r d t geïllustreerd met een aantal partituurw u l p s tot intiem en melancholisch. P r i m a uitvoeJVH
voorbeelden die het gebruik v a n muziektechniringen, alleen jammer dat wat de knapen betreft
7
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Luc Ponet
The Flemish Organ Heritage. St. Truiden-Begijnhof
Ancion-orgel 1644-46. Volume 1, uitg. Naxos ref. nr.
8.555279-03, verdeeld door M i n . Vlaamse Gemeenschap, afdeling M o n u m e n t e n en Landschappen, K o n i n g Albert Il-laan 20, Bus 7,1000
Brussel, 1 c d , D D D , informatieboekje (N-F-E) van
8 blz. - In de Sint-Agneskerk v a n Sint-Truiden,
opgericht i n de tweede helft v a n de dertiende
eeuw, na de stichting van het begijnhof, bevindt
zich het oudste homogeen en compleet orgel van
de Zuidelijke Nederlanden. De begijnhofkerk is
sedert 1933 beschermd als monument en daardoor k w a m ook het door Christian A n c i o n geb o u w d e orgel i n aanmerking voor restauratie.
Het resultaat, de regeneratie van een authentiek
zeventiende-eeuws klankbeeld, is vrij uniek. L u c
Ponet speelt op deze technisch zeer behoorlijke
cd een gevarieerd repertoire: w e r k van o.m.
Spaanse en Vlaamse meesters naast composities
v a n o.m. Scheidemann, Bach en H a n d e l , afgerond met een barokke improvisatie door de organist. De mogelijkheden van het orgel w o r d e n uitgebreid gedemonstreerd, tot en met de 'rossignol'
en de 'tambour'. Interessant is ook de uitvoering
van de Salve Regina-versetten van A b r a h a m v a n
den Kerckhoven: het melodiefragment dat de basis vormt van de onderscheiden delen w o r d t
vóór ieder verset gezongen (door Els C r o m m e n ) .
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sche termen onvermijdelijk maken. M a a r die vakterminologie wordt beperkt tot het uiterste minim u m en bovendien steeds z o verhelderend ged u i d dat het zelfs voor de leek mogelijk moet zijn
o m het discours v a n de auteur (en dus van de
componist) te volgen. Vooral symfonie nr. 47
w o r d t grondig geanalyseerd i n een p o g i n g o m de
typische H a y d n l o g i c a te d u i d e n . Jammer genoeg
zijn precies i n die bespreking een aantal fouten
geslopen waarbij de m u z i e k o n k u n d i g e luisteraar
onherroepelijk het noorden kwijt moet raken. Z o
w o r d t ter verduidelijking v a n een compositietechniek een Latijnse spreuk uit een w e r k v a n
Dufay geciteerd als «cancer eat plenus sed redeat
plenus» terwijl dit laatste w o o r d «medius» moet
zijn. Volgt dan een vertaling en m u z i k a l e d u i d i n g
v a n wat Dufay daadwerkelijk i n zijn partituur
noteerde, d u i d i n g die d u s niet overeenstemt met
het foute citaat. Éven erg voor de onervaren partituurlezer is het feit dat bij de bespreking v a n de
maten 1-35 v a n het eerste deel de maten 1-16
tweemaal (!) afgedrukt w o r d e n , de rest helemaal
niet. Een bijzonder treurige vergissing, waardoor
het vooropgestelde doel zwaar gehypothekeerd
wordt. Een gevolg v a n tijdsdruk? D e uitvoeringen v a n deze drie qua karakter z o verschillende
w e r k e n door P r i m a L a M u s i c a zijn v a n een uitmuntende kwaliteit. D i r k Vermeulen heeft wat
met H a y d n . O p perfecte wijze voelt hij de spanningsbogen i n diens w e r k aan zonder daarbij de
details uit het oog te verliezen. Gepassioneerd,
intiem, onderhoudend, feestelijk, helder, met
scherpe maar k e u r i g gedoseerde dynamische
contrasten en vurige ritmische stuwing. Voor w i e
nog steeds niet overtuigd mocht zijn: stijlgetrouwe uitvoering op moderne instrumenten
kan.
JVH
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Annie Van Keymeulen
Bas, uitg. De G e u s / E P O , Lange Pastoorstraat 2527, 2600 Berchem, 2000, 210 x 130 m m , 256 blz.,
ebonden 798 Bfr.//39,30. - Hoofdpersonage i n
as, de nieuwe roman v a n A n n i e V a n K e y m e u l e n ,
is M a r c e l Lijsterman. A a n het begin v a n net boek
is M a r c e l zestien jaar. De vier delen v a n het boek
volgen h e m over een periode v a n veertien jaar. Z i j
tonen hoe het hoofdpersonage i n 1966,1968,1971
en 1979 vecht o m zich langzaam, maar zeker uit
het bekrompen m i l i e u v a n zijn familie los te maken. Symbool voor de onvrede, het onbehagen
dat M a r c e l voelt bij h e m thuis is het verschil i n
muzikale smaak. Vader en moeder Lijsterman én
de twee dochters zijn spelend l i d v a n de Eerdegemse harmonie. V a n bij de aanvangsregels is
Marcels schaamte, zijn gêne daarvoor overduidelijk: V a n ver hoorde je ze aankomen, triomfantelijk als een k u d d e olifanten. Z e schetterden zelfs
m i n of meer i n de maat'. H e t gestuntel v a n de
majorettes en de valse noten v a n de harmonie
staan voor alles waaraan hij w i l ontsnappen. H i j
vlucht w e g van het geschetter v a n de fanfare: ' I K
had het rijk alleen o m te luisteren naar de muziek
v a n mijn echte vader. A l s i k h e m hoorde op zijn
sax, voelde i k dat hij v a n me hield. John Coltrane
gooide zijn liefde i n de lucht.' D e Bas van de titel
verwijst naar de contrabas, een geschenk v a n
Freddy, de antiquair bij wie hij i n zijn vrije tijd
gaat helpen en die h e m inwijdt i n de wereld van
de jazz. Het instrument w o r d t zijn toeverlaat i n
zijn zoeken naar vrijheid en naar zichzelf. Een
moeizame zoektocht. Want loskomen v a n de ouders verloopt niet zonder slag of stoot. Doorheen
deze verhaallijn loopt ook zijn geleidelijke seksuele bewustwording. E n aan het einde v a n het
boek v i n d e n w e M a r c e l i n Elzenhoek als dorpsonderwijzer terug. H i j leidt een rimpelloos leventje
met v r o u w en dochtertje. Wanneer hij als vriendendienst de dirigent v a n de harmonie vervangt,
loopt ook M a r c e l op zijn beurt met een harmonie
door zijn geboortedorp. De auteur brengt met Bas
een goed geconstrueerd verhaal over opgroeien
en volwassen w o r d e n , over de spanning tussen
ouders en k i n d , tegen de achtergrond van een
d o r p tijdens de jaren zestig. De rol die de jazzmuziek voor M a r c e l speelt i n zijn loskomen van en
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toch betrokken blijven bij zijn ouders en familile
wordt heel consequent volgehouden. Van Keymeulen houdt de toon bewust lichtvoetig. Een terechte keuze. H a a r portretten van gewone mensen vallen op door h u n soberheid. M e t Bas brengt
A n n i e Van Keymeulen andermaal de bevestiging
van haar schrijverstalent.
Carlie Stijnen
Aswoensdag, uitg. De Arbeiderspers A m s t e r d a m ,
2000, verspreid door Singel Uitgeverijen, Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 A n t w e r p e n , 215 x 135
m m , 319 blz., paperback 699 Bfr. - I K weet niet of
Carlie Stijnen m a g gerekend w o r d e n bij de fameuze 'Limburgse golf' die enkele jaren geleden
plots voor een reeks debuten - de ene al wat sterker d a n de andere - tekende waarvan er enkele
i n deze rubriek werden voorgesteld (o.a. Johan
D i r i x , K a r l Vissers en Jos de Wit). In elk geval is
Aswoensdag van Carlie Stijnen o p n i e u w een L i m burgs debuut en o p n i e u w een dat de moeite
w a a r d is. Het boek heeft 2 duidelijke verhaallijnen. D e eerste situeert zich i n de tegenwoordige
tijd w a a r i n 3 kinderen uit een talrijk gezin o p geregelde tijdstippen bij elkaar k o m e n o m over heden en verleden bij te praten, h u n levensproblemen te toetsen, te relativeren, o p te lossen. O p
zichzelf niet z o verschrikkelijk interessant als vertelstof - de boekhandels liggen onderhand stilaan
v o l met pseudo-therapeutische vaag psycho-analyserende ego-tripperij romans - ware het niet
dat deze eerste verhaallijn haar volle betekenis
slechts krijgt tegen de achtergrond v a n een
tweede vernaallijn. D a a r i n wordt de groei v a n
het groot gezin uitvoerig geschilderd. D i t deel
v a n het boek situeert zich i n de late jaren vijftig /
vroege jaren zestig en w e zien er dezelfde figuren
uit de eerste verhaallijn als kleine kinderen opgroeien i n een typisch Z u i d - N e d e r l a n d s katholiek gezin. A l l e s draait rond de hardwerkende,
eerder conservatieve vader en zijn kantoor, zo op
schone schijn gestelde, vaak zwangere moeder i n
haar keuken, ae kinderen o p school. De vriendinnetjes kennen luxe, maar OOK incest, de welvaart
neemt toe, de v e r h o u d i n g met de grootouders is
delicaat. Het is allemaal zeer herkenbaar, maar
met zeer veel warmte verteld. Het deed mij een
beetje denken aan de familiekronieken v a n
Walter V a n D e n Broeck maar met m i n d e r l u i m i g ,
iets beschaafder, met iets meer Hollandse keurigheid neergeschreven. D o o r de personages te zien
opgroeien i n de fifties v a n de tweede verhaallijn
begrijpt de lezer beter h u n m i s l u k k i n g e n , h u n reacties, h u n frustraties uit het heden v a n de eerste
verhaallijn. Stijnen schrijft vlot en helder zonder
dat het echt meeslepend wordt. Ik v o n d dit een
zeer aangenaam deouut en w i l deze schrijfster
graag bijven volgen,

Jan Lampo
Blauwe duivels & enige andere verhalen, uitg. D a vidsfonds/Literair, Blijde-Inkomststraat 79-81,
3000 L e u v e n , 2000, 220 x 145 m m , 149 blz. gebonden 795 Bfr. - Wanneer is een novellenbundel
opmerkelijk en goed? Het antwoord op deze
vraag z a l afhangen v a n het standpunt dat de criticus/ onderzoeker/lezer inneemt. Sommige zullen zweren bij novellenreeksen i n dezelfde toon,
met onderwerpen gegroeid uit een samenhangende inspiratie e n / o f uit een consequent engagement. A n d e r e n z u l l e n zoeken naar de grootst
mogelijke diversiteit i n toon, stijl of onderwerpen, zelfs lengte v a n de novellen. De b u n d e l die
Jan L a m p o v o r i g jaar liet verschijnen bij het D a vidsfoncts behoort ongetwijfeld tot de tweede categorie. Jan L a m p o presenteert 6 novellen die zow e l zuiver historisch geïnspireerd zijn ('Klamme
handen') als hedendaags gesitueerd ('De verhuizing'). In bepaalde gevallen is de novelle louter
objectief-vertellend, i n sommige teksten lijkt de
schrijver erg betrokken bij het onderwerp ('Janneke'). Toch zijn er enkele constanten i n de verhalen v a n L a m p o te ontdekken. Eerst en vooral
loopt de stad A n t w e r p e n (waar de schrijver als
stadsambtenaar tewerkgesteld is) als een rode
draad door de verhalen heen, soms met een gewone decorfunctie, soms opgevoerd o m haar

rijke historische verleden. Soms w o r d e n zelfs hedendaagse sociale en raciale problemen aangepakt. Een ander weerkerend punt i n de L a m p o novellen is de eerder trieste afloop v a n de
verhalen: er wordt voortdurend verloren, afscheid genomen, afgetakeld, verweesd achtergebleven. Let w e l , het w o r d t nooit tranerig, maar
overvloedig schijnt de z o n i n deze verhalen niet.
N i e t t e m i n heeft deze b u n d e l beslist zijn verdiensten, niet het minst door het niet geringe metier
v a n de auteur. H i j schrijft goed - weliswaar niet
constant op hetzelfde niveau - hij weet de dreigende monotonie v a n sommige verhalen te omzeilen door originele constructievondsten die de
aandacht v a n de lezer gaande houden. Ofschoon
geen hoogtepunt i n het genre is dit boek een best
aardige versnapering tussen al het hoogdravende
literair geweld.
Jef Aerts
Vertezucht, uitg. Manteau-De Bezige Bij Literair,
2001, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 A n t w e r p e n , 220 x 145 m m , 255 blz.,
gebonden 787 Bfr. Vertezucht, de tweede
roman v a n Jef Aerts,
verkent binnen het kader v a n een ingenieus
opgezette constructie,
de grens tussen werkeVertezucht
lijkheid en fictie. A a n
Jef A e r t s
het slot zegt de blinde
ik-verteller: 'Traag is
deze wereld. Niets lijkt
hier te veranderen. Het
oppervlakkige, ja, dat
bibbert een beetje,
scheurt even en groeit
dan weer dicht. Wezenlijk blijft alles zoals het
was; zoals het altijd is geweest. A l l e e n i n de leugen schuilt de vooruitgang v a n de wereld. Waarheid is stroef, saai, nutteloos.' (p. 253) Wanneer i n
het Haute Coiffuresalon ' M e x en M a r t h a ' o p een
morgen vier mensen samenkomen, z u l l e n zij, gewilcfen o n g e w i l d , met elkaar te m a k e n krijgen.
M a r t h a b l i j K t H e n r i , de grote mensenleider, n o g
i n een vroeger leven gekend te hebben. M a t i n ,
het visserskind (zij w e r d z o genoemd door haar
vader, die als gigolo aan de kost komt en haar
ooit als cadeau heeft gekregen v a n een van zijn
klanten) dat wat komt bijverdienen i n het kapperssalon, raakt hopeloos verliefd o p L o d e , ae
marinier die o p het punt staat naar zee te vertrekken en n u zijn naar gemillimeterd w i l . Meteen
ontwikkelt z i c h een verhaallijn waarop iedereen
met iedereen, maar dan vanuit een telk ens anders
opgevatte invalshoek, te m a k e n krijgt. W i e het
vernaai v a n de grote mensenleider voorop stelt,
leest een soort politieke roman, w a a r i n Aerts,
zonder een b l a d voor de m o n d te nemen, de uitwassen v a n het extremisme blootlegt. Twee projecten v a n de leider gaan letterlijk en figuurlijk de
mist i n . Z o n d e r veel moeite k a n hier i n de stad
X / S S onze stad-aan-de-stroom herkend w o r d e n .
Wie i n de eerste plaats oog heeft voor de relatie
tussen M a t i n en de marinier, leest een (relatief)
klassiek liefdesverhaal over twee mensen die elkaar blijvend zoeken. Het ingenieuze v a n 'Vertezicht' zit h e m n u precies i n de manier waarop
beide verhalen elkaar weerspiegelen en z o balanceren op de strak gespannen draad tussen realiteit en verbeelding. Aerts speelt dit spel met veel
overtuiging.
Jan Van Aken
De valse dageraad, het leven van Hroswithus Wikalensis, wereldreiziger en geleerde, uitg. Bert Bakker,
A m s t e r d a m , 2001, verdeeld d o o r Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 A n t w e r p e n , 230 x 150
m m , 535 blz., paperback 725 Bfr. - M e t De valse
dageraad is de Nederlander Jan V a n A k e n (1961)
aan zijn tweede historische r o m a n toe. H i j werkte
er maar liefst tien jaar aan. H e t magische jaar duiz e n d (de valse dageraad) en de regeerperiode
v a n de jonge Duitse keizer Otto III (983-1002)
v o r m e n het historisch kader. Hoofdpersonage is
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H r o s w i t h u s Wikalensis, afgekort H r o s w i t h . A l s
99-jarige slijt hij zijn dagen i n een klooster en beslist o p een dag i n het jaar 1065 zijn levensverhaal
neer te pennen. Daarvoor neemt hij een bijbel en
krabt het perkament schoon. Waar ooit Genesis
stond, verschijnen de lotgevallen van de z o o n
van s m i d Fritherik en Frijonde, een heidense
v r o u w die achteraf de gevluchte dochter v a n de
Deense k o n i n g H a r a l d blijkt te zijn. H r o s w i t h
heeft last van stemmen i n zijn hoofd, maar heeft
een briljant geheugen en een neus voor talen. H i j
leert bij de pastoor v a n zijn geboortedorp W i k a l a ,
i n het oosten v a n de Lage L a n d e n , en bij m o n n i k
Quintillianus lezen en schrijven. In geen tijd memoriseert hij de bijbel. N a de brutale m o o r d op
zijn moeder en het overlijden v a n zijn vader begint H r o s w i t h , verdacht van hekserij, aan een
lange reis.. D i e begint i n U p l a d e waar een liefdesaffaire met de ambitieuze gravendochter A d e l a
verkeerd afloopt. H r o s w i t h w o r d t vogelvrij verklaard. H i j belandt als slaaf i n Engeland en Denemarken waar hij o p k l i m t tot hofsmid. Achtereenvolgens kent hij een leven als slaaf en handelaar
i n K i e v en Damascus, als wachtmeester i n M o o r s
C o r d o b a en als bibliothecaris en raadgever van
Otto III en Silvester II, de eerste Franse paus, i n
Ravenna en Rome. Z i j n levensloop is een aaneenschakeling van een decadent hofleven, huwelijken, seksuele uitspattingen, bloedige gebeurtenissen (uit wraak voor de d o o d v a n zijn moeder
moordt hij samen met Denen zijn geboortedorp
uit), gevangenschappen, zuippartijen en ontsnapringen aan de d o o d . Naast dit r u i g en avontuurijk bestaan leidt de hoofdfiguur ook een verrassend cultureel leven. H r o s w i t h is gebiologeerd
door boeken. H i j behoort immers tot de geletterde minderheid. Uiteindelijk komt hij i n de eenzaamheid v a n een kloostercel terecht, wachtend
tot de magere m a n h e m komt halen. V a n A k e n
heeft een schitterende roman geschreven, laat ons
daar duidelijk over zijn. Het verhaal is meeslep e n d , al k a n de auteur er gedurende meer dan
500 pagina's - begrijpelijk allicht - niet altijd de
spanning i n houden. O n d a n k s de indrukwekkende historische kennis die Van A k e n i n deze
roman heeft gestoken, maakt hij op dat vlak af en
toe een uitschuiver. D o o r de keuze van het ikverhaal brengt de schrijver zich onvermijdelijk i n
moeilijkheden. A l s hij het bijvoorbeeld over Italië
als politieke entiteit en de v a l van het WestRomeinse Rijk heeft, denkt hij hedendaags en
niet middeleeuws. Van historische onjuistheden
is de roman dus niet gespeend. In de vroege M i d deleeuwen was er v a n een h o r l o g i u m nog geen
sprake, had een particulier geen d u i z e n d boeken,
bestonden slaven i n onze streken niet meer en
w e r d zeker niet over bord en pint gesproken. Het
is onwaarschijnlijk dat het hoofdpersonage o m
de haverklap dezelfde figuren weerziet i n bijvoorbeeld Spanje en Rusland. Dat H r o s w i t h , die
zo vaak i n moeilijkheden en conflicten verzeild
geraakt, z o ongeschonden o u d wordt is niet erg
realistisch. Een mensenleven was i n het jaar d u i z e n d niet te veel waard. H r o s w i t h lijkt w e l James
B o n d die altijd en overal, door een of ander toev a l , een u i t w e g v i n d t en rond wie de doden als
bosjes vallen. Desondanks blijf je als lezer,
nieuwsgierig naar de volgende gebeurtenis, op
enkele passages na geboeid verder lezen. De valse
dageraad zal velen leesgenot bezorgen. Geschiedenis, cultuur, politiek en het spannende dagelijkse
leven zijn meesterlijk verweven i n een roman die
niemand onberoerd z a l laten. Umberto Eco heeft
in de Lage L a n d e n een geduchte concurrent.
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Lucienne Stassaert
\ De lichtvoetige amazone. Het geheime leven van
Aphra Behn, uitg.Davidsfonds/Literair, BlijdeInkomststraat 79-81, 3000 Leuven, 220 x 145 m m ,
139 blz., gebonden 795 Bfr. - Hoofdpersonage i n
De lichtvoetige amazone, de nieuwe roman van L u cienne Stassaert is A p h r a Behn. In haar w o o r d
vooraf bij het boek stelt de auteur dit personage
aan de lezer voor. A p h r a Behn w e r d vermoedelijk rond 1640 geboren i n de omgeving v a n Kent.
Ze groeide op tijdens de woelige periode van de
Burgeroorlog. R o n d 1660 verblijft zij een tijdje i n
i Suriname, toendertijd een Engelse kolonie. H a a r
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huwelijk met de Nederlander Behn, de m a n onder wiens naam zij beroemd w e r d , was v a n korte
duur. H i j is vermoedelijk gestorven tijdens de
pestepidemie v a n 1665. A l s jonge w e d u w e slaagt
A p h r a erin contacten te leggen i n de hoogste
kringen. O p vraag v a n k o n i n g Charles II onderneemt zij een reis naar Vlaanderen als spionne
v a n de Engelse kroon. A p h r a Behn is er i n het
i7de-eeuwse Engeland i n geslaagd als v r o u w een
literaire carrière uit te bouwen. Zij publiceert
haar eerste toneelwerk i n 1670. Vanaf dat jaar
volgen de toneelstukken en komedies elkaar op.
A p h r a stierf i n 1688. Haar stukken werden midden v a n de 18de eeuw regelmatig opgevoerd.
Een boeiend en kleurrijk figuur alleszins. Lucienne Stassaert laat haar i n het boek als oudere
v r o u w terugblikken op haar leven. A p h r a komt
ook zelf aan het w o o r d door m i d d e l v a n fictieve
dagboekfragmenten en brieven. O p die manier
tracht zij een beeld te v o r m e n v a n een v r o u w die
moest vechten voor haar plaats i n de samenlev i n g . H a a r verheerlijking van de liefde, haar ontgoocheling. .. het komt allemaal aan b o d en
w o r d t door de auteur erg geloofwaardig uitgetekend. O o k de historische achtergrond waartegen
dit vrouwenleven zich afspeelt, komt goed uit de
verf. Stassaert combineert i n De lichtvoetige amazone historische roman en psychologisch vrouwenportret tot een erg interessant en boeiend geheel.
GS

Jan Brusse, Charlotte Hager e.a.
Als een god in de Provence, uitg. Het Spectrum,
Utrecht, 2000, verdeeld door Standaard Uitgeverij, Belgiëlei 147a, 2018 A n t w e r p e n 1, 200 x 125
m m , 195 b l z . , paperback 440 Bfr. - Uitgeverij Het
Spectrum zette met de literaire landenreeks Als
een god in... een best aardig idee op te sporen.
Italië, Ierland en Frankrijk waren al eerder aan de
beurt. N u wordt met Als een god in de Provence de
geografische invalshoek aanzienlijk verscherpt en
w o r d t meteen een oneindige bron v a n mogelijkheden aangeboord. Binnenkort volgen misschien
Toscane, Andalusië, Schotland, enzovoort. M a a r
met de Provence is het natuurlijk altijd w e l een
schot i n de roos. De opzet v a n de reeks is lovenswaardig, maar ook vrij eenvoudig: een aantal
mooie, waardevolle literaire teksten rond het
thema w o r d e n verzameld e n / o f vertaald. Samensteller is steeds weer dezelfde Loek Polders, en
dat feit alleen al illustreert uiteraard de opzet, namelijk vlot lezende teksten bijeen te brengen zonder al te veel selectiecriteria of overwegingen.
N a t u u r l i j k zitten een aantal belangrijke auteurs
die het onderwerp behandelen i n de keuze:
Couperus, Buysse, Gruwez, Hertmans, Nooteboom
en Provenqaalse schrijvers als M i s t r a l of Arène.
Het ontgaat mij v o l k o m e n w a a r o m Jean G i o n o
ontbreekt, of M a r i e M a u r o n , o m het slechts op
die Provengaalse schrijvers te houden. M a a r v a n
Nederlands-Vlaamse zijde v i n d i k evenmin een
M e n n o ter Braak terug die over Arles een bijzonder fraai verhaal heeft geschreven, of een voortreffelijk kroniekschrijver als R u d o l f Bakker.
Bovendien vraag ik me af w a a r o m , i n de verantw o o r d i n g , het ene verhaal w e l uit zijn oorspronkelijke publicatie w e r d geplukt en het andere
weer niet. Waarom w o r d t 'Het koninkrijk A r l e s '
uit een lang nadien (ook bij Het Spectrum) verschenen bloemlezing geplukt, en niet uit de uitgave van Couperus zelf r Het zijn misschien pietluttigheden waar de bruinende, tussendoor wat
lezende toerist wellicht w e i n i g boodschap aan
j heeft maar een uitgever natuurlijk w e l .
SVDB

Bart Koubaa
Vuur, uitg. Q u e r i d o , A m s t e r d a m , 2000, verdeeld
door Singel Uitgeverijen, Maarschalk Gérardstraat 2, 2000 A n t w e r p e n , 200 x 125 m m , 165 blz.,
paperback 595 Bfr. - De laatste jaren ben ik zelden zo aangenaam verrast geweest door een debuut als deze keer met Vuur v a n Bart Koubaa.
Het boek is eerder een kroniek dan een ontwikkeld en afgerond verhaal, ofschoon m e n toch z o u
kunnen stellen dat dit boek de laatste levensjaren
- met enkele ingebouwde flashbacks naar zijn afkomst en verleden - v a n grootvader K u d a Bux
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vertelt. K u d a Bux is een oude zigeuner die vanuit
zijn rolstoel het k a m p w a a r i n hij leeft, organiseert
en de mensen van dat k a m p domineert, amuseert
en instrueert. H i j doet dat met h u m o r en koppigheid en vooral met veel overtuiging, of v u r i g h e i d
als m e n dichter bij de titel v a n het boek w i l komen. M a a r grootvaders w o r d e n o u d en ook K u d a
Bux moet door aftakeling i n een ziekenhuis opgenomen worden. In een laatste o p w e l l i n g van trots
ontsnapt hij eruit, verbergt zich i n zijn woonwagen en komt ten slotte o m wanneer zijn wagen
afbrandt. K u d a Bux, de m a n die over gloeiende
kolen wandelde, die zijn kost verdiende als s m i d ,
sterft i n een brand! Een zoveelste v e r w i j z i n g naar
de titel v a n het boek. Tot zover de kroniek. Daartussen lopen enkele interessante verhaallijnen. Ik
noem er enkele: de vurige (sic) liefdesaffaire v a n
kleinzoon K u d a Bux en Z o ë , het dienstertje i n een
café en de activiteiten van Tante Wasmachine,
waarzegster en hopeloos verliefd op de postbode. M a a r i n het boek zit veel meer, allerlei
schelmse avonturen, wervelend verteld, met heel
veel vaart en i n een frisse, eigen toon. Soms is
Koubaa beschrijvend en lyrisch, b.v. i n de passage w a a r i n Tante Wasmachine het leven vergelijkt met - hoe kan het ook anders - een wasmachine. Soms richt hij zich dan weer heel direct
naar de lezer en geeft hij haast mathematisch verifieerbare informatie weer, zoals wanneer hij zijn
kamer i n de stad beschrijft. E n daarmee zit ik bij
de hoofdfiguur van het boek: kleinzoon K u d a
Bux, visceraal verbonden met zijn grootvader en
toch strijdend o m los te (kunnen) k o m e n van het
m i l i e u en zich i n te werken i n de andere wereld
buiten het k a m p . Een strijd die hem vele vragen
oplevert en waarop hij antwoorden zoekt, o.a. bij
zijn zigeunertante die... waarzegster is. Koubaa
slaagt erin voortdurend h u m o r i n zijn boek te
brengen: niet alleen de caféwijsheden v a n opa
Bux, maar ook de anekdotes (fcijv. heel het verhaal over de diefstal van een waspoeder) brengen
de glimlach op de lippen van de lezer en maken
dit boek alleen nog maar rijker. A l heeft K u d a
Bux niet de fysieke kracht van bijv. Walschaps
Houtekiet, toch deed dit debuut mij voortdurend
qua toon en i n h o u d - het zigeunerkamp als een
soort alternatief Deps - denken aan het meesterwerk van Walschap. Een beter compliment o m
dit schitterend debuut te eren, k o n i k mij niet
voor de geest halen.
Jef Blancke
Holleweg, uitg. Atlas, A m s t e r d a m , 2000, verdeeld
door Veen Uitgevers Groep, Ternesselei 326, 2160
W o m m e l g e m , 200 x 125 m m , 173 blz;, paperback
700 Bfr. - Z i t de gewone lezer die zich geregeld
w i l terugtrekken uit de drukte van deze wereld
te wachten op een boek als Holleweg van Jef
Blancke? Een boek dat het levensverhaal vertelt
v a n een hoofdpersonage dat gaandeweg zijn illusies verliest en versombert i n een illusieloos bestaan? Z o een verhaal w e r d al zo vaak - en soms
beter - verteld i n vroegere boeken. M.a.w. Jef
Blancke schreef weer eens een ander boek over
hetzelfde. Is Holleweg dan een slecht boek?
Geenszins! Het is zonder meer een vlot leesbare
roman geworden: de auteur beschrijft i n een licht
verteerbare stijl hoe Bert De Geest, een k i n d van
de bevrijding, opgroeit i n het Brabantse Beek. Die
kinder- en jeugdjaren hebben als achtergrond de
vele trauma's die W O II i n kleine Vlaamse dorpen, zoals Beek dus, hebben achtergelaten. O o k
dat is al zo vaak beschreven. M a a r als dan daarbij
nog de tegenstelling tussen de bastaardvader en
de uit een keurige familie stammende moeder
o p d u i k t naast de voor de hand liggende evolutie
van katholieke knaap naar revolutionaire rebel
plus het contrast tussen de anarchistische Bert en
de uiterst burgerlijke kameraad P a u l , w o r d t het
boek toch w e l heel voorspelbaar. Een kortstondig
homoseksueel avontuur, net niet te vermijden sam e n w o n e n i n vrije liefde uit de jaren '60 en een
problematische relatie met de z o o n uit die relatie
zijn dan bijkomende verhaallijnen die het boek
zeker niet origineler maken. E n dat is meteen
mijn belangrijkste verwijt aan dit overigens verdienstelijk boek v a n Jef Blancke. Elke verrassing
ontbreekt, z o w e l inhoudelijk structureel als stilis-
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tisch en die grijsheid wordt d a n uiteindelijk misschien w e l symbolisch gekristalliseerd i n net
kleurloze levenslot v a n het hoofdpersonage bij
de Post. De w e g die Jef Blancke i n dit boek bewandelt, lijkt mij iets te eentonig o m er vaak te
gaan wandelen.

Dit is geen 'belangeloos welbehagen', geen documentaire, maar heeft te maken met innerlijke cultuur, zeg maar religie, liturgie. Een beetje m u z i e k
of theater...
KVD

FT

KLASSIEKE
GESCHIEDENIS
Mathilde van Dijk
Een rij van spiegels. De Heilige Barbara van Nicomedia als voorbeeld voor vrouwelijke religieuzen, uitg.
Verloren bv, Postbus 1741,1200 BS H i l v e r s u m ,
2000, verdeeld door M a k l u Uitgevers, Somerstraat 13-15, 2018 A n t w e r p e n , reeks ' M i d d e l eeuwse Studies en Bronnen', dl. L X X I , 240 x
m m , 285 blz., ingenaaid ƒ 59,50. - Het valt op dat
i n de M i d d e l e e u w e n bepaalde heiligen meer
werden vereerd d a n andere. De H . Barbara v a n
N i c o m e d i a behoort zeker tot die sinten waarvoor
toen een grote devotie bestond. Waarschijnlijk
was haar aangrijpend levensverhaal bij de meeste
mensen toen beKend. H a a r biografie w e r d dan
ook geregeld neergeschreven. Kunstenaars hebben de PL Barbara met haar onafscheidelijk attribuut - een toren met drie openingen - v e e l v u l d i g
I afgebeeld. H a a r vita behoorde ongetwijfeld tot de
voornaamste vormende literatuur, die neel wat
religieuzen doornamen of hoorden voorlezen i n
de refter. Zeker i n vrouwelijke conventen w e r d
dit verhaal geconsumeerd. N u verscheen een
I grondige vergelijkende studie tussen de bewaarde handschriften met deze vita als onderwerp. Daarvoor consulteerde M a t h i l d e van Dijk
voor haar doctoraal proefschrift een reeks bibliotheken, openbare en private, en bestudeerde
I diverse versies (korte, lange en extra lange) van
deze biografie die i n vrouwenconventen i n de
N e d e r l a n d e n tijdens de vijftiende eeuw werden
opgetekend. Meteen hangt de auteur een beeld
op van de vormingspraktijk i n religieuze kringen
i n de M i d d e l e e u w e n en de rol die heiligenlevens
daarin speelden. Voor allen die z i c h bezig houden met de M i d d e l e e u w e n , met de devotie en de
iconografie een meer dan lezenswaardig boek.
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Ditmar Bollaert
Re-mind, uitg. A r t C o n c e r n , Sprookjesdreef 20a,
8750 Zwevezele, 2000, geïll. met kleuren- en zw.w.-foto's, 210 x 210 m m , 84 blz., genaaid 500 Bfr. Bij het eerste doorbladeren v a n Re-mind v a n
D i t m a r Bollaert (1963) weet je niet goed wat je i n
je handen hebt. De titel brengt je niet veel verder.
Een Engels woordenboek leert je dat de titel
betekent 'herinneren aan' of 'doen denken aan'.
In 1985 heb ik met de fotograaf kennis gemaakt.
In Kortrijk leidde ik een fotografietentoonstelling
i n v a n zijn en W i l l y Dé's (ps. voor Desmet) werk.
Van thuis uit was hij v e r t r o u w d met 'de wereld e n ' v a n theater en muziek. In die tijd verzorgde
hij professioneel ook de affiches v a n de Gentse
opera. Theater, m u z i e k , een jong introvert kunstenaar. Fantasie, magie, ook iets van het sprookje
en de moraliteit. In dit fotoboek is de esthetica
vervluchtigd tot symboliek, ook tot ritueel object.
Wie v e r t r o u w d is met het hindoeïsme (ben niet i n
dat geval), herkent hier allicht de adem van
India: de w e r k e n Lingam, Yantra (de swastika), de
driehoek, Trisul (de drietand) staan centraal i n
het oeuvre van Bollaert, schrijft kunsthistorica
M a r i e - A n n e Gheeraert i n haar inleidende essay.
Eigenlijk is het ook zo, dat de beelden v a n
Ditmar Bollaert bruikbaar zijn als meditatiemateriaal. M a a r met kunst hebben deze prenten nauwelijks iets te maken. K u n s t breekt de werkelijkheid open, de boeddhistische oefeningen maken
de realiteit tot illusie. Eigenlijk is dit boek een
goede introductie tot een oosterse spirituele traditie die v a n het lijdend scheppend leven een
droombeeld, een hersenschim maakte. Voor het
volle begrip van deze fotografie is enige vert r o u w d h e i d met het hindoeïsme noodzakelijk,
dacht ik. Lees d a n maar eerst het w o o r d vooraf.

LITERATUUR

Hein L. van Dolen
De Griekse komedie, uitg. Athenaeum-Polak & Van
Gennep, A m s t e r d a m , 1999, verspreid door Uitgeverijen Singel 262, Schuttershofstraat 9, 2000 Antwerpen, geïll. met zw.-w.-foto's, 200 x 125 m m ,
171 blz., genaaid 650 Bfr. - Tussen 500 en 100 v.
Chr. werden vermoedelijk zowat 2300 blijspelen
eschreven. H i e r v a n bleven slechts een goed
ozijn v o l l e d i g bewaard. Elf hiervan zijn v a n
de hand v a n Aristofanes (circa 445-380), één v a n
M e n a n d e r (342-290). De oogst v a n wat is
bewaard gebleven, is dus bijzonder mager. M e n
aanvaardt algemeen dat de Attische komedie en
tragedie een gemeenschappelijke oorsprong hebben i n de rituele en uitbundige volkse plechtigheden ter ere v a n de goden en de geesten die de
vruchtbaarheid v a n de mens en de aarde bevorderden. Later waren die feesten ter ere v a n D i o nysos. Naast een diep religieus gevoel bezaten de
Grieken ook een uitgesproken z i n voor humor.
U i t deze elementen is de komedie gegroeid tot
een erg belangrijke v o r m van toneelkunst,
moeilijker o m schrijven dan een tragedie. E n i n
Athene v o n d de komedie het ideale culturele klimaat o m zich te o n t w i k k e l e n tot een boeiend literair genre. D a n k z i j het feit dat enkele komedies
bewaard zijn gebleven en de talrijke fragmenten
kunnen wij ons nog enigszins een beeld v o r m e n
v a n de komische kracht en spetterende geestigheid van deze toneelstukken. De Atheners tijdens
de vijfde eeuw waren d o l op feesten. Volgens de
Atheense staatsman Perikles w e r d het hele jaar
door gefeest. Talrijk waren de processies ter ere
van de goden. Hoogtepunt v a n het jaar waren
echter de twee toneelfestivals die i n de winter en
de lente werden georganiseerd, met name de
Dionysia en de Lenaea. Dagenlang bezochten de
Atheners het Dionysostheater dat tegen de zuidoostflank v a n de A k r o p o l i s was opgebouwd.
H i e r v o n d e n de plechtigheden en ae toneelopvoeringen plaats en kenden de komedies een
root succes. Het is opmerkelijk hoe w e i n i g
ekend is v a n deze ooit zo belangrijke v o r m v a n
Griekse toneelkunst. De classicus H e i n L. v a n
D o l e n geeft op een heldere en boeiende wijze de
recente stand v a n kennis weer. Achtereenvolgens
beschrijft hij de vroegste geschiedenis, de organisatie v a n de Griekse komedie met de festivals en
de theaters, de spelers, het koor, de kostuums en
de maskers, de m u z i e k en de dans. O o k de driedeling v a n de komedie i n de O u d e , de M i d d e n
en de N i e u w e of Hellenistische K o m e d i e komt
ter sprake. Deze stamt reeds v a n de geleerden
van de O u d h e i d en z a l door de volgende generaties letterkundigen w o r d e n gehandhaafd. Ten
slotte geeft hij een overzicht met i n h o u d v a n de
bewaarde stukken. Een beknopte maar goed gekozen bibliografie sluit het boek af. Samengevat
vormt dit w e r k een boeiende en uitstekende inleiding i n de Griekse komedie. Voor sommigen is
het boek misschien een u i t n o d i g i n g o m eens een
Griekse komedie v a n Aristofanes of Meander, zij
het i n vertaling, te lezen.

f

RN

Piet Gerbrandy
Boeken die ertoe doen. Over klassieke literatuur, uitg.
Meulenhoff, A m s t e r d a m , 2000, verdeeld door
U i t g . K r i t a k - J . M . Meulenhoff Vlaanderen nv,
Diestsestraat 249, 3000 L e u v e n , 200 x 125 m m ,
268 blz., paperback 640 Bfr. - Piet Gerbrandy
brengt i n 'Boeken die ertoe doen' een dertigtal
bijdragen over klassieke auteurs bijeen die nij
eerder publiceerde i n o.a. De Groene Amsterdammer. O v e r het w a a r o m en wanneer een boek
'ertoe doen', laat hij geen twijfel bestaan: ' M i j interesseert niet wat een auteur voor zijn eigen tijd
betekende, maar wat hij voor mij persoonlijk te
zeggen heeft.' (p. 151) H e t persoonlijke komt er
voor h e m op neer dat hij w i l geraakt w o r d e n

door de tekst die hij leest, 'ik w i l lachen, huilen,
verbijsterd w o r d e n , het boek moet me o p w i n d e n
of geil maken, na het lezen ervan moet mijn kijk
op de werkelijkheid veranderd zijn.' (p. 8). Zonder waar dan ook een blad voor cfe m o n d te nem e n zoekt Gerbrandy zijn gelijk te halen i n zijn
benadering en beoordeling v a n klassieke auteurs.
Het boek is ingedeeld naar genre, waarbij achtereenvolgens aan b o d komen: de epische dichters,
de dramaturgen, de vertellers, de filosofen en de
dichters. In ae inleidende bijdrage over de criticus en de c a n o n v o r m i n g schrijfthij: 'Een criticus
die zich over de canon uitlaat, w i l schade
aanrichten en gelijk krijgen.' V a n de lectuur v a n
Vergilius krijgt hij een vieze smaak i n de m o n d ,

Dit paneel (71 x 105 cm) uit een
Nederlandse privé-verzameling stelt
een majestueus berglandschap met
het bijbelse tafereel van de ontmoeting
tussen Jacob en Laban voor.
Het schilderij werd uitgevoerd door
de Antwerpenaar Tobias Verhaecht
(1561-1631) die dit onderwerp in
1625 nogmaals schilderde.

I

volgens h e m moet wie ' A n t i g o n e ' v a n Sophocles
leest, al gauw bemerken dat de plot is gebaseerd
op primitieve theologische flauwekul en een serie
genante gesprekken tussen tamelijk d o m m e mensen... Homeros onderscheidt z i c h dan weer v a n
zijn collega's door de enorme o m v a n g v a n zijn
voorbeeldig gestructureerde epos, en door de virtuositeit waarmee hij de overgeleverde code hanteert. E n H o r a t i u s ' lyriek v i n d t G e r b r a n d y i n vele
opzichten uniek. Vast staat dat de emotionele
aanpak v a n Gerbrandy, die vaak de i n d r u k wekt j
dat nij zich aan het vergalopperen is, hoe d a n ook :
raakt. Z i j n teksten d w i n g e n ]e ertoe o m de teksten die nij de hemel i n prijst of genadeloos neersabelt, zelf weer te gaan lezen en al of niet zijn
kant te kiezen.
JvH

BEELDENDE

KUNST

Paul Huys Janssens (red.)
Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot
Rubens, 's-Hertogenbosch-Zwolle, uitgeverij
Waanders, 2001, 22,5 x 27 c m , harde kaft met stofw i k k e l i n kleur, ingebonden, 224 blz., 95 zw.-w.en 76 kleurenillustraties, ƒ 59,50. - H e t actieve
conservatorteam van het Noordbrabants M u seum i n 's-Hertogenbosch organiseerde vanaf
17 maart 2001 de interessante tentoonstelling
Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot
Rubens. Ter gelegenheid v a n deze boeiende culturele manifestatie verscheen ook een uitvoerige en
fraai uitgegeven catalogus met dezelfde titel. M e t
deze uitgave én met deze tentoonstelling w e r d
geprobeerd een overzicht te bieden v a n de ontw i k k e l i n g v a n de landschapskunst i n de Zuidelijke N e d e r l a n d e n v a n omstreeks 1500 tot op het
einde v a n de zeventiende eeuw. Deze evolutie
v o r m d e eigenlijk de basis voor en beïnvloedde
de bekende meer realistische landschapsschilderkunst i n de Noordelijke N e d e r l a n d e n tijdens de
zeventiende eeuw. Z o w e l tentoonstelling als boek
bezorgen ons een uitvoerige interpretatie v a n de
natuur zoals kunstenaars die zagen gedurende
BIBLIOTHEEK
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de vermelde twee eeuwen. In dit overzicht
ontbreken de grote kunstenaars niet. N a Jeroen
Bosch - aan w i e een n i e u w paneel uit het
M u s e u m voor Schone Kunsten van Valenciennes
w o r d t toegeschreven - k o m e n de voor het landschap belangrijke meesters, zoals Joachim Patinir,
Pieter Bruegel de Oudere, Jan Soens, de gebroeders B r i l , G i l l i s van C o n i n x l o o tot Pieter P a u l u s
Rubens aan b o d . O o k m i n d e r bekende Vlaamse
kunstenaars w o r d e n toegelicht: Tobias Verhaecht,
Joos de M o m p e r , Denijs van A l s l o o t , Frans de
M o m p e r , Peter v a n Bredael, Gillis Peeters, Gilles
Neyts, Jacques d ' A r t h o i s . . . De inleidende essays
van P a u l H u y s Janssen, Hans Devischer, E d w i n
Buijsen en Koenraad Brossens d u i d e n de landschapschilderkunst i n het geheel v a n de kunstgeschiedenis, verklaren de symboliek of tonen de
evolutie ervan aan. M e e r van dergelijke initiatieven zijn w e l k o m .

Nederlandse woorden als zoekmotor of nieuwsgroep w i l leren kennen. ' E m a i l ' (ISBN 90-2094293-X) bevat het abc v a n de elektronische post.
Adressenboek bijhouden, bijlagen verzenden, collectieve mails versturen: voor alles is er een eerste
keer. Wie zijn eigen website w i l ontwerpen krijgt
een inleiding i n Frontpage 2000 i n het deeltje 'Een
Website b o u w e n ' (ISBN 90-209-4352-9). D i t boekje
bevat een basisinleiding met vragen als: wat staat
er op het web? wat staat er op een webpagina?
wat is een webbrowser? hoe voer ik tekst en afbeeldingen in? enz. Deze Helpdesk Computerreeks is bijzonder aan te raden voor wie zijn eerste stappen zet i n de wereld v a n het informatietijdperk en stelt de basisvaardigheden van het pcgebruik op een levendige en duidelijke manier
voor. A l l e acht deeltjes zijn afzonderlijk te verkrijgen en te gebruiken,
jv
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MULTIMEDIA
Reeks Helpdesk Computer
U i t g . Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, i n
co-editie met UnieTABELLEN,
boek, A m s t e r d a m ,
2001, kleurillustraties,
GRAFIEKEN &
125 x 175 m m , paperDIAGRAMMEN
back 383 Bfr. per deeltje. - De Engelstalige
reeks Essential Computers is thans ook i n het
Nederlands ter beschikking. Ieder deeltje
van deze achtdelige
reeks telt 70 pagina's
en bevat tientallen foto's waarmee iedere
computerleek zich stap
voor stap i n een bepaalde sector van de informaticawereid kan bekwamen. In principe zijn die
handige boekjes als initiatie bedoeld, maar iedere
pc-gebruiker weet dat een opfrissing v a n de vele
mogelijkheden v a n elk programma steeds nuttig
en n o d i g is. Eén v a n deze basisvaardigheden
leidt de pc-gebruiker binnen i n de eenvoudige
toepassingen van W O R D 2000 (ISBN 90-2094354-5). H o e gebruik je tabs en voeg je lijnen toe
tussen de kolommen? H o e arceer je een alinea en
wat zijn de courante termen v a n veel computerEngels? Het deeltje over 'Sneltoetsen i n W O R D
2000, (ISBN 90-209-4294-8) gaat een stapje verder
en leert je A u t F o r m a t gebruiken, je eigen sjablonen creëren en meer dan honderd tijdbesparende
sneltoetsen beheersen. M e t 'Werkbladen creëren'
(ISBN 90-209-4292-1) k u n je op enkele uren tijd
de basis leggen, voor het b o u w e n en bewerken
v a n spreadsheets; kopiëren, invoegen, formules
en berekeningen... In het verlengde hiervan k u n
je verdergaan met het deeltje over 'Tabellen, grafieken en d i a g r a m m e n ' (ISBN 90-209-4355-3)
w a a r i n je teksten leert converteren naar tabellen,
grafieken o p m a k e n en bewerken, enz.
Deze praktische-visuele boekjes vervangen vele
uren o p l e i d i n g en k u n n n e n steeds vlot geraadpleegd worden.
Reeks Helpdesk Computer
U i t g . Lannoo Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, i n coeditie met Unieboek, A m s t e r d a m , 2001, kleurillustraties, 125 x 175 m m , paperback 383 Bfr. per deeltje. - Een tweede groep initiatieboekjes i n de reeks
Helpdesk Computer brengt ons dichter bij het internet. 'Brieven en M a i l i n g s ' (ISBN 90-209-4353-7)
brengt de basisvaardigheden samen v a n tekstverwerken en spitst zich toe op het aanmaken van
brieven, documenten en sjablonen. O p m a a k veranderen, tekenstijl aanpassen, afdruk samenvoegen. .. Het zijn allemaal eenvoudige bewerkingen
die toch de basis v o r m e n voor iedere volgende
stap i n het werken met de computer. 'Surfen op
het web' (ISBN 90-209-4291-3) is onmisbaar voor
wie pas zijn internetverbinding heeft en w i l leren
zoeken, favorieten aanleggen, werken met een directory en naast het vele Engels ook de nieuwe
316
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Erik van Os, Ik was zon steentje in jouw schoen. Gedichten over liefde - Kees Spiering, Dag Rots,
G i l vander Heyden, De zachte dwang van regen,
3 uitgaven v a n DiVers, A m s t e r d a m , 2001, verdeeld door Bakermat Uitgevers, Wollemarkt 18,
2800 Mechelen, 210 x 150 m m , 40 blz., genaaid
370 Bfr. per deel. - In deze drie dichtbundels voor
twaalfplussers k o m e n vooral liefde en familierelaties aan b o d . E r i k v a n O s i n Ik was zon steentje
in jouw schoen heeft het i n vlotte, eenvoudige gedichten vooral over verliefdheid en ontluikende
puberteit. Het is ongecompliceerde, begrijpbare
poëzie w a a r i n woordspelingen en klankherhalingen opvallen. Kees Spiering werkt i n Dag Rots
met complexere situaties en gevoelens. H i j vat de
wispelturigheden en ontgoochelingen v a n prille
verliefdheid, de twijfels v a n jongeren en de hang
naar vriendschap i n treffende beelden en suggestieve zinnen. Z i j n sterkste gedichten getuigen v a n
een diepe i n l e v i n g en v a n doorvoelde emoties.
De knapste b u n d e l i n deze reeks is De zachte
dwang van regen v a n G i l vander H e y d e n . Zij
werkt het meest suggestief, met beelden en paradoxen die m i n d e r gemakkelijk h u n geheimen
prijsgeven. Z e gebruikt details, vluchtige dingen
en natuurelementen vaak als referentie voor
stemmingen en gevoelens. K l e u r e n en gewaarw o r d i n g e n helpen mee de onderhuidse gevoelens verwoorden. In het eerste deel van de bundel is de thematiek gevarieerd, het tweede deel
bevat gedichten als herinnering aan een veertienjarige overleden jongen. V i a gedichten probeert
de dichteres het verariet te verwerken en scènes
van vroeger o p n i e u w op te roepen. Deze drie
dichtbundels bieden twaalf- a vijftienjarigen en
waaier v a n gedichten met een wisselende graad
v a n complexiteit en poëtische zeggingskracht.
RDS

Hans en Monique Hagen
Ik zie lichtjes in je ogen, uitg. V a n Goor, verdeeld
door Standaard Uitgeverij n.v., Belgiëlei 147a,
2018 A n t w e r p e n , 2001, met tekeningen v a n M a r i t
Törnqvist, 220 x 145 m m , 114 blz., gebonden 520
Bfr. - In deze poëzie voor kleuters en jonge kinderen zijn soberheid en originaliteit troef. De wereld bekeken door kinderogen, met een speelse,
fantasierijke, soms ondeugende bril. De gedichtjes schetsen situaties uit een kleuterleven en beschrijven heel inleefbaar gevoelens en verlangens
van jonge kinderen. Er is veel aandacht voor
klanken en klankherhalingen, voor ritmische zinnen die lekker i n de m o n d liggen bij het voorlezen of opzeggen. H e t verlangen o m op zee te
gaan varen i n Zoute zee begint zo: de wind / waait
wappers in mijn haren / de wind / waait golven in de
zee I ik ga in een bootje varen / en de walïewis gaat
mee. Soms gaat het o m gewone observaties op
een rake manier v e r w o o r d , zoals i n Lichtjes: die
kleine lichtjes / zijn de sterren / die grote lamp daar /
is de maan / ik weet niet / waar het knopje zit / ze gaan
vanzelf aan. Wat deze dichtbundel zo bijzonder
maakt is de samenhang tussen tekst en tekeningen. M a r i t Törnqvist illustreerde elk gedicht op
een levendige en sfeervolle manier, r i a a r zwartwittekeningen geven een meerwaarde aan de

tekst, bieden kleuters een opstapje o m het gedicht te interpreteren en laten ruimte voor fantaseren. Z o wordt deze dichtbundel eveneens een
prentenboek, kijk- en voorleesboek. D i t boek bevat twee dichtbundels die eerder werden gepubliceerd: Daar komt de tijger (1988) en Misschien
een olifant (1990). Deze nieuwe uitgave maakt
deze bundels met knappe kleuterpoëzie o p n i e u w
beschikbaar voor een groot publiek.
RDS

Germund Mielke
Speurneuzen in... Pompeji. Raadsels in de Oudheid,
uitg. Leopold, Amsterdam, 2001, verdeeld door
uitg. Zwijsen-Infoboek, L i l 51, 2450 Meerhout,
geïll. met zw.-w-tekeningen van de auteur, 245 x
165 m m , 87 blz., gebonden 547 Bfr. - Antonius, de
oom van Julia en Marcus, bekleedt als ediel een
belangrijke functie i n Pompeji tijdens de regering
van keizer Nero. H i j moet vaak problemen oplossen i n de stad en zijn neef en nichtje vergezellen
hem geregeld. Het boek bevat acht verhalen
waarin Antonius een netelig probleem moet aanpakken en erin slaagt via redeneren de schuldige
aan te duiden. Telkens komt een ander onderwep
aan b o d , zoals de sabotage van de watervoorziening, het namaken van kruiden, een aanslag op
een toneelspeler, het buitenspel zetten van een gladiator, het ontduiken van geld. O p die manier
komt de lezer onrechtstreeks heel wat te weten
over het dagelijkse leven i n de stad. Het boek bevat veel tekeningen en schema's: plannetjes van de
stad, doorsneden van gebouwen en voorstellingen
v a n de personages. Een aandachtige lezer kan mee
speuren en redeneren o m de raadsels op te lossen.
Achterin het boek bevinden zich de oplossingen
en een verklarende woordenlijst van gebruikte
Latijnse termen. De speurdersverhalen kunnen neen- a tienjarigen boeien en hen tegelijk ook laten
ennismaken met de Romeinse tijd i n het algemeen en met de stad Pompeji i n het bijzonder.

f

RDS

Rindert Kromhout & Jan Jutte
Peppino, uitg. L e o p o l d / A m s t e r d a m , 200i\verdeeld door Zwijsen-Infoboek,, L i l 51, 2450 Meerhout, met tekeningen van Jan Jutte, 220 x 155
m m , 55 blz., gebonden 480 Bfr. - Peppino geeft i n
een circus elke dag voorstellingen i n zijn berenpak. A l s beer Peppino is hij beroemd, maar op
een dag krijgt hij er genoeg v a n o m steeds iem a n d anders te zijn. H i j verlaat het circus en
brengt de nacht door i n een verlaten huis i n de
Toscaanse heuvels, 's Morgens blijkt hij het gezelschap te hebben v a n een zwarte beer die hem
volgt en hem d w i n g t te blijven. De twee beren leven een zomer lang samen en tussen hen ontstaat
een vreemde vriendschapsrelatie. A l s ze door jagers i n het n a u w gedreven w o r d e n , moet Peppino z i c h bekendmaken. De gevolgen zijn evenw e l anders dan Peppino kan voorzien. Het thema
v a n het boek is origineel en op een fijne, gevoelige wijze uitgewerkt. De jongen die uiteindelijk
zichzelf w i l d e zijn, w o r d t door de zwarte beer ged w o n g e n o m meer nog dan vroeger voor beer te
spelen en als beer te leven. Deze passages zijn de
sterkste uit het boek. De tekeningen van Jan Jutte
- de huistekenaar van de auteur - zijn sfeervolle,
intimistische tafereeltjes. Het boek verscheen
voor het eerst i n 1990 en w e r d i n 1991 bekroond
met een Zilveren Griffel. Het w e r d ondertussen
al i n een aantal talen vertaald. Voor negenplussers blijft dit een verrassend en m o o i verhaal.
RDS
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In memoriam
Peter Cabus (t 11.11.2000)
M i j n vriend Peter
Cabus was niet heel
groot van gestalte,
ca. 1,75 m denk ik.
H i j was tenger geb o u w d , had een
langwerpig slank
aangezicht, blond
haar, blauwe ogen,
en droeg een onopvallende bril. Peter
Foto: Perdieus & Partners
liep rechtop, met
voorzichtige stap.
H i j ging steeds voornaam gekleed zonder
enig artistieke blikvanger, zodat hij vaak onopgemerkt mee scheen te lopen i n de mensenmassa. Maar dat werd hem zelden gegund. Meestal werd hij herkend door hetzij
collega's, leerlingen, ouders, officiëlen, kennissen of vrienden over heel het land verspreid. Want Peter was niet alleen docent
hogere theoretische vakken i n Brussel en i n
Argenteuil, hij was tevens directeur i n
Mechelen, l i d van de koninklijke Academie,
en bij talrijke andere organisaties, w.o. het
FvV-Mechelen. M e n kan zich afvragen waar
de tijd voor rustig componeren dan nog w e l
zat? Te oordelen naar zijn opuscatalogus is
die er onmiskenbaar geweest, want zijn oeuvre bevat letterlijk honderden werken, gaande van leuke notenleerlesjes tot symfonieën.
Wie Peter Cabus i n zijn doen en laten observeerde, kreeg onmiddellijk de indruk dat hij
een rustig mens was die zijn leven nauwkeurig ingedeeld en gepland scheen te hebben. Tot op zekere hoogte was dat ook zo,
doch vaak was hij innerlijk erg - tot zéér erg
- opgewonden. Daar ergens tussendoor was
het dat de creatieve impulsen tot realisatie
kwamen. Tk werk het liefst tijdens de ochtenduren' zei hij, 'ik ben een morgenmens'.
Peter was een 'doener', veel minder een
'zegger'. Een gesprek met hem vlotte natuurlijk wel, maar een vloed aan woorden
k w a m er nooit. H i j sprak bedaard en met
een ietwat gutturaal-nasaal stemgeluid. Wat
hij zei was meestal punctueel, ook i n zijn
pittige woordspelingen. H i j leende altijd een
welwillend oor, ontnam nooit anderen het
woord, en gaf steeds het best mogelijke advies. Bovenal verkoos Peter 'het' te zeggen
in muzieknoten en degelijk geconcipieerde

partituren. Voor de ovaties die zij teweeg
brachten dankte hij met een ernstig gezicht,
een wat stramme buiging en de schijnbare
bedenking 'ik heb het werk gehoord, dat is
voor mij de voldoening'. E n of het n u zijn 7
symfonieën betrof, zijn 4 strijkkwartetten,
zijn meerdere concerti, pianosonaten, koperkwintetten, koorwerken of liederen, Peter
Cabus overtrof zichzelf steeds weer i n bescheidenheid. Zijn naam is gegroeid en verspreid geraakt ondanks hemzelf, ondanks
zijn teruggetrokkenheid i n zijn geboortestad
Mechelen, die hij trouw gebleven is tot i n de
dood. H i j werd er ter ruste gelegd i n het erepark op de stedelijke begraafplaats.
R A Y M O N D SCHROYENS

In memoriam
Paul Vanderschaeghe

belangrijke r o l , met op de achtergrond de
duidelijke overtuiging dat de wereld een
onverbeterlijke komedie is waarin de naar
geluk, liefde en z i n zoekende mens veelal
een nar is. Van de bescheiden
Vanderschaeghe blijven me ten slotte nog
bij: de inzet waarmee hij zich levenslang
achter tal van initiatieven en projecten
heeft geschaard, de stem en de intonatie
waarmee hij, ook zijn eigen sterke poëzie,
k o n voorlezen én de eruditie en belezenheid waarmee hij het grootste deel van zijn
leven een gedreven en taalvaardig lesgever
is geweest: allereerst (als leraar Nederlands,
Engels én Duits), van september 1954 tot
augustus 1995, i n het instituut Hemelsdaele i n Brugge, vervolgens en tegelijkertijd (als leraar Nederlands en esthetica) i n
de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten eveneens i n Brugge (van 11 september 1939 tot 13 september 1983) en
daarna, van 1990 - tot twee jaar voor zijn
verstilde en te vroege d o o d - i n de Schrijfacademie van v.z.w. Moritoen. Toen zijn
hart hem daar i n de steek liet, trok hij zich
ontgoocheld, maar berustend terug i n zijn
witte, lommerrijke huis i n de Pelderijnstraat
i n Sint-Kruis. Van de redactieraad van het
tijdschrift Vlaanderen maakte P a u l
Vanderschaeghe van 1964 af deel uit. E n zo
is het gebleven tot eind 1990. Vooral i n de
jaren 60 en 70 verschenen van zijn vruchtbare, vindingrijke hand vele gedichten en
teksten (vaak i n voorpublicatie) i n dit blad.

Van Paul
Vanderschaeghe
(Handzame, i930Sijsele, 19.09.01) bewaar ik, behalve
brieven en foto's,
w e l dertig uitgaven:
romans {De straat
waarin je leeft, 1969;
Havikshorst, 1974;
De magere morgen,
1978), verhalen (De angstbei, 1963), jeugdboeken, monografieën (Heinrich Böll, 1961
en Stefan Andres, 1962), dichtbundels (Een
Luc DECORTE
merel met gespleten bek, 1993, 'gedichten met
Praag i n de veren'), een elpee, bibliofiele
In memoriam
uitgaven i.s.m. plastisch kunstenaars die hij
Roger Verkarre (1930-2001)
i n kunstkroegen en galerieën hoogstaand
Literator en oud-redactielid Vlaanderen
en onvermoeibaar heeft ingeleid, zelfs
streekkalenders (met tekeningen van
Ik was nog adolesAndreas Vanpoucke) voor zijn land van
cent en barok groen
herkomst Handzame-Edewalle-Kortemarktoen ik voor het
Zarren-Werken (1995) én voor zijn geliefde
eerst ergens i n de
Male (1997, 730 exemplaren!), waarvoor hij
prille jaren '70 de
i n 1987 een 216 blz. dikke studie Male: Stede
kamer v a n Roger
ende paercke i n 't licht gaf en dat hem, i n zijn
Verkarre betrad.
laatste vereenzaamde jaren, zijn beste
Een haag van grote
vrienden bezorgde: e.h. M i c h i e l Hostens en
planten scheidde
Carlos Derock. In veel van zijn verzorgd
zijn bureau van een
(en metaforisch en poëtisch rijk) werk, dat
zithoek; verder:
op een gestage aandacht van zijn lezers reFoto: Rikn Delafontaine
boeken en rook. H i j
kent, spelen de twee wereldoorlogen een
O
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gaf me toen een gedachtenisprentje van
Stijn Streuvels - ter Lo gegaan i n handschrift. In het regentaat belandde ik bij
hem i n klas. Meine Herren, rauchen Sie ruhig
eine Zigarette, wenn sie überhaupt Krebs bekommen wollen. We kankerden en rookten
veel i n die dagen. H i j liet ons vaak voorlezen, luisterde naar muziek en ritme van diverse intonaties. Schreeuwen en schelden
deed hij het ene moment, daarna was hij
weer gevoelig en zo goed als bloot. A l s een
vitale zenmeester doceerde hij eerder systeemloos (een inspecteur was aan hem niet
besteed); hij sprong van de hak op de tak,
maar vaak was er iets i n zijn woorden en
handelen dat je raakte, een brok die beklijfde. Je moest voor of tegen hem zijn, het
was alles of niets, een m i d d e n w e g leidde
bij hem alleen naar Rome, was stilstand.
Was ein Hakchen werden will, mufi sich beiseite krümmen. De kracht van het cursieve, de
stamper v a n stafrijm, het verdriet van de
vrijbuiter,... hij droeg het hart nogal op de
tong. H i j zweeg en uitte zich daarna weer
weelderig (zie ook zijn vanaf 1990 talrijke
bevlogen bijdragen i n het tijdschrift
'Ambrozijn'). Een beetje toch als die visvriend P a u l Snoek: kleurrijk, lief en glad,
maar ook voorzien van wat stekels naar
boven en buiten toe. H i j liet zich kooien i n
zijn klas waarin hij z o n g en tierelierde en
deed zo de tralies krommen met perspectief op experiment, ruimte en vrijheid.
Leerde vogels en h u n geslacht. Die Amsel,
die Elster, die Schwalbe. (Een z w a k voor het
zwakke geslacht?) We moesten die gevederde vrienden zelfs tekenen. H o e stuntelde ik toen i n schoon mijn school!
De tijd verstreek. De tijd verstrijkt. De ons
uit- en aftellende, fataal ratelende rikketik
van Conscience en Gezelle. 'Je hebt de v o d
n u i n handen' zei hij me ter gelegenheid
van de diploma-uitreiking. Ik studeerde
verder: muziek, maar hield de taal aan het
lijntje.
We werden met de jaren meer dan goede
vrienden. Zijn nog intacte ogen vielen op
een menigte teksten van me. H i j streepte
aan, kalkte de marge v o l , uitroeptekende
en bevraagde. N o g tal van vellen ruiken
naar hem. Regels van rook. Een geur v o l
geheim. Bladen v o l gekrast en bespat met
sympathieke koffie- of wijnvlekken.
Gedurende jaren hielden we bij mij thuis
nachtsessies met veel sigaretten, kopjes,
glazen. Enkele gedichten (o, katholieke
kerk!) ontstonden naar aanleiding van die
bezoeken. Voor onze kinderen had hij een
reeks van dertig haiku's op het getouw gezet. We kregen ansichtkaarten v o l vijfzeven-vijf's. Nee, het is niet normaal dat
man-alleen moeten zijn. Tegen celibaat
keek hij w r a n g aan. Begreep hij bij al dat
op-de-tanden-moeten-bijten de paradox
van meer door minder? Zijn gedicht ter za318
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ke heeft het over vinken: die worden b l i n d
gemaakt o m beter te kunnen zingen. Een
rondje voor de eunuch.
Toen k w a m hij niet meer langs. Zijn zicht
deed het niet meer en het wagentje (son
Daf dans le temps, c'était la voiture des
poètes) knalde (perte totale?) zijn leven uit.
De dingen werden kleiner, net als bij Rilke,
één van zijn lievelingsdichters. A f en toe
lees ik wat i n het postuum teruggekregen
boek v o l brieven van Luise Rinser aan K a r l
Rahner. Ik streep aan. M i j n krassen mengen zich met de zijne. Zoals Rika, de
v r o u w die hem de laatste maanden verzorgde, vaak zijn laatste bundel* openslaat
o m te weten wat hij haar w i l zeggen, kies
ik voor een Rilkedeeltje en tref aan: Meine
gute Mutter, / seid stolz: Ich trage die Fahne, /
seid ohne Sorge: Ich trage die Fahne,...
Wees niet bevreesd, wij zullen de vlaggendrager, de m a n i n de reus, de (school)kippetjes en de vissen die je bij leven zo trouw
elke v o o r m i d d a g voerde, blijven eren. H e b
het ginds, terug bij moeder en met misschien Gezelle en Snoek en Van Wilderode
i n de buurt, maar gezellig. (We hebben je
lief: we dragen de vlag.)
DIRK BLOCKEEL

Het is wel kil hier in het midden
is te verkrijgen bij Rogers zus,
D i n a tel. (051- 30 44 64)

Wij huldigen
Ward Lernout 70
Ward Lernout is i n
mei dit jaar 70 geworden en had bij
die gelegenheid een
tentoonstelling van
recente doeken en
tekeningen i n
Galeries Beukenhof
i n Kluisbergen.
Tekeningen toont
hij niet zo vaak.
Het is betekenisvol dat hij er omzeggens
uitsluitend nieuwe doeken toonde waarin
meer dan vroeger - of dan toch op een andere manier - de menselijke gestalte op de
voorgrond treedt. Dat gaat gepaard met
een bewust peilen naar wat i n de mensen
omgaat en wat h u n onderlinge relaties zijn.
Het illustreert ook zijn dynamisme en zijn
enthousiaste creativiteit.
H i j w e r d i n 1931 i n Geluwe geboren en
ging zich i n Tervuren vestigen na een verblijf i n Afrika (1934-1960). A a n het
Afrikaanse avontuur heeft hij ondermeer
een door hem geïllustreerde dichtbundel
gewijd waarin, zoals i n zijn beeldend
werk, zijn belangstelling blijkt voor de
mens en zijn omgeving, voor het landschap v a n de natuur en dat van de geest.

H i j is een fijne en bijwijlen uitbundige colorist die de kleur als beeldtaal waardeert
en haar hoofdzakelijk insluit i n een gedachte, i n een geestelijk benaderen en evoceren van de dingen, dat w i l zeggen: natuur, landschap, diepte, mensen die met
die natuur zijn verbonden en daarnaast de
anderen die musiceren of elkaar liefhebben. In sommige van zijn werken straalt de
bewogen visie van een Brusselmans als de
plotse opflakkering van een rustig voortschrijden i n het vertellen van het geziene,
het beleefde, het ingebeelde en verbeelde.
Terwijl velen die als neo- of post-expressionist zijn gestart, later zonder enig probleem
i n de geo-abstractie of iets soortgelijks zijn
beland, heeft Ward Lernout steeds enige
verwantschap met een soepel en kleurig
weergeven van een realiteit gehanteerd,
met wat wij geneigd zijn als expressionisme te omschrijven. Daar blijft het echter bij,
want zijn beeldtaal is zijn exclusief bezit geworden, zoals ook zijn geestelijke benadering van mens en natuur, van landschap en
hartstocht, van sereniteit en vervoering.
Ward Lernout is een discrete en enthousiaste
getuige van zijn tijd i n die zin dat hij mensen
en dingen weergeeft, zoals ze aan zijn blik en
zijn emoties verschijnen. Meer aan zijn mijmeren omtrent de structuur van wat de
mens omringt, aan het uitbouwen van een
suggestieve beeldtaal en aan de symboliek
en de innerlijke samenhang van zijn kleurgebruik eigenlijk dan aan de realiteit die hij al
lang met zijn persoonlijke visie heeft omgevormd, gesublimeerd. Zijn beeldtaal is een
rijk en beheerst middel geworden o m droom
en werkelijkheid uit te beelden en ook de
ontroering die groeit uit het langdurige bekijken en interpreteren van wat men liefheeft,
waardeert, bewondert, w i l bewaren. Ward
Lernout bekijkt en bewondert, lang niet alleen met zijn ogen maar ook en vooral met
het ritme van zijn hart en de trance van zijn
geest. Daarom is zijn koloriet zo rijk en zo
verrassend, zo reëel en irreëel terzelfder tijd.
HUGO BRUTIN

W i m van Petegem 70
De zeventigste verjaardag van de graficus en beeldhouwer W i m van
Petegem uit Diest
k o n onmogelijk onopgemerkt voorbijgaan. H o e w e l die
ouderdom h e m fysiek soms parten
speelt (om die reden bleef een viering uitgesteld), is hij als
kunstenaar nog steeds bijzonder creatief en
zijn werkkracht is gewoon niet af te remmen. H i j blijft trouwens de 'typische
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zwartwit kunstenaar', een echte specialist
van de (uiterst) fijne linoleumsnede. Dat
k w a m nogmaals tot uiting i n een grote
overzichtstentoonstelling i n de maand juni,
i n de abdij van Averbode, maar i n werkelijkheid is het vrijwel ondoenbaar i n weinig regels de artistieke waarde van zijn
grafisch werk te bespreken. Dat steekt, hoe
dan ook, v o l engagement en menselijkheid,
het w i l niet bepaald moraliserend zijn,
maar achter het 'getekende verhaal', waarin W i m van Petegem zeer vaak de ziel van
de gekwelde en getormenteerde mens
blootlegt, liggen ook nog altijd de (hogere)
levenswaarden verborgen. Deze kunstenaar is uitdrukkelijk te oordelen, de uitbeelder van goed en k w a a d , v a n verzoening en aanvaarding, van wanhoop en verdriet, van verwachting, verwondering en
weemoed. Het is een zoeken naar de innerlijkheid van de mens achter zijn maskers,
de kunstenaar blijft graven naar de kern
van de dingen. Daartoe maakt hij gebruik
van volkse figuren en onbekende taferelen,
motieven of personages uit de bijbel. Zijn
werk is dikwijls ascetisch en het ontbreekt
zelden aan een zekere symboliek. W i m van
Petegem was gedurende vele jaren de gewaardeerde 'huisillustrator' i n tijdschriften
als 't Prieeltje en Creare, maar ook ontelbare
verenigingen, o.a. A p o l l o (Diest en
Harderwijk), ook het C.V.K.V. deden nooit tevergeefs - een beroep op zijn medewerking. Dat heeft vele honderden lino's
opgeleverd. Bovendien illustreerde hij talrijke dichtbundels. De jongste jaren was
W i m van Petegem opnieuw zeer bedrijvig
als beeldhouwer, het leverde beelden op
van Nicolaas Cleynaerts (Grote Markt,
Diest), Sint-Jan Berchmans (Diest
Kagevinne) en 'Tielebuys', een nog niet
onthulde beeldengroep met een dorpsidioot en een begijntje, die eveneens het
straatbeeld i n Diest zal versieren. Naar aan
leiding van zijn zeventigste verjaardag en
uit waardering voor zijn gewaardeerd
werk w e r d aan W i m van Petegem een bundel 'kleine ode aan...' aangeboden, met
werk van acht dichters uit het Hageland,
de K e m p e n en Nederland. Wij wensen
W i m nog vele creatieve jaren toe.
WILLY C O P M A N S

In het nr. 286 werd onder het artikel over
Jac Leduc, op blz. 189, niet aangeduid dat
Luc. Clerinx de auteur is. M e t excuus.

A b d i j Zevenkerken: vijftig jaar
verbond en tijdschrift
De viering n.a.v. het 50-jarig bestaan van het
tijdschrift 'Vlaanderen' en het C V K V is een
succes geworden. Het decor was - net als
vijftig jaar geleden - de gastvrije A b d i j van
Zevenkerken. R u i m 250 genodigden waren
aanwezig en spraken met waardering over
het vlotte verloop van de namiddag. Tijdens
de academische zitting namen vier sprekers

Anderzijds k o n men de foto's, waarmee
Rony H e i r m a n vijftig Vlaamse kunstenaars
heeft vereeuwigd, bewonderen. Deze foto's
werden ook gebruikt i n het jubileumnummer 'Project Rony H e i r m a n ' .
O m 18 u u r ging abt P a u l Standaert voor i n
eucharistieviering i n de abdijkerk, waarna
het feestmaal volgde.
Deze boeiende namiddag w e r d m u z i k a a l
afgesloten met een hoogstaand concert i.s.m. M u s i c a Flandrica - gebracht door het

Een aandachtig luisterend publiek tijdens de academische zitting.
Eerste rij (v.l.n.r.): Godfried Kardinaal Danneels, Paul Breyne, goeverneur van West-Vlaanderen,
Werner Vens, erevoorzitter CVKV, mevr. W. Vens; tweede rij (v.l.n.r.): Norbert D'hulst,
secretaris-generaal van het Davidsfonds, heer en mevrouw Fernand Bonneure, Luc Martens,
volksvertegenwoordiger... [Foto: Adiel Van Daele]

het woord: Jean Luc Meulemeester, voorzitter van het C V K V (welkomstwoord en huldiging van verdienstelijke personen),
Godfried kardinaal Danneels (feestrede),
Patrick Lateur, hoofdredacteur (presentatie
van het jubileumnummer) en Paul Breyne,
gouverneur van West-Vlaanderen (heilwens). De zitting werd prachtig opgeluisterd
door 'De Camer van Musiecke' uit Brugge.
Drie van de (nog levende) stichtende leden
werden i n de bloemetjes gezet: Fernand
Bonneure, A n t o Brys en Luc Verbeke. Naast
de (aanwezige) eredekens en de leden van
het Dagelijks Bestuur werden ook Robert
Declerck en A d i e l Van Daele gehuldigd omwille van h u n 25 jaar inzet voor het verbond en tijdschrift, respectievelijk als redactiesecretaris en penningmeester.
N a de academische zitting w e r d iedereen
verwacht i n de receptie, aangeboden door
de Provincie West-Vlaanderen en het
C V K V Tussendoor k o n men i n de pandgang van de abdij twee tentoonstellingen
bekijken. Door K A D O C (Leuven) w e r d aan
de hand van documenten het reilen en zeilen van verbond en tijdschrift gedurende
de voorbije halve eeuw i n beeld gebracht.

ensemble G o s p o d i dat Russisch Orthodoxe
liederen vertolkte.

Drie stemmen
Jean Luc Meulemeester, voorzitter C V K V
'De woorden uit onze naam — Christelijk
Vlaams Kunstenaars Verbond — die hier
z o ' n vijftig jaar geleden ongetwijfeld na vele uren van discussie en dus met grote
nauwgezetheid werden gekozen, hebben
tegenwoordig een beladen inhoud. Het is
vandaag, i n het kader van politieke en
godsdienstig-maatschappelijke tendensen,
niet meer evident o m zich i n dit land christen én Vlaams te noemen. De diepere betekenis, de uiteindelijke i n h o u d ervan is weliswaar dezelfde gebleven, maar de termen,
de woorden, worden anders begrepen, anders ingekleurd, anders voorgesteld. Ze
worden tegenwoordig dikwijls verkeerd
gebruikt, kregen een andere klank. Er rust
een taboe op. Moeten we daarom, zoals
heel wat instellingen, banken, verenigingen
en politieke partijen, wijken voor de algehele hedendaagse tendens en onze naam en
logo wijzigen zonder de i n h o u d ervan te
veranderen? O f met andere woorden heeft
VERBONDSBERICHTEN
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onze vereniging met de doelstelling van
z o ' n vijftig jaar geleden nog bestaanszin?...
Hebben hedendaagse kunstenaars, die
vooral individueel en op een eigen manier
bezig zijn, geen behoefte meer aan z o ' n
groepering? Betekent dit misschien dat onze werking en ons tijdschrift overbodig
worden? Bestaat er i n deze virtuele computerwereld met hoog technologische toestanden misschien geen interesse meer voor een
cultureel op papier gedrukt tijdschrift? In
hoeverre kan i n deze multiculturele samenleving z o ' n verbond nog religieus inspirerend werken? K u n n e n we vandaag vanuit
onze doelstellingen een uitvalshoek creëren
en kunstenaars er rond samenbrengen?
Hebben jonge mensen misschien minder
behoefte o m zich blijvend te binden aan
eeuwenoude waarden die destijds hoog i n
het vaandel werden gedragen? Zullen de
politiek-maatschappelijke gebeurtenissen
van de laatste weken ook geen duidelijke
invloed nalaten op de culturele wereld?../

| Godfried Kardinaal Danneels
'Er was een tijd dat religie en kunst, G o d ,
de Kerk en de schoonheid i n één adem
werden vermeld. Z o dicht lagen ze bij el: kaar. De K e r k was gedurende eeuwen de
; eerste biotoop en de mecenas van de
schoonheid en een eerste promotor van de
beschaving. Kunstenaars van alle slag
werkten i n kerkverband. E n i n elk kunstwerk, of bijna, stak een impliciete verwijzing naar G o d . . . . I n de Renaissance zijn
• G o d en de wereld van de kunstenaar uiteengeklapt. Kunst verwees niet meer na; tuurnoodzakelijk naar G o d , maar naar de
I mens en vaak louter naar de mens. De
kunst w e r d geheel gereïntegreerd i n het
universum van de mens. A l t i j d had de
kunst trouwens w e l over de mens gespro: ken, maar n u was het over de mens alleen.
; De Schepper was v a n naam en statuut veri anderd. H i j woonde voortaan op aarde.
! Later dreven G o d en mens nog meer uiteen op het terrein van de kunst. Kunst en
schoonheid waren helemaal niet meer een

tijdgenoten meer en meer een weg naar
G o d en - van de Kerk uit gezien - een
steeds beter begaanbare en onmisbare weg
tot evangelisering. A l is dit laatste niet de
eerste bedoeling van de kunst. M a a r het
blijft waar: G o d en de schoonheid horen bij
elkaar. M a a r het moet gezegd dat de
schoonheid als weg naar G o d i n het hedendaagse denken en pastoraal bezig zijn
van de Kerk zeer onderontwikkeld blijft.'

geprivilegieerde w e g o m G o d te bereiken.
Er was - naar het w o o r d v a n paus Paulus
V I - een diepe kloof ontstaan tussen de
K e r k en de kunst, tussen K e r k en cultuur.
H i j noemde het zelfs ooit de catastrofe van
de eeuw. Was schoonheid nog w e l een
w e g naar G o d , zij het dan daarom nog niet
een sluitend Godsbewijs? In elk geval nergens w e r d deze w e g i n kerkelijke kringen
en zelfs daarbuiten d r u k begaan. Er was
zelfs een sluimerend conflict tussen Kerk
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Godfried Kardinaal Danneels spreekt de
feestrede uit. [Foto: Adiel Van Daele]

j en kunstenaars. E n dit niet alleen omdat
! het mecenaat van de Kerk al lang niet
meer mogelijk was; er was meer: er heerste een bijna congenitaal wantrouwen.
Er is de laatste tijd w e l weer toenadering
| gegroeid tussen deze tweelingbroeders
: Ezau en Jakob. E n dat van beide kanten.
; Ze vechten ook al lang niet meer o m het
; eerstgeboorterecht. Het is de bedoeling be! scheiden aan te tonen dat G o d , de mens en
! de kunst eigenlijk tot dezelfde familie behoren: ze vormen een existentieel 'cluster'.
Schoonheid is, blijft en wordt voor onze
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Paul Breyne
'Ook vandaag beleven we opnieuw een tijd
van grote onzekerheid en verwarring, met
aan de ene kant een steeds vrijere, lossere
en permissieve Westerse samenleving, die
soms tekenen van grote intellectuele moeheid en culturele oververzadiging, zelfs
vervlakking en verval vertoont, en aan de
andere kant het opdoemend gevaar van
onverdraagzaamheid, sektarisme en zelfs
fundamentalisme. Dit moet ons tot nadenken stemmen, bewust en waakzaam maken, maar mag niet leiden tot pessimisme
of zelfs negativisme. Dat is juist de uitdaging van de tijd waarin we leven. E n onze
opdracht is het o m z o w e l de doemdenkende interpretators van Nostradamus als de
verwarde meelopers van de B i n Ladens
een krachtig en bezield halt toe te roepen.
Want juist ook vandaag en wellicht meer
dan ooit, zijn de idealen van de toenmalige
stichters van het C.V.K.V, belangrijke en
waardevolle signalen en wegwijzers naar
een betere, zinvollere en wellicht ook gelukkiger samenleving én toekomst. Ook al is
het C.V.K.V. een totaal onafhankelijke en
zelfs breedgeschakeerde, pluralistische organisatie, toch ligt i n zijn benaming zelf, een
groot deel van ons Westers christelijk en humanitair denken en handelen vervat, en bij
uitbreiding dus ook van ons eigen provinciaal kunst- en cultuurbeleid: christelijk i n zijn
ruimste betekenis, want gegrondvest op de
aloude, fundamentele, echte 'waarden' van
onze westerse, christelijke beschaving, meer
dan tweeduizend jaar oud, want teruggaand
op joodse en christelijke, Griekse en Latijnse
culturen en levensbeschouwingen. Meer dan
ooit zijn deze christelijke, humane waarden
in deze onzekere tijden een houvast en een
leidraad voor een hoopvolle toekomst...'
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! De volledige tekst van de toespraak 'God, de
\
j mens en de schoonheid' van Godfried Kardinaal j
I Danneels kan aangevraagd worden hij Adiel
Van Daele, Lindenlaan 18 Sjoo Tielt. De volle- j
dige tekst kan men eveneens lezen op de web:
• site van ons tijdschrift http://www.cvkv-vlaan\
I deren.be. Hij kan ook van op onze webstek ge\
download en af geprint worden in pdf-formaat.
i

'De Gamer van Musiecke' uit Brugge luistert de academische zitting op
[Foto: Adiel Van Daele]
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Ligt het Nederlands u `nauw' of `na' aan het
hart?
`Bent u', `zijt u' of `is u' een taalfreak?
Waarom `paardebloem' en `paardenbiefstuk'?
Kunt u groeten wel `overmaken'?
Natuurlijk bent u een taalfreak en daarom krijgt
u op alle mogelijke taalvragen een antwoord bij
de Vereniging Algemeen Nederlands. En die
vereniging viert van het jaar haar gouden
jubileum. U kunt meevieren door lid te worden.
Als lid krijgt u trouwens het mooie en helemaal
vernieuwde tijdschrift Nederlands van Nu. En
omdat het Nederlands u na aan het hart ligt,
vindt u er alles in wat u wilt weten. De artikelen
behandelen alle aspecten van het Nederlands. U
wordt geïnformeerd over de taalmarkt en u
krijgt taaladvies, ook op aanvraag, want als lid
hebt u recht op gratis taaladvies.
Word daarom lid
en gireer 750 frank
op rek. 0000129578-83 van
V.A.N. Nederlanders gireren
f 54,50 (leden van
Onze Taal f 41) op
het gironummer
3992897 t.n.v.
Vereniging
Algemeen
Nederlands.
Vereniging Algemeen Nederlands
Correspondentieadres:
Dr. Frans Debrabandere
Keizer Karelstraat 83
B - 8000 Brugge
Tel. + 32 50 31 73 66
E-mail: frans.debrabandere@yucom.be
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TWEE SCHITTERENDE FOTOBOEKEN
Bij bestellingvan deze beide boeken samen tegen de prijs van 385o BEF
€ 95,50, is hetabonnementsgeld voorVlaanderen inbegrepen.
DE AARDE VANUIT DE HEMEL
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Yann Arthus-Bertrand is wereldberoemd geworden met zijn
persoonlijke kijk op het medium luchtfotografie. Van kleins af
was hij geboeid door de natuur. De schoonheid van de aarde
vanuit de lucht ontdekte hij in Kenia bij het maken van een
reportage over leeuwen. In 1991 richtte hij Altitude op, een
luchtfotoagentschap, uniek in zijn soort, waartoe gepassioneerde fotografen van over de hele wereld behoren.
Sinds 1995 is Bertrandbegonnen met een volledig werk over
de toestand van de aarde. De eerste fase van dat onderzoek
stelt hij voor in De aarde vanuit de hemel. Het werd een adembenemend fotoboek met 170 schitterende kleurenfoto's in een uitzonderlijk formaat. De aarde vanuit de hemel is niet alleen een
kijk-, maar ook een leesboek. Verscheidene specialisten
beschrijven de actuele staat van onze planeet op alle mogelijke
vlakken: de aarde als leefomgeving en de manier waarop de
mens daarmee omgaat, de economische ontwikkelingen, de
demografische evoluties...
• Fotografie: Yann Arthus-Be
• Illustraties:170 in 4 kleuren
• Formaat: 28,5 cmx3G,5cm
• Omvang: 408 blzn.
•Afwerking: gebonden met s
•Vertaling: Pascal Cornet &
• ISBN 90 209 4509 2
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Nand F i on s

Fran,

Boender,

Zowel technisch als inhoudelijk zijn de Azië-foto's van Nand
Fiems fotografische hoogstandjes. Op een haarscherpe
manier brengen ze dat zonderlinge spel van licht en kleur in
beeld dat men enkel in het Oosten aantreft. Het milde licht
staat daarbij in scherp contrast met de hardheid van het
oosterse leven. Fiems dringt binnen in een werkelijkheid die
onderhevig is aan voortdurende verandering en legt zo de
meest verscheidene aspecten vast van een wereld die rijk is
aan betekenissen. Het zijn die betekenissen die Frans Boenders in zijn teksten verder gaat ontleden. In tal van vormen
(anekdotes, gedichten, reflecties...) brengen de teksten de
ethische en esthetische waarde van Fiems' foto's tot uiting.
Azië brengt de typisch oosterse symbiose van natuur en cultuur in beeld en legt op die manier de ziel bloot van Azië. Aan
de hand van beelden uit India, Myanmar, Thailand, Vietnam,
Nepal, Tibet en Indonesië, toont dit boek het Azië dat aan de
toeristen voorbijgaat.
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